
Μετά από 38 ολόκληρα χρόνια, η εφηµερίδα «Αδέσµευτη Γνώµη» κυκλο-

φορεί ξανά, µε αφορµή τις επαναλαµβανόµενες απεργίες των δηµοσιο-

γράφων, λόγω ΕΡΤ. Η πρώτη φορά που κυκλοφόρησε ήταν τον Μάιο του 

1975 όταν οι δηµοσιογράφοι έκαναν περισσότερο από ένα µήνα απεργία. 

«Succ… ERT story είναι ο τίτλος του απεργιακού φύλλου της εφηµερίδας».
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Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

Ôï “ìáýñï” óôéò ïèüíåò ôçò äçìüóéáò ôçëåüñá-

óçò, êáíåßò áð’ åêåßíïõò ðïõ ôï åéóçãÞèçêáí 

êáé ôï áðïöÜóéóáí, äåí öáíôáæüôáí ðùò èá 

îåóÞêùíå ôÝôïéá áíôßäñáóç, åíôüò êáé åêôüò 

óõíüñùí. ÐáñáäïìÝíïé óôçí áëáæïíåßá ôçò 

åîïõóßáò, ðßóôåõáí üôé ç ôáêôéêÞ ôçò óðßëùóçò 

óõëëÞâäçí åñãáæüìåíùí, áëëÜ êáé üðïéùí áíôé-

óôÝêïíôáé óôçí äéêÞ ôïõò Üêñáôç (êáé Üêñéôç) 

åíäïôéêüôçôá óôá “ìíçìüíéá”, èá ðåñíïýóå ùò 

“äåßãìá ðõãìÞò”. ¹ôáí ôï “ìáýñï” óôá ìÜôéá 

êáé ôçí óêÝøç ôïõò ðïõ ôïõò ...ôýöëùóå.

ÓÞìåñá áíáæçôïýí “ïäü äéáöõãÞò” áðü ôçí 

ðïëéôéêÞ êñßóç ðïõ ðñïêÜëåóáí. Êáé, ðéèáíüôá-

ôá íá ôç âñïõí (Ýóôù êáé ÷Üñç óôï Óõìâïýëéï 

ôçò Åðéêñáôåßáò). Áõôü ïõäüëùò äéáöïñïðïéåß 

ùò ðñïò ôçí ïõóßá ôá ðñÜãìáôá. Ôï äßäáãìá 

ôçò ÅÑÔ åßíáé Ýíá, åßíáé óáöÝò êáé èá ðñÝðåé íá 

ëçöèåß óïâáñÜ õðüøç áð' üëïõò, áí èÝëïõìå 

íá ïäçãçèïýìå óå Ýîïäï áðü ôçí ãåíéêüôåñç 

êñßóç (èåóìéêÞ, ðïëéôéêÞ, ïéêïíïìéêÞ, êïéíù-

íéêÞ), óôçí ïðïßá ìáò ïäÞãçóáí ïé ôåëåõôáßåò 

êõâåñíÞóåéò. Ìå ôåñÜóôéï ôï Ýëëåéììá äçìï-

êñáôéêïý äéáëüãïõ ðïõ õößóôáôáé óôç ÷þñá 

ìáò, ïýôå ôï “ðáëéü êáé öèáñìÝíï” (Ýñãï ôùí 

êõâåñíÞóåùí êáé ü÷é ôùí åñãáæüìåíùí - áò 

ìçí ìáò äéáöåýãåé) äåí ìðïñåß íá áëëÜîåé, ïýôå 

ç áíáãêáßá áíáäéÜñèñùóç êáé åêóõã÷ñïíéóìüò 

ìðïñåß íá ãßíåé. 

Ôï ÔÅÅ, üëá ôá ÷ñüíéá ôçò "ìáõñßëáò", áõôü 

äéáêÞñõîå êáé áõôü ðñïÝôáîå ùò êýñéï áßôçìá: 

æÞôçóå íá óõæçôçèïýí äçìüóéá ôá ðñïâëÞìáôá, 

ïé ðñïôÜóåéò, ïé ëýóåéò. Äß÷ùò “ðáñùðßäåò” êáé 

÷ùñßò “ìáýñï”. Êé åðåéäÞ áõôü æÞôçóå, êÜðïéïé 

óêÝöèçêáí íá ôï öéìþóïõí. 

¢ñáãå èá åðéìåßíïõí êáé ìåôÜ ôï öéÜóêï ôçò 

ÅÑÔ;

Το πολύκροτο λουκέτο της ΕΡΤ και οι 

εκρηκτικές αντιδράσεις που προκαλεί  

εντός και εκτός Ελλάδας, σύμφωνα με 

δημοσιεύματα του Τύπου, αφήνει σε 

δεύτερο πλάνο και για επόμενη φάση, 

τα κυοφορούμενα σχέδια συρρίκνω-

σης, σε συνδυασμό με μαζικές απολύ-

σεις στην εθνική αμυντική βιομηχανία, 

με συγχώνευση των εταιριών ΕΛΒΟ, 

ΕΑΣ, ΕΑΒ.  Το ΤΕΕ έχει ασκήσει παρεμ-

βάσεις και θέτει στην πρώτη γραμμή 

του ενδιαφέροντος του, τον αναπτυξι-

ακό ρόλο της εθνικής αμυντικής βιομη-

χανίας.  Παράλληλα προχωρά ακάθε-

κτη η κοινοβουλευτική διαδικασία και 

εκτός απροόπτου εντός της τρέχουσας 

εβδομάδας εισάγεται για συζήτηση και  

ψήφιση από την Ολομέλεια της Βουλής 

το σχέδιο νόμου του ΥΠΕΚΑ υπό τον 

τίτλο «συμπλήρωση των διατάξεων περί 

εθνικού κτηματολογίου και άλλες ρυθ-

μίσεις». Ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρ. Σπίρ-

τζης, όπως επίσης πλήθος εκπρόσωποι 

τεχνικών επιστημονικών φορέων, οικο-

λογικών οργανώσεων και συνδικαλιστι-

κών σωματείων, με παρεμβάσεις τους 

έκριναν το νομοσχέδιο απαράδεκτο και 

ζήτησαν την απόσυρση του. Επισημάν-

θηκαν ιδιαίτερα τα πολλαπλά ζητήματα, 

που προκύπτουν από τη σχεδιαζόμενη 

κατάργηση του δημόσιου Οργανισμού 

Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων 

Ελλάδος (ΟΚΧΕ) και τη μεταφορά των 

αρμοδιοτήτων του στο ΝΠΙΔ Κτηματο-

λόγιο ΑΕ.  Ειδικότερα, για οι κρατικές 

εταιρίες ΕΛΒΟ, ΕΑΣ, ΕΑΒ  σύμφωνα με 

τα δημοσιεύματα είχαν μπει στο στόχα-

στρο, διότι η τρόικα πίεζε για απολύσεις 

2.000 ατόμων ως το τέλος Ιουνίου, από 

τις μεγάλες ΔΕΚΟ και, συνολικά απολύ-

σεις 4.000 εργαζομένων του δημοσίου, 

μέχρι το τέλος του 2013. Οι εξελίξεις 

στην ΕΡΤ, όπου ο αριθμητικός στόχος 

των 2.000 απολύσεων υπερκαλύφθη-

κε μετέθεσαν τις  παρεμβάσεις στην 

τριάδα των αμυντικών βιομηχανιών για 

επόμενη φάση.

