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ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
•

•

•

•

•

•

Πτώση καταγράφουν οι διεθνείς αγορές, ενόσω εντείνεται η ανησυχία για τη
διαχείριση του χρέους της Ιταλίας, της οποίας το επιτόκιο δανεισμού ανήλθε σε 7%.
Όπως μετέδωσε αμερικανικό Τ/∆, με αρνητικό πρόσημο άνοιξαν τα χρηματιστήρια
της Άπω Ανατολής.
Σεισμός μεγέθους 5,6 βαθμών της κλίμακας Richter σημειώθηκε, χθες βράδυ,
στον Νομό Van, της ανατολικής Τουρκίας -17 ημέρες μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους
7,2 βαθμών που έπληξε την ίδια περιοχή- με αποτέλεσμα να καταρρεύσουν 25
κτήρια, η πλειονότητα των οποίων είχε υποστεί ήδη σοβαρές ζημίες. Σύμφωνα με
τουρκικά ΜΜΕ, ο μέχρι στιγμής απολογισμός της νέας σεισμικής δόνησης είναι 7
νεκροί. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι προσπάθειες απεγκλωβισμού αγνοουμένων.
Στο πλαίσιο της βίαιης καταστολής των αντικαθεστωτικών διαδηλώσεων στη Συρία, 16
διαδηλωτές -σύμφωνα με γαλλικά ΜΜΕ- έχασαν τη ζωή τους (09/11/11) από
πυρά των Δυνάμεων Ασφαλείας, στις Επαρχίες Homs και Dera’a και στη
συνοικία Barze της Δαμασκού, ενώ 7 στρατιώτες σκοτώθηκαν σε συμπλοκές με
ενόπλους στην Επαρχία Hama. Αραβικό Τ/∆ μετέδωσε ότι οι νεκροί από τις
συγκρούσεις στη ∆αμασκό και τη Homs ανέρχονται συνολικά σε 27, ενώ διεθνές
ειδησεογραφικό πρακτορείο έκανε λόγο για τουλάχιστον 8 νεκρούς διαδηλωτές και 25
τραυματίες στην πρωτεύουσα. Από πλευράς τους, Γαλλία και ΗΠΑ κατηγόρησαν το
Σ.Α. του ΟΗΕ για αδράνεια, ενώ αντιπροσωπεία της συριακής Αντιπολίτευσης,
που μετέβη χθες στο Κάιρο για συνομιλίες με αξιωματούχους του «Αραβικού
Συνδέσμου», ζήτησε την αποστολή παρατηρητών στη Συρία, οι οποίοι θα
επιβεβαιώσουν τις επιθέσεις του Προέδρου ASAD κατά πολιτών. Στο μεταξύ, ο
Αμερικανός Βοηθός ΥΠΕΞ, J. FELTMAN, χαρακτήρισε «αναπόφευκτη» την αποχώρηση
του Σύριου Προέδρου από την εξουσία.
Επίσκεψη στο Πεκίνο πραγματοποιεί η επικεφαλής του «ΔΝΤ», CH. LAGARDE,
η οποία προειδοποίησε αναφορικά με τον κίνδυνο η διεθνής οικονομία «να διανύσει μία
χαμένη δεκαετία» χαμηλής ή μηδενικής ανάπτυξης και κάλεσε τα πλούσια ασιατικά
κράτη να συμβάλουν στην αποκατάσταση του κλίματος εμπιστοσύνης και της
οικονομικής ανάπτυξης.
Ο Ιταλός Πρωθυπουργός, S. BERLUSCONI, εξέφρασε την πρόθεσή του να μη
θέσει εκ νέου υποψηφιότητα στις Βουλευτικές Εκλογές του προσεχούς
Φεβρουαρίου.
Ο Πορτογάλος Πρόεδρος, A. Α. CAVACO SILVA, πραγματοποιεί, από χθες, επίσκεψη στις
ΗΠΑ, όπου συναντήθηκε με τον Αμερικανό ομόλογό του, Β. ΟΒΑΜΑ.
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ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
1. ΤΟΥΡΚΙΑ
•

Τελετές μνήμης για τη συμπλήρωση 73 χρόνων από τον θάνατο του ATATURK
θα διεξαχθούν σήμερα σε όλη την επικράτεια.

