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Επικείµενη συνάντηση ανάµε-
σα σε Ευρωπαία διπλωµάτη 
και έναν Ιρανό αξιωµατούχο 

ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ένω-
ση, σχετικά µε το αµφιλεγόµενο 
πυρηνικό πρόγραµµα της Τεχερά-
νης. «Την τεχνική συνάντηση στην 
Κωνσταντινούπολη θα ακολουθή-
σει µια συνάντηση ανάµεσα στη 
Χέλγκα Σµιτ και τον δόκτορα Αλί 
Μπαγερί», ανέφερε ανακοίνωση 
εκπροσώπου της επικεφαλής της 
ευρωπαϊκής διπλωµατίας Κάθριν 

Άστον. Η Σµιτ είναι διευθύντρια 
της διπλωµατικής υπηρεσίας της 
Ε.Ε. αρµόδια για το Ιράν και ο 
Μπαγερί είναι αναπληρωτής του 
επικεφαλής διαπραγµατευτή για 
το πυρηνικό πρόγραµµα του Ιράν, 
του Σαΐντ Τζαλιλί. Η ανακοίνωση 
του γραφείου της ύπατης εκπρο-
σώπου της Ε.Ε. για την κοινή εξω-
τερική πολιτική και την πολιτική 
ασφάλειας δεν διευκρινίζει την 
ακριβή ηµεροµηνία της επικείµε-
νης συνάντησης. 

Επικυρώθηκε από το αυστρι-
ακό κοινοβούλιο η συνθήκη 
ένταξης της Κροατίας στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), µε σχε-
δόν οµόφωνη απόφαση των αυ-
στριακών βουλευτών.

Από τους 159 παρόντες βουλευ-
τές στο κοινοβούλιο, 152 ψήφισαν 
υπέρ της επικύρωσης της συνθή-
κης, ενώ 7 βουλευτές της άκρας 
δεξιάς, ψήφισαν κατά. Η Αυστρία 
έγινε έτσι η όγδοη χώρα της ΕΕ 
που έδωσε το πράσινο φως για την 
είσοδο της Κροατίας στην Ευρωπα-
ϊκή Ένωση. Στις 23 Ιανουαρίου, οι 
Κροάτες είπαν «ναι» σε δηµοψήφι-

σµα στην ένταξη της χώρας τους 
στην ΕΕ, µε συντριπτική πλειοψη-
φία (άνω του 67% των ψήφων), 
για να γίνει αυτή το 28ο κράτος 
µέλος ΕΕ. Οι 27 χώρες µέλη της 
ΕΕ πρέπει να επικυρώσουν τη συν-
θήκη ένταξης της Κροατίας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχει προ-
γραµµατιστεί για την 1η Ιουλίου 
του 2013. Μετά την Σλοβενία το 
2004 η Κροατία θα είναι η δεύτερη 
από τις έξι πρώην γιουγκοσλαβικές 
δηµοκρατίες που θα ενταχθεί στην 
ΕΕ, µια προοπτική που παρέχεται 
σε όλες τις χώρες των ∆υτικών 
Βαλκανίων. 

Τα πτώµατα των δύο πιλότων 
του τουρκικού µαχητικού F-4 
που καταρρίφθηκε στις 22 

Ιουνίου από τη συριακή αεράµυνα, 
εντόπισαν οι τουρκικές στρατιω-
τικές Αρχές.  Οπως ανακοίνωσε 
την Τετάρτη το γενικό επιτελείο 
των τουρκικών ενόπλων δυνάµε-
ων «τα πτώµατα εντοπίστηκαν στο 
βυθό και γίνονται εργασίες για να 

τα ανασύρουµε στην επιφάνεια».  
Ο τουρκικός στρατός είχε ξεκινήσει 
εκτεταµένες έρευνες για την ανεύ-
ρεση των δύο πιλότων ενώ είχε 
στείλει στη θαλάσσια περιοχή και 
ένα ειδικά διαµορφωµένο σκάφος 
για να ανασύρει τα συντρίµµια του 
Φάντοµ που είχαν εντοπιστεί σε 
βάθος περίπου 1.000 µέτρων από 
την επιφάνεια της θάλασσας.

Η εργασία των νέων, η ανά-
πτυξη της οικονοµίας και 
των επιχειρήσεων, αλλά 

και οι τελευταίες εξελίξεις στην 
ΕΕ, βρέθηκαν στο επίκεντρο της 
συνάντησης στη Ρώµη, του Ιταλού 
πρωθυπουργού Μάριο Μόντι και 
της Γερµανίδας καγκελάριου Αν-
γκελα Μέρκελ. Ο Ιταλός πρωθυ-
πουργός Μόντι υποστήριξε στην 
συνέντευξη Τύπου ότι «η ιταλική 
κυβέρνηση θα συνεχίσει στην οδό 
της οικονοµικής εξυγίανσης και 
της ανάπτυξης. Μετά την µεταρ-
ρύθµιση του εργασιακού εξήγησα 
ότι ασχολούµαστε µε την αναθεώ-
ρηση και περιστολή των δηµοσί-
ων δαπανών. Για να αποτραπούν 
οι σπατάλες και να αυξηθεί η λει-
τουργικότητα» του δηµοσίου.

Ο Ιταλός πρωθυπουργός πρό-
σθεσε ότι «στην ΕΕ θα πρέπει να 
αυξηθούν οι παρεµβάσεις για την 
ανάπτυξη και να δοθούν σαφείς 
κατευθύνσεις για τον περιορισµό 
των δαπανών». Οι δύο ηγέτες χα-
ρακτήρισαν την οικονοµική και 
εµπορική συνεργασία των δυο 
κρατών ζωτικής σηµασίας. Οι δι-
µερείς εµπορικές συναλλαγές ξε-
περνούν τα 100 δισεκατοµµύρια 
ευρώ. «Οι δυο χώρες µας είναι 
από τις πλέον διατεθειµένες να 
συµµεριστούν µέρος της κυριαρχί-
ας τους αν και καθένας πρέπει να 
συνεχίσει να ‘διαβάζει το µάθηµά’ 
του. Στόχος είναι η αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας και να ξεπε-
ραστούν τα στερεότυπα, που έχει 
ένα µέρος της κοινής γνώµης και 
τα οποία µπορούν να σταθούν 
εµπόδιο στην περαιτέρω ευρωπα-
ϊκή ολοκλήρωση» τόνισε ο Μόντι.

Σε ότι αφορά την ασπίδα κατά 
των σπρεντ, ο Ιταλός πρωθυπουρ-
γός ξεκαθάρισε ότι «καταβάλαµε 
µεγάλη προσπάθεια στην τελευ-
ταία σύνοδο, για να προχωρή-
σουµε στην οικοδόµηση µίας πιο 
ικανής Ευρώπης. ∆ουλέψαµε, 
κυρίως, για το Σύµφωνο για την 
Ανάπτυξη». «Για το λόγο αυτό», 
εξήγησε ο Μόντι, «η ιταλική κυ-
βέρνηση και άλλοι εταίροι, ζήτη-
σαν να µην είναι απόντα και µέ-
τρα για την χρηµατοοικονοµική 
σταθερότητα. Σε ότι αφορά των 
µηχανισµό σταθεροποίησης των 
αγορών, η Ιταλία προσπαθεί να 
περιορίσει όσο γίνεται περισσό-
τερο το δηµόσιο χρέος της και, 
σε αυτή την κατεύθυνση, φέτος η 

σχέση ελλείµµατος/ΑΕΠ θα είναι 
µόλις 2%. Γι’ αυτό και η Ρώµη δεν 
θα καταθέσει αίτηµα στήριξης».

Ο Ιταλός τεχνοκράτης πρωθυ-
πουργός επανέλαβε «οι ενάρετες 
χώρες, δεν θα πρέπει να παρε-
µποδίζονται στο έργο εξυγίανσης 
τους, από υπερβολικά υψηλά 
σπρεντ (...). Η Ιταλία δεν βρίσκε-
ται στην θέση στην οποία βρέθη-
καν η Ιρλανδία, η Ελλάδα και η 
Πορτογαλία». Η Γερµανίδα καγκε-
λάριος Άνγκελα Μέρκελ τόνισε ότι 
«θέλουµε να ξεπεράσουµε µαζί τις 
δυσκολίες. Μιλήσαµε και για τις 
τόσες µεταρρυθµίσεις που ενέκρι-
νε η κυβέρνηση του Μάριο Μόντι, 
µέσα σε πολύ σύντοµο χρονικό δι-
άστηµα. Θα συνεχίσουµε τις συνο-
µιλίες για ανταλλαγή εµπειριών, 
για την αύξηση της απασχόλησης, 
τη στήριξη των επιχειρήσεων και 
τη βελτίωση των υποδοµών».

«Ξέρουµε ότι αν οι γείτονές µας 
στην Ευρώπη δεν είναι σε καλή 
κατάσταση, θα έχουµε αρνητι-
κές επιπτώσεις και εµείς οι ίδιοι» 
πρόσθεσε η επικεφαλής της γερ-
µανικής κυβέρνησης. Σε σχέση 
µε τον µηχανισµό ανάσχεσης της 
αύξησης των επιτοκίων, η Μέρκελ 
σηµείωσε ότι πιστεύει πως «είναι 
σηµαντικό όσα αποφασίστηκαν να 
εφαρµοσθούν βάσει των µέτρων 
και κανόνων που ήδη ισχύουν. 
Με γνώµονα την ευθύνη και την 
αλληλεγγύη. Αυτό είναι το πι-
στεύω µας, η βάση µας».

«Πολλοί σας παρουσιάζουν ως 
την κακή της Ευρώπης, τι απα-
ντάτε;», ρώτησε την Γερµανίδα κα-
γκελάριο µια Ιταλίδα δηµοσιογρά-
φος, και εκείνη απάντησε έµµεσα: 
«Οταν εκλέχθηκα καγκελάριος εί-
χαµε 5 εκατοµµύρια ανέργους. Τι 

κάναµε; Αυξήσαµε την συντάξιµη 
ηλικία και προχωρήσαµε και σε 
άλλες µεταρρυθµίσεις. ∆εν πρό-
κειται για λιτότητα. Θέλουµε να 
δηµιουργήσουµε ευκαιρίες για τις 
νέες γενεές και µε την δράση µας, 
η ανεργία των νέων µειώθηκε 
κατά 50% και πλέον. Προερχό-
µουν από την Ανατολική Γερµανία 
που πτώχευσε λόγω της ανεπάρ-
κειας της οικονοµίας της. Αυτό 
που µετρά είναι η παραγωγικότητα 
και η ικανότητα να πουλάς προϊ-
όντα, διότι το κράτος δεν µπορεί 
να απασχολεί όλους, οι φόροι θα 
εκτοξεύονταν σε δυσθεώρητα επί-
πεδα». Ο Μάριο Μόντι ερωτηθείς 
σχετικά µε τις περικοπές που ετοι-
µάζει η κυβέρνησή του τόνισε:

«Η Ιταλία ενέκρινε µια µεταρ-
ρύθµιση στην αγορά εργασίας 
η οποία σχετίζεται µε το µέλλον 
των νέων. Η µεταρρύθµιση δεν 
κρίθηκε ιδιαίτερα θετικά από τον 
τύπο, διότι συχνά οι εργοδότες 
και οι εργαζόµενοι παρουσιάσθη-
καν ως υπερβολικά απαιτητικοί ή 
συντηρητικοί. Αλλά η κυβέρνηση, 
για πρώτη φορά, κατάρτισε τις αλ-
λαγές αυτές χωρίς να περιµένει 
την καθολική έγκριση των κοι-
νωνικών εταίρων που προκάλεσε 
στο παρελθόν το µεγάλο δηµόσιο 
χρέος µας. Με την ανεργία των 
νέων στο 36% δεν θελήσαµε να 
βρεθούµε στην κατάσταση της Ελ-
λάδας και ούτε να αυξήσουµε τους 
φόρους. Εργαζόµαστε για την µεί-
ωση των δηµοσίων δαπανών και 
της κάθε σπατάλης». Στόχος της 
κυβέρνησης της Ιταλίας, υπογράµ-
µισε τέλος ο Μάριο Μόντι, είναι 
να δηµιουργήσει µεγαλύτερες ευ-
καιρίες παραγωγικής απασχόλη-
σης, κυρίως για τους νέους.
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Μαζί θα ξεπεράσουμε τις δυσκολίες
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για τα πυρηνικά
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O Eλληνικός Ραδιοφωνικός Σταθμός Αυστραλίας 1683 ΑΜ λειτουργεί σε 24ωρη βάση, 7 ημέρες την εβδομάδα.
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Επικυρώθηκε από την Αυστρία 
η ένταξη της Κροατίας στην ΕΕ 

Εντοπίστηκαν τα πτώματα 
των Τούρκων πιλότων