Το ΤΕΕ  ζητά 
να ακυρωθούν 
τα σχέδια συρ-
ρίκνωσης της 
εθνικής αµυντικής 
βιοµηχανίας και 
καταγγέλλει την 
κατάργηση τόσο 
της ΕΡΤ, όσο και 
του ΟΚΧΕ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΡΤ ΑΛΛΑΖΕΙ Ο ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΛΒΟ, ΕΑΒ, ΕΑΣ

Στο στόχαστρο και  
η Αµυντική Βιοµηχανία

Την Τρίτη αναμένεται, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, να εξετάσει το Συμβούλιο της Επικρατείας το ζήτημα 

του κλεισίματος της ΕΡΤ και να εκδώσει απόφαση επί του θέματος. Η ΠΟΣΠΕΡΤ προσέφυγε κατά της 

κυβέρνησης ζητώντας ακύρωση της απόφασης για κλείσιμο της ΕΡΤ. Η απόφαση του ΣτΕ αναμένεται 

να επηρεάσει καταλυτικά τις πολιτικές εξελίξεις.

Καταλυτική η απόφαση του ΣτΕ για την ΕΡΤ

ΣΕΛ. 2  áôæÝíôá èåìÜôùí ìç÷áíéêþí

ΣΕΛ. 3  èÝìáôá ìç÷áíéêþí

ΣΕΛ. 4  äéåèíÞ èÝìáôá

ΣΕΛ. 5  åëëçíéêÞ ðñáãìáôéêüôçôá

ΣΕΛ. 6  ðñùôïóÝëéäá åöçìåñßäùí

ΣΕΛ. 7- 8  áðïêüììáôá åöçìåñßäùí
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Succ...       
storyΕφημερίδα των απεργών στα ΜΜΕ 

Σάββατο 15 - Κυριακή 16  Ιουνίου 2013 

Ποιοι είμαστε

Είμαστε οι απολυμένοι της ΕΡΤ. 

Είμαστε οι απεργοί δημοσιογρά-

φοι και τεχνικοί, διοικητικοί και 

φωτογράφοι, σκηνοθέτες και 

μουσικοί. Είμαστε οι άνεργοι που 

πληρώνουμε τα κέρδη και τις... 

δόσεις των αφεντικών μας. Είμα-

στε οι εργαζόμενοι με μπλοκάκια, 

χωρίς ωράριο και ασφάλιση, στις 

εφημερίδες και τα περιοδικά, στα 

ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις, 

στο Διαδίκτυο. Είμαστε όλοι εσείς 

που διψάτε για αντικειμενική ενη-

μέρωση, μακριά από τα ψέματα 

και την προπαγάνδα της τρικομ-

ματικής κυβέρνησης και των μνη-

μονιακών δυνάμεων. 

Είμαστε ο λαός που επιμένει να 

μη σκύβει το κεφάλι και να μην 

υπακούει στους δυνάστες του. 

Είμαστε η φωνή των επιστρατευ-

μένων εκπαιδευτικών, ναυτεργα-

τών και εργαζομένων στο Μετρό, 

η φωνή της αντίστασης από τις 

Σκουριές των μεταλλείων και τη 

φάμπρικα της ΜΕΒΓΑΛ, η φωνή 

των χιλιάδων μεταναστών αδελ-

φών μας και των εκατομμυρίων 

καταπιεσμένων. Είμαστε η ηχώ 

της Ταχρίρ και της Ταξίμ, των Αγα-

νακτισμένων ολόκληρου του πλα-

νήτη. Είμαστε οι αγωνιστές της 

δημοκρατίας και της ανθρώπινης 

αξιοπρέπειας. Είμαστε οι καταπι-

εσμένοι τού χθες, οι εξεγερμένοι 

τού σήμερα, οι νικητές τού αύριο. 

Δεν υποκύπτουμε στις απειλές 

και τους εκβιασμούς. Δεν φοβό-

μαστε αυτούς που θέλουν να φι-

μώσουν τη δημοκρατία βάζοντας 

λουκέτο στην ΕΡΤ, την ίδια στιγμή 

που δίνουν το ελεύθερο στους ιδι-

ώτες να υφαρπάζουν τις δημόσιες 

συχνότητες. Τολμάμε και αναμε-

τριόμαστε με τα απεργοσπαστι-

κά φύλλα των μεγαλοεκδοτών 

και των ακριβοπληρωμένων στε-

λεχών τους, που τυπώθηκαν και 

κυκλοφόρησαν με αστυνομική 

προστασία. 

Με περιφρούρηση των ροπαλοφόρων βγήκαν τα απεργοσπαστικά φύλλα. Προφανώς αυτό εννοούσε ο 

Α. Σαμαράς όταν έβαζε τίτλο στο άρθρο του σε ένα από αυτά: «Δεν γίνεται ομελέτα χωρίς να σπάσεις αυγά». 

Κύριε πρόεδρε της κυβέρνησης, φάγατε και τα τσόφλια όμως... 

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ:

«Η ελευθερία 

του Τύπου και 

η δηµοκρατία 

δεν φιµώνονται» 

Μετά την ανακοίνωση της τρι-

κομματικής κυβέρνησης για το 

«λουκέτο» της ΕΡΤ, που προκά-

λεσε ευρύτερο λαϊκό ξεσηκωμό 

στην Ελλάδα και σε όλο τον κό-

σμο, οι ομοσπονδίες και το Δια-

σωματειακό των εργαζομένων 

στα ΜΜΕ αποφάσισαν ομόφω-

να τη συνέχιση των επαναλαμ-

βανόμενων 24ωρων απεργιών 

σε όλα τα Μέσα: έντυπα, ηλε-

κτρονικά και διαδικτυακά. 

ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΣ ΚΥΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΠΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑ. ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ

Εκδόσεις ΜΑΤ Α.Ε.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΕΛ. 2

Ενας χρόνος 

τρικοµµατική

ΣΕΛ. 7

Βενεζουέλα: 

Οταν τα κανάλια 

κήρυξαν χούντα

ΣΕΛ. 12

«Μαύρο» 

και στον αθλητισµό 

ΣΕΛ. 15

Οι άνθρωποι 

της Τέχνης 

στο πλευρό 

των απεργών

ΣΕΛ. 14

Ξεπούληµα: 

Γη και ύδωρ

ΣΕΛ. 9

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΕΛ. 2
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2

N E W S L E T T E R

ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

24-28
Ιουνίου
2013

στη ∆ιαχείριση, τη 

Μηχανική, το Σχεδιασµό και την Οικονοµική του 

Περιβάλλοντος

ΜΥΚΟΝΟΣ

"Γεωλογική 

Αποθήκευση του CO2: Επιστηµονική γνώση - Πα-

ρούσα κατάσταση - Προοπτικές"  

ΑΧΑΡΝΑΙ

Τµήµα Μηχανικών Χωρο-
ταξίας, Πολεοδοµίας και 
Περιφερειακής Ανάπτυξης 
Παν. Θεσσαλίας κ.ά. φορείς

Εθνικό Κέντρο Βιώσιµης 
και Αειφόρου Ανάπτυξης, 
Ινστιτούτο Γεωλογικών και 
Μεταλλευτικών Ερευνών και 
Μελετών

26
Ιουνίου
2013

«Οι ∆ρόµοι του Καπνού: Μεταφορά 

τεχνολογίας από τη Βιέννη  στην Καβάλα στις 

αρχές του 20ου αιώνα»

ΚΑΒΑΛΑ

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτε-
χνείο,  ∆ήµος Καβάλας 

5-7
Ιουλίου

2013

ΑΘΗΝΑ
 Το Ελληνικό Παράρτηµα της ASHRAE 

διοργανώνει σήµερα στην Αθήνα (στο ξενοδοχείο 

Ledra Marriott, στις 17.00) εκδήλωση τεχνικής 

ενηµέρωσης µε θέµα «H διαδικασία LEED – ένα 

παράδειγµα εφαρµογής. KARELA OFFICE PARK. 

Το πρώτο πιστοποιηµένο µε LEED GOLD κτήριο 

στην Ελλάδα»

Ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ) και το 

Ινστιτούτο Βιώσιµης Κινητικότητας και ∆ικτύων Μεταφο-

ρών (ΙΜΕΤ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολο-

γικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) διοργανώνουν -την 1η Ιουλίου 

2013- εσπερίδα µε θέµα:  «Μετρό Θεσσαλονίκης: Πορεία 

υλοποίησης και Προοπτικές».

Σκοπός της εσπερίδας είναι να παρουσιαστεί η σηµερινή 

πορεία υλοποίησης του έργου, το προβλεπόµενο χρονο-

διάγραµµα ολοκλήρωσής του (ιδίως µετά τις τελευταίες 

αρχαιολογικές ανακαλύψεις) και να συζητηθούν οι 

µελλοντικές προοπτικές του. Στην εκδήλωση –που θα 

διεξαχθεί στο αµφιθέατρο «Βεργίνα» του EKETA στη 

Θεσσαλονίκη (6ο χλµ οδού Χαριλάου - Θέρµης)- έχουν 

προσκληθεί να συµµετέχουν µε παρεµβάσεις τους 

αρµόδιοι φορείς, ενώ στο τέλος θα υπάρχει χρόνος για 

συζήτηση.

Η Ένωση ∆ιπλωµατούχων Ελληνίδων Μηχανι-

κών (Ε∆ΕΜ), διοργανώνει -το διήµερο 18 και 

19 Ιουνίου 2013- το 4ο  συνέδριο σχετικά µε τα 

ενεργειακά θέµατα, µε θέµα: «Πράσινη Ενέργεια 

ως απάντηση στην κρίση».

Ενέργειας ως απάντηση στην κρίση 

-

ας ως απάντηση στην κρίση.

Το συνέδριο θα πραγµατοποιηθεί στην αίθουσα 

εκδηλώσεων του ΤΕΕ (Νίκης 4, Σύνταγµα), µε 

ελεύθερη είσοδο. 

«Στόχος της Ε∆ΕΜ, επισηµαίνεται σε σχετική 

ανακοίνωση, είναι το συνέδριο αυτό να προσφέ-

ρει τεκµηριωµένη ενηµέρωση στους Μηχανικούς 

για τις τελευταίες εξελίξεις στα θέµατα Ενέργειας, 

για τις νέες τεχνολογίες και τις εφαρµογές που 

µπορεί να έχουν στη χώρα µας».  Θα συµµετέ-

χουν οµιλητές από το ΕΜΠ, το ΚΑΠΕ και άλλους 

φορείς.

Πληροφορίες: www.edem-net.gr, edem@tee.gr, 

210-3247303

Μετρό Θεσσαλονίκης: Πορεία υλοποίησης  
και Προοπτικές 

Η πράσινη ενέργεια ως απάντηση στην κρίση 

Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστρια-

κού Πανεπιστηµίου Αθηνών προσκαλεί όλους 

τους ενδιαφερόµενους για συµµετοχή στο 

καινοτόµο πρόγραµµα, 

που εφαρµόζει σε συνεργασία µε το Καρδιαγ-

γειακό Εργαστήριο του Λαϊκού νοσοκοµείου, 

για τη «µη φαρµακευτική αντιµετώπιση της 

υπέρτασης µε µεθόδους διαχείρισης του στρες 

για αλλαγή του τρόπου ζωής και υιοθέτηση υγι-

εινών συµπεριφορών, σε υπερτασικά άτοµα», 

το οποίο και είναι εντελώς δωρεάν.

Το πρόγραµµα αφορά σε άτοµα ηλικίας 18- 65 

ετών για τα οποία θα διαγνωσθεί πρόβληµα 

υπέρτασης. Για σχετικές πληροφορίες στα τηλ: 

210-6534507, 210-6597644.

Μη φαρµακευτική  
αντιµετώπιση  

της υπέρτασης    
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Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις για το λουκέτο στην ΕΡΤ 
Το ΤΕΕ κατήγγειλε την πρωτοφανή απόφαση φίµωσης της δηµόσιας ενηµέρωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΣΧΜ 

Εκσυγχρονισµός και διαχείριση Ιστοσελίδας

Συγκεντρωµένοι εργαζόµενοι και πολίτες παραµένουν στον προαύλιο χώρο 

του ραδιοµεγάρου της Αγίας Παρασκευής, διαµαρτυρόµενοι για το κλείσιµο 

της ΕΡΤ.