•

Χθες, τελευταία ημέρα της Εορτής «Kurban Bayrami», ο Πρωθυπουργός, R. T.
ERDOGAN, βρέθηκε στην ιδιαίτερη πατρίδα του, Rize, ενώ ο Αρχηγός της Αξιωματικής
Αντιπολίτευσης, Κ. KILICDAROGLU, επισκέφθηκε προφυλακισμένους Βουλευτές του
κόμματός του, στις φυλακές του Silivri.

2. ΒΑΛΚΑΝΙΑ
 ΣΕΡΒΙΑ
•

Ο Σουηδός ΥΠΕΞ, C. BILDT, μετά τις χθεσινές συνομιλίες, στο Βελιγράδι, με τον
Αντιπρόεδρο της σερβικής Κυβέρνησης για θέματα Ευρωπαϊκής Ενσωμάτωσης, B.
DJELIC, δήλωσε: «Η Σουηδία, στις 9 Δεκεμβρίου, θα παράσχει πλήρη στήριξη

στη Σερβία για τη χορήγηση καθεστώτος υποψηφιότητας και την έναρξη των
ενταξιακών διαπραγματεύσεων το 2012».

¾ ΚΟΣΟΒΟ
•

Ο ΥΠΕΞ, E. HOXHAJ, ο οποίος συμμετέχει σε ∆ιάσκεψη που διοργάνωσε, στη
Βαρσοβία, το «Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ∆ιεθνών Σχέσεων» (ECFR), είχε επαφές με
ομολόγους του καθώς και με διακεκριμένες προσωπικότητες της ευρωπαϊκής
εξωτερικής πολιτικής.

•

Σύμφωνα με ανακοίνωση του εκπροσώπου της Αστυνομίας, B. HOTI, ένας Σέρβος
σκοτώθηκε και δύο τραυματίσθηκαν -εκ των οποίων ο ένας αστυνομικός- κατά
τη διάρκεια ένοπλης συμπλοκής μεταξύ Σέρβων και Αλβανών. Σύμφωνα με τα
ΜΜΕ του Κοσόβου, το επεισόδιο προκάλεσε ομάδα Σέρβων, οι οποίοι επιχείρησαν ν’
αφαιρέσουν οικοδομικά υλικά από ανεγειρόμενη οικία Αλβανών, στην περιοχή Brđani,
στην Kosovska Mitrovica.



ΑΛΒΑΝΙΑ

•

Ο Πρόεδρος, B. TOPI, κατά τη διάρκεια συνάντησής του (09/11/11) στα Τίρανα με τον
Γενικό ∆ντή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη ∆ιεύρυνση, ST. SANNINO, δήλωσε ότι οι
πολιτικές Αρχές της χώρας θα επιδείξουν την απαιτούμενη πολιτική ωριμότητα
με στόχο την εκπλήρωση των κριτηρίων για την ένταξη της χώρας στην Ε.Ε.

•

Ο Πρόεδρος, B. TOPI, ανανέωσε (09/11/11), μέσω Διατάγματος, τη θητεία του
νυν Δκτή της Τράπεζας της Αλβανίας, A. FULLANI.

•

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και ΥΠΕΞ, E. HAXHINASTO, πραγματοποίησε
(08-09/11/11) επίσημη επίσκεψη στη Γερμανία, κατόπιν πρόσκλησης του
Γερμανού ομολόγου του, G. WESTERWELLE, με τον οποίο συζήτησε τη διμερή
συνεργασία, την ενταξιακή πορεία της Αλβανίας στην Ε.Ε. και τις εξελίξεις στα
Δυτικά Βαλκάνια.



