Βολιβία: Η Τζανίνε Άνιες
αυτοανακηρύχθηκε πρόεδρος της
χώρας
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ΗΤζανίνε Άνιες, κεντροδεξιά πολιτικός και δικηγόρος, ως χθες Τρίτη δεύτερη αντιπρόεδρος της
Γερουσίας της Βολιβίας, αυτοανακηρύχθηκε μεταβατική πρόεδρος της Δημοκρατίας, παρά την
έλλειψη απαρτίας στην εθνοσυνέλευση, επιχειρηματολογώντας ότι είναι ανάγκη "να
αποκατασταθεί ένα κλίμα κοινωνικής ειρήνης" καθώς η χώρα παραμένει βυθισμένη σε πολιτική
κρίση.
"Θέλουμενα προκηρύξουμε εκλογές το συντομότερο", πρόσθεσε η γερουσιάστρια της
αντιπολίτευσης, που ανήγγειλε ότι θα αναλάμβανε την προεδρία μετά την παραίτηση του
σοσιαλιστή Έβο Μοράλες και όλων όσοι μπορούσαν να τον διαδεχθούν βάσει του Συντάγματος,
δηλαδή του αντιπροέδρου του Άλβαρο Γκαρσία Λινέρα, της προέδρου και του αντιπροέδρου της
Γερουσίας, καθώς και του προέδρου της Βουλής.
ΤοΣυνταγματικό Δικαστήριο της Βολιβίας χαρακτήρισε νόμιμη την ανάληψη της προεδρίας της
χώρας, με μεταβατικό ρόλο, από τη δεύτερη αντιπρόεδρο της Γερουσίας Τζανίνε Άνιες, παρά το
γεγονός ότι δεν επικυρώθηκε από τα δύο σώματα της εθνοσυνέλευσης της χώρας, καθώς δεν
υπήρξε απαρτία.
ΟΜοράλες έφθασε χθες Τρίτη στο Μεξικό — που του προσέφερε πολιτικό άσυλο — με μεγάλη
καθυστέρηση, έπειτα από ένα ταξίδι που έγινε πιο περίπλοκο εξαιτίας της άρνησης του Περού να
επιτρέψει στο μεξικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος που τον μετέφερε να προσγειωθεί για
ανεφοδιασμό. Μετά την άφιξή του, διαβεβαίωσε ότι "ο αγώνας συνεχίζεται", δύο ημέρες μετά τον
εξαναγκασμό του σε παραίτηση έπειτα από τρεις εβδομάδες κινητοποιήσεων και ταραχών με τρεις
νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες, αφού η αντιπολίτευση απέρριψε το αποτέλεσμα των
προεδρικών εκλογών της 20ής Οκτωβρίου καταγγέλλοντας ότι αποτελούσε προϊόν νοθείας.

Μοράλες: Έγινε πραξικόπημα
Οπρώην αρχηγός του κράτους της Βολιβίας Έβο Μοράλες χαρακτήρισε "πραξικόπημα" την
αναγγελία της αντιπολιτευόμενης κεντροδεξιάς γερουσιάστριας Τζανίνε Άνιες ότι αναλαμβάνει

μεταβατική πρόεδρος της χώρας της Λατινικής Αμερικής, που συγκλονίζεται τις τελευταίες τρεις
εβδομάδες από βαθιά πολιτική κρίση.
"Έγινετο πιο επιτήδειο και πιο επιζήμιο πραξικόπημα στην ιστορία" της Βολιβίας, έκρινε ο
Μοράλες μέσω Twitter, λίγες ώρες μετά την άφιξή του στο Μεξικό, που του προσέφερε πολιτικό
άσυλο. "Μια γερουσιάστρια της δεξιάς των πραξικοπηματιών αυτοανακηρύσσεται πρόεδρος της
Γερουσίας, κατόπιν μεταβατική πρόεδρος της Βολιβίας, χωρίς να υπάρχει απαρτία στο
κοινοβούλιο, πλαισιωμένη από μια ομάδα συνεργών της, με την υποστήριξη του στρατού και της
αστυνομίας που καταστέλλουν τον λαό", πρόσθεσε ο Μοράλες.

Αμερικανικήταξιδιωτική οδηγία
Ταμέλη των οικογενειών υπαλλήλων της κυβέρνησης των ΗΠΑ που υπηρετούν στην επικράτεια
της Βολιβίας δόθηκε εντολή να επαναπατριστούν εξαιτίας της αναταραχής στη χώρα της Λατινικής
Αμερικής, ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.
Ταυτόχρονα, το αμερικανικό ΥΠΕΞ εξέδωσε οδηγία προς τους Αμερικανούς, προειδοποιώντας
τους εναντίον των ταξιδιών στη Βολιβία και τονίζοντας πως έχει περιορισμένες δυνατότητες να
τους προσφέρει προξενική συνδρομή ή άλλη βοήθεια εάν τη χρειαστούν, καθώς η πολιτική κρίση
στο κράτος των Άνδεων που οδήγησε τον Έβο Μοράλες να παραιτηθεί από την προεδρία και να
ζητήσει πολιτικό άσυλο στο Μεξικό συνεχίζεται.
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