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Συνεχή καθηµερινή ενηµέρωση και ψυχαγωγία
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Ο σταθμός ξεκίνησε να λειτουγεί το Μάρτιο του 1983 και εκπέμπει τα καλύτερα προγράμματα από την Ελλάδα και την Κύπρο, 
ενώ παράλληλα μεταδίδει τις ειδήσεις από το εξωτερικό κάθε ώρα.

Για τον καλύτερο Eλληνικό Ραδιοφωνικό Σταθμό, τα τελευταία νέα, ποιοτική μουσική
και τα καλύτερα ζωντανά προγράμματα συντονιστείτε στον Eλληνικό Ραδιοφωνικό Σταθμό Αυστραλίας 1683 ΑΜ.
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Φοροαυξήσεις και περι-
κοπές δηµοσίων δαπα-
νών συνολικού ύψους 

65 δισεκατοµµυρίων ευρώ, 
ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός 
της Ισπανίας Μαριάνο Ραχόι, 
ως «αντάλλαγµα» για το πακέ-
το διάσωσης και την παράταση 
ενός χρόνου για την εξυγίανση 
των δηµοσιονοµικών που εξα-
σφάλισε η χώρα. Την ίδια ώρα 
ανθρακωρύχοι από διάφορες 
περιοχές της Ισπανίας πραγ-
µατοποιούσαν µεγάλη πορεία 
διαµαρτυρίας στην Μαδρίτη, 
ενάντια στις περικοπές. 

Το τέταρτο πακέτο λιτότητας 
που ανακοίνωσε η ισπανική 
κυβέρνηση εντός επταµήνου 
προβλέπει:
- Αύξηση του ΦΠΑ από 18% 
σε 21%
- Αύξηση του µειωµένου ΦΠΑ 
για τις δηµόσιες συγκοινωνίες, 
τα ξενοδοχεία και τα επεξεργα-
σµένα τρόφιµα, από 8% σε 10%
- Μείωση των επιδοµάτων 
ανεργίας
- Κατάργηση του χριστουγεν-
νιάτικου µπόνους για τους δη-
µοσίους υπαλλήλους και µεί-
ωση των ηµερών αδείας των 
δηµοσίων υπαλλήλων
- Κατάργηση της επιστροφής 
φόρου για τους αγοραστές κα-
τοικιών
- Περικοπές 3,5 δισ. ευρώ 
στους προϋπολογισµούς των 
τοπικών αρχών 
- Μείωση 30% του αριθµού 
των τοπικών συµβούλων
- Μείωση κατά 20% των επι-
δοτήσεων για πολιτικά κόµµα-
τα και συνδικάτα από το 2013 

Εκτιµάται ότι το πακέτο πε-
ρικοπών και φορολογικών 
αυξήσεων θα µειώσει κατά 65 
δισ. ευρώ τον προϋπολογισµό, 
µέσα σε δυόµισι χρόνια. 

«Οι καταχρήσεις του παρελ-
θόντος πληρώνονται σήµερα», 
είπε κατά την διάρκεια της οµι-
λίας του στη Βουλή, ο Ισπανός 
πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι 
τα µέτρα που εξαγγέλθηκαν 

πρέπει να εφαρµοσθούν χωρίς 
καθυστέρηση. «Ζούµε σε µια 
κρίσιµη στιγµή που θα καθορί-
σει το µέλλον το δικό µας και 
αυτό των νέων µας, του κοινω-
νικού µας κράτους. Πρέπει να 
βγούµε από αυτήν την άβυσ-
σο. Και πρέπει να το κάνουµε 
το συντοµότερο δυνατό: δεν 
υπάρχει περιθώριο για φαντα-
σίες ή αυτοσχεδιασµούς, γιατί 
δεν υπάρχει επιλογή» υπο-
γράµµισε ο Ραχόι, ο οποίος 
µάλιστα αιτιολόγησε την από-
φασή του για αύξηση στην φο-
ρολογία ως εξής: «Είπα ότι θα 
µείωνα τους φόρους και τους 
αυξάνω, αλλά οι περιστάσεις 
έχουν αλλάξει και θα πρέπει 
να προσαρµοστώ σε αυτές».

