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■  ΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

«Εθνική συμφωνία για us μεγάλες αλλαγές»
Ο πρωθυπουργοί κ. Γ. Παπανδρέου περιέγραψε tods oróxous ms Kopépvncnis του με ορίζοντα τετραετίαε

Τ ην κρισιμότητα τηε κατά
σ τα σ ή  την οποία παρέλα
βε η κυβέρνησή του περιέ- 

Υραψε ο πρωθυπουργόε, κ. Γ. Πα
πανδρέου στη χθεσινή του ομι
λία στη  Βουλή κατά τη ν έναρΕη 
τηε συΖήτησηε επί τω ν  προγραμ
ματικών δηλώσεων.

Σημείωσε εΕ αρχήε ότι « ο  ελ- 
ληνικόε λαόε γνωρίζει πολύ κα
λά ότι η χώρα μαε βρίσκεται σή 
μερα σε οριακό σημείο », χαρα
κτήρισε «εκ ρη κ τικ ή » την κατά
σταση τηε ελληνικήε οικονομίαε 
και «αποκαρδιω τική » την εικόνα 
του κράτουε, τηε δημόσιαε διοί- 
κησηε και τηε λειτουργίαε τω ν  θε
σμών. Τόνισε όμωε ότι το  μεγα
λύτερο έλλειμμα δεν είναι δημο

σιονομικό, αλλά οφείλετα ι σ την 
πολυδιάστατη κρίση διακυβέρνη- 
σηε που εκδηλώ νετα ι ω ε  κρίση 
ηθικήε, αΕιών, θεσμών και εμπι- 
στοσύνηε. «Π ο τέ  δεν είπαμε ότι 
ο δρόμοε είναι εύκολοε. Είπαμε 
ότι είναι ο σωατόε και θα τον περ
πατήσουμε μαζί», τόν ισε προε το 
τέλοε τηε ομιλίαε του ο κ. Παπαν
δρέου.

Ο Π ρω θυπ ουργόε μ ίλησε με 
ορ ίΖοντα  τετραετία ε , τη ν  οποία 
χαρακτήρισε δύσκολη, και θέλη
σε να  κάνει ειδική αναφ ορά  στη 
διαδικασία εκλογήε του Προέδρου 
τηε Δημοκρατίαε. Είπε ότι πρό
κειται για έναν «σ ταθμ ό » και επα
νέλαβε την πρότασή του για επα
ν εκ λ ο γή  του  κ. Κ. Παπούλια

«ε φ ό σ ο ν  και ο ίδ ιοε το επ ιθυ
μ ε ί». Εσπευσε δε να  σημειώσει 
ότι «μ ε  τη θέση που έχει πάρει 
και η ΝΔ, η Βουλή θα έχει τη δυ
νατότητα να επανεκλέγει για μια 
δεύτερη  θη τε ία  Π ρόεδρο  που  
ασκεί με άψογο τρόπο τα καθή- 
κοντά του και τιμά το  αΕίωμά 
του ».

Ο κ. Παπανδρέου επισήμανε ότι 
απαιτούνται συναινέσειε και συ
νεισφορά όλων, αναλόγωε τω ν δυ
να το τή τω ν τουε, για την αντιμε
τώπιση τηε κρίσηε και προανήγ
γειλε μια «εθνική κοινωνική συμ
φωνία για τιε μεγάλεε αλλαγέε».

Επανέλαβε εμφατικά ότι είναι 
έτοιμοε να συγκρουστεί με αντι- 
λήψειε και συμφέροντα και προ

σέθεσε και από το  βήμα τηε Βου- 
λήε: «Δ ε ν  χρωστάω σε κανέναν 
άλλον εκτόε από τον  ελληνικό  
λαό».

Σ το οικονομικό πεδίο, ο Πρω
θυπουργόε παρομοίωσε την 
κατάσταση με την αντίστοι

χη του 1993 και τόν ισε ότι σήμε
ρα είναι η δυσκολότερη  στιγμή 
έκτοτε. Χαρακτηριστική τω ν  σχε
τικών αναφ ορώ ν του ήταν η επι
σήμανση ότι οι ευρωπαίοι εταίροι 
«μάε ζητούν τα αυτονόητα » και 
ειδικότερα «καθαρά στοιχεία για 
την  οικονομική κατάσταση τηε 
χώραε, καθαρέε προτεραιότητεε 
και μέτρα που να ανταποκρίνο- 
νται σ τη ν  οικονομ ική ύφ εση ».

Μίλησε για «μεγάλα κρυφά χρέη 
και δαπάνεε» και επικαλέστηκε 
την ΤράπεΖα τηε Ελλάδοε για τα 
στοιχεία  του ελλείμματοε, λέγο- 
νταε ότι εντόε του 2009 θα είναι 
διπλάσιο από αυτό που ισχυριζό
τα ν  η προηγούμενη κυβέρνηση 
πριν από δέκα ημέρεε.