•

ΑΛΒΑΝΙΑ - ΠΓΔΜ

Ο Πρωθυπουργός, S. BERISHA, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην ΠΓ∆Μ,
συναντήθηκε με την πολιτική και πολιτειακή ηγεσία της χώρας, με την οποία
συζήτησε διμερή θέματα καθώς και την ευρωπαϊκή προοπτική των δύο χωρών. Ο
BERISHA, κατά τη συνάντησή του με τον Σκοπιανό ομόλογό του, N.
GRUEVSKI, δήλωσε μεταξύ άλλων ότι η ΠΓΔΜ έχει εκπληρώσει τα ενταξιακά
κριτήρια. Επίσης, σημείωσε ότι το μέλλον των δύο χωρών είναι στο ΝΑΤΟ και την Ε.Ε.
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•

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Ο Αντιπρόεδρος του «Κινήματος ∆ικαιωμάτων και Ελευθεριών», L. MESTAN, δήλωσε
(09/11/11) ότι το κίνημα προτίθεται να στηρίξει την προσφυγή της Αριστεράς στο
Συνταγματικό ∆ικαστήριο κατά του αποτελέσματος των Προεδρικών Εκλογών της 23ης
Οκτωβρίου.

3. ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
 ΥΕΜΕΝΗ
•

Ο Ειδικός Απεσταλμένος των Η.Ε., J. BENOMAR, επιστρέφει σήμερα στην Υεμένη, σε μία
προσπάθεια να πείσει τον Πρόεδρο SALIH να παραδώσει την εξουσία.

4. ΕΥΡΩΠΗ
 ΓΑΛΛΙΑ - Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ - ΙΡΑΝ
•

Μετά το πέρας συνεδρίασης γαλλοβρετανικής ομάδας, στη βρετανική πρωτεύουσα,
Παρίσι και Λονδίνο τάχθηκαν υπέρ της επιβολής νέων, αυστηρότερων
κυρώσεων στο Ιράν, αν αυτό εξακολουθήσει ν’ αρνείται να συνεργασθεί για το
πυρηνικό του πρόγραμμα.

5. ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ
 ΡΩΣΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΑ - ΠΟΕ
•

Μόσχα και Τιφλίδα κατέληξαν, χθες στη Γενεύη, σε συμφωνία για την ένταξη της Ρωσίας
στον ΠΟΕ, ενώ η ενσωμάτωσή της και η τελική επικύρωση των εγγράφων αναμένονται
στη διάσκεψη του οργανισμού στις 15-17/12/11.

6. ΛΟΙΠΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
 ΗΠΑ - ΙΡΑΝ
•



•

Ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος για το προεδρικό χρίσμα, M. ROMNEY, δήλωσε, χθες, ότι
σε περίπτωση που εκλεγεί δεν θα επιτρέψει στο Ιράν ν’ αναπτύξει πυρηνικά όπλα.

ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
Πυρηνοκίνητο Υ/Β άγνωστης ταυτότητας παραβίασε (08/11/11) τα χωρικά ύδατα της
χώρας, σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση του Προέδρου, H. CHAVEZ.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

•
•
•

Στόχο δολιοφθορέων αποτέλεσε, σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες, αιγυπτιακός
αγωγός φυσικού αερίου, στο βόρειο τμήμα της Χερσονήσου του Σινά, ο οποίος
τροφοδοτεί Ισραήλ και Ιορδανία.
O M. BELMOKHTAR, επικεφαλής της «AL QAEDA IN THE ISLAMIC MAGHREB»,
επιβεβαίωσε ότι η οργάνωσή του απέκτησε όπλα από τη Λιβύη, κατά τη διάρκεια των
συγκρούσεων που οδήγησαν στην ανατροπή του Μ. QADHAFI.
Τελωνειακοί υπάλληλοι του μεθοριακού σταθμού «ΚAPITAN ANDREEVO» (βουλγαροτουρκικά σύνορα) κατάσχεσαν (09/11/11) ποσότητα 13 κιλών κοκαΐνης, έπειτα από
έλεγχο σε Ι.Χ. όχημα, το οποίο προερχόταν από Τουρκία, με προορισμό τη Ρουμανία.
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