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Σε µια διαιρεµένη κοινωνία, 
όπως αυτή της ΠΓ∆Μ, µια 
σπίθα αρκεί για να προκα-

λέσει πυρκαγιά, ανέφερε ο επί-
τροπος για θέµατα µειονοτήτων 
του ΟΑΣΕ (Οργανισµός για την 
Ασφάλεια και τη Συνεργασία 
στην Ευρώπη) Κνουτ Βόλεµπεκ. 
Σε συνέντευξή του στο ραδιοφω-
νικό σταθµό «Ελεύθερη Ευρώ-
πη» (Radio Free Europe), ο κ. 
Βόλεµπεκ σηµείωσε ότι τα πρό-
σφατα επεισόδια στην ΠΓ∆Μ, 
τα οποία σε µεγάλο βαθµό είχαν 
διεθνοτικό υπόβαθρο, καταδει-

κνύουν ότι οι σχέσεις µεταξύ 
των εθνοτήτων στη χώρα ολοέ-
να και επιδεινώνονται. 

Ο κ. Βόλεµπεκ κάλεσε την κυ-
βέρνηση της ΠΓ∆Μ να εργαστεί 
ουσιαστικά και αποτελεσµατικά 
προς την κατεύθυνση της βελτί-
ωσης των διεθνοτικών σχέσεων 
στη χώρα, «πριν να είναι αργά». 

Ο επίτροπος του ΟΑΣΕ σηµεί-
ωσε ακόµη ότι η κυβέρνηση της 
ΠΓ∆Μ πρέπει να αναρωτηθεί αν 
έχουν δηµιουργηθεί στη χώρα 
οι απαραίτητες  προϋποθέσεις 
και οι ευκαιρίες για να µπορούν 

οι διαφορετικές εθνότητες να 
επικοινωνούν και να συµβιώ-
νουν αρµονικά. 

«Ελπίζω ότι η κυβέρνηση 
αντιµετωπίζει τις διεθνοτικές 
σχέσεις ως ένα σηµαντικό θέµα. 
Όµως δεν είµαι σίγουρος ότι η 
ενασχόληση αυτή είναι σοβαρή 
και αρκετή» συµπλήρωσε ο κ. 
Βόλεµπεκ και απηύθυνε έκκλη-
ση προς όλους τους πολιτικούς 
παράγοντες της ΠΓ∆Μ να αντι-
µετωπίσουν µε υπευθυνότητα 
ζητήµατα που αφορούν τις διε-
θνοτικές σχέσεις.

Αισθητές από χθες στην 
Ιταλία οι πρώτες µειώσεις 
στις απολαβές των εργα-

ζοµένων εξαιτίας των έκτακτων 
οικονοµικών µέτρων που έχει 
λάβει η κυβέρνηση του Μάριο 
Μόντι. Συγκεκριµένα, αυξάνεται 
ο φόρος µε τον οποίο ενισχύο-
νται τα ταµεία της κάθε περιφέ-
ρειας της χώρα, ενώ τον Ιούνιο 
θα τεθεί σε ισχύ και ο νόµος που 
φορολογεί εκ νέου και τα σπίτια 
που χρησιµοποιούνται για ιδι-
οκατοίκηση. Σε ετήσια βάση, οι 
µισθωτοί µε µηνιαίες απολαβές 

µέχρι 1.200 ευρώ, θα πρέπει να 
καταβάλλουν 51 ευρώ, 73 ευρώ 
οι Ιταλοί µε µισθό που αγγίζει 
τα 1.700 ευρώ, και 137 ευρώ 
για όποιον κερδίζει µέχρι 3.200 
ευρώ µηνιαίως. Με τον τρόπο 
αυτό, σύµφωνα µε τον ιταλικό 
Τύπο, η τοπική αυτοδιοίκηση 
θα πρέπει να εξασφαλίσει µέχρι 
δύο δισεκατοµµύρια διακόσια 
εκατοµµύρια ευρώ και να κατα-
φέρει να καλύψει τις πάγιες ανά-
γκες του τοµέα της υγείας, µετά τις 
πρόσφατες περικοπές των χρη-
µατοδοτήσεων από την κεντρική 

κυβέρνηση. Από την παρακρά-
τηση του φόρου εξαιρούνται µό-
νον όσοι εργαζόµενοι κερδίζουν 
µέχρι 8.030 ευρώ το χρόνο και 
οι συνταξιούχοι µε ετήσια έσο-
δα που δεν ξεπερνούν τα 7.500 
ευρώ. Από τον Ιούνιο τίθεται σε 
ισχύ και ο νόµος που φορολογεί 
εκ νέου και τα σπίτια που χρησι-
µοποιούνται για ιδιοκατοίκηση.  
Η ιταλική συνδικαλιστική ένωση 
Cgil έχει εξαγγείλει σειρά κινητο-
ποιήσεων κόντρα στα µέτρα, κα-
ταγγέλλοντας πως θα οδηγήσουν 
σε κύµα απολύσεων.

