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ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
•

•

«Κρίσιμες» χαρακτηρίζονται οι επόμενες ώρες για τον Ιταλό Πρωθυπουργό, S.
BERLUSCONI, εν αναμονή της σημερινής ψηφοφορίας για τον ισολογισμό του 2010, εν
μέσω έντονης φημολογίας ότι η Ιταλία θα είναι το επόμενο «θύμα» της ευρωπαϊκής
οικονομικής κρίσης. Ωστόσο, ο BERLUSCONI διέψευσε χθες σε ιταλική ε/φ τις φήμες
περί παραίτησής του, τονίζοντας ότι παραμένει στη θέση του, ενώ θα ζητήσει
ψήφο εμπιστοσύνης από Βουλή και Γερουσία.
O Γάλλος Πρωθυπουργός, F. FILLON, ανακοίνωσε (07/11/11) τη λήψη
πρόσθετων μέτρων λιτότητας, ύψους 100 δις €, προκειμένου να επιτευχθεί
δημοσιονομική ισορροπία το 2016. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα προβλέπει την
αύξηση του ΦΠΑ από 5,5% σε 7%, αύξηση κατά 5% της φορολογίας των μεγάλων
επιχειρήσεων καθώς και επίσπευση κατά ένα έτος -από το 2018 στο 2017- της
εφαρμογής του μέτρου αύξησης του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης από τα 60 στα 62
έτη.

ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

1. ΤΟΥΡΚΙΑ
•

•

Ο Πρωθυπουργός, R. T. ERDOGAN, καταφέρθηκε εναντίον όσων αντιτίθενται
στις συλλήψεις στο πλαίσιο της υπόθεσης της «Ένωσης Κοινοτήτων
Κουρδιστάν» (KCK), τονίζοντας ότι «οι δηλώσεις ορισμένων, οι οποίοι δεν έχουν

επαρκή γνώση του ζητήματος, συνιστούν έμμεση στήριξη της τρομοκρατίας.

Ο Πρόεδρος του «MHP», D. BAHCELI, δήλωσε ότι συνομιλητής της Τουρκίας
σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας δεν πρέπει να είναι ο M.
BARZANI, αλλά οι ΗΠΑ και η επίσημη Κυβέρνηση του Ιράκ, ενώ τόνισε ότι το
κόμμα του θα στηρίξει την τουρκική Κυβέρνηση στην προσπάθεια για την αντιμετώπιση
της τρομοκρατίας.

2. ΒΑΛΚΑΝΙΑ
•



•

•

Οι ΥΠΕΞ Β-Ε, Κροατίας, Μαυροβουνίου και Σερβίας, κατά την υπογραφή
∆ιακήρυξης για την επίλυση των προβλημάτων των προσφύγων, χθες στο Βελιγράδι,
εξέφρασαν την πεποίθηση ότι η επίτευξη μιας δίκαιης, συνολικής και βιώσιμης
λύσης για τους πρόσφυγες και τους εσωτερικά εκτοπισθέντες θα συμβάλει
στην ενδυνάμωση των σχέσεων καλής γειτονίας και τη διασφάλιση της
σταθερότητας στην περιοχή.

ΣΕΡΒΙΑ
Ο Γενικός Εισαγγελέας του ΔΠΔ, S. BRAMMERTZ, πραγματοποιεί διήμερη (0809/11/11) επίσκεψη εργασίας στο Βελιγράδι, για συνομιλίες με Σέρβους
αξιωματούχους σχετικά με τη συνεργασία της Σερβίας με το ΔΠΔ, ενόψει την
υποβολής της τακτικής εξαμηνιαίας Έκθεσής του στο Σ.Α. των Η.Ε.
Οι ΥΠΕΣ Σερβίας και Πολωνίας, I. DACIC και J. MILLER, αντίστοιχα, υπέγραψαν
(07/11/11), στη Βαρσοβία, Συμφωνία Συνεργασίας σε θέματα καταπολέμησης του
οργανωμένου -και άλλων μορφών- εγκλήματος. Αμφότεροι υποστήριξαν ότι η εν
λόγω Συμφωνία αποτελεί ένα ακόμη βήμα, στο πλαίσιο της αμοιβαίας συνεργασίας
μεταξύ των δύο χωρών.
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¾ ΚΟΣΟΒΟ
•

