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ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
•

•

•

•
•

•
•

Η Γερμανίδα Καγκελάριος, A. MERKEL, δήλωσε (14/11/11) ότι προκαλεί
«ντροπή» στη χώρα της η αποκάλυψη της δράσης νεοναζιστικής οργάνωσης, η
οποία σχετίζεται -σύμφωνα με στοιχεία- με τους φόνους 9 μεταναστών, και καταδίκασε
την «ακροδεξιά τρομοκρατία». Την ίδια στιγμή, η MERKEL, στο συνέδριο του κόμματός
της (CDU), στην πόλη Leipzig, δήλωσε ότι η Ευρώπη διανύει τη χειρότερη περίοδο
κρίσης μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Ο εντολοδόχος Πρωθυπουργός της Ιταλίας, Μ. ΜΟΝΤΙ, ανέφερε, χθες, ότι η
Κυβέρνηση που θα σχηματίσει θα πρέπει να έχει χρονικό ορίζοντα το 2013,
χρονολογία λήξης της θητείας της Βουλής, ενώ δήλωσε πεπεισμένος για τη στήριξη
των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Ωστόσο, και χθες το Χρηματιστήριο του
Μιλάνου έκλεισε με πτώση 1,99%, ενώ τα «Spread» άγγιξαν τις 500 μονάδες
βάσης.
O Βασιλιάς της Ιορδανίας, ABDALLAH II, είναι ο πρώτος Άραβας ηγέτης που
κάλεσε (14/11/11) -σε συνέντευξή του σε βρετανικό Τ/∆- τον B. AL ASAD να
εγκαταλείψει την εξουσία. Στο μεταξύ, σύμφωνα με τις «Τοπικές Επιτροπές
Συντονισμού» της Συρίας, συνολικά 51 άτομα έχασαν τη ζωή τους, χθες σε
Dera’a, Homs, Hama και Idlib, στο πλαίσιο επιχειρήσεων των Δυνάμεων
Ασφαλείας.
Στην τελική ευθεία για τις Βουλευτικές Εκλογές της 20ης Νοεμβρίου βρίσκεται
η Ισπανία. Κύριο αντικείμενο της προεκλογικής εκστρατείας των κομμάτων
είναι η οικονομική κρίση.
Ενώπιον δικαστηρίου του Όσλο παρουσιάσθηκε, χθες, ο ANDERS BEHRING BREIVIK, ο
οποίος, τον περασμένο Ιούλιο, πραγματοποίησε διπλή επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα
να χάσουν τη ζωή τους 77 άτομα. Σύμφωνα με χθεσινή απόφαση του νορβηγικού
δικαστηρίου, ο BREIVIK θα παραμείνει υπό προσωρινή κράτηση 12 ακόμη εβδομάδες.
Οι αφγανικές ∆υνάμεις Ασφαλείας συνέλαβαν, χθες, άτομο που σκόπευε να
πραγματοποιήσει επίθεση αυτοκτονίας στην Kabul.
Οι 3 Γάλλοι εργαζόμενοι για τη ΜΚΟ «TRIANGLE GENERATION HUMANITAIRE», οι οποίοι
κρατούνταν στην Υεμένη εδώ και 6 μήνες από μέλη της «AL QAEDA» και αφέθηκαν
ελεύθεροι, μετέβησαν (14/11/11) σε στρατιωτικό Α/∆ πλησίον του Παρισιού.

ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
1. ΤΟΥΡΚΙΑ
•

•

Σεισμική δόνηση 5,2 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε, τα μεσάνυκτα, στο
χωριό Mollakasim του Νομού Van. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν
υπάρχουν θύματα ή τραυματίες. Στο μεταξύ, η Κυβέρνηση σχεδιάζει τη μεταφορά
των σεισμόπληκτων σε Νομούς, όπου επικρατούν καλύτερες κλιματολογικές συνθήκες.
Μετά τις επιθέσεις, σε ∆αμασκό και Aleppo (12-13/11/11) κατά τουρκικών διπλωματικών
αντιπροσωπειών, πραγματοποιήθηκαν, χθες στην Aleppo, διαδηλώσεις υπέρ της
Τουρκίας, κατά τις οποίες, οι συγκεντρωμένοι, κρατώντας τουρκικές σημαίες, φώναζαν
συνθήματα όπως: «Ευχαριστούμε την τουρκική Κυβέρνηση». Η Άγκυρα
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•

διευκρίνισε ότι αναμένει επίσημη συγγνώμη από τη Δαμασκό, μέσω της
διπλωματικής οδού.
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης, το στέλεχος της
«MİT», KAŞİF KOZİNOĞLU, ο οποίος είχε προφυλακισθεί (10/11/11) στο πλαίσιο της
υπόθεσης «ERGENEKON» και απεβίωσε (12/11/11) στις φυλακές Silivri της Κων/πολης,
φέρεται ότι αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας.