Στη Σαουδική Αραβία πρόκειται 
να µεταβεί εντός της εβδοµά-
δας η Aµερικανίδα υπουργός 

Εξωτερικών, Χίλαρι Κλίντον, έχο-
ντας στον κατάλογο των προς συ-
ζήτηση θεµάτων τη συνεχιζόµενη 
βία στη Συρία και άλλα περιφερει-
ακά ζητήµατα. Όπως ανακοίνωσε το 
Στέιτ Ντιπάρτµεντ στη διάρκεια της 
διήµερης επίσκεψής της, η υπουρ-
γός Εξωτερικών των ΗΠΑ θα έχει 
συναντήσεις µε τον βασιλιά Αµπντά-
λα και τον οµόλογό της πρίγκιπα 
Σαούντ αλ Φαϊσάλ στο Ριάντ, ενώ 

θα συµµετάσχει στην υπουργική 
σύνοδο του Φόρουµ Στρατηγικής 
Συνεργασίας µεταξύ των ΗΠΑ και 
του Συµβουλίου Συνεργασίας του 
Κόλπου. Ακολούθως, θα µεταβεί 
στην Κωνσταντινούπολη προκει-
µένου να συµµετάσχει στη δεύτερη 
συνάντηση της οµάδος των «Φίλων 
της Συρίας», κατά την οποία οι συµ-
µετέχουσες χώρες θα µελετήσουν τις 
προσπάθειες για τον τερµατισµό της 
αιµατοχυσίας στη Συρία και για την 
προώθηση της δηµοκρατικής µετά-
βασης της εξουσίας. 

Την πόρτα της Κοµισιόν χτυ-
πούν η Πορτογαλία και η Ισπα-
νία οι οποίες φοβούµενες την 

ξηρασία, ζήτησαν να τους χορηγηθεί 
προκαταβολή από την βοήθεια που 
δικαιούνται, ενώ και άλλες χώρες 
όπως η Ελλάδα, η Κύπρος και η 
Γαλλία, ετοιµάζονται για δύσκολες 
και άνοµβρες περιόδους.

Ο Ευρωπαϊκός Νότος βιώνει µια 
από τις πιο ξηρές περιόδους του. Το 
φαινόµενο έχει γίνει αισθητό κυρί-
ως στην Πορτογαλία όπου ο µήνας 
Φεβρουάριος ήταν ο πιο ξηρός των 
τελευταίων 80 ετών. Η χώρα προσέ-
φυγε ήδη στην Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή, ζητώντας προκαταβολικά οικο-

νοµική ενίσχυση για τους αγρότες. 
Παρόµοιο αίτηµα έχει δεχθεί η Κο-
µισιόν και από την Ισπανία που έζη-
σε τον πιο ξηρό της χειµώνα από το 
1940, µε τίµηµα µεγάλες καταστρο-
φές στις σοδειές των δηµητριακών. 
Όπως έγινε γνωστό, οι Βρυξέλλες 
αναµένεται να χορηγήσουν 5,5 δισ. 
ευρώ στην Ισπανία «το συντοµότερο 
δυνατό». Οι δυο χώρες όµως δεν 
είναι οι µοναδικές που ανησυχούν. 
Στην λίστα προστίθενται η Ελλάδα, 
η Κύπρος, η Βρετανία αλλά και η 
Γαλλία όπου το 2012 προβλέπεται 
ότι θα είναι ένα ιδιαίτερα ξηρό έτος. 
Πέρυσι η ξηρασία κόστισε 241,7 
εκατ. ευρώ. 

Μείωση του αριθµού των 
χωρών που εκτελούν 
καταδίκους αλλά ταυτό-

χρονα και αύξηση των περιπτώ-
σεων στις χώρες όπου ισχύει η 
εσχάτη των ποινών διαπιστώ-
νει η ∆ιεθνής Αµνηστία στην 
ετήσια επισκόπησή της σχετικά 
µε τις θανατικές ποινές και τις 
εκτελέσεις.

Το 2011 µόνο 20 από τις 198 
χώρες του πλανήτη πραγµατο-
ποίησαν εκτελέσεις, επισηµαί-
νει η οργάνωση που καταγράφει 
τουλάχιστον 676 περιστατικά. 
Ο αριθµός των χωρών έχει µει-
ωθεί πάντως τα τελευταία χρό-
νια:  ήταν 23 χώρες το 2010 και 
31 το 2000.

Ωστόσο, αυτά τα στοιχεία δεν 

συµπεριλαµβάνουν τις χιλιάδες 
εκτελέσεις οι οποίες πιστεύει η 
∆ιεθνής Αµνηστία ότι πραγµα-
τοποιήθηκαν στην Κίνα, όπου 
οι αριθµοί είναι µυστικοί. Η 
∆ιεθνής Αµνηστία δεν δηµοσι-
εύει στοιχεία ούτε από ανοιχτές 
πηγές γιατί δεν τα θεωρεί αξι-
όπιστα.

Το ίδιο συµβαίνει και στο 
Ιράν όπου και εκεί υπάρχουν 
αξιόπιστες αναφορές για σηµα-
ντικούς αριθµούς εκτελέσεων 
που δεν είναι καταγεγραµµέ-
νες-επισήµως. Σύµφωνα µε τα 
στοιχεία είναι 360, κατά τη ∆ι-
εθνή Αµνηστία µπορεί να είναι 
διπλάσιες.

Βελτίωση ζητά ο ΟΑΣΕ
των διεθνοτικών σχέσεων στην ΠΓ∆Μ

Αυξάνονται οι εκτελέσεις, 
διαπιστώνει η ∆ιεθνής Αµνηστία

Στη Σαουδική Αραβία 
μεταβαίνει η Χίλαρι Κλίντον

Οι πρώτες 
μειώσεις μισθών 

στην Ιταλία

Οι πρώτες 
μειώσεις μισθών 

στην Ιταλία

Τροµάζει 
τον Ευρωπαϊκό Νότο 

η ξηρασία
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