•

•



•

•



•



•



•



•

Ο επικεφαλής της «EULEX», X. DE MARNHAC, σε Έκθεση που θα παρουσιασθεί
στη συνεδρίαση (29/11/11) του Σ.Α. των Η.Ε., αναφέρει -μεταξύ άλλων- ότι η
Αποστολή θα διατηρήσει ισχυρή αστυνομική παρουσία στις διελεύσεις, θα
συνεχίσει να περιπολεί «όπου αυτό είναι εφικτό» και θα διεξαγάγει έρευνες
σχετικά με τα βίαια επεισόδια που έχουν διαδραματισθεί.
Σύμφωνα με τα κοσοβάρικα ΜΜΕ, η Κυβέρνηση του Κοσόβου φέρεται ότι
θεωρεί ρεαλιστική την Έκθεση του Γ.Γ. των Η.Ε., BAN KI-MOON, η οποία
αναμένεται να συζητηθεί στο Σ.Α., στις 29 Νοεμβρίου. Ο Αναπληρωτής Πρωθυπουργός,
H. KUÇI, δήλωσε ότι η κύρια ανησυχία των Η.Ε. είναι ρεαλιστική, καθώς ο στόχος της
Σερβίας περί διχοτόμησης του Κοσόβου μπορεί να υπερβεί τα σύνορα της περιοχής και
ενδεχομένως να επηρεάσει και άλλες χώρες.
Εμπειρογνώμονες για θέματα ασφάλειας εκφράζουν την ανησυχία τους
αναφορικά με την τεταμένη κατάσταση στον Βορρά, τα οδοφράγματα που
παραμένουν στις οδικές αρτηρίες και τις πιθανότητες για εκρήξεις βίας που μπορεί να
επηρεάσουν τη σταθερότητα της περιοχής. Σύμφωνα με τον εμπειρογνώμονα, R.
QEHAJA, η οργή της πλειονότητας των πολιτών είναι μεγάλη και ενδέχεται να έχει
επιπτώσεις τόσο στην περιοχή όσο και στην Κοιλάδα του Presevo και στην ΠΓ∆Μ.

ΠΓΔΜ

Ο Πρόεδρος του συγκυβερνώντος αλβανικού κόμματος «DUI», A. AHMETI, δήλωσε
χθες ότι το κόμμα του, για μια ακόμη φορά, στις πρόσφατες Βουλευτικές Εκλογές
κέρδισε την εμπιστοσύνη των Αλβανών ψηφοφόρων, γεγονός που οδήγησε
στη συμπερίληψη του προγράμματός του στο πρόγραμμα διακυβέρνησης της
χώρας.
Ο W. WALDNER, Κρατικός Γραμματέας στο Ομοσπονδιακό Υπουργείο
Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων της Αυστρίας, στο πλαίσιο των επαφών
του στα Σκόπια με τους ΥΠΕΞ, N. POPOSKI και Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, M.
XHAFERRI, ανέφερε ότι η Αυστρία στηρίζει τις προσπάθειες της χώρας για
ένταξη σε ΝΑΤΟ και Ε.Ε.

ΠΓΔΜ - ΑΛΒΑΝΙΑ

Ο εκπρόσωπος του Δήμου Tetovo, F. PUSTINA, ανακοίνωσε ότι ο Αλβανός
Πρωθυπουργός, S. BERISHA, αναμένεται να επισκεφθεί αύριο το Tetovo,
τονίζοντας ότι η επίσκεψη αυτή πρέπει να βρει ενωμένους όλους τους πολίτες.

ΑΛΒΑΝΙΑ
Ο Πρόεδρος του «PS», E. RAMA, κατά την ομιλία του (08/11/11) στην Κ.Ο. του
κόμματός του, δήλωσε ότι είναι ευπρόσδεκτοι να επιστρέψουν στους κόλπους
του κόμματος όλοι όσοι έχουν απομακρυνθεί από τις τάξεις του.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ - ΗΠΑ
Με τον Αμερικανό Υπουργό Δικαιοσύνης και Γενικό Εισαγγελέα της χώρας, E.
H. HOLDER, συναντήθηκε (07/11/11), στη Washington, ο Αντιπρόεδρος της
βουλγαρικής Κυβέρνησης και ΥΠΕΣ, T. TSVETANOV, στο πλαίσιο επίσημης
επίσκεψής του στις ΗΠΑ.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ - Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ
Στις εργασίες διεθνούς Φόρουμ για θέματα τουρισμού, το οποίο διεξάγεται στο Λονδίνο
σε επίπεδο Υπουργών, στο πλαίσιο της διεθνούς τουριστικής Έκθεσης «WORLD TRAVEL
MARKET» (07-10/11/11), θα συμμετάσχει, σήμερα, ο Βούλγαρος Υπουργός Οικονομίας,
Ενέργειας και Τουρισμού, T. TRAYKOV.
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3. ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
 ΣΥΡΙΑ
•
•
•