2. ΒΑΛΚΑΝΙΑ
 ΣΕΡΒΙΑ
•

Η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ε.Ε., αρμόδια για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και
Πολιτικής Ασφάλειας, C. ASHTON, στο πλαίσιο της συνάντησης των ΥΠΕΞ των
κρατών-μελών της Ε.Ε. στις Βρυξέλλες, απηύθυνε έκκληση στον Σέρβο Πρόεδρο, B.
TADIC, να προβεί στις ενέργειες που σχετίζονται με το ευρωπαϊκό μέλλον της
Σερβίας, τονίζοντας, παράλληλα, ότι αναμένει σύντομα να ξεκινήσει εκ νέου ο διάλογος
μεταξύ Pristina και Βελιγραδίου.

¾ ΚΟΣΟΒΟ
•

•

•

•



•

•

•

Σύμφωνα με πηγές κοσοβάρικης διαδικτυακής πύλης, ο διαμεσολαβητής της Ε.Ε. για
τις συνομιλίες Pristina-Βελιγραδίου, R. COOPER, στο πλαίσιο των προσπαθειών
του για τη συνέχιση του διαλόγου το συντομότερο δυνατόν, πρότεινε και στις δύο
πλευρές να συναντηθούν, στις 18/11/11, στις Βρυξέλλες. Ένα από τα θέματα
του νέου γύρου των συνομιλιών θα είναι η συμμετοχή του Κοσόβου σε περιφερειακά
φόρουμ, που αποτελεί και έναν από τους όρους των Βρυξελλών για την προσέγγιση της
Σερβίας στην Ε.Ε.
Ο Γερμανός ΥΠΕΞ, G. WESTERWELLE, στη χθεσινή συνάντηση των ΥΠΕΞ των
κρατών-μελών της Ε.Ε., δήλωσε: «Η εδαφική ακεραιότητα του Κοσόβου δεν

αμφισβητείται από κανένα κράτος-μέλος της Ένωσης και αυτοί που επιθυμούν
την ένταξη δεν πρέπει να στηρίζουν τη βία. Σε ό,τι αφορά την ένταξη της Σερβίας,
προτεραιότητα είναι οι καλές σχέσεις με το Κόσοβο».

Αντιπροσωπεία της «Δύναμης Ασφάλειας Κοσόβου» (FSK) με επικεφαλής τον
Δκτή Επιχειρήσεων, Υπτγο KADRI KASTRATI, πραγματοποιούν από χθες
επίσημη επίσκεψη στην Τουρκία για συνομιλίες με ανώτατους αξιωματούχους του
Στρατού.
Η Γερμανίδα Ευρωβουλευτής, D. PACK, δήλωσε (14/11/11) σε γερμανικό
ειδησεογραφικό πρακτορείο: «Η κατάσταση στο βόρειο τμήμα του Κοσόβου

οφείλεται στην κλιμάκωση της δράσης των εγκληματικών ομάδων και όχι σε
πολιτικούς λόγους».
ΠΓΔΜ

Ο ΥΠΑΜ, F. BESIMI, δήλωσε χθες ότι η χώρα δεν έχει εναλλακτική επιλογή
πέραν της ένταξής της σε ΝΑΤΟ και Ε.Ε., προσθέτοντας ότι το Υπουργείο θα
συνεχίσει με αμείωτο ρυθμό την εκπλήρωση των στρατιωτικών στόχων της χώρας στους
τομείς άμυνας και ασφάλειας καθώς και σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή της στις
ειρηνευτικές Αποστολές του ΝΑΤΟ.
Ο επικεφαλής της «Ισλαμικής Κοινότητας», S. REXHEPI και οι σκοπιανές
Αρχές επιβεβαιώνουν ότι στη χώρα και ειδικότερα στην πρωτεύουσα
δραστηριοποιούνται ριζοσπαστικές ισλαμικές ομάδες (Ουαχαμπίτες), οι οποίες,
στην παρούσα φάση, εκτιμάται ότι δεν απειλούν τη σταθερότητα της χώρας. Ο ίδιος
τόνισε ότι το σύνολο των τεμενών στην ΠΓ∆Μ βρίσκεται, προς το παρόν, υπό τον έλεγχο
της «Ισλαμικής Κοινότητας».
Ο Πρόεδρος, G. IVANOV, στην ομιλία του (14/11/11) στην έδρα της «UNESCO»
στο Παρίσι, ανέφερε ότι ο Οργανισμός έχει στηρίξει σημαντικές πρωτοβουλίες
και προγράμματα της χώρας του, η οποία, με τη σειρά της, θα συμβάλει στην
εξεύρεση λύσεων όταν η «UNESCO» κληθεί ν’ αντιμετωπίσει νέες προκλήσεις,
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δεδομένου ότι η χώρα εξελέγη πρόσφατα μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής
της.