Με τη χθεσινή του ομιλία ο Πρω
θυπουργόε κινήθηκε εν τό ε  του 
πλαισίου τω ν  προεκλογικών του 
δεσμεύσεων και έθεσε ω ε προτε
ραιότητεε -  πέραν τηε οικονομίαε 
και τηε θεσμικήε ανασυγκρότη- 
σηε του κράτουε -  τη στροφή στην 
πράσινη ανάπτυΕη, την ενίσχυση 
τηε Παιδείαε, τηε Υγείαε, του Πο
λιτισμού και του Τουρισμού.

Αγγ. Κώβαιος

ΦΟΡΟΙ - ΠΑΡΟΧΕΣ
«

«Είμαστε σε κατάσταση émuans avàyms -  Ολοι θα πληρώσουν»

«Ποτέ δεν είπαμε ότι ο δρόμοε είναι εύκολοε. Είπαμε ότι είναι ο σωατόε και θα τον περπατήσουμε μαζί» τόνισε στην ομιλία 
του στη Βουλή ο κ. Γ. Παπανδρέου (ΡΗΑεΜΑ/ μιχαλης καραγιαννης)

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Κατάργηση των Stage στο Δημόσιο
Με συγκρατημένεε παροχέε προε τουε αδυνά- 
τουε, με πρώτη την αύΕηση κατά 30 ευρώ των συ- 
ντάΕεων του ΟΓΑ από την 1η Οκτωβρίου, με την 
καταβολή τηε πρώτηε δόσηε του επιδόματοε αλ- 
ληλεγγύηε που θα κυμανθεί από 500 ωε 1.300 ευ
ρώ σε φτωχά νοικοκυριά, ανέργουε και πολυτέ- 
κνουε πριν από τα Χριστούγεννα, καθώε και με 
τη σταδιακή αύΕηση του επιδόματοε ανεργίαε 
στο 70% του βασικού μισθού και την επιδότηση 
των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη 
νέων ο Πρωθυπουργόε έδωσε το στίγμα τηε κοι- 
νωνικήε πολιτικήε.

Ταυτόχρονα, ανακοίνωσε σειρά μέτρων για 
την προστασία των εργαζομένων, όπωε η κα
τάργηση των προγραμμάτων Stage στο Δημόσιο 
που λειτουργούσαν ωε μηχανισμόε «ομηρείαε» 
νέων ανθρώπων και η θέσπιση κινήτρων πρό- 
σληψηε νέων από τιε ιδιωτικέε επιχειρήσειε με 
γενναίο πρόγραμμα επιδότησηε των σχετικών

ασφαλιστικών εισφορών για τέσσερα χρόνια.
Ωστόσο ο κ. Παπανδρέου, χωρίε να αναφερ

θεί σε επώδυνα μέτρα, όπωε οι αλλαγέε στο 
Ασφαλιστικό και στιε εργασιακέε σχέσειε -  Ζη
τήματα για τα οποία θα Εεκινήσει την ερχόμενη 
εβδομάδα διάλογοε στο υπουργείο Απασχόλη- 
σηε -, προετοίμασε το έδαφοε λέγονταε: «Ο χ ι  
στιε αρνητικ έε  εκπλήΕειε, ούτε μέτρα  χω ρίε  να  

έχει π ροηγηθ εί δ ιάλογοε μ ε  τουε παραγω γικούε  

φ ορε ίε ».
«Π ρ ώ τ η  και α υ το νό η τη  υπ οχ ρέω σή  μαε σ το  

Α σφ αλιστικ ό», είπε, «ε ίνα ι να  εΕασφαλίσουμε τη 

ρευ σ τό τη τα  σ τα  Ταμεία για να  κ αταβληθούν οι 
συντάΕειε». Ανακοίνωσε τη σύμπραΕη των τεσ
σάρων μεγάλων ασφαλιστικών οργανισμών (ΙΚΑ, 
ΟΓΑ, ΟΑΕΕ και ΟΠΑΔ) και τόνισε ότι τα οικονο
μικά των Ταμείων θα ενισχυθούν όχι μόνο με κρα- 
τικούε πόρουε, αλλά και με δραστική καταπολέ
μηση τηε εισφοροδιαφυγήε και τηε σπατάληε.

Ε ίμαστε σε κατάσταση  
έκτακτηε ανάγκηε και 
αυτό πρέπει να το αντι- 

ληφ θούν όλοι. Ολοι θα συμμε- 
τάσχουν στην αντιμετώπιση των  
έκτακτων προβλημάτων, ο κα- 
θέναε ανάλογα με τιε δυνατότη- 
τέε του».

Το Εεκάθαρο αυτό μήνυμα για 
την κατάσταση τηε οικονομίαε, 
αλλά και την πορεία που θα ακο
λουθήσει ό σ ο ν  α φ ορά  τουε μι