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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΤΑΡΤΗΣ
07.30 – 09.00 «ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ» ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΑΡΙΜΑΣ
09.00 – 11.00 «ΑΓΡΥΠΝΟΣ» ΜΑΝΟΣ ΤΣΙΛΙΜΙΔΗΣ
11.00 – 11.02 ΝEWS TITLES
11.03 – 12.00 «ΑΡΜΕΝΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΑ ΠΕΛΑΓΑ» ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΡΙΤΙΚΟΣ
12.03 – 12.05 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12.06 – 13.00 «ΡΑΔΙΟΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ» ΒΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΦΟΥ
13.00 – 13.02 NEWS TITLES
13.03 – 14.00 «ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ»
14.00 – 14.02 NEWS TITLES
14.03 – 15.00 ΝΤΑΡΓΟΥΪΝ
15.00 – 15.05 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 
15.06 – 17.00 «Η ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΟΥ ΧΘΕΣ & ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ» 
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ
17.00 – 17.05 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ – REAL FM
17.06 – 18.00 «ΟΙ ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΙ» ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ, 
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΡΑΜΙΤΙΝΟΣ
18.00 – 19.00 «ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΙΝΑΙ… ΚΑΙ ΚΥΛΑΕΙ» ΦΩΤΗΣ ΚΑΛΗΣ
19.00 – 21.00 «Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΑΝΤΟΥ & ΠΑΝΤΑ»
  ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΡΑΒΟΓΛΟΥ, 
  ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΔΡΑΧΤΑΣ
21.00 – 22.00 «ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΥΛΑΙΑ» ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΡΑΒΟΓΛΟΥ
22.00 – 22.10 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22.10 – 24.00 «ΜΟΥΣΙΚΟ ΚΟΜΠΟΛΟΪ» ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΔΟΥΛΙΑΣ

Οι τράπεζες της Ισλανδίας 
διέγραψαν δάνεια των 
νοικοκυριών που αντι-

στοιχούν στο 13% του ΑΕΠ της 
χώρας, µειώνοντας το βάρος 
χρέους για περισσότερο από 
το ένα τέταρτο του πληθυσµού 
της, αναφέρει δηµοσίευµα του 
Bloomberg που επικαλείται τα 
στοιχεία έκθεσης της Ισλανδι-
κής Ένωσης Χρηµατοπιστωτι-
κών Υπηρεσιών. 

Τα µέτρα που έλαβε η Ισλαν-
δία για να αναγεννηθεί από την 
κρίση του 2008 αποδεικνύ-
ονται αποτελεσµατικά, και οι 
περισσότερες δηµοσκοπήσεις 
δείχνουν τώρα ότι οι Ισλανδοί 
δεν επιθυµούν να ενταχθούν 
στην ΕΕ, όπου η κρίση δεν έχει 
τέλος. «Μπορείτε να πείτε µε 
βεβαιότητα ότι η Ισλανδία κα-
τέχει το παγκόσµιο ρεκόρ στη 
διαγραφή χρέους νοικοκυριών. 
Η χώρα έκανε ό,τι χρειαζόταν 
σε µία κρίση, ακολουθώντας τα 
εγχειρίδια. Οποιοσδήποτε οι-
κονοµολόγος θα συµφωνούσε» 
δηλώνει ο Λαρς Κρίστενσεν, 
επικεφαλής οικονοµολόγος 
αναδυόµενων αγορών στην 
τράπεζα Danske στην Κοπεγχά-
γη. Τα νοικοκυριά του νησιωτι-
κού κράτους βοηθήθηκαν από 
µία συµφωνία της κυβέρνησης 
και των τραπεζών, οι οποί-
ες ελέγχονται ακόµη εν µέρει 
από το κράτος, για τη διαγραφή 
του χρέους που ξεπερνούσε το 
110% της αξίας των κατοικιών. 
Επιπλέον, απόφαση του ανώ-

τατου δικαστηρίου της χώρας 
θεώρησε παράνοµα τα δάνεια 
που είναι συνδεδεµένα µε ξένα 
νοµίσµατα, µε αποτέλεσµα να 
µη χρειάζεται πλέον τα νοικοκυ-
ριά να καλύπτουν τις απώλειες 
(από την υποτίµηση) της ισλαν-
δικής κορόνας. 

Χωρίς τη διαγραφή του χρέ-
ους, οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα 
λύγιζαν από το βάρος των δα-
νείων τους µετά την εκτόξευση 
του χρέους στο 240% των εισο-
δηµάτων το 2008.

Το δηµοσίευµα τονίζει ότι 
αποδεικνύονται αποτελεσµατι-
κά τα µέτρα που πήρε η Ισλαν-
δία για να αναγεννηθεί από την 
κρίση του 2008, όταν οι τράπε-
ζές της προχώρησαν σε χρεο-
κοπία για το ποσό των 85 δισ. 
δολαρίων. 

Η οικονοµία της χώρας θα 
αναπτυχθεί φέτος µε ρυθµό 
υψηλότερο από το µέσο όρο 
των αναπτυγµένων χωρών, 
σύµφωνα µε εκτιµήσεις του Ορ-
γανισµού Οικονοµικής Συνερ-
γασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). 
Το κόστος ασφάλισης έναντι 
ενδεχόµενης χρεοκοπίας της 
Ισλανδίας είναι περίπου το ίδιο 
µε την προστασία από ενδεχό-
µενο πιστωτικό γεγονός για το 
Βέλγιο. Οι περισσότερες δηµο-
σκοπήσεις δείχνουν τώρα ότι 
οι Ισλανδοί δεν επιθυµούν να 
ενταχθούν στην ΕΕ, όπου η κρί-
ση διαρκεί για τρίτο χρόνο.

Η ισλανδική οικονοµία, µε 
ΑΕΠ 13 δισ. δολαρίων, συρρι-

κνώθηκε κατά 6,7% το 2009, 
αλλά σηµείωσε ανάπτυξη 2,9% 
το 2011 και θα αναπτυχθεί 
κατά 2,4% φέτος και το 2013, 
σύµφωνα µε τον ΟΟΣΑ, ενώ 
οι χώρες του ΟΟΣΑ προβλέπε-
ται να αναπτυχθούν µόνο κατά 
1,6%.  Οι τιµές των κατοικιών 
στη χώρα είναι σήµερα µόνο 
περίπου 3% χαµηλότερες από 
τις τιµές που ίσχυαν τον Σεπτέµ-
βριο του 2008, λίγο πριν από 
την κρίση. Ο οίκος Fitch ανα-
βάθµισε την περασµένη εβδο-
µάδα το αξιόχρεο της Ισλανδίας 
σε διαβαθµισµένο επίπεδο µε 
σταθερή προοπτική και δήλωσε 
ότι «ήταν επιτυχηµένη η ανορ-
θόδοξη πολιτική της για την 
αντιµετώπιση της κρίσης».

Η προσέγγιση της Ισλανδίας 
για την αντιµετώπιση της κατάρ-
ρευσης ήταν να θέτει κάθε φορά 
τις ανάγκες του πληθυσµού της 
επάνω από εκείνες των αγορών. 
Μόλις τον Οκτώβριο του 2008 
έγινε φανερό ότι οι τράπεζες 
της χώρας δεν ήταν δυνατό να 
σωθούν, η κυβέρνηση παρενέ-
βη, θωράκισε τους εγχώριους 
τραπεζικούς λογαριασµούς και 
άφησε τους διεθνείς πιστωτές 
να κλυδωνίζονται.

Η κεντρική τράπεζα εισήγα-
γε ελέγχους στην κίνηση κε-
φαλαίων για να σταµατήσει το 
ξεπούληµα της κορόνας και 
δηµιουργήθηκαν νέες κρατικά 
ελεγχόµενες τράπεζες από τα 
κατάλοιπα των χρεοκοπηµένων 
τραπεζών.

Τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκο-
τώθηκαν τη ∆ευτέρα όταν φερό-
µενοι ισλαµιστές αντάρτες που 

πιστεύεται ότι ανήκουν στην ισλαµι-
στική εξτρεµιστική οργάνωση Μπόκο 
Χαράµ άνοιξαν πυρ και πυροδότησαν 
βόµβες σε αγορά στην πόλη Μαϊντου-
γκούρι, στη βορειοανατολική Νιγη-
ρία, όπως ανακοίνωσε ο στρατός και 
νοσοκοµειακές πηγές. Μεγάλος είναι 
και ο αριθµός των τραυµατιών ανέφε-
ραν νοσοκοµειακές πηγές.

Σύµφωνα µε τους εµπόρους στην 
αγορά, τουλάχιστον 30 άνθρωποι 
(άλλοι µάρτυρες µιλούν για περισσό-
τερους νεκρούς) σκοτώθηκαν στην 
ψαραγορά της Μπάγκα λίγο µετά το 
µεσηµέρι την ώρα που έξι άνδρες 
άνοιξαν πυρ εναντίον του πλήθους.

Προτού ανοίξουν πυρ, οι άνδρες 

φέρονται να φώναξαν στους πωλη-
τές και τους πελάτες στην αγορά ότι 
συνεργάζονται µε την αστυνοµία και 
τον στρατό για τη σύλληψη µελών της 
Μπόκο Χαράµ. «Στη συνέχεια σηµει-
ώθηκαν πολλές εκρήξεις. Είδα τρία 
στρατιωτικά φορτηγά γεµάτα πτώµατα 
να αποµακρύνονται από την αγορά» 
ανέφερε µάρτυρας.

Σύµφωνα µε τον εκπρόσωπο της 
µονάδας Joint Task Force (JTF) του 
νιγηριανού στρατού, ο στρατός σκό-
τωσε οκτώ ισλαµιστές αντάρτες και 
απενεργοποίησε τρεις βόµβες µε 
ελεγχόµενη έκρηξη. Την προηγού-
µενη εβδοµάδα έµποροι της αγοράς 
αυτής είχαν συλλάβει έναν άνδρα τον 
οποίο υποπτεύονταν ότι είναι µέλος 
της ισλαµιστικής οργάνωσης και τον 
είχαν παραδώσει στον στρατό. 

Παγκόσμιο ρεκόρ στην Ισλανδία
στη διαγραφή χρέους νοικοκυριών 

Πολύνεκρη επίθεση 
ισλαµιστών 
σε αγορά στη Νιγηρία

∆ΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ∆ΑΝΕΙΑ