•

•

•



•

ΑΛΒΑΝΙΑ
Ο επικεφαλής του «ΟΑΣΕ» στα Τίρανα, E. WOLLFARTH, χαιρέτισε τη συμφωνία
(14/11/11) μεταξύ Κυβέρνησης και Αντιπολίτευσης που προβλέπει τη σύσταση
ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για την εκλογική μεταρρύθμιση και την
προώθηση των νόμων, για την έγκριση των οποίων απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία
από τη Βουλή.
Ο Πρωθυπουργός, S. BERISHA, στην ομιλία του (14/11/11) στο οικονομικό φόρουμ
Αλβανίας-Νορβηγίας στο Όσλο, δήλωσε ότι είναι ευπρόσδεκτες οι επενδύσεις από
τη Νορβηγία, ειδικά στον ενεργειακό τομέα. Στο μεταξύ, ο BERISHA, στο
περιθώριο των εργασιών του εν λόγω φόρουμ, συναντήθηκε με υψηλόβαθμα στελέχη
των εταιρειών «STATKRAFT» και «STATOIL», ενώ είχε συνομιλίες και με τον
Πρωθυπουργό, J. STOLTENBERG.
Η Νομοθετική Επιτροπή της Βουλής ενέκρινε (14/11/11) -με τις ψήφους των
Βουλευτών της πλειοψηφίας- το σχέδιο προϋπολογισμού της Κυβέρνησης για το
2012.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ - ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ
Ο Πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν, I. ALIYEV, μετά τις συνομιλίες στο Baku με τον
Βούλγαρο ομόλογό του, G. PARVANOV, δήλωσε (14/11/11) ότι το Αζερμπαϊτζάν
δύναται να καλύψει τις ανάγκες της Βουλγαρίας σε φυσικό αέριο, η οποία μπορεί
να περιληφθεί μεταξύ των πρώτων ευρωπαϊκών χωρών που θα προμηθευθούν αζέρικο
φυσικό αέριο.

3. ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
 ΙΡΑΚ - ΙΡΑΝ
•



•



•



•

Ανώτατοι αξιωματούχοι των ιρακινών και ιρανικών ΕΔ τάχθηκαν υπέρ
(14/11/11) της ενίσχυσης της διμερούς στρατιωτικής συνεργασίας, μετά το πέρας
της συνάντησης στην Τεχεράνη (13/11/11) του Ιρακινού Α/ΓΕΣ, Στγού B. ZEBARI, με
τον Ιρανό Στγό, M. PAKPOUR, ∆κτή των Χερσαίων ∆υνάμεων των «ΦΡΟΥΡΩΝ ΤΗΣ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ».

ΙΡΑΝ - ΓΑΛΛΙΑ

Ο Γάλλος ΥΠΕΞ, A. JUPPE, υποστήριξε (14/11/11) ότι μία στρατιωτική επέμβαση
στο Ιράν, λόγω του πυρηνικού του προγράμματος, θα ήταν η χειρότερη
δυνατή εξέλιξη, επισημαίνοντας, παράλληλα, ότι η επιθυμία του Ιράν ν’ αποκτήσει
πυρηνικό όπλο συνιστά μεγάλο κίνδυνο για την περιφερειακή και παγκόσμια
σταθερότητα.

ΣΥΡΙΑ
Σύμφωνα με ιορδανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο, οπαδοί του B. AL ASAD
εισέβαλαν χθες στην Πρεσβεία της Ιορδανίας στη Δαμασκό και αφού
υπέστειλαν τη ιορδανική σημαία, ύψωσαν τη σημαία της λιβανέζικης
«HEZBOLLAH».

ΥΕΜΕΝΗ

Ο Πρόεδρος, A. A. SALIH, δήλωσε πρόθυμος ν’ αποχωρήσει από την εξουσία,
εντός 90 ημερών από την επίτευξη επίσημης συμφωνίας για την υλοποίηση
της πρωτοβουλίας του «Συμβουλίου Συνεργασίας των Χωρών του Κόλπου», με
στόχο την επίλυση της πολιτικής κρίσης στη χώρα.

4. ΑΦΡΙΚΗ
 ΑΙΓΥΠΤΟΣ
•

Το Ανώτερο Διοικητικό Δικαστήριο ήρε προηγούμενη απόφαση δικαστηρίου
της χώρας, η οποία απαγόρευε σε μέλη του καθεστώτος MUBARAK να
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συμμετάσχουν ως υποψήφιοι στις Βουλευτικές Εκλογές που θα διεξαχθούν στις
28/11/11.