Από το βήµα της ΕΡΤ πέρασαν στελέχη κοµµάτων, συνδικαλιστές, εκπρό-

σωποι παραγωγικών φορέων, δηµοσιογράφοι κ.α. απευθύνοντας µηνύµατα 

στήριξης στους εργαζόµενους της επιχείρησης και καλώντας την κυβέρνη-

ση να αναστείλει την απόφασή της. Σηµειώνεται ότι το ΤΕΕ, µε ανακοίνωση 

του από τις πρώτες ώρες µετά την ανακοίνωση της απόφασης διακοπής λει-

τουργίας της ΕΡΤ κατήγγειλε: «Οι «µάσκες» έπεσαν: Συνταγµατική εκτροπή 

σε εκτέλεση της «τρόικα» το «λουκέτο» στην ΕΡΤ». Επίσης ο πρόεδρος του 

ΤΕΕ µαζί µε εκπροσώπους των επιστηµονικών και παραγωγικών ενώσεων 

και φορέων βρέθηκε από την πρώτη ώρα στο µέτωπο των κινητοποιήσε-

ων για την ΕΡΤ. Ειδικότερα ο Χρ. Σπίρτζης σε δηλώσεις και παρεµβάσεις 

του ανάµεσα σε άλλα τόνισε ότι: «Η πρωτοφανής, σε παγκόσµιο επίπεδο, 

απόφαση της φίµωσης των δηµόσιων ραδιοτηλεοπτικών µέσων ενηµέρω-

σης, που αποφασίστηκε και υλοποιήθηκε από την κυβέρνηση αυθηµερόν, 

αναδεικνύει το έλλειµα δηµοκρατίας και την ευκολία µε την οποία, πλέον, 

συντελούνται οι συνταγµατικές εκτροπές σε µια σειρά µείζονος σηµασίας 

ζητήµατα στη χώρα µας Είναι απότοκος της «µνηµονιακής» πολιτικής και 

της άνευ ορίων ενδοτικότητας που επιδεικνύει η κυβέρνηση, η οποία δεν δι-

στάζει πια να ισοπεδώνει κάθε µορφής δηµόσια λειτουργία και υπηρεσία». 

Κινητοποιήσεις κατά της διακοπής λειτουργίας της ΕΡΤ πραγµατοποιούνται 

και σε πολλές πόλεις της περιφέρειας. 

Ο Π.Σ.Χ.Μ. ως Επιστηµονικός Σύλλογος που εκπροσωπεί 8.000 διπλωµατούχους 

Χηµικούς Μηχανικούς µέλη ΤΕΕ µε ιστορία δυναµικής παρουσίας άνω των 50 

ετών και µε τοµείς δραστηριοποίησης σχετικούς µε την αγορά των Τροφίµων-

Ποτών, Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Υλικών-Κατασκευών, Χηµικής Βιοµηχανίας, 

∆ιασφάλισης Ποιότητας, Ασφάλειας και Υγείας, Βιοµηχανικής ∆ιοίκησης κλπ, 

αναζητεί συνεργάτη ηλεκτρονικής έκδοσης του Ενηµερωτικού ∆ελτίου του, εκ-

συγχρονισµό και διαχείριση της Ιστοσελίδας του σύµφωνα µε τις ακόλουθες 

προδιαγραφές:

Α. Περιγραφή Έκδοσης:

-κατά το µεγαλύτερο µέρος- είτε από τον έκδοτη. Την ευθύνη της έγκρισης ή 

µη της ύλης που προέρχεται από τον έκδοτη τη φέρει απόλυτα η συντακτική 

επιτροπή.

-

µάτων στο δελτίο (εύρεση επιπλέον σχετικού φωτογραφικού υλικού αν είναι 

αναγκαίο, γραφιστικές προσθήκες κτλ). Όλα τα παραπάνω ελέγχονται και εγκρί-

νονται από τη συντακτική επιτροπή.

B. Τρόπος συνεργασίας

ύλης ο έκδοτης θα καλύπτει τον ελάχιστο αριθµό σελίδων, ώστε να επιτευχθεί το 

προαναφερθέν χρονικό όριο.

-

XM, Ενέργεια,

δράσει,

Επιχειρηµατικά,Εργασιακά κλπ) την επιµέλεια των οποίων θα την έχει η Συντα-

κτική Επιτροπή.

-

θυνο της Συντακτικής Επιτροπή στον Εκδότη.

Γ. Οικονοµικοί Όροι

-

λιδοποίηση,

φιλµς, µοντάζ, εκτύπωση, βιβλιοδεσία) βαρύνουν τον Εκδότη.

δόσεις τον Ιανουάριο και τον Ιούνιο εκάστου έτους αναδροµικά για τα τεύχη του 

προηγούµενου εξαµήνου. Θα εκτιµηθεί θετικά η υποβολή στοιχείων (ενδεικτι-

εκδόσεων κλπ) που θα τεκµηριώνουν προηγούµενη εµπειρία σε αντίστοιχες 

εκδόσεις.



Το νησί έγινε διεθνώς γνωστό χάρη στην τελευταία ταινία -"Skyfall" - του James Bond. 

Εκεί ο πράκτορας 007 αναµετρήθηκε µε τον "κακό" του έργου Raoul Silva, κι οι θεατές 

θαύµασαν τα εντυπωσιακά σκηνικά, πιστή αντιγραφή της πραγµατικότητα, που συχνά 

υπερβαίνει τη φαντασία. (Λόγω επικινδυνότητας δεν επιτράπηκε να γυριστούν οι σκηνές 

στον αυθεντικό τόπο).

Το Hashima δεν είναι εφιαλτικό µόνο στην όψη, αλλά και την ιστορία του,  γεµάτη µε 

"κατάµαυρες" σελίδες: ως ένα από τα παλαιότερα ορυχεία της Ιαπωνίας, αλλά και ως 

στρατόπεδο εγκλεισµού των αιχµαλώτων του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου (Κορεατών και 

Κινέζων).

Σε απόσταση περίπου 10 µιλίων από το Ναγκασάκι, κάποιοι το αποκαλούν Gunkanjima 

(“Θωρηκτό”) λόγω περιγράµµατος, αλλά και γιατί δίνει την αίσθηση πως ...πλέει στην 

ιαπωνική θάλασσα. Την επιφάνειά του, περίπου 16 στρέµµατα, καταλαµβάνουν σχεδόν 

εξ’ ολοκλήρου οι πανύψηλες πολυκατοικίες, στις οποίες το 1959 - στην αιχµή της βιο-

µηχανικής εκµετάλλευσης - κατοικούσαν 5.259 άτοµα.

Το νησί εγκαταλείφθηκε το 1974 και µόλις το 2009, ο δήµος του Ναγκασάκι αποφάσι-

σε να επιτρέψει (κατόπιν ειδικής άδειας και σε περιορισµένο αριθµό κάθε φορά) την 

επίσκεψη τουριστών, για να εξελιχθεί έκτοτε σ’ ένα από τα τουριστικά αξιοθέατα της 

Ιαπωνίας.

Ένα χρόνο νωρίτερα, µια µη κυβερνητική ιαπωνική οργάνωση, ζήτησε από την Unesco 

να το εντάξει στα µνηµεία παγκόσµιας κληρονοµιάς, ως ένα από τα σηµεία απ' τα οποία 

ξεκίνησε η βιοµηχανική επανάσταση της χώρας. Η πρώτη στοά ορυχείου άνθρακα 

σκάφτηκε στο νησί το 1887. Τρία χρόνια αργότερα ο βιοµηχανικός γίγαντας Mitsubishi 

αγόρασε το Hashima για να το µετατρέψει σε µια ιδιαίτερα αποδοτική εγκατάσταση 

εξόρυξης, ταυτόχρονα και πόλη για τους εργαζόµενους και τις οικογένειές τους. Τότε 

κτίστηκαν τα πρώτα πολυώροφα κτίρια, που µε την πάροδο των ετών και την αυξανό-

µενη ζήτηση άνθρακα, έγιναν δάσος, όµως ένα “δάσος” που δεν γνώρισε άλλο χρώµα 

εκτός από το γκρι.

"∆εν υπήρχαν θάµνοι, ούτε λουλούδια, δεν ήξερα καν πως ανθίζει η κερασιά. Ξεχωρί-

ζαµε τις εποχές από τον ήχο του ανέµου ή το χρώµα της θάλασσας και του ουρανού”, 

θυµάται ο Hideo Kaji, που γεννήθηκε στο Hashima το 1932. Ως παιδί βίωσε την πιο 

σκοτεινή περίοδο του νησιού. Εκεί, όπως και σε όλες τις βιοµηχανικές εγκαταστάσεις 

της χώρας, στάλθηκαν για αναγκαστική εργασία χιλιάδες Κορεάτες και Κινέζους, 

αιχµάλωτοι πολέµου. “Γι 'αυτούς, το Hashima ήταν το νησί της απελπισίας” θυµάται. 

“ Όποιος απ’ αυτούς δεν µπορούσε ή αρνιόταν να πάει στη δουλειά, βασανιζόταν από 

τους φύλακες. Οι γονείς µου έλεγαν πως αυτά είναι θλιβερά, αλλά αναπόφευκτα εν 

καιρώ πολέµου”.

Είναι αυτές οι µνήµες που οδήγησαν την Κορέα, έπειτα από την αρχική ένσταση, να 

ζητήσει κι αυτή από την Unesco την ανακήρυξη του νησιού ως µνηµείο της παγκόσµιας 

κληρονοµιάς. Αλλά, ως ...Άουσβιτς, κι όχι ως βιοµηχανικό µνηµείο.

Η διελκυστίνδα έκανε τον διεθνή οργανισµό αναποφάσιστο, ενώ οι άνεµοι και η αλµύρα 

συνεχίζουν το έργο τους.
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HASHIMA

“Εν πλω” στη θάλασσα της Ιαπωνίας

Ότι κουβαλά το “θωρηκτό” στο “κατάστρωµά” του

Φωτογραφία αρχείου - πριν τον Β΄ Παγκό-

σµιο Πόλεµο, η απότοµη σκάλα οδηγεί στον 

κυκεώνα των διαµερισµάτων

Η ίδια σκάλα µετά από 80 χρόνια

Φωτογραφία αρχείου - οι ανθρακωρύχοι 

κατεβαίνουν προς τις γαλαρίες εξόρυξης, 

η τελευταία έκλεισε το 1974

Φωτογραφία αρχείου - δεκαετία του 1960, 

τα παιδιά παίζουν στο κλιµακοστάσια των 

πολυκατοικιών
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Για τρία µεγάλα σιδηροδροµικά έργα, τα οποία έχουν δηµοπρα-

τηθεί και πρόκειται να υπογραφεί η σύµβασή τους, ενηµέρωσε 

ο αναπληρωτής υπουργός Υποδοµών Στ. Καλογιάννης τη ∆ιαρ-

κή Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου της Βουλής. Πρόκειται 

για τα έργα: 

στην επέκταση του Μετρό µε 5 νέους Σταθµούς (Νοµαρχία, Κα-

λαµαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη και Μίκρα) και κατασκευή 4,78 

χλµ. υπόγειας γραµµής. Η επέκταση του Μετρό προβλέπεται 

να ολοκληρωθεί σε 5 έτη και αναµένεται να εξυπηρετήσει πε-

ρισσότερους από 65.000 επιβάτες ηµερησίως. Παράλληλα, θα 

συµβάλλει στη µείωση του αριθµού των µετακινουµένων Ι.Χ. 

κατά 20.000 περίπου ηµερησίως. Το έργο συγχρηµατοδοτείται 

από το ΕΣΠΑ (Επιχειρησιακό πρόγραµµα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ και 

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»).

2.  Κατασκευή υποδοµής νέας διπλής σιδηροδροµικής γραµµής 

στο τµήµα Ροδοδάφνη – Ψαθόπυργος και σήραγγας Παναγο-

πούλας στον νοµό Αχαΐας: Αφορά στην κατασκευή της υποδο-

µήκος 22 χλµ, των απαιτούµενων σιδηροδροµικών και οδικών 

γεφυρών και στην κατασκευή παράπλευρου και κάθετου οδι-

κού δικτύου µε τις αντίστοιχες άνω και κάτω οδικές διαβάσεις, 

για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Το έργο συγχρηµατο-

δοτείται από το ΕΣΠΑ (Επιχειρησιακό πρόγραµµα «ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ»).

-

µής των υπολοίπων σιδηροδροµικών γραµµών εντός του συγκροτήµατος του Θριασίου, που δεν είχαν υλοποιηθεί µε την Α’ Φάση, έργα 

σηµατοδότησης, τηλεδιοίκησης και ηλεκτροκίνησης του συνόλου των γραµµών, προµήθεια µηχανολογικού εξοπλισµού και κατασκευή 

των κτιριακών εγκαταστάσεων. Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Π.Ε.Π. Αττικής στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.

Ο συνολικός προϋπολογισµός των τριών συµβάσεων ανέρχεται σε 982 εκατοµµύρια ευρώ περίπου (µε αναθεώρηση και ΦΠΑ) και οι 

συµβάσεις αναµένεται να υπογραφούν εντός των επόµενων ηµερών ενώ αναµένεται να δηµιουργήσουν  χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας.

Ðñïùèïýíôáé ôñßá ìåãÜëá óéäçñïäñïìéêÜ Ýñãá 

Τα πολλαπλά ζητήµατα που προκύπτουν από τη σχεδιαζόµενη κατάργηση του 

δηµόσιου Οργανισµού Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (ΟΚΧΕ) 

και τη µεταφορά των αρµοδιοτήτων του στο ΝΠΙ∆ Κτηµατολόγιο ΑΕ, φέρνει µε 

γραπτή ερώτησή του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ευρωβουλευτής των Οικο-

-

γελος. Αναλυτικά σχετική ανακοίνωση αναφέρει ότι «στην αιτιολογική έκθεση 

του νοµοσχεδίου που κατέθεσε η κυβέρνηση, η κατάργησή του ΟΚΧΕ έγινε, 

µεταξύ άλλων, για τον εξορθολογισµό των φορέων του ∆ηµοσίου και την εξοι-

κονόµηση δαπανών από µισθοδοσία και λειτουργικά έξοδα. Όµως, ο ΟΚΧΕ έχει 

αορίστου χρόνου, οι οποίοι, σύµφωνα µε το νοµοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ, θα εντα-

χθούν στο δυναµικό του υπουργείου. Οπότε για ποια εξοικονόµηση δαπανών 

µιλάµε; Επίσης, στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι η ΕΚΧΑ ΑΕ θα παρέχει 

«καλύτερη υποστήριξη των εθνικών θεµάτων οριοθετήσεων περιοχών όπου η 

χώρα ασκεί νόµιµα δικαιώµατα» από τον ΟΚΧΕ, πράγµα το οποίο δεν τεκµη-

ριώνεται από πουθενά. Από την άλλη µεριά, σε ό,τι αφορά την Κτηµατολόγιο 

ΑΕ είναι γνωστό ότι τα τέσσερα τελευταία χρόνια δεν έχει ολοκληρωθεί ούτε 

-

µάλιστα προκύπτει από την απάντηση του Επιτρόπου Περιφερειακής Ανάπτυξης 

-

χόµενο επιστροφής κονδυλίων στην Κοµισιόν εξαιτίας των πολύ αργών ρυθµών 

υλοποίησης του εθνικού κτηµατολογίου». Ο Νίκος Χρυσόγελος δήλωσε σχετι-

κά: «Οι ως τώρα επιδόσεις της Κτηµατολόγιο ΑΕ στην κατάρτιση του εθνικού 

κτηµατολογίου είναι επιεικώς προβληµατικές, όπως άλλωστε φαίνεται και από 

απορίας άξιον πως η κυβέρνηση οραµατίζεται την αποτελεσµατικότητα της νέας 

ιδιωτικής εταιρείας ΕΚΧΑ ΑΕ όταν θα επιφορτιστεί και µε τις πολυσήµαντες 

αρµοδιότητες του ΟΚΧΕ. Το δηµοσιονοµικό όφελος από την κατάργηση αυτού 

του οργανισµού φαίνεται µηδαµινό από την ίδια την αιτιολογική έκθεση, ενώ 

κάποιες από τις αιτιάσεις της απόφασης κατάργησης περί «καλύτερης υποστή-

ριξης των εθνικών θεµάτων οριοθετήσεων περιοχών όπου η χώρα ασκεί νόµιµα 

δικαιώµατα» τουλάχιστον περίεργες.Σε κάθε περίπτωση η διαχείριση της γεω-

χωρικής πληροφορίας είναι µια πολύ σηµαντική υπόθεση που αποτελεί ευθύνη 

του ∆ηµοσίου στα κράτη µέλη της ΕΕ. Είτε η κυβέρνηση επιδίδεται σε επίδειξη 

σπασµωδικών κινήσεων και επιπολαιότητας είτε κάτι διαφορετικό συµβαίνει 

εδώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να παρέµβει και να διερευνήσει το θέµα 

εν αµφιβόλω.»   

Στην Κοµισιόν η κατάργηση του ΟΚΧΕ
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ΜΕΓΑΛΗ ∆ΕΥΤΕΡΑ! Ο ΓΟΛΓΟΘΑΣ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ  

ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΠΙ∆ΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ

ΤΑ ΝΕΑ |  |

Αντίστροφη µέτρηση έχει αρχίσει για το πολιτικό 

σύστηµα µε σηµείο µηδέν σήµερα το απόγευµα στις 

19.30, οπότε έχει προγραµµατιστεί η νέα συνάντηση των 

πολιτικών αρχηγών. Ο Πρωθυπουργός υποδέχεται τον 

Βαγγέλη Βενιζέλο και τον Φώτη Κουβέλη στο Μέγαρο 

Μαξίµου έπειτα από ένα Σαββατοκύριακο µε έντονη 

παρασκηνιακή δραστηριότητα, από το οποίο όµως δεν 

έχει προκύψει καµία ένδειξη ότι πάµε για εκτόνωση. Η 

ΕΡΤ παραµένει κλειστή. Κλειστά δεν είναι τα κανάλια 

επαφής µεταξύ των εταίρων της κυβέρνησης - ιδίως 

µεταξύ της Ν∆ και της ∆ΗΜΑΡ. Ωστόσο, κλειστός 

παραµένει προς το παρόν ο πολιτικός ορίζοντας.

Εν αρχή ην το κυβερνητικό στρατόπεδο. Το Σάββατο ήταν 

ηµέρα ενεργοποίησης για το Μέγαρο Μαξίµου.

Οι υπουργοί της κυβέρνησης δέχθηκαν κλήσεις 

στο τριψήφιο τηλέφωνο - ορισµένοι ακόµη και 

προσωπικά από τον Αντώνη Σαµαρά. Τους ζητήθηκε να 

τοποθετηθούν δηµόσια σε σχέση µε όσα συνέβαιναν. 

Ο στόχος ήταν να γεµίσει ο πολιτικός χώρος που, 

µέχρι εκείνη τη στιγµή, καταλάµβανε προσωπικά 

ο Πρωθυπουργός. Ο Αντώνης Σαµαράς έδωσε το 

πολιτικό στίγµα στην οµιλία του ενώπιον της ΟΝΝΕ∆. 

Εκρίθη όµως αναγκαίο να ακουστούν και τα µέλη του 

Υπουργικού Συµβουλίου - αρχής γενοµένης από τον 

∆ηµήτρη Αβραµόπουλο. Αυτός µετείχε και σε σύσκεψη 

στενών συνεργατών του Πρωθυπουργού στο Μέγαρο 

Μαξίµου - όπως και ο Πρόεδρος της Βουλής Βαγγέλης 

Μεϊµαράκης.

Η ενδοκυβερνητική αυτή πολιτική ανασύνταξη δεν 

είναι εντελώς άσχετη µε τις δηλώσεις «κύκλων» του 

Προεδρικού Μεγάρου υπέρ του να ανοίξει ξανά η ΕΡΤ.

Όσο και να φαίνεται απίθανο, η πολιτική αγορά-

σε επίπεδο φηµών είναι η αλήθεια - τις συνέδεσε 

µε επικοινωνίες της Προεδρίας µε πρόσωπα όπως 

ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ή ο πρώην υπουργός 

Εσωτερικών Προκόπης Παυλόπουλος ή ένας κορυφαίος 

εν ενεργεία υπουργός της κυβέρνησης. Στο Μαξίµου 

έφθασαν επίσης πληροφορίες για επαφές του Φώτη 

Κουβέλη µε την Προεδρία της ∆ηµοκρατίας, αλλά και για 

υποτιθέµενες συστάσεις από τον Κάρολο Παπούλια «να 

αρνηθεί οποιαδήποτε πρόταση του κάνει ο Σαµαράς». 

∆εν υπάρχουν ενδείξεις για επαφές ανάµεσα στην 

Προεδρία και στο Μαξίµου, παρά το γεγονός ότι ο 

διπλωµάτης Κωνσταντίνος Μπίτσιος - είναι διευθυντής 

του γραφείου του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας - είναι 

πρόσωπο που έχει άνετο δίαυλο επαφής µε τον Αντώνη 

Σαµαρά και τους ανθρώπους του. Όλα αυτά αποτελούν 

ενδείξεις µιας πολιτικά ηλεκτρισµένης ατµόσφαιρας 

που, αν δεν καθαρίσει ο ουρανός σήµερα το απόγευµα, 

υπάρχει ο σοβαρός κίνδυνος να φέρει βροχή.

Ενδιαφέρον είναι ότι, όπως έχει συµβεί και στο 

παρελθόν, στις ξένες πρωτεύουσες δεν εκτιµήθηκε 

σωστά στην αρχή η πολιτική κατάσταση στην Αθήνα. 

Πέρασε η εβδοµάδα και µόνο το Σαββατοκύριακο 

άρχισαν να πέφτουν τηλεφωνήµατα από το εξωτερικό 

µε ερωτήµατα και απορίες για το τι έχει συµβεί. 

Ενδεικτικότερο της ανησυχίας που προκαλεί η 

αναταραχή στην Αθήνα ήταν το χθεσινό τηλεφώνηµα της 

Καγκελαρίου στον Πρωθυπουργό-που ακολουθήθηκε 

από κοινό ανακοινωθέν στήριξης των «µεταρρυθµιστικών 

προσπαθειών» της ελληνικής κυβέρνησης.

Καθότι η Ελλάδα ενδιαφέρει πρωτίστως τα οικονοµικά 

υπουργεία, αποδέκτης πολλών τηλεφωνηµάτων -κυρίως 

από το Βερολίνο και το Παρίσι- ήταν το Σάββατο 

το απόγευµα ο Γιάννης Στουρνάρας. Ο υπουργός 

Οικονοµικών σχεδόν ξενύχτησε στην οδό Νίκης, όπου 

είχε το απόγευµα και µακρά συνάντηση µε την τρόικα.

Είναι γεγονός ότι οι κ.κ. Τόµσεν και Σία λειτούργησαν ως 

αγγελιοφόροι κακών ειδήσεων αφού ενηµέρωσαν τόσο 

τον Μάριο Ντράγκι στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

όσο και την Κριστίν Λαγκάρντ στο ∆ιεθνές Νοµισµατικό 

Ταµείο ότι τα πράγµατα στην Αθήνα δεν πάνε καθόλου 

καλά.

Πολλές τηλεφωνικές συνδιαλέξεις είχαµε πάντως και 

από άλλα γραφεία στο Μέγαρο Μαξίµου. Μόνο που 

αυτές δεν ήταν διεθνείς αλλά εσωτερικές κλήσεις 

αφού ο υπουργός Επικρατείας ∆ηµήτρης Σταµάτης 

είχε επικοινωνία και µε το ΠΑΣΟΚ και µε τη ∆ΗΜΑΡ, 

ενώ φαίνεται ότι το Σάββατο υπήρξε και επίσκεψη 

στελέχους της Αγίου Κωνσταντίνου στο γραφείο του 

Σταµάτη. Ωστόσο, όλη αυτή η κινητικότητα δεν έδωσε 

ένα προκαταρκτικό πλαίσιο συµφωνίας ή, εν πάση 

περιπτώσει, εξόδου από το αδιέξοδο. Οι εργαζόµενοι σε 

ραδιόφωνο και τηλεόραση εξακολουθούν να παράγουν 

πρόγραµµα όλη την ηµέρα για τα πολιτικά ήθη όπου 

τα ραντεβού κορυφής στα τυφλά δεν συνηθίζονται. 

Στο Μέγαρο Μαξίµου εκτιµάται σωστά ότι το κλείσιµο 

της ΕΡΤ έχει λειτουργήσει ως πολιτική παγίδα για την 

κυβέρνηση. Από την άλλη πλευρά όµως, υπάρχει και η 

συνειδητοποίηση ότι πρόκειται για µια διαπραγµάτευση 

«win-lose» - ελληνιστί, «κερδίζω-χάνεις» -, όπου «ούτε 

εµείς ούτε αυτοί µπορούµε να υποχωρήσουµε χωρίς 

σηµαντικό πολιτικό κόστος».

Στο επιτελείο Σαµαρά υπήρξε απογοήτευση - ενώ 

εκφράστηκαν τηλεφωνικώς και παράπονα - γιατί δεν 

σηµειώθηκε καµία θετική ανταπόκριση από το ΠΑΣΟΚ 

και τη ∆ΗΜΑΡ στην κίνηση διευθέτησης που έκανε ο 

Αντώνης Σαµαράς στο Συνέδριο της ΟΝΝΕ∆. Παράλληλα, 

δεν υπήρχαν και πληροφορίες ότι υφίσταται διάθεση 

για πολιτικά συνεννόηση από τους δύο εταίρους του 

Πρωθυπουργού στην κυβέρνηση. Για την ακρίβεια: 

µόνο όσα είπε ο Φώτης Κουβέλης στο Associated 

Press - κυρίως δε η δήλωση ότι «εµείς δεν θέλουµε 

εκλογές» - έδωσαν µια αίσθηση ότι υπάρχει κάποιο 

όριο στην αδιαλλαξία ιδίως της ∆ΗΜΑΡ που θεωρείται 
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ότι «τραβάει» και την Ιπποκράτους σε µια πολύ σκληρή 

γραµµή.

Παρ' όλα αυτά, µε τον Βαγγέλη Βενιζέλο να επιστρέφει 

κάνοντας σκληρές δηλώσεις από το Παρίσι όπου είχε 

πάει για να συµµετάσχει σε σύνοδο των Σοσιαλιστών 

του Νότου και την επιτροπή κρίσεων της Ιπποκράτους 

να συνέρχεται για να συσκεφθεί, το κλίµα στο ΠΑΣΟΚ 

εξακολουθούσε χθες να είναι περίπου πολεµικό. Στο 

Μέγαρο Μαξίµου έφθασε ο απόηχος µιας πολιτικής 

ατµόσφαιρας την οποία στέλεχος του ΠΑΣΟΚ τη 

συνοψίζει ως «Μέρες Νοεµβρίου του 2011». 

Με άλλα λόγια, οι βενιζελικοί, έφθαναν να προσδοκούν 

την επανάληψη του γνωστού εγχειρήµατος που εξέβαλε 

τον Γιώργο Παπανδρέου από την Πρωθυπουργία χωρίς 

όµως να οδηγήσει σε εκλογές. Η συλλογιστική ήταν ότι 

«η ΕΡΤ µπορεί να αποδειχθεί ό,τι και το δηµοψήφισµα το 

2011» - δηλαδή ένα γεγονός καταλυτικό.

Ωστόσο, ψυχραιµότερα µυαλά εξέφραζαν σοβαρές 

αµφιβολίες για αυτήν την προσέγγιση - και µάλιστα για 

τρεις λόγους:

 ΠΡΩΤΟΣ ΛΟΓΟΣ: η Ν∆ εµφανίζεται µπετοναρισµένη 

πίσω από τον Σαµαρά.

∆ΕΥΤΕΡΟΣ ΛΟΓΟΣ: δεν διαφαίνεται το πρόσωπο που θα 

µπορούσε να πάρει τη θέση του νυν Πρωθυπουργού.

ΤΡΙΤΟΣ ΛΟΓΟΣ: το δηµοψήφισµα έβαλε απέναντι στον 

Παπανδρέου όλους τους διεθνείς εταίρους της χώρας, 

κάτι που εκφράστηκε στη συνεδρίαση του G-20 στις 

Κάννες. Αντιθέτως, αν εξαιρέσει κανείς δηµοσιεύµατα 

στον γαλλικό κυρίως Τύπο - όπου το κρατικό µοντέλο 

ραδιοτηλεόρασης προσιδιάζει στο ελληνικό - το κλείσιµο 

της ΕΡΤ δεν έχει δηµιουργήσει διεθνή προβλήµατα 

στην κυβέρνηση. Στο αγγλοαµερικανικό φιλελεύθερο 

τόξο, τα δηµοσιεύµατα είναι θετικά. Θετικές αντιδράσεις 

αναµένονται σήµερα και από ξένες κυβερνήσεις - αν 

µη τι άλλο, µε δηλώσεις στήριξης προς την ελληνική 

κυβέρνηση. Σύµφωνα µε πληροφορίες, στο κοινό 

ανακοινωθέν µετά τη συνάντηση της Τετάρτης θετικά 

πρόκειται να τοποθετηθούν για την Ελλάδα η Ανγκελα 

Μέρκελ και ο Μπαράκ Οµπάµα. Εν πολλοίς, η Ιστορία δεν 

επαναλαµβάνεται.

ΞΕΚΙΝΑ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ

ΕΘΝΟΣ |  Σελίδα 42 |

Από την ερχόµενη Πέµπτη 20 του µήνα τίθεται σε ισχύ 

η νέα ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών και πάνω από 

2,5 εκατοµµύρια οφειλέτες του ∆ηµοσίου θα έχουν τη 

δυνατότητα να αποπληρώσουν τα χρέη τους έως και σε 

100 δόσεις.

H αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθµιση µπορεί να 

υποβληθεί στις κατά τόπους εφορίες και τελωνεία 

µέχρι τις 18 Ιουλίου. Από την ηµεροµηνία αυτή και 

µετά οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά µέσω 

ηλεκτρονικής εφαρµογής στο Taxisnet.

Όσοι οφειλέτες του ∆ηµοσίου επιθυµούν να υποβάλουν 

αίτηση για την εφάπαξ εξόφληση των χρεών τους µε 

έκπτωση 50% των έως και τις 31.12.2012 προσαυξήσεων 

εκπρόθεσµης καταβολής έχουν περιθώριο µέχρι την 1η 

Ιουλίου.

Πιο αναλυτικά οι βασικοί όροι της ρύθµισης για τα 

χρέη που κατέστησαν ληξιπρόθεσµα µέχρι τα τέλη 

∆εκεµβρίου 2102 είναι οι ακόλουθοι: 

 Εξόφληση οφειλών έως και 48 µηνιαίες δόσεις 

µε µείωση προσαυξήσεων έως 50% στην περίπτωση 

εφάπαξ καταβολής. Στα 15 ευρώ το ελάχιστο ποσό της 

µηνιαίας δόσης.

 ! Κατ εξαίρεση, οι οφειλέτες που είναι φυσικά 

πρόσωπα µη επιτηδευµατίες µπορούν να ζητήσουν την 

εξόφληση των οφειλών τους σε περισσότερες από 48 

ισόποσες µηνιαίες δόσεις, χωρίς όµως καµία απαλλαγή 

από προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής. Οι δόσεις 

µπορεί να φθάσουν έως τις 100.

 Το ελάχιστο ποσό µηνιαίας δόσης ορίζεται ως 

ποσοστό επί του συνολικού µηνιαίου καθαρού 

εισοδήµατος. Ξεκινά από 5% για µηνιαίο εισόδηµα έως 

500 ευρώ και φθάνει το 30% για µηνιαίο εισόδηµα άνω 

των 5.000 ευρώ.

 Για να ρυθµιστούν σε περισσότερες από 48 δόσεις 

ποσά βασικής οφειλής άνω των 5.000 ευρώ απαιτείται 

η έγκριση της αρµόδιας υπηρεσίας (της ∆ΟΥ ή του 

τελωνείου).

Κάθε οφειλέτης πρέπει να προσκοµίσει στοιχεία που 

αποδεικνύουν ότι δεν µπορεί να αποπληρώσει την 

οφειλή του έως και σε 48 µηνιαίες δόσεις, αλλά µπορεί 

να ανταποκριθεί σε ρύθµιση µε µεγαλύτερο αριθµό 

δόσεων.

 Οι µηνιαίες δόσεις πρέπει να εξοφλούνται στις 

τράπεζες ή τα ΕΛΤΑ, µε πάγια εντολή πληρωµής, χωρίς 

οικονοµική επιβάρυνση.

 Πληρωµή της πρώτης δόσης εντός 3 ηµερών από την 

υποβολή της αίτησης.

 Από 1.1.2013 κάθε βασική ληξιπρόθεσµη οφειλή 

που έχει υπαχθεί στη ρύθµιση επιβαρύνεται µε ετήσιο 

επιτόκιο 8,5%, το οποίο παραµένει σταθερό καθ' όλη τη 

διάρκεια της ρύθµισης.

 Για οφειλές άνω των 75.000ευρώ απαιτείται 

βεβαίωση από ορκωτό ελεγκτή ή λογιστή ή δικηγόρο 

για την ορθότητα των οικονοµικών στοιχείων και τη 

βιωσιµότητα του διακανονισµού.

 Για οφειλές άνω των 300.000 ευρώ απαιτείται 

(σωρευτικά ή διαζευκτικά) προσκόµιση εγγυητικής 

επιστολής τράπεζας, εγγραφή υποθήκης επί ακινήτου, 

εγγύηση τρίτου αξιόχρεου προσώπου.