•

•



•

H Αντιπολίτευση κάλεσε (07/11/11) «τη Διεθνή Κοινότητα να προστατέψει τον
άμαχο πληθυσμό», μετά την ολοένα πιο αιματηρή καταστολή των αντικυβερνητικών
διαδηλώσεων από τις ∆υνάμεις Ασφαλείας.
Σύμφωνα με Σύριους ακτιβιστές, 11 άτομα έχασαν τη ζωή τους (07/11/11) από πυρά
των συριακών ∆υνάμεων Ασφαλείας, στην πόλη Homs καθώς και στα περίχωρα των
Hama και ∆αμασκού.
Ο Βρετανός ΥΠΕΞ, W. HAGUE, καταδίκασε, χθες, τις τελευταίες βιαιότητες στη
Συρία και αντιτάχθηκε στο ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης στη χώρα,
επισημαίνοντας ότι η κατάσταση είναι «περισσότερο περίπλοκη» απ’ ό,τι ήταν στη Λιβύη
πριν από την επέμβαση του ΝΑΤΟ.
H προσφάτως σχηματισθείσα αντιπολιτευτική οργάνωση «NATIΟNAL COMMITTEE TO
SUPPORT THE SYRIAN REVOLUTION», η οποία παρουσιάσθηκε χθες στο Παρίσι και
υποστηρίζεται από τον ABDUL HALIM KHADDAM, πρώην Αντιπρόεδρο του καθεστώτος
του B. AL ASAD, ανέφερε ότι επιθυμεί να ενώσει τις διάφορες αντιπολιτευτικές τάσεις
στη χώρα και να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα για την ανατροπή του ASAD.
Ο Υφυπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, D. GLASER, πρόκειται να μεταβεί σε
Ιορδανία και Λίβανο, όπου θα συναντηθεί με αξιωματούχους των εν λόγω χωρών,
προκειμένου να συζητήσει τις επιπτώσεις των οικονομικών κυρώσεων στη
Συρία, αλλά και τις προσπάθειες της Δαμασκού να τις αποφύγει μέσω
λιβανέζικων και ιορδανικών οικονομικών δικτύων, σύμφωνα με ανακοίνωση που
εξέδωσε το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών.

ΥΕΜΕΝΗ

Σύμφωνα με ανακοίνωση (07/11/11) του Γάλλου ΥΠΕΞ, A. JUPPE, οι ευρωπαϊκές
χώρες πρόκειται να συζητήσουν, την ερχόμενη εβδομάδα, το ενδεχόμενο
δέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων του Υεμένιου Προέδρου και των
υποστηρικτών του, ενώ η Ε.Ε. επιχειρεί να ασκήσει περαιτέρω πιέσεις με στόχο την
παραίτηση SALΙH, βάσει της σχετικής πρωτοβουλίας του «Συμβουλίου των Χωρών του
Κόλπου». Χθες, στην πόλη Taiz, πραγματοποιήθηκε πορεία διαμαρτυρίας κατά
των βιαιοτήτων από τις Δυνάμεις Ασφαλείας κατά αμάχων.

4. ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ
 ΡΩΣΙΑ - ΙΡΑΝ
•

Ο Ρώσος ΥΠΕΞ, S. LAVROV και ο Ιρανός ομόλογός του, ALI AKBAR SALEHI, με
δηλώσεις τους (07/11/11), προειδοποίησαν να μην επιχειρηθεί στρατιωτικό
πλήγμα κατά του Ιράν, αναφέροντας ότι ενδεχόμενη επίθεση με στόχο το
πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας μπορεί να οδηγήσει σε απώλειες αμάχων και
να προκαλέσει νέες απειλές για την παγκόσμια ασφάλεια.



ΟΥΚΡΑΝΙΑ

•

Νέος ΥΠΕΣ της χώρας ορίσθηκε, χθες, ο VITALIY ZAKHARCHENKO.
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