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Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

Ãéá «áíèñùðïèõóßá» ôùí íÝùí ÅëëÞíùí 

åðéóôçìüíùí ëüãù ôçò ëéôüôçôáò Ýãñáøå ç 

âñåôáíéêÞ åöçìåñßäá Guardian, åðéóçìáßíïíôáò 

ðùò ç åëëçíéêÞ êõâÝñíçóç, åäþ êáé ôÝóóåñá 

÷ñüíéá, Ý÷åé áöÞóåé áðëÞñùôïõò 750 

íåïåêëåãÝíôåò ëÝêôïñåò ðáíåðéóôçìßïõ.

ÓõíÝðåéá áõôÞò ôçò óôÜóçò áäéáöïñßáò áðÝíáíôé 

óôïõò íÝïõò åðéóôÞìïíåò, åßíáé ôï ìåãÜëï êýìá 

öõãÞò íÝùí ÅëëÞíùí åðéóôçìüíùí ðñïò ôï 

åîùôåñéêü, õðïãñáììßæåôáé óôï äçìïóßåõìá. Ìå 

ôçí áíåñãßá ìåôáîý ôùí ðôõ÷éïý÷ùí ôñéôïâÜèìéáò 

åêðáßäåõóçò, íá öôÜíåé óôï 56,5%, Þäç 

130.000 ¸ëëçíåò åðéóôÞìïíåò åñãÜæïíôáé óôï 

åîùôåñéêü, óå ÷þñåò üðùò ïé ÇÐÁ, ï ÊáíáäÜò 

êáé ç Áõóôñáëßá, áíáöÝñåôáé óôï äçìïóßåõìá. Êáé 

ðñïóôßèåôáé: «Ôï íá ìéëÜåé êáíåßò ãéá åðéóôçìïíéêÞ 

Ýñåõíá ìÝóá óå Ýíá ôÝôïéï ïéêïíïìéêü óêçíéêü, 

ßóùò ìïéÜæåé ðïëõôÝëåéá, üìùò, åíÜíôéá óå üëåò 

ôéò ðéèáíüôçôåò, ç óõíåéóöïñÜ ôùí ÅëëÞíùí 

åðéóôçìüíùí óôçí êïñõöáßá åðéóôçìïíéêÞ 

áñèñïãñáößá êáôáëáìâÜíåé ôçí 13ç èÝóç óôïí 

êüóìï, ðÜíù áðü ôïí ÊáíáäÜ, ôçí Éôáëßá êáé ôçí 

Ãáëëßá. ÅðéðëÝïí, ãéá êÜèå åõñþ ðïõ åðåíäýåôáé, 

ç åëëçíéêÞ åñåõíçôéêÞ êïéíüôçôá ðáñÜãåé 

ôñßá», ôïíßæåé ç âñåôáíéêÞ åöçìåñßäá, ç ïðïßá 

áíáñùôéÝôáé: «ðþò óôï êáëü ôï êáôáöÝñíåé áõôü ç 

ÅëëÜäá;».

Åéäéêüôåñá ùò ðñïò ôïõò áäéüñéóôïõò ëÝêôïñåò 

óçìåéþíåôáé üôé «áõôïß ïé åðéóôÞìïíåò, üëïé 

êÜôï÷ïé äéäáêôïñéêþí ôßôëùí ìå óçìáíôéêÜ 

áêáäçìáúêÜ êáé åñåõíçôéêÜ äéáðéóôåõôÞñéá 

(ðïëëïß áðü ôïõò ïðïßïõò êáé ìå ÷ñüíéá åìðåéñßáò 

óôï åîùôåñéêü), áîéïëïãÞèçêáí êáôÜ ôç äéÜñêåéá 

ìéáò ìáêñÜò êáé áðáéôçôéêÞò äéáäéêáóßáò êáé 

åîÝãçóáí þóôå íá õðçñåôÞóïõí ùò ìÝëç ÄÅÐ. 

Áíôß ãé’ áõôü üìùò ðáñáìÝíïõí áêüìç óôç ‘’ëßóôá 

áíáìïíÞò’’».

Ôçò ðëÞñïõò Ýíäåéáò, ðïõ éóïäõíáìåß ìå 

êïéíùíéêü áðïêëåéóìü, èá ðñïóèÝóïõìå åìåßò.

Η διατήρηση του οικονομικού επιτελείου 

της κυβέρνησης, με επικεφαλής υπουρ-

γό Οικονομικών τον Γ. Στουρνάρα, η δι-

άσπαση του «υπερυπουργείου» ΑΝΥΠΟ-

ΜΕΔΙ, το οποίο διατηρεί ο Κ. Χατζηδάκης 

ως υπουργός Ανάπτυξης, ενώ τους κρίσι-

μους τομείς των Υποδομών Μεταφορών 

και Δικτύων αναλαμβάνει ως υπουργός ο 

Μιχ. Χρυσοχοϊδης, όπως επίσης η τοπο-

θέτηση του Γ. Μανιάτη στην κορυφή του 

ΥΠΕΚΑ είναι ορισμένα από τα βασικά 

χαρακτηριστικά στους τομείς των οικονο-

μικών και παραγωγικών υπουργείων, που 

φέρνει το νέο κυβερνητικό σχήμα, όπως 

ανακοινώθηκε χθες το βράδυ, αποτελού-

μενο από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας 

και του ΠΑΣΟΚ. Ο  Κυριάκος Μητσοτά-

κης  αναλαμβάνει το  υπουργείο της Δι-

οικητικής Μεταρρύθμισης, με ανοιχτό το 

θέμα των απολύσεων δημοσίων υπαλλή-

λων,  ενώ δύσκολο θα είναι το έργο του 

Άδωνη Γεωργιάδη ο οποίος αναλαμβάνει 

το υπουργείο Υγείας και καλείται να βρει 

λύσεις σε σχέση με τη «μαύρη τρύπα» 

του ΕΟΠΥΥ. Η Σοφία Βούλτεψη δεν απο-

δέχθηκε τη θέση υφυπουργού Υγείας, 

λίγη ώρα μετα την επίσημη ανακοίνωση 

του ανασχηματισμού. Τη θέση θα καλύ-

ψει η βουλευτής ΝΔ κ. Μακρή.

Κομβικός και ο ρόλος του υφυπουργού 

για την ΕΡΤ,  όπου αναλαμβάνει ο δη-

μοσιογράφος Παντελής Καψής. Η νέα 

κυβέρνηση αποτελείται από 42  μέλη 

μαζί με τον πρωθυπουργό. Έντεκα πρό-

τεινε το ΠΑΣΟΚ και τους 30 κυβερνητι-

κούς αξιωματούχους ο Αντ. Σαμαράς. 

