Βολιβία: Ο Έβο Μοράλες ζήτησε
άσυλο στο Μεξικό
11/Νοε/2019 23:19
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 23.47
Οπαραιτηθείς πρόεδρος της Βολιβίας Έβο Μοράλες ζήτησε πολιτικό άσυλο στο Μεξικό, όπως
ανακοίνωσε απόψε το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας αυτής.
Ουπουργός Εξωτερικών Μαρσέλο Εμπράρδ έκανε γνωστό ότι το αίτημα του Μοράλες έγινε δεκτό
και ενημερώθηκε σχετικά ο Οργανισμός Αμερικανικών Κρατών. Ζητήθηκε επίσης από το
υπουργείο Εξωτερικών της Βολιβίας να εγγυηθεί την ασφαλή έξοδο του Μοράλες από τη χώρα.
ΤηνΚυριακή ο Εμπράρδ πρόσφερε άσυλο στον Έβο Μοράλες, κάνοντας γνωστό ότι η μεξικανική
πρεσβεία στη Λα Πας έχει ήδη υποδεχθεί περίπου 20 κυβερνητικούς αξιωματούχους και
κοινοβουλευτικούς.
Ηυπουργός Εσωτερικών Όλγκα Σάντσες Κορδέρο "αποφάσισε να χορηγήσει πολιτικό άσυλο στον
κ. Έβο Μοράλες", είπε ο Εμπράρδ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην Πόλη του
Μεξικού, εξηγώντας ότι "απειλούνται η ζωή και η σωματική ακεραιότητα" του πρώην προέδρου.
"Θαενημερώσουμε αμέσως το υπουργείο Εξωτερικών της Βολιβίας ότι με βάση το διεθνές δίκαιο
πρέπει να παράσχει ασφαλή διέλευση" στον Μοράλες, πρόσθεσε.

Προςτη διεξαγωγή εκλογών
Νωρίτερα, η δεύτερη αντιπρόεδρος της Γερουσίας της Βολιβίας, Ζανίν Ανιές, που πρόσκειται στην
αντιπολίτευση και πρόκειται να διαδεχτεί τον Έβο Μοράλες μετά την παραίτησή του, ανακοίνωσε
απόψε την προκήρυξη προεδρικών εκλογών ούτως ώστε "στις 22 Ιανουαρίου να έχουμε έναν
εκλεγμένο πρόεδρο".
"Θαπροκηρύξουμε εκλογές με προσωπικότητες που έχουν τα προσόντα και θα οργανώσουν την
εκλογική διαδικασία ώστε να αντικατοπτρίζει αυτό που θέλουν όλοι οι Βολιβιανοί", είπε η Ανιές
κατά την άφιξή της στο κοινοβούλιο.
"Ολαός θέλει να έχουμε έναν εκλεγμένο πρόεδρο μέχρι τις 22 Ιανουαρίου. Θα καταβάλουμε κάθε
προσπάθεια για να το πετύχουμε", πρόσθεσε.

Μεβάση το Σύνταγμα, στην περίπτωση παραίτησης του προέδρου ή αδυναμίας του να ασκήσει τα
καθήκοντά του, αναλαμβάνουν κατά σειρά ο αντιπρόεδρος, ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος της
Γερουσίας και ο πρόεδρος της Βουλής. Όλοι όμως παραιτήθηκαν από τα αξιώματά τους, με
αποτέλεσμα η επόμενη στη σειρά να είναι η Ανιές.
Οδιορισμός της ως υπηρεσιακής προέδρου θα πρέπει να εγκριθεί από το κοινοβούλιο.
Ονικητής των εκλογών της 20ής Οκτωβρίου θα αναλάμβανε επισήμως τα καθήκοντά του στις 22
Ιανουαρίου.

Έκτακτησυνεδρίαση του ΟΑΚ αύριο για τις εξελίξεις στη Βολιβία
ΟΟργανισμός Αμερικανικών Κρατών θα συνεδριάσει εκτάκτως με θέμα την κατάσταση στη
Βολιβία αύριο, Τρίτη στην Ουάσινγκτον, όπως ανακοινώθηκε σήμερα, μετά την παραίτηση του
Βολιβιανού προέδρου Έβο Μοράλες.
Ησυνεδρίαση είναι προγραμματισμένη για τις 3 το απόγευμα (22.00 ώρα Ελλάδας). Την έκτακτη
σύγκληση του ΟΑΚ ζήτησαν οι ΗΠΑ, η Βενεζουέλα, η Βραζιλία, ο Καναδάς, η Κολομβία, η
Γουατεμάλα, το Περού και η Δομινικανή Δημοκρατία.
Μολονότιοι ΗΠΑ εξέφρασαν ικανοποίηση για την παραίτηση του Μοράλες, η Βενεζουέλα και
κάποιοι από τους συμμάχους της κατήγγειλαν ένα "πραξικόπημα" στη Βολιβία.
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