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Περιστολή δημοσί-
ων δαπανών κατά 
13 δισ. ευρώ την 

επόμενη διετία σχεδιάζει 
σύμφωνα με τον ιταλικό 
Τύπο η κυβέρνηση τεχνο-
κρατών του Μάριο Μόντι, 
και η «πρεμιέρα» αναμένε-
ται τον Ιούνιο με πωλήσεις 
ακινήτων του Δημοσίου 
και συγχωνεύσεις οργανι-
σμών. Μεγάλος μέρος των 
περικοπών ενδέχεται να 
αφορά την Άμυνα με μει-
ώσεις στρατιωτικού προ-
σωπικού, ενώ «μαχαίρι» 
αναμένεται και στην Υγεία. 

Βάσει δημοσιευμάτων 
του ιταλικού Τύπου, τα 
πρώτα συγκεκριμένα μέ-
τρα είναι πιθανό να υιο-
θετηθούν από τον Ιούνιο, 
με μαζικές πωλήσεις ακι-
νήτων και εκτάσεων που 
ανήκουν στο Δημόσιο και 
με συγχωνεύσεις οργανι-
σμών του ευρύτερου δημό-
σιου τομέα. Κύριος στόχος, 
να αποφευχθεί η αύξηση 
του φόρου προστιθέμενης 
αξίας από το 21% στο 23% 
τον ερχόμενο Οκτώβριο.

Τα ιταλικά μέσα ενη-

μέρωσης αναφέρουν ότι 
μεγάλο μέρος των περικο-
πών θα αφορά την εθνική 
άμυνα, με συνολική μείω-
ση του στρατιωτικού προ-
σωπικού από 183.000 σε 
150.000 μέλη. Βάσει των 
στοιχείων αυτών υπολο-
γίζεται ότι μέχρι το 2024 
πρόκειται να συνταξιοδο-
τηθούν ο ένας στους τρεις 
εν ενεργεία στρατηγούς και 
ο ένας στους πέντε συνταγ-
ματάρχες. Στις υπόλοιπες 
πιθανότερες περικοπές 
φέρονται να συμπεριλαμ-
βάνονται μειώσεις στην 
δημόσια Υγεία κατά τέσσε-
ρα δισεκατομμύρια ευρώ, 
περιορισμός του αριθμού 
των περιφερειών, των δι-
καστηρίων και των ανώτε-
ρων υπαλλήλων της δημό-
σιας διοίκησης.

Την ίδια στιγμή 600 
Ιταλοί δήμαρχοι κάλεσαν 
τους πολίτες σε μαζική ανυ-
πακοή, συμβουλεύοντάς 
τους να μην καταβάλλουν 
τον νέο φόρο ακινήτων, 
διότι «πρόκειται για χρή-
ματα που δεν στηρίζουν 
την τοπική αυτοδιοίκηση, 

αλλά μόνον τα ταμεία του 
κεντρικού κρατικού μη-
χανισμού». Αίσθηση προ-
κάλεσαν, εν τω μεταξύ, 
οι δηλώσεις του πρώην 
υπουργού Οικονομικών 
της κυβέρνησης Μπερλου-
σκόνι Τζούλιο Τρεμόντι, 
σύμφωνα με τον οποίο 
«στην πραγματικότητα η 
Ιταλία χρειάζεται περικο-
πές άλλων 20 δισεκατομ-
μύρια ευρώ. Αν δεν αυξη-
θεί ο ΦΠΑ, η κυβέρνηση 
κινδυνεύει να χάσει 14 δι-
σεκατομμύρια ευρώ και οι 
επιλογές της να δράσουν 
σαν μπούμερανγκ».

«Οι λαοί άρχισαν να κα-
ταλαβαίνουν ότι το μέλλον 
τους δεν μπορεί εξαρτηθεί 
από δανεικούς κυβερνήτες ή 
από διοικητές τραπεζών που 
κάνουν πολιτική. Οι λαοί 
άρχισαν να κατανοούν ότι 
η χρηματιστική πίεση πρώ-
τα μας καταστρέφει και στην 
συνέχεια αυτοκαταστρέφεται, 
ότι οι τεχνοκρατικές πολι-
τικές δεν έχουν πρακτική 
ισχύ» σημείωσε ο Τρεμόντι 
σε συνέντευξή του στην εφη-
μερίδα Corriere della Sera.

Σε μια θυελλώδη συ-
νεδρίαση του βρετα-
νικού Κοινοβουλίου 

ο πρωθυπουργός Ντέιβιντ 
Κάμερον αρνήθηκε να 
αρχίσει ειδική έρευνα σε 
βάρος του υπουργού Πο-
λιτισμού και Μέσων Ενη-
μέρωσης Τζέρεμι Χαντ, ο 
οποίος είχε αναλάβει να 
χειριστεί την υπόθεση εξα-
γοράς του δορυφορικού 
τηλεοπτικού μπουκέτου 
BSkyB από τον όμιλο του 
Αυστραλού μεγιστάνα του 
Τύπου Ρούπερτ Μέρντοκ.