Διαμορφώνεται συσχετισμός 1 ΠΑΣΟΚ 

προς 3 από τη Νέα Δημοκρατία. Τη 

θέση του υπουργού Εσωτερικών ανα-

λαμβάνει ο δημοσιογράφος Γ. Μιχελά-

κης ενώ στο υπουργείο Δικαιοσύνης και 

με το καυτό ζήτημα του αντιρατσιστικού 

νόμου πάει ο Χαρ. Αθανασίου. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι σε 9 υπουργεία υπάρχει 

«συγκατοίκηση» στελεχών της ΝΔ και 

του ΠΑΣΟΚ. 

Σήµερα  Τρίτη 
στις 12.30 θα 
γίνει η ορκω-
µοσία της νέας 
κυβέρνησης και 
θα ακολουθήσει 
συνεδρίαση του 
νέου υπουργικού 
συµβουλίου.

ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  

ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ανασχηµατισµός  
µε πολλές εκπλήξεις

Το  Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), προβλέπει νέα αύξηση της 

ανεργίας, ενώ «κρούει τον κώδωνα του κινδύνου»,  για την ύφεση Συγκεκριμένα,  η ύφεση 

θα είναι της τάξης του 4,09% και η ανεργία θα εκτιναχθεί στο 30% το 2014. Το ποσοστό της 

ανεργίας για το τρέχον έτος θα κυμανθεί γύρω από το 28%» αναφέρεται στην έκθεση και 

σημειώνεται ότι «πρόκειται για μια ιδιαίτερα δυσάρεστη εξέλιξη,  η οποία όμως είναι και ανα-

πόφευκτη, δεδομένης της συνεχιζόμενης μείωσης που παρατηρείται στην οικονομική δραστη-

ριότητα», σημειώνει το ΚΕΠΕ. 

∆ραµατικές προβλέψεις για ύφεση και ανεργία 

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

Η σύνθεση  

της κυβέρνησης 

στη σελ. 5
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

Το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και  Επιµόρφω-

σης Μελών Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλά-

δος (Ι.ΕΚ.Ε.Μ. - Τ.Ε.Ε.) αξιοποιώντας την 

εθελοντική προσφορά εργασίας µελών του 

Τ.Ε.Ε., του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 

και άλλων διακεκριµένων Πανεπιστηµια-

κών  δασκάλων και ερευνητών καθώς και 

µελών διεπιστηµονικών κοινοτήτων, όπως  

του Συνδέσµου Ελλήνων Περιφερειολόγων,  

διοργανώνει σειρά συναντήσεων -  διαλό-

γων µε στόχο όχι  µόνο την παρουσίαση 

σκέψεων για τα αίτια της σηµερινής δεινής  

οικονοµικής κατάστασης, αλλά κυρίως την 

αναζήτηση λύσεων διεξόδου από το  τέλµα 

µέσα από γνώση και εµπειρία. 

Στο πλαίσιο αυτό, προγραµµατίζει δεύτερη 

ειδική εκδήλωση µε θέµα: «Η πρόκληση της 

"έξυπνης εξειδίκευσης": Ευκαιρία ή απειλή 

για την Ελλάδα της Περιφέρειας της Ευρώ-

πης;», την Τετάρτη 17 Ιουλίου, ώρα 18:30, 

στο Αµφιθέατρο ΤΕΕ (Νίκης 4, Σύνταγµα, 

1ος όροφος).

Οµιλητής θα είναι ο Νίκος  Κοµνηνός - κα-

θηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου 

Θεσσαλονίκης.

  Όπως υπογραµµίζεται σε σχετική ανακοί-

νωση, «ενόψει της κατάρτισης του Συµφώ-

νου Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ), του επόµενου  

ΕΣΠΑ δηλαδή, διαβάζουµε ότι κεντρικός 

προγραµµατικός στόχος για το 2020  είναι: 

«Η συµβολή στην αναγέννηση της ελληνικής 

οικονοµίας και στην έξοδο από  την κρίση 

µε ανάταξη και αναβάθµιση του παραγω-

γικού και κοινωνικού ιστού  της χώρας και 

των περιφερειών της, έχοντας ως αιχµή 

την έξυπνη  εξειδίκευση και γνώµονα τις 

αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, τη συµβολή  

στην αναβάθµιση του επιπέδου διαβίωσης 

των πολιτών και στην ενίσχυση της  τρω-

θείσας κοινωνικής συνοχής µε έµφαση 

στη δηµιουργία και διατήρηση  βιώσιµων 

θέσεων απασχόλησης», ενώ παράλληλα ό 

όρος “έξυπνη εξειδίκευση” αναφέρεται όλο 

και πιο συχνά  στα Αναπτυξιακά Συνέδρια, 

που έλαβαν ή λαµβάνουν χώρα σε όλη την 

Ελλάδα». 

Κρίνοντας ότι ο όρος αυτός και ειδικότερα η 

στρατηγική και οι µέθοδοι 

υλοποίησής του χρειάζονται ανάλυση, το 

Ι.ΕΚ.Ε.Μ.- Τ.Ε.Ε. διοργανώνει την παραπάνω 

εκδήλωση.

Πληροφορίες: http://goo.gl/SM0e8

 Η πρόκληση της "έξυπνης εξειδίκευσης"

Συνέδριο µε θέµα «Building Energy: Be green, spend less - Παραγωγή, διαχείριση, 

εξοικονόµηση & πολιτική ενέργειας στα κτίρια» διοργανώνει την Παρασκευή, 28 

Ιουνίου το Ελληνικό Συµβούλιο Πράσινων Κτιρίων (Greek Green Building Council) µε 

την ευκαιρία της Ευρωπαϊκής Εβδοµάδας ∆ιατηρήσιµης Ενέργειας. Κατά τη διάρκεια 

του συνεδρίου θα συζητηθούν θέµατα γύρω από την πολιτική, παραγωγή, διαχείριση 

και εξοικονόµηση ενέργειας στα κτίρια, µε έµφαση στην προστασία του περιβάλ-

λοντος και τη διατήρηση υψηλού επιπέδου διαβίωσης, τις διατηρήσιµες πρακτικές 

δόµησης και τη βιώσιµη ανάπτυξη γενικότερα. 

26
Ιουνίου
2013

"Γεωλογική 

Αποθήκευση του CO2: Επιστηµονική γνώση - 

Παρούσα κατάσταση - Προοπτικές"

ΑΧΑΡΝΑΙ

«Μετρό Θεσσαλονίκης: Πορεία 

υλοποίησης και Προοπτικές».