•
•


•

ΛΙΒΥΗ
O εκπρόσωπος του «Εθνικού Μεταβατικού Συμβουλίου», Α. ΗΑFIZ GHOGA, δήλωσε
(14/11/11) ότι η σύνθεση της νέας Κυβέρνησης θ’ ανακοινωθεί την ερχόμενη
Κυριακή (20/11/11).
Έπειτα από 4 ημέρες ένοπλων συγκρούσεων, συνήφθη ανακωχή μεταξύ της
Πολιτοφυλακής της παράκτιας πόλης Zawiyah και των μελών της φυλής Wershifanna.

ΣΟΥΔΑΝ
Όπως δήλωσε, χθες, ο FAROUK ABU ISSA, ηγέτης του αντιπολιτευτικού συνασπισμού
«NATIONAL CONSENSUS FORCES», στο Σουδάν ενδέχεται να πραγματοποιηθεί η
επόμενη «αραβική επανάσταση», λόγω της αυξανόμενης δυσαρέσκειας για την
οικονομική κρίση καθώς και τη διακυβέρνηση, η οποία χαρακτηρίζεται αυταρχικότερη
από εκείνη της Αιγύπτου πριν απ’ την ανατροπή του MUBARAK.

5. ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ
 ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ - ΠΑΚΙΣΤΑΝ
•

Οι Πρόεδροι των Τουρκμενιστάν και Πακιστάν, G. BERDIMUHAMEDOV και A. A.
ZARDARI, αντίστοιχα, συναντήθηκαν (14/11/11) στο Islamabad και συμφώνησαν να
επισπεύσουν τις διαδικασίες κατασκευής του αγωγού «TAPI» που θα μεταφέρει
φυσικό αέριο από την Κεντρική στη Νότια Ασία.

6. ΛΟΙΠΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ - ΙΝΔΙΑ - ΠΑΚΙΣΤΑΝ
•



H Πρωθυπουργός της Αυστραλίας, J. GILLARD, αναμένεται να προτείνει -κατά
το συνέδριο του κυβερνώντος «Εργατικού Κόμματος» που θα πραγματοποιηθεί τον
ερχόμενο μήνα- την άρση της απαγόρευσης πώλησης ουρανίου από την
Αυστραλία στην Ινδία. Η χώρα της αρνούνταν μέχρι πρότινος να πωλήσει πυρηνικά
υλικά στην Ινδία καθώς το Νέο ∆ελχί δεν έχει υπογράψει τη «Συνθήκη Μη ∆ιάδοσης των
Πυρηνικών». Η GILLARD δήλωσε ότι δεν θα πραγματοποιηθεί παρόμοια πώληση
σε Ισραήλ ή Πακιστάν.

ΗΠΑ

•

Ο Αμερικανός ΥΠΑΜ, L. PANETTA, απαντώντας σε επιστολή των Ρεπουμπλικάνων
Γερουσιαστών JOHN McCAIN και LINDSAY GRAHAM, δήλωσε ότι οι περικοπές στον
αμυντικό προϋπολογισμό των ΗΠΑ, ύψους 100 δις $ ανά έτος, θα έχουν ως αποτέλεσμα
οι ΗΠΑ να διαθέτουν τις μικρότερες χερσαίες ∆υνάμεις από το 1940, τον μικρότερο
αριθμό πολεμικών πλοίων από το 1915 και τις μικρότερες αεροπορικές ∆υνάμεις στην
ιστορία τους.

•

Επίθεση αμερικανικού μη επανδρωμένου α/φους, σήμερα, στη φυλετική
περιοχή Miranshah του Βόρειου Waziristan, στο Β∆ Πακιστάν, είχε ως αποτέλεσμα,
τον θάνατο 6 παραστρατιωτικών.
Ο εκπρόσωπος των Taliban, Z. MUJAHID, διέψευσε (15/11/11) την είδηση περί
σύλληψής του από τις αφγανικές ∆υνάμεις Ασφαλείας.
Η βουλγαρική Αστυνομία συνέλαβε, στη Σόφια, 31χρονο Ιρανό υπήκοο, ο
οποίος είχε στην κατοχή του ποσότητα 8,5 κιλών οπίου, εκτιμώμενης αξίας
200.000 €, σύμφωνα με ανακοίνωση (14/11/11) του βουλγαρικού ΥΠΕΣ, στην οποία
τονίζεται πως η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο εξάρθρωσης διεθνούς
κυκλώματος διακίνησης οπίου από το Ιράν προς τη ∆υτική Ευρώπη μέσω Βουλγαρίας.
Οι μεθοριακές Αρχές του παραδουνάβιου συνοριακού σταθμού «DUNAV
MOST» εντόπισαν (13/11/11) 2 λαθρομετανάστες -έναν Νιγηριανό και έναν

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
•
•

•
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Αφγανό- έπειτα από έλεγχο σε Ι.Χ. όχημα, το οποίο οδηγούσε Ολλανδός υπήκοος και
κατευθυνόταν προς τη Ρουμανία.
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