ΘΕΤΙΚΗ Η ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ 
ΤΗΣ ΚΟΜΙΣΙΟΝ 

Θετικά έκρινε η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή τα νέα µέτρα που 
ανακοίνωσε ο Ισπανός πρω-
θυπουργός, θεωρώντας ότι 
οι νέοι φόροι και οι περικο-
πές που ανακοινώθηκαν από 
την ισπανική κυβέρνηση, θα 
συνδράµουν στο να πετύχει η 
χώρα τους δύσκολους δηµο-
σιονοµικούς στόχους που έχει 
συµφωνήσει µε την ΕΕ. «Κα-
λωσορίζουµε την ανακοίνωση 
των νέων δηµοσιονοµικών 
µέτρων» δήλωσε εκπρόσωπος 
του επιτρόπου για οικονοµικές 
και νοµισµατικές υποθέσεις, 
Όλι Ρεν.

ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ 
Την ώρα που ανακοινώνο-

νταν τα νέα µέτρα, κορυφωνό-
ταν η πορεία διαµαρτυρίας µε 
πρωταγωνιστές τους ανθρα-
κωρύχους που έφθασαν στην 
Μαδρίτη για να διαδηλώσουν 
κατά των περικοπών, ενώ δεν 
έλειψαν οι συγκρούσεις µε την 
αστυνοµία. Χιλιάδες εργαζό-
µενοι σε ισπανικά ορυχεία 
συγκεντρώθηκαν γύρω από το 
υπουργείο Βιοµηχανίας δια-
µαρτυρόµενοι για την περικο-

πή των δηµόσιων επιχορηγή-
σεων στον τοµέα τους, η οποία 
σηµατοδοτεί, σύµφωνα µε τους 
ίδιους, «το θάνατο των ορυ-
χείων» στην Ισπανία. Με τους 
ανθρακωρύχους ενώθηκαν χι-
λιάδες απλοί πολίτες, οι οποίοι 
αντιδρούν στα µέτρα λιτότητας 
που ανακοίνωσε την Τετάρ-
τη ο Μαριάνο Ραχόι. Πολλοί 
από τους διαδηλωτές έφτασαν 
την Τρίτη στη Μαδρίτη έπειτα 
από µια µεγάλη (λεγόµενη και 
«µαύρη») πορεία µε τα πόδια 
που διήρκεσε 20 ηµέρες. Εκεί 
τους υποδέχθηκαν χιλιάδες 
Μαδριλένοι.

Οι ανθρακωρύχοι περπάτη-
σαν περισσότερα από 400 χι-
λιόµετρα, διαµαρτυρόµενοι για 
την κυβερνητική απόφαση να 
περικοπούν κατά 63% οι επι-
χορηγήσεις του τοµέα. 

Η πορεία των ανθρακωρύ-
χων έµοιαζε µε µαραθώνιο, 
καθώς µπροστά τους κινούταν 
ένα προστατευτικό φορτηγάκι 
που έκλεινε τη µία λωρίδα του 
αυτοκινητόδροµου στον οποίο 
κινήθηκαν, ενώ στον δρόµο 
τους υπήρχαν αρκετοί σταθµοί 
µε φαγητό και νερό και ασθε-
νοφόρου του Ερυθρού Σταυ-
ρού που παρείχε πρώτες βοή-
θειες σε όποιον το χρειαζόταν. 

Από τα ισπανικά ανθρακω-
ρυχεία, περίπου 40 εξακολου-
θούν να λειτουργούν, κυρίως 
στο βορρά.

Η ισπανική κυβέρνηση απο-
φάσισε να µειώσει από 301 
εκατοµµύρια ευρώ το 2011 σε 
111 εκατοµµύρια φέτος τις επι-
χορηγήσεις στον τοµέα. 

Τουλάχιστον δύο άνθρω-
ποι τραυµατίστηκαν από τις 
συγκρούσεις, όταν µία οµάδα 
διαδηλωτών πέταξε πέτρες και 
µπουκάλια κατά των αστυνο-
µικών για την αντιµετώπιση 
των ταραχών, οι οποίοι προ-
σπαθούσαν να διαλύσουν τη 
διαδήλωση. Η αστυνοµία έριξε 
στους διαδηλωτές πλαστικές 
σφαίρες.

Εκ νέου υποψήφιος για την πρω-
θυπουργία θα είναι ο Σίλβιο 
Μπερλουσκόνι, κάτι που φαί-

νεται να επιβαιώνει ο εκλεκτός του, 
γενικός γραµµατέας του κόµµατος 
«Λαός της Ελευθερίας», Αντζελίνο 
Άλφανο. Σύµφωνα µε αποκλειστικό 
ρεπορτάζ της Corriere della Sera, ο 
Καβαλιέρε - µετά από προσεκτική µε-
λέτη των δηµοσκοπήσεων - µοιάζει 
να αποφάσισε ότι είναι απαραίτητη 
η επάνοδός του για να... σώσει το 
κόµµα και για να αποκτήσει και πάλι 
νεύρο η πολιτική σκηνή της χώρας.

Ο διάδοχός του Μπερλουσκόνι, ο 
γενικός γραµµατέας του «Λαού της 
Ελευθερίας», Αντζελίνο Άλφανο, δή-
λωσε σχετικά: «Υπάρχει ένα µεγάλο 
κίνηµα υποστήριξης στην υποψηφι-
ότητα του προέδρου Μπερλουσκόνι 
και πιστεύω ότι εν τέλει θα αποφα-
σίσει να κατέβει στην (πολιτική) αρέ-
να».  Ο Αλφανο αφήνει να εννοηθεί 
ότι θα είναι στο πλευρό του Καβαλιέ-
ρε, υποστηρίζοντας µάλιστα ότι για 
κάποιον όπως ο Μπερλουσκόνι, ο 
οποίος υπήρξε «πρωταγωνιστής», 
κυβέρνησε σε τόσο πολύπλοκες πε-
ριόδους και δεν έχασε τις εκλογές, 
απλώς έκανε πίσω για να αναλάβει 
η κυβέρνηση τεχνοκρατών, είναι δί-
καιο να έχει άλλη µια ευκαιρία να κυ-
βερνήσει. Σύµφωνα µε την Corriere 
della Sera, ο πρώην πρωθυπουργός 
πέρασε τις τελευταίες εβδοµάδες, µε-
λετώντας τις δηµοσκοπήσεις, ανα-
λύοντας τα σενάρια για τις εκλογές 
του 2013, συζητώντας µε στελέχη 
του κόµµατός του, Pdl (Λαός της 
Ελευθερίας), διάφορους επιχειρη-
µατίες και διεθνείς αξιωµατούχους. 
Εν τέλει - βοηθούντων των ποσο-
στών - φέρεται να πήρε την απόφα-

σή του: θα είναι ξανά υποψήφιος για 
πρωθυπουργός, αφού οι οπαδοί του 
δεν µοιάζουν ευχαριστηµένοι µε τον 
ρόλο του «µέντορα», του ανθρώπου 
που κινεί τα νήµατα παρασκηνιακά 
και ζητούν έναν πιο άµεσο ρόλο. Μά-
λιστα, οι δηµοσκοπήσεις δείχνουν 
ότι µόνο µε την δική του παρουσία 
το κόµµα του θα εξασφάλιζε ένα αξιο-
πρεπές ποσοστό στην επόµενη εκλο-
γική αναµέτρηση. 

Απόντος του Μπερλουσκόνι, ο 
«Λαός της Ελευθερίας» δεν θα συγκέ-
ντρωνε περισσότερο από 10%. Με 
τον διάδοχο του Καβαλιέρε, Αντζε-
λίνο Άλφανο, ως υποψήφιο για την 
πρωθυπουργία και τον Μπερλου-
σκόνι πρόεδρο του κόµµατος, το πο-
σοστό ανεβαίνει στο 18% και εκτο-
ξεύεται στο 30% σε περίπτωση που 
υποψήφιος πρωθυπουργός είναι ο 
ίδιος ο Καβαλιέρε, πλαισιωµένος 
από µια οµάδα νέων στελεχών. 

Το ποσοστό µπορεί να µην αρκεί 
για µια αυτοδύναµη κυβέρνηση, θα 
εξασφάλιζε ωστόσο σηµαντικό ρόλο 
για το κόµµα, ιδιαίτερα στα πλαί-
σια µιας κυβέρνησης συνασπισµού 
που θα καλούνταν να συνεχίσει την 
επιχείρηση εξυγίανσης των δηµο-
σιονοµικών της Ιταλίας την οποία 
έχει ξεκίνησε ο Μάριο Μόντι. Ο τε-
χνοκράτης πρωθυπουργός εξάλλου 
ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυµεί να βρί-
σκεται στο τιµόνι της χώρας µετά το 
2013. Η άλλη σκέψη του Μπερλου-
σκόνι είναι να αλλάξει και το όνοµα 
του κόµµατος, ώστε αυτό να θυµίζει 
περισσότερο το Forza Italia, ενώ 
προσανατολίζεται στην δηµιουργία 
µιας οµάδας σαραντάρηδων µε την 
οποία ευελπιστεί να δώσει το στίγµα 
της νέας του πολιτικής. 

Ξανά υποψήφιος πρωθυπουργός 
ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι 

«ΒΟΥΛΙΑΞΑΝ» ΤΗ ΜΑ∆ΡΙΤΗ ΟΙ ΑΝΘΡΑΚΩΡΥΧΟΙ

Σκληρό µνηµόνιο 
65 δισ. και στην Ισπανία 