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

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

Σύλλογος Ελλήνων Συ-
γκοινωνιολόγων, Ινστιτούτο 
Βιώσιµης Κινητικότητας και 
∆ικτύων Μεταφορών

1
Ιουλίου

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

Ηµερίδες ∆ιαβούλευσης: 
“Θάλασσα & Κοινωνία”

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε), 

συµµετέχοντας ενεργά στο Ευρωπαϊκό πρόγραµµα 

Sea For Society (SFS) διοργανώνει Ηµερίδες ∆ιαβού-

λευσης για Νέους Πολίτες, σχετικά µε τις προκλήσεις 

που σχετίζονται µε τη θάλασσα και τα αγαθά που προ-

σφέρει στην κοινωνία, στις 2 και 4 Ιουλίου 2013, στο 

Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών στην Ανάβυσσο.

Η συµµετοχή στην ηµερίδα είναι ανοιχτή σε νέους 

ηλικίας 18-28 χρονών. Κύριος στόχος του προγράµµα-

τος SFS, στο οποίο συµµετέχουν 9 χώρες από όλη την 

Ευρώπη, είναι να δηµιουργήσει τις κατάλληλες συνθή-

κες για δηµόσιο διάλογο και συνεργασία ανάµεσα στα 

ενδιαφερόµενα µέρη, τους απλούς πολίτες και τους 

νέους, για να εντοπιστούν οι κοινωνικές προκλήσεις 

που προκύπτουν στα παράκτια και θαλάσσια οικοσυ-

στήµατα, σε σχέση µε τα αγαθά που αυτά προσφέρουν 

στην κοινωνία.  ∆ηλώσεις συµµετοχής, στο email:  

mpapath@hcmr.gr

   Το 4ο ∆ιεθνές Συνέδριο στη ∆ιαχείριση, τη 

Μηχανική, το Σχεδιασµό και την Οικονοµική 

του Περιβάλλοντος, διεξάγεται αυτές τις µέ-

ρες στη Μύκονο (και ως τις 28 Ιουνίου 2013).  

∆ιοργανωτές του συνεδρίου είναι το Τµήµα 

Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και 

Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστη-

µίου Θεσσαλίας, η ∆ιεθνής επιστηµονική µη 

κυβερνητική οργάνωση SECOTOX, το Τεχνικό 

Επιµελητήριο Ελλάδας, ο Τοµέας Βιοµηχανι-

κής ∆ιοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας 

της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του 

ΕΜΠ, το Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών 

του ΑΠΘ και το Τµήµα Τεχνολογίας Τροφί-

µων του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.

∆ιεθνές συνέδριο  
περιβάλλοντος
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Έσβησε αρχιτέκτονας στο προαύλιο της ΕΡΤ 

Απόφαση ΣτΕ για το  «κούρεµα»  των οµολόγων του δηµοσίου 

Την τελευταία του πνοή από ανακοπή καρδιάς,  στο προαύλιο της 

ΕΡΤ  άφησε  ξηµερώµατα του Σαββάτου ένας 62χρονος άνδρας.  

Ο άτυχος άνδρας ήταν αρχιτέκτονας και συµπαραστεκόταν καθη-

µερινά στους εργαζόµενους από την πρώτη στιγµή που ανακοι-

νώθηκε το κλείσιµο της ΕΡΤ.  

Οι εθελοντές διασώστες  έσπευσαν να δώσουν τις πρώτες βοή-

θειες στον 62χρονο, µε µαλάξεις, τεχνητές αναπνοές και ένα φο-

ρητό µηχάνηµα καρδιοαναπνευστικής ανάνηψης, ενώ ο άνδρας 

διακοµίστηκε µε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΚΑΤ, συνοδεία των 

γιατρών της ΕΡΤ, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

«Συνταγµατικό και νόµιµο», κρίθηκε, σύµφωνα µε πληροφορίες, που 

δηµοσίευσε το ΑΠΕ,  από την Ολοµέλεια του Συµβουλίου της Επικρα-

τείας σε διάσκεψη, κεκλεισµένων των θυρών, το «κούρεµα» (PSI) των 

οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου που έγινε τον Μάρτιο του 2012. 

Η δηµοσίευση της σχετικής απόφασης αναµένεται µε την έναρξη του 

νέου δικαστικού έτους (17 Σεπτεµβρίου 2013). Στο Ανώτατο Ακυρωτικό 

∆ικαστήριο έχουν προσφύγει πλέον των επτά χιλιάδων οµολογιούχων 

(φυσικών προσώπων, ΝΠ∆∆, ΝΠΙ∆, Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επι-

µελητήριο, Εθνικός Οργανισµός Φαρµάκων, Ε∆ΟΕΑΠ, φαρµακευτικών 

εταιρειών, ΤΕΙ Καβάλας, κλπ). Όλοι στρέφονται κατά του «κουρέµα-

τος» των οµολόγων που κατείχαν, αξίας δεκάδων δισεκατοµµυρίων 

ευρώ, χωρίς ωστόσο να µπορεί να υπολογιστεί το ακριβές ποσό. Οι 

προσφεύγοντες στρέφονται κατά των πράξεων του υπουργικού συµ-

βουλίου (5 και 10/2012), των αποφάσεων του διοικητή της Τράπεζας 

της Ελλάδος και του αναπληρωτή υπουργού Οικονοµικών µε τις οποίες 

υλοποιήθηκε το PSI.

Η αµυντική βιοµηχανία στο στόχαστρο 
Επόµενος στόχος ΕΑΒ, ΕΛΒΟ, ΕΑΣ για συγχωνεύσεις και απολύσεις 

Tον επόµενο οργανισµό από τον οποίο θα προκύψουν απολύ-

σεις δηµοσίων υπαλλήλων, αναζητά η κυβέρνηση. Σύµφωνα 

µε την Ηµερησία, στο «µικροσκόπιο» της κυβέρνησης έχουν 

ήδη µπει οι αµυντικές βιοµηχανίες. 

Οι εισηγήσεις κάνουν λόγο για κλείσιµο της εταιρείας Ελληνι-

κά Αµυντικά Συστήµατα, αλλά και αναδιοργάνωση της ΕΑΒ µε 

πιθανή απορρόφηση και της ΕΛΒΟ.  

Συνολικά στις αµυντικές βιοµηχανίες απασχολούνται 2.650 

εργαζόµενοι (1.350 στην ΕΑΒ, 950 στα ΕΑΣ και 350 στην 

ΕΛΒΟ). Το ενδεχόµενο «λουκέτο» στα ΕΑΣ, αλλά και µία γεν-

ναία αναδιάρθρωση στις άλλες δύο επιχειρήσεις, θεωρείται 

βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε µεγάλο αριθµό απολύσεων (κυρίως 

από υπαλλήλους διοικητικούς), αλλά ταυτόχρονα και σε σηµα-

ντικό περιορισµό κόστους λειτουργίας. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι έχει ήδη ζητηθεί από την ΕΕ έλεγχος 

για τις κρατικές χρηµατοδοτήσεις στα ΕΑΣ. Με την Πράξη Νο-

µοθετικού Περιεχοµένου στην οποία στηρίχθηκε και η από-

φαση για το κλείσιµο της ΕΡΤ ανοίγει ο δρόµος και για άλλες 

καταργήσεις φορέων και απολύσεις, µε τα Νοµικά Πρόσωπα 

και τις επιχειρήσεις των δήµων να βρίσκονται στην πρώτη 

γραµµή. Στο εξής θα ανήκει αποκλειστικά στη διακριτική ευ-

χέρεια των συναρµοδίων υπουργών η απόφαση για την κα-

τάργηση ή τη συγχώνευση των οργανισµών που εποπτεύουν. 

Άλλωστε, στελέχη της Αυτοδιοίκησης έχουν κατ' επανάληψιν 

εκφράσει φόβους ότι προγράµµατα όπως το Βοήθεια στο Σπί-

τι ή τα Κέντρα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ∆ΑΠ) 

µπορεί στο µέλλον να ασκούνται από ιδιώτες, µε αποτέλεσµα 

οι απασχολούµενοι σε αυτά να δουν την πόρτα της εξόδου από 

το ∆ηµόσιο. Υπενθυµίζεται πως ήδη υπάρχει πρόβλεψη για 

δυνατότητα άσκησης των υπηρεσιών αυτών µέσω κοινωνικών 

συνεταιριστικών επιχειρήσεων. 

Στο πλαίσιο αυτό, όπως σηµειώνουν, υπηρεσίες των δήµων 

που αφορούν τον πολιτισµό, τον αθλητισµό, τους παιδικούς 

σταθµούς, τα ΚΑΠΗ, αλλά και τις προνοιακές δοµές, θα µπο-

ρούσαν δυνητικά να ασκηθούν από ιδιώτες. 

Αρκεί να αναφερθεί ότι σε αυτές τις δοµές απασχολούνται 

περί τους 7.000 εργαζόµενους.

 Στους δήµους, εξάλλου, παρατηρείται και ένας µεγάλος αριθ-

µός συµβάσεων εργαζοµένων οι οποίοι παραµένουν στη θέση 

τους µε προσωρινές διαταγές. 

Μετά το θόρυβο και τις ενδοκυβερνητικές τριβές που προκά-

λεσε το θέµα, οριστική «λύση» αναµένεται να επέλθει µε τη 

ρύθµιση του υπουργείου ∆ικαιοσύνης, το οποίο θέτει «σφι-

χτές» προθεσµίες για την εκδίκαση των υποθέσεων, κάτι που 

επί της ουσίας θα καθαρίσει το τοπίο βγάζοντας οριστικά 

εκτός ∆ηµοσίου εκείνους των οποίων οι υποθέσεις θα τελε-

σιδικήσουν.
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Με παραγγελίες πάνω από 100 δισεκατοµµύρια δολάρια έκλεισε τις 

«πύλες» του το ετήσιο Air Show στο αεροδρόµιο La Bourget του 

Παρισιού, το 50ο «σαλόνι» της διεθνούς αεροναυπηγικής, στο οποίο 

έκαναν εντυπωσιακή εµφάνιση τα αυτόνοµα αεροσκάφη drone, αλλά 

και πύραυλοι. Φυσικά οι παραγγελίες (ή και προθέσεις παραγγελιών), 

αντιπροσωπεύουν τα πολιτικά επιβατηγά αεροσκάφη (για τα 

στρατιωτικά αλλού κλείνονται οι παραγγελίες) και τιµές «καταλόγου», 

ενώ στην πράξη, ανάλογα τον αγοραστή, το ύψος της παραγγελίας 

και τον τρόπο πληρωµής, είναι γνωστό ότι δίνονται εκπτώσεις που 

κυµαίνονται από 20 ως και 45%.

Πάντως, από εµπορική άποψη, η εφετεινή έκθεση θεωρείται εξίσου 

επιτυχηµένη µε την αντίστοιχη του 2011, οπότε οι παραγγελίες έφτασαν 

στο ίδιο ύψος. Όσο για τη «µερίδα του λεόντος» για ακόµη µια φορά 

έλαβαν η Airbus και η Boeing, µε ελαφρό προβάδισµα της ευρωπαϊκής 

εταιρείας, έναντι της αµερικανικής, µε δυο δισεκατοµµύρια δολάρια (ή 

5% του συνολικού ύψους) περισσότερες παραγγελίες.

Αν και οι δυο αυτές εταιρείες πρόβαλαν ιδιαίτερα τα νέα µεγαθήριά 

τους Α380 και Β787-10, οι παραγγελίες και προθέσεις παραγγελιών 

στην πλειοψηφία τους αφορούν τους παλιότερους τύπου Α320 

και Β737, φυσικά στις νέες βελτιωµένες εκδόσεις τους. Στις 

τέσσερις ηµέρες που η έκθεση ήταν προσβάσιµη για εµπόρους και 

ενδιαφερόµενες εταιρείες (το Σαββατοκύριακο ήταν ανοικτή για 

το κοινό), σύµφωνα µε τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν η Airbus 

εξασφάλισε 241 παραγγελίες, αξίας 39,3 δισ. δολαρίων και προθέσεις 

αγοράς για άλλα 466 αεροσκάφη αξίας 68,7 δισ. δολαρίων, ενώ η 

Boeing, 302 συµβόλαια που αντιπροσωπεύουν 38 δισ. δολάρια και 

προθέσεις αγοράς για άλλα 442 αεροσκάφη, αξίας 66,4 δισ. δολαρίων.

Εντυπωσιακή, από άποψη παραγγελιών, ήταν και η εµφάνιση των ATR, 

καθώς και των βραζιλιάνικων Embraer, που παγιώνουν τη θέση τους 

ως ηγέτες της περιφερειακής πολιτικής αεροπορίας, ενώ η καναδική 

Bombardier, κράτησε ένα καλό µερίδιο αγοράς στα ιδιωτικά jet.

Σε ότι αφορά την Airbus και τα αεροσκάφη µεγάλων αποστάσεων 

– Α380 και Α350 – τη διαφορά έκαναν οι µαζικές παραγγελίες και 

προβλέψεις µελλοντικής αγοράς από την κοινοπραξία Air France-

KLM και Singapore Airlines, που ανέβασαν τον αριθµό των συνολικών 

παραγγελιών στις 678 (έναντι 613 πριν την έκθεση). Όσο για το 

Dreamliner 787-10 της Boeing, στην πρώτη έµφάνισή του απέσπασε 

συνολικά 102 παραγγελίες και προθέσεις µελλοντικής αγοράς. Καλή 

«ένεση» για την αµερικανική αεροναυπηγική εταιρεία αποτέλεσε και η 

επιβεβαίωση αγοράς 75 αεροσκαφών 737-800 (µεσαίων αποστάσεων) 

από την Ryanair.



Άρχισαν οι προετοιµασίες  για την επέκταση του τραµ στον Πειραιά (5,4 χλµ. και 12 σταθµοί). Στήνονται τα πρώτα 

εργοτάξια για την έναρξη των έργων επέκτασης της γραµµής που θα γίνει πλήρως τον Σεπτέµβριο. Ήδη, ετοι-

µάζονται οι πρώτες εργασίες, οι διαδικασίες αδειοδότησης, ενώ γίνονται και οι πρώτες διερευνητικές τοµές 

στο έδαφος. Παράλληλα αναζητείται η βέλτιστη µέθοδος ώστε να αντιµετωπιστούν τα τυχόν προβλήµατα που 

θα προκύψουν µε τον εντοπισµό αρχαιολογικών ευρηµάτων. Για τον λόγο αυτό υπάρχει στενή συνεργασία µε 

την Αρχαιολογική Υπηρεσία, ενώ το πιθανότερο σηµείο για εύρεση αρχαιοτήτων θεωρείται η οδός Οµηρίδου 

Σκυλίτση από όπου περνούσε και το αρχαίο τείχος. Σύµφωνα µε την Αττικό Μετρό το πρώτο εργοτάξιο στήνεται 

επί της οδού Σκυλίτση, ενώ θα ακολουθήσει η Γ. Λαµπράκη. Η πορεία της νέας επέκτασης θα είναι κυκλική, θα 

ξεκινά από τη στάση Φάληρο που βρίσκεται πριν το Στάδιο Καραϊσκάκη και θα θα φτάνει µέχρι το λιµάνι στην 

αρχή της Πλ. Καραΐσκάκη. Εκεί θα είναι ο τερµατικός σταθµός. Σε απόσταση 70 µέτρων θα βρίσκονται ο σταθ-

µός της γραµµής 1 (Πειραιάς), ο µελλοντικός σταθµός της γραµµής 3 και ο σταθµός του Προαστιακού. Όλη η 

υποδοµή των γραµµών θα γίνει µε προκατασκευασµένα τµήµατα προσέχοντας ιδιαιτέρως τα θέµατα ασφάλειας, 

δονήσεων και θορύβου καθώς θα περνά από πυκνοκατοικηµένες περιοχές. Σύµφωνα µε τη σύµβαση τα έργα 

πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο του 2015 και ύστερα από 2 - 3 µήνες δοκιµών να λειτουργήσει 

δίνοντας στον Πειραιά ένα ισχυρό συγκοινωνιακό πλεονέκτηµα. Η λειτουργία της επέκτασης του τραµ υπολο-

γίζεται ότι θα µειώσει την κυκλοφορία των Ι.Χ. οχηµάτων κατά 15.000 σε ηµερήσια βάση, µε αντίστοιχη µείωση 

της ατµοσφαιρικής ρύπανσης, αλλά και της ηχορύπανσης σε κεντρικές οδούς του λιµανιού. Ουσιαστικά, µε τα 

έργα αυτά, στον Πειραιά δηµιουργείται ένα σηµαντικό συγκοινωνιακό κέντρο, στο οποίο θα συνενώνονται λει-

τουργικά δύο γραµµές µετρό (γραµµή 1 και 3), το Λιµάνι (ΟΛΠ), ο προαστιακός σιδηρόδροµος και το τραµ, που 

θα διευκολύνει τους χιλιάδες επιβάτες που επιθυµούν να ταξιδέψουν µε πλοίο. Την ίδια στιγµή σε... «τροχιά» έχει 

µπει και η δηµοπράτηση για την προµήθεια 25 νέων συρµών τραµ το κόστος των οποίων θα φτάσει τα 65 εκατ. 

ευρώ, καλύπτοντας όχι µόνο την επέκταση προς Πειραιά, αλλά και εκείνη από το Σύνταγµα µέχρι την Πατησίων. 

Σε... αναµονή βρίσκεται, ωστόσο, το έργο της επέκτασης του Τραµ προς την Αργυρούπολη, που θα συνδέσει τη 

γραµµή του τραµ µε τον οµώνυµο σταθµό του Μετρό, παρόλο που ο σχεδιασµός του είναι σχεδόν έτοιµος.

ÅñãïôÜîéá ãéá ôçí åðÝêôáóç ôïõ ôñáì óôïí ÐåéñáéÜ
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Πρωθυπουργός Αντώνης Σαµαράς 

Αντιπρόεδρος και υπουργός Εξωτερικών 

Ευάγγελος Βενιζέλος

Υφυπουργός ∆ηµήτρης Κούρκουλας

Υφυπουργός Άκης Γεροντόπουλος

Υπουργός Οικονοµικών Γιάννης Στουρνάρας

Αναπληρωτής Χρήστος Σταϊκούρας

Υφυπουργός Γιώργος Μαυραγάνης

Υπουργός ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης  

Κυριάκος Μητσοτάκης

Αναπληρώτρια Υπουργός  
Εύη Χριστοφιλοπούλου

Υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Μιχελάκης

Αναπληρωτής Λεωνίδας Γρηγοράκος

Υπουργός Εθνικής Άµυνας 
 ∆ηµήτρης Αβραµόπουλος

Αναπληρώτρια υπουργός Φώφη Γεννηµατά

Υφυπουργός Αθανάσιος ∆αβάκης

Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 
Κωστής Χατζηδάκης

Υφυπουργός Αθανασιος Σκορδάς

Υφυπουργός Νότης Μηταράκης

Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων 

Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

Υφυπουργός Μιχάλης Παπαδόπουλος

Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιµατικής Αλλαγής Γιάννης Μανιάτης

Αναπληρωτής υπουργός Σταύρος Καλαφάτης

Υφυπουργός Ασηµάκης Παπαγεωργίου

Υπουργός Παιδείας  

Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος

Υφυπουργός Κώστας Γκιουλέκας

Υφυπουργός Συµεών Κεδίκογλου

Υπουργός Πολιτισµού  

Πάνος Παναγιωτόπουλος

Υφυπουργός Αθλητισµού Γιάννης Ανδριανός

Υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης

Υφυπουργός Βασίλης Κεγκέρογλου

Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης

Υφυπουργός Αντώνης Μπέζας

Υφυπουργός Ζέτα Μακρή  

(Σοφία Βούλτεψη)

Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης  

Αθανάσιος Τσαυτάρης

Αναπληρωτής υπουργός  
Μάξιµος Χαρακόπουλος

Υπουργός ∆ικαιοσύνης  

Χαράλαµπος Αθανασίου

Υπουργός ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας 
του Πολίτη Νικόλαος ∆ένδιας

Υπουργός Τουρισµού Όλγα Κεφαλογιάννη

Υπουργός Ναυτιλίας  

Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης

Υπουργός Μακεδονίας-Θράκης  
Θόδωρος Καράογλου

Υπουργός Επικρατείας  

∆ηµήτρης Σταµάτης

Υφυπουργός αρµόδιος για τη ∆ηµόσια  
Ραδιοτηλεόραση Παντελής Καψής

Κυβερνητικός εκπρόσωπος  

και υφυπουργός  
παρά τω πρωθυπουργώ παραµένει  

ο Σίµος Κεδίκογλου

Η σύνθεση της νέας δικοµµατικής κυβέρνησης Ν∆, ΠΑΣΟΚ
Το νέο κυβερνητικό σχήµα ανακοίνωσε στις 9 το βράδυ της ∆ευτέρας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Σίµος Κεδίκογλου. Αναλυτικά η πλήρης 

σύνθεση της νέας κυβέρνησης έχει ως εξής:

Στο 17,75% ανήλθε το έµµεσο 

ποσοστό του Ταµείου Χρηµα-

τοπιστωτικής Σταθερότητας 

στην ΑΕΓΕΚ, έπειτα από την 

απόκτηση από το ΤΧΣ µετο-

χών της Alpha Bank. Αναλυ-

τικά, όπως αναφέρεται στη 

σχετική ανακοίνωση, στις 

11/06/2013, το έµµεσο ποσοστό 

του ΤΧΣ επί των δικαιωµάτων 

ψήφου της ΑΕΓΕΚ από 0% 

ανήλθε σε 17,75% που αντιστοι-

χεί σε 5.909.897 κοινές ονο-

µαστικές µε δικαίωµα ψήφου 

µετοχές επί συνόλου 33.301.715 

µετοχών της εκδότριας εταιρεί-

ας, λόγω απόκτησης από το ως 

άνω ταµείο µετοχών της Alpha 

Bank συνεπεία συµµετοχής 

του στην αύξηση κεφαλαίου 

της τράπεζας.

Óõììåôï÷Þ  

ôïõ Ô×Ó  

óôçí ÁÅÃÅÊ
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Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Αµετακίνητο έµεινε το επιτελείο στο 

χαρτοφυλάκιο του Οικονοµικών- Η ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΒΑΡΙΑ ΚΡΙΣΗ- Από 41 µέλη απαρτίζεται το νέο 

Η ΤΡΟΪΚΑ 
∆ΟΚΙΜΑΖΕΙ ΤΙΣ ΑΝΤΟΧΕΣ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΣΟ∆Α ECOFIN: ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Συµβόλαιο Σαµαρά-Βενιζέλου για επανεκκίνηση 

της οικονοµίας- ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ- Σαρωτικές αλλαγές στην 

το οικονοµικό επιτελείο- ΠΡΟΣΩΠΑ- «ΚΛΕΙ∆ΙΑ» ΣΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 
λέξη οι εκλογές- ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝ∆ΥΟΥΝ ΤΑ 
ΞΕΝΑ FUNDS ΨΗΦΟΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ.

ΤΑ ΝΕΑ: ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΙ, ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ Η ΑΘΕΑΤΗ 
ΟΨΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ 
ΘΡΙΛΕΡ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΘΥ ΛΑΡΥΓΓΙ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Εντολή για µεταρρυθµίσεις-εξπρές µε 

σταθµό τις ευρωεκλογές του 2014- ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ «ΚΛΕΙ∆ΙΑ» ΣΤΑ 
ΜΕΤΩΠΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ 

ΙΣΟΒΙΑ ΣΤΕΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
ΣΤΟΝ ΣΙΛΒΙΟ! ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΤΑ 
«ΜΠΙΛΙΕΤΑ» ΓΙΑ ΦΑΠ 2011, 2012 ΚΑΙ ΕΤΑΚ 2013.

ΕΘΝΟΣ: Πώς µοίρασαν ρόλους και ευθύνες Σαµαράς και Βενιζέλος- 

ΣΤΑ ΒΑΘΙΑ ΜΕ ΝΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ
ΝΕΑ ΣΕΛΙ∆Α ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ  ΚΑΓΚΕΛΑΡΙΑ …Η 
ΒΟΥΛΗ. 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: 

υπερσυντηρητικοί κυριαρχούν µετά τον ανασχηµατισµό- ΤΟ ΠΑΣΟΚ 
ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, Η ∆ΕΞΙΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ  ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗ 
ΤΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΗ ΗΓΕΤΗ ΕΝΤΙ ΡΑΜΑ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ 
ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ 
ΜΗΝΥΟΥΝ ΤΟΥΣ «ΑΜΕΤΑΚΙΝΗΤΟΥΣ».

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Ο Σαµαράς έστησε το σχήµα του… µέλλοντός 

του παραδίδοντας οφίτσια- Η Ν∆ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 
ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ - ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΣΤΗ «ΣΥΝΤΑΞΗ» ΤΟΝ 
ΜΠΕΡΛΟΥΣΚΟΝΙ «ΧΑΘΗΚΕ» Ο ΣΝΟΟΥΝΤΕΝ, ΑΠΕΙΛΟΥΝ 

ΟΙ ΗΠΑ ΠΑΝΑΚΡΙΒΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑ∆Α.