Απαντώντας σε ερώτηση 
του ηγέτη των Εργατικών 
Εντ Μίλιμπαντ, ο Κάμερον 
είπε ότι δεν είναι «ούτε 
απαραίτητο ούτε δίκαιο» 
να παραπεμφθεί ο Χαντ σε 
ειδική επιτροπή με το σκε-
πτικό ότι παραβίασε τον 
κώδικα συμπεριφοράς των 
υπουργών. Πρόσθεσε ότι 
ο ίδιος δεν έχει δει καμία 
απόδειξη για παραβίαση 
των κανονισμών εκ μέρους 
του υπουργού. Ο Κάμερον 

υπογράμμισε ότι μια τέτοια 
διαδικασία θα προδίκαζε 
το αποτέλεσμα της έρευνας 
της επιτροπής που εξετάζει 
τις τηλεφωνικές υποκλοπές 
και στην οποία θα πρέπει 
να καταθέσει ενόρκως ο 
Χαντ. Οι Εργατικοί έχουν 
ζητήσει κατ’ επανάληψη την 
παραίτηση του Χαντ, ενός 
ανερχόμενου αστέρα των 
Συντηρητικών που είναι 
αρμόδιος και για τους Ολυ-
μπιακούς Αγώνες του Λον-
δίνου, με αφορμή τις στενές 
σχέσεις του με τον όμιλο 
News Corp. του Μέρντοκ.

Την περασμένη εβδομά-
δα, η κατάθεση του Τζέιμς 
Μέρντοκ, στην επιτροπή 
Λίβεσον, έφερε σε δύσκο-

λη θέση τον υπουργό αφού 
αποκαλύφθηκαν οι επαφές 
που είχε με τον όμιλο ένας 
σύμβουλός του, ο Άνταμ 
Σμιθ, ο οποίος αναγκάστη-
κε να παραιτηθεί. Οι επα-
φές του Σμιθ με τον όμιλο 
Μέρντοκ ήταν «άκαιρες και 
λανθασμένες», παραδέχτη-
κε ο Κάμερον που συνεχί-
ζει να στηρίζει τον υπουργό 
του. Ο Χαντ είχε αναλάβει 
να αποφασίσει για την πλή-
ρη εξαγορά του BSkyB από 
τον όμιλο Μέρντοκ, ο οποί-
ος τελικά υπαναχώρησε τον 
Ιούλιο του 2011, εν μέσω 
των αποκαλύψεων για τις 
τηλεφωνικές υποκλοπές 
που έκανε η εφημερίδα του 
News of the World.

Τ ουλάχιστον 100 άνθρωποι βρήκαν 
τραγικό θάνατο σε ναυάγιο ενός 
υπερφορτωμένου φέριμποτ, που 

κόπηκε στα δύο εξαιτίας της κακοκαιρίας, 
ενώ έπλεε σε ποταμό της βορειοανατολι-
κής Ινδίας. Περίπου 150 άνθρωποι έχουν 
διασωθεί ή κατάφεραν να κολυμπήσουν 
μέχρι τις όχθες του ποταμού Βραχμαπού-
τρα στο κρατίδιο Ασάμ, όπου σημειώθηκε 
το δυστύχημα. Σύμφωνα με αξιωματικό 
της αστυνομίας, τα σωστικά συνεργεία 
ανέσυραν τις σορούς τουλάχιστον 100 αν-
θρώπων, ενώ άλλοι περίπου 100 εξακο-
λουθούν να αγνοούνται. «Στο πορθμείο, 
το οποίο κόπηκε στα δύο εξαιτίας της κα-
ταιγίδας, επέβαιναν περίπου 350 άνθρω-
ποι», σημείωσε ο Τζ. Ν. Σουντχούρι, διοι-
κητής της αστυνομίας του κρατιδίου Ασάμ.

Τα σωστικά συνεργεία και μονάδες του 
στρατού που έσπευσαν στην περιοχή προ-
σπάθησαν να βρουν επιζώντες παρά τις 
άσχημες καιρικές συνθήκες.

«Έβλεπα ανθρώπους να παρασύρονται 
από τα πολύ δυνατά ρεύματα», δήλωσε στο 
Γαλλικό Πρακτορείο ο Ραχούλ Χαρμακάρ, 
ένας αυτόπτης μάρτυρας. «Οι πιθανότητες 
επιβίωσης είναι πολύ μικρές», πρόσθεσε.

«Οι προσπάθειες μας δυσχεραίνονται 
από τις κακές καιρικές συνθήκες, βρέχει 
ακόμη πολύ και η ορατότητα είναι σχεδόν 
μηδενική στην περιοχή», επεσήμανε από 
την πλευρά του ο Π. Σ. Σαλόι, αξιωματικός 
της αστυνομίας που μετέβη στην περιοχή.

Οι έρευνες για τους περίπου 100 αγνο-

ούμενους σταμάτησαν μετά τη δύση του 
ηλίου. Όπως δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες 
στην αστυνομία, το πορθμείο ήταν παλιό 
και κόπηκε στα δύο αφού βούλιαξε στον 
υπερχειλισμένο ποταμό Βραχμαπούτρα. 
Το πλοίο ήταν υπερφορτωμένο με επιβά-
τες και σακιά ρυζιού και άλλα προϊόντα, 
ενώ δεν είχε σωσίβιες λέμβους ή σωσίβια, 
σύμφωνα με την αστυνομία. Το δυστύχη-
μα αυτό είναι το χειρότερο που έχει συμβεί 
τα τελευταία χρόνια στη βορειοανατολική 
Ινδία. Ο πρωθυπουργός της χώρας Μαν-
μοχάν Σινγκ δήλωσε «συγκλονισμένος και 
θλιμμένος» από το συμβάν.

Νέες περικοπές δαπανών
ύψους 13 δισ. ευρώ 
στην «ατζέντα» του Μόντι

Καλύπτει τον υπουργό Πολιτισμού 
ο Ντέιβιντ Κάμερον

Εκατόμβη νεκρών
από ναυάγιο φέριμποτ 
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Ο Ντέιβιντ Κάμερον στο Κοινοβούλιο, δεξιά ο Τζέρεμι Χαντ.   


