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Ορκίστηκε υπό τον Μάριο Μόντι
η κυβέρνηση τεχνοκρατών της Ιταλίας
Επικεφαλής της 63ης µεταπολεµι-

κής κυβέρνησης της Ιταλίας ορ-
κίστηκε ο Μάριο Μόντι ενώπιον 

του προέδρου της Ιταλικής ∆ηµοκρατίας 
Τζόρτζιο Ναπολιτάνο στο Κυρηνάλιο Μέ-
γαρο, µετά την παρουσίαση του 11µελούς 
υπουργικού σχήµατος που αποτελείται 
αποκλειστικά από τεχνοκράτες. Η νέα 
κυβέρνηση θα ζητούσε χθες την ψήφο 
εµπιστοσύνης Γερουσίας και Βουλής δι-
αδοχικά. Ο Μόντι αναλαµβάνει προσω-
πικά το χαρτοφυλάκιο των Οικονοµικών 
µε την ελπίδα ότι η νέα κυβέρνηση θα 
συµβάλει στην αποκατάσταση της εµπι-
στοσύνης των αγορών και θα ηρεµήσει 
το τεταµένο πολιτικό κλίµα στην Ιταλία.

Ο νέος πρωθυπουργός πρόκειται θα µι-
λούσε χθες στις 23:00 (ώρα Σίδνεϊ) στη 
Γερουσία για να εκθέσει το πρόγραµµά 
του και να ζητήσει ψήφο εµπιστοσύνης.

«Ο Μόντι θα βρει τον καταλληλότερο 
τρόπο για να βγούµε από την οικονοµική 
κρίση. Όλες µου τις ευχές, διότι η κατά-
σταση είναι δύσκολη» δήλωσε ο Τζόρτζιο 
Ναπολιτάνο µετά την ορκωµοσία του Μό-
ντι και των µελών της κυβέρνησης.

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Το κυβερνητικό σχήµα της Ιταλίας 

αποτελείται από 11 υπουργούς. Πέντε 
πρόσωπα αναλαµβάνουν υπουργοί άνευ 

χαρτοφυλακίου - πρόκειται επίσης για τε-
χνοκράτες. Ο Μόντι αναλαµβάνει ο ίδιος 
το κρίσιµο υπουργείο οικονοµικών, ενώ 
το υπουργείο υποδοµών και βιοµηχανίας 
αναλαµβάνει ο µάνατζερ και τραπεζίτης 
Κοράντο Πασέρα. Υφυπουργός παρά τω 
πρωθυπουργώ θα είναι ο Αντόνιο Κατρι-
καλά, επικεφαλής της αρχής anti-trust. 
Στο νέο κυβερνητικό σχήµα συµµετέχουν 
επίσης τρεις γυναίκες στα υπουργεία ∆ι-
καιοσύνης, Εσωτερικών και Εργασίας. 
Μάλιστα, είναι η πρώτη φορά που ανα-
λαµβάνει γυναίκα το υπουργείο ∆ικαιο-
σύνης της Ιταλίας. Η συντριπτική πλει-
οψηφία των νέων υπουργών προέρχεται 
από τον ακαδηµαϊκό χώρο.

Ο νέος πρωθυπουργός µιλώντας στους 
δηµοσιογράφους, απηύθυνε «εγκάρδιο 
χαιρετισµό» στον προκάτοχό του Σίλβιο 
Μπερλουσκόνι, «µε σεβασµό και προσο-
χή στο έργο που έφερε σε πέρας», ενώ ευ-
χαρίστησε και τον πρόεδρο της Ιταλικής 
∆ηµοκρατίας Tζόρτζιο Ναπολιτάνο για 
την τιµή που του έκανε επιλέγοντάς τον 
και στηρίζοντάς τον όλες αυτές τις ηµέρες. 
Ο Μόντι έχει εκφράσει την επιθυµία να 
κυβερνήσει µέχρι τις επόµενες προγραµ-
µατισµένες εκλογές, δηλαδή το 2013, δι-
αβεβαίωσε ωστόσο ότι δεν πρόκειται να 
θέσει υποψηφιότητα στις επόµενες βου-
λευτικές εκλογές.

Πρωθυπουργός και υπουργός Οικονοµικών: 
Μάριο Μόντι 

Υπουργός Εσωτερικών:
Άννα Μαρία Καντσελιέρι, πρώην νοµάρχης στην Μπολόνια

Υπουργός Εξωτερικών:
Τζούλιο Τέρτσι Ντι Σαντάγκατα, διπλωµάτης, πρώην πρεσβευτής 

στις Ηνωµένες Πολιτείες (επιστρέφει από την Ουάσινγκτον) 
Υπουργός ∆ικαιοσύνης: 

Πάολα Σεβερίνο, δικηγόρος και υποδιευθύντρια 
του πανεπιστηµίου Luiss, που ανήκει στην Ένωση Βιοµηχάνων

Υπουργείο Παιδείας: 
Φραντσέσκο Προφούµο, καθηγητής, 

πρώην πρόεδρος του Ιταλικού Ιδρύµατος Ερευνών
Υπουργός Άµυνας: 

ναύαρχος Τζαµπάολο Ντι Πάολα, πρόεδρος της αµυντικής επιτροπής του ΝΑΤΟ 
Υπουργός Υποδοµών και Οικονοµικής Ανάπτυξης: 

Κοράντο Πάσερα, πρώην διευθύνων σύµβουλος της τράπεζας Intesa Sanpaolo
Υπουργός Εργασίας: 

Έλσα Φορνέρο, καθηγήτρια Οικονοµικών στο πανεπιστήµιο του Τορίνο
Υπουργός Πολιτισµού: 

Λορέντσο Ορνάγκι, πρύτανης του πανεπιστηµίου Κατόλικα του Μιλάνου
Υπουργός Περιβάλλοντος: 

Κοράντο Κλίνι, χειρουργός, καθηγητής
Υπουργός Υγείας: 

Ρενάτο Μπαλντούτσι, καθηγητής Συνταγµατικού ∆ικαίου
Υπουργός Γεωργίας: 

Μάριο Κατάνια, δικηγόρος µε ευρωπαϊκή εµπειρία