Η ΕΛΛΑ∆Α ΑΥΡΙΟ: Επιστροφή στο… 2011 µε φουλ τις µηχανές για 

εκλογές- ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΑΣΟΚ ΜΕ ΕΚΒΙΑΣΜΟ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 

ΣΥΝΤΗΡΟΥΣΕ ΕΝΑ ΠΤΩΜΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ 
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΕΠΙ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΝΙΚΗ 
ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ ΜΕ ΚΑΡΑΒΑΝΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΕΛΛΑ∆Α-
ΙΤΑΛΙΑ ΝΑΥΑΓΕΙ Η ΝΕΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΝΙΜΙΤΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ.

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Αντιπρόεδρος και υπ. Εξωτερικών ο Βενιζέλος (ο 

αρχηγός του ΠΑΣΟΚ του 2,50%)- ΠΕΙΡΑΜΑ, ΑΓΩΝΙΑ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ Ν∆ 

 Η 
ΤΡΟΪΚΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΑ.

ΕΣΤΙΑ: ΤΩΡΑ ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ-
κυβερνητικού σχήµατος.

Η ΒΡΑ∆ΥΝΗ: ∆ΙΚΟΜΜΑΤΙΚΗ 
ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
και τρόικα- ΠΩΣ ΘΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

ΣΥΡΙΖΑ: ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΙ Η ΝΕΑ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: 

τελέσει την ορκωµοσία της νέας κυβέρνησης- «ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΕ ΜΗΝ 
ΟΡΚΙΣΕΙΣ ∆ΟΣΙΛΟΓΟΥΣ & ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΕΝΟΥΣ!».
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ΤΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ 

ΤΑ ΝΕΑ |  Σελίδες 1-5 | 25/06/2013

Με έντονο παρασκήνιο, συµβιβασµούς, εσωκοµµατικές 

διευθετήσεις και καραµπόλες µέχρι το παρά 

πέντε, έκλεισε η σύνθεση της πρώτης κυβέρνησης 

στελεχών - κάτι που αποτελεί εξέλιξη πρωτοφανή 

για τα πολιτικό χρονικό της µεταπολίτευσης. Οι κ.κ. 

Σαµαράς και Βενιζέλος προχώρησαν σε απευθείας 

διαπραγµάτευση για τη στελέχωση της κυβέρνησης, 

µε τηλεφωνήµατα – ενδεχοµένως και µυστικές 

συναντήσεις - το Σαββατοκύριακο.

οποία ξεχωρίζει η παρουσία του κ. Βενιζέλου ως 

αντιπροέδρου και υπουργού Εξωτερικών, καθορίστηκε 

στη συνάντηση που είχαν οι δύο αρχηγοί χθες το 

καραµπόλες της τελευταίας στιγµής - ειδικά µετά την 

την αναγκαστική µετακίνησή του στο υπουργείο Άµυνας 

λόγω της υπουργοποίησης Βενιζέλου - καθυστέρησαν 

για λίγη ώρα την επίσηµη ανακοίνωση του σχήµατος. 

συµµετοχής του ΠΑΣΟΚ αλλά και η ανάδειξη του κ. 

Βενιζέλου σε No 2 της κυβέρνησης, κατά το γερµανικό 

πρότυπο και την ανάλογη συνεργασία Μέρκελ - 

Βεστερβέλε.

ανασχηµατισµού είναι ο Κυρ. Μητσοτάκης, πρόσωπο 

χωρίς κυβερνητική εµπειρία, στον οποίο ο Αντ. Σαµαράς 

αναλαµβάνει να φέρει εις πέρας τη δύσκολη διαδικασία 

της συρρίκνωσης του δηµόσιου τοµέα, κάτι που 

ενδέχεται να τον φέρει αντιµέτωπο µε µεγάλες 

κοινωνικές οµάδες. Ανάλογη είναι η δυσκολία του 

πολύ µεγάλα. Και στους δύο χώρους υπάρχουν σοβαρές 

εµπλοκές µε την τρόικα - είναι χαρακτηριστικό ότι τις 

τελευταίες ηµέρες αποκαλύφθηκε µαύρη τρύπα άνω του 

η υπουργοποίηση δύο ακραιφνώς καραµανλικών 

σε αντικατάσταση του Ευρ. Στυλιανίδη ο οποίος βρέθηκε 

εκτός κυβέρνησης. Κατά τα άλλα, o κ. Σαµαράς επιδίωξε 

εσωκοµµατικές διευθετήσεις - µε ατυχές αποτέλεσµα, 

όπως φάνηκε στην περίπτωση της Σοφίας Βούλτεψη, 

η οποία λίγες ηµέρες µετά την άρνησή της να περάσει 

από έλεγχο ασφαλείας στη Βουλή ορίστηκε υφυπουργός 

Με 11 στελέχη, εκ των οποίων οι 8 είναι βουλευτές, 

µετέχει το ΠΑΣΟΚ στη νέα κυβέρνηση. Παραµένουν 

Βενιζέλου και ο (επίσης εξωκοινοβουλευτικός) 

Παντ. Καψής, ο οποίος αναλαµβάνει να χειριστεί την 

«ηλεκτρική καρέκλα» της δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης. Ο 

Π. Κουκουλόπουλος όπως και o Θ.Μωραίτης, ο δεύτερος 

για πολιτικούς λόγους, αρνήθηκαν να µετάσχουν στο 

κυβερνητικό σχήµα.

Αντίθετα, επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες που ήθελαν 

καθώς ήταν θετικός στην υπουργοποίησή του και 

ήταν εξαρχής υπέρ της συµµετοχής του ΠΑΣΟΚ στην 

κυβέρνηση µε πολιτικά στελέχη. Σε εσωκοµµατικές 

διευθετήσεις προχώρησε µέσω του ανασχηµατισµού 

σε θέση αναπληρώτριας υπουργού Άµυνας - σε µια 

«χρυσή εξορία» όπως χαρακτηριστικά έλεγαν κοµµατικά 

στελέχη.

ΨΗΛΑ Ο ΠΗΧΗΣ ΓΙΑ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΕΘΝΟΣ |  Σελίδες 1-9| 25/06/2013

και δύσκολα, καθώς όλοι γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει 

επιστρέφει στην Αθήνα και περιµένει αποτελέσµατα 

σε πολλούς τοµείς και, όπως έχουν δείξει µέχρι τώρα 

οι εκπρόσωποι των δανειστών µας, δεν προτίθενται 

να δώσουν ούτε καν χρόνο προσαρµογής στους νέους 

υπουργούς. 

Συγκεκριµένα, θα πρέπει µέσα σε πολύ σύντοµο 

έτσι ώστε να φύγει το «µαύρο» και να αρχίσει να 

εκπέµπει ο µεταβατικός εθνικός ραδιοτηλεοπτικός 

βγει στον «αέρα» το νέο πρόγραµµα, έχοντας λύσει τα 

θέµατα των απολύσεων και των προσλήψεων.

και θα πρέπει άµεσα, ίσως και µέσα στον µήνα, να 

δώσει πειστικές εξηγήσεις - απαντήσεις στην τρόικα. 

ένα ρεαλιστικό σχέδιο έτσι ώστε να µην εµφανιστούν 

ξανά ανάλογα ελλείµµατα και παράλληλα θα κληθεί να 

υλοποιήσει το σχέδιο για τη συγχώνευση νοσοκοµείων, 

θέµα µε το οποίο δεν είχε ασχοληθεί ιδιαίτερα ο 

προκάτοχός του.

Σηµαντικές δυσκολίες θα κληθούν να αντιµετωπίσουν 

µε το «καληµέρα» ακόµη δύο υπουργοί. Ο κ. Κυρ. 

Μητσοτάκης καλείται να βρει µέχρι τον Σεπτέµβριο 

2.000 δηµόσιους υπαλλήλους έτοιµους να απολυθούν, 
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πρέπει να προωθήσει τάχιστα το θέµα της αξιολόγησης 

των υπαλλήλων στους δήµους και στις περιφέρειες 

της χώρας, διαδικασία από την οποία θα προκύψει 

η µεγάλη πλειοψηφία των 12.500 υπαλλήλων που 

θα τεθούν σε διαθεσιµότητα. Είναι σαφές ότι και για 

τους δύο συγκεκριµένους υπουργούς ο χρόνος έχει 

αρχίσει ήδη να... µετρά, µε δεδοµένο ότι η τρόικα θέλει 

αποτελέσµατα µέσα στο καλοκαίρι.

να καταθέσει άµεσα στη Βουλή το νοµοσχέδιο για 

τη λειτουργία των καταστηµάτων και τις Κυριακές, 

το πρώτο «crash test» µεταξύ της δικοµµατικής 

ΣΤΗΝ ΑΝΑΜΠΟΥΜΠΟΥΛΑ... ΟΙ ΟΠΑ∆ΟΙ ΤΟΥ «GREXIT» 
ΧΑΙΡΟΝΤΑΙ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ |  Σελίδα 12 | 25/06/2013

συρτάρι µε αφορµή τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα. 

Εκτός από την επιστροφή των οπαδών του «grexit» στη 

αµφιβάλλουν αν η δικοµµατική κυβέρνηση εξαντλήσει 

θα επιστρέψει δυναµικά στην ευρωζώνη. 

συµβάσεις, να τερµατίσει τη λιτότητα και να εφαρµόσει 

εθνικοποιήσεις», αναφέρει χαρακτηριστικά το 

Times», που τιτλοφορείται «Μόνο η Αριστερά µπορεί να 

σώσει την Ελλάδα». 

δεν θα ήταν µόνο ευεργετική για την Ελλάδα, αλλά και 

µοναδική ελπίδα των Ευρωπαίων να σταµατήσει µια 

αποτυχηµένη, καταστροφική πολιτική.

Κλάους Πέτερ Βιτς καλεί τους Έλληνες «να 

αποχωρήσουν από την ευρωζώνη για να αναµορφώσουν 

την οικονοµία τους» και ο φιλελεύθερος Φρανκ Σάφερ 

κάλεσε την Ελλάδα να απαλλαγεί από την εξάρτηση της 

τρόικας.

Στο ίδιο πλαίσιο προβληµατισµού εντάσσεται έκθεση του 

οµολογεί όχι είναι... παράλογο να ζητάει κανείς από 

τους Έλληνες να πληρώνουν φόρους, µε την απίστευτη 

φοροκαταιγίδα που έχουν υποστεί και µε τη συρρίκνωση 

της φοροδοτικής τους ικανότητας.

ΠΑΙΡΝΕΙ ΠΟΝΤΟΥΣ Ο TAP 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ |  Σελίδα 12 | 25/06/2013

Μια ανάσα πριν από τη λήξη του «µαραθωνίου», 

υποψηφιότητα του αγωγού Trans-Adriatic Pipeline - 

TAP και συνεπώς και για την Ελλάδα φαίνεται πως είναι 

θετικά. Και αυτό παρά το γεγονός ότι παραµονές της 

κρίσιµης απόφασης της κοινοπραξίας που ελέγχει το 

κοίτασµα Shah Deniz στο Αζερµπαϊτζάν για το ποιος 

Ευρώπη του αζέρικου φυσικού αερίου, ο κίνδυνος 

πολιτικής αποσταθεροποίησης απείλησε τόσο την 

Ελλάδα όσο και την Αλβανία.

Βρυξέλλες µε τον επικεφαλής της Ευρωπαϊκής 

επικείµενη επιλογή του αγωγού που θα συµβάλει 

στην εξασφάλιση εναλλακτικών πηγών τροφοδοσίας 

σε φυσικό αέριο της ευρωπαϊκής αγοράς. Σύµφωνα 

µε δηλώσεις Αζέρων αξιωµατούχων, τα κριτήρια 

είναι σαφές ότι οι λόγοι θα είναι και πολιτικοί. Με 

από την κρατική επιχείρηση υδρογονανθράκων του 

Αζερµπαϊτζάν, Socar, υπήρξε ο καταλύτης, ώστε η 

του Βερολίνου, επίσης, διαδραµάτισε καθοριστικό ρόλο, 

επενδύσεων στην Ελλάδα, για την ανάκαµψη της 

οικονοµίας, µε σκοπό τη σταδιακή «απαλλαγή» της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.

την υλοποίηση του TAP, καθώς ο έτερος αγωγός, ο 

εάν ερµηνεύσει κανείς τις δηλώσεις υψηλόβαθµων 

αξιωµατούχων, η κατασκευή και των δύο έργων, αλλά 

το «κλειδί» βρίσκεται στο ποιος αγωγός από τους 

δύο θα λάβει το «πράσινο φως» για να προχωρήσει 

πρώτος. Κάθε πλευρά προβάλλει, όπως είναι φυσικό, 

τα πλεονεκτήµατα που προσφέρει το κάθε έργο και 

απορρίπτει την «κερδοσκοπία» λίγες ηµέρες πριν από 

την επίσηµη ανακοίνωση του Μπακού.

συµµετέχουν η ελβετική Αxpο, η νορβηγική Statoil και 

αυστριακή OMV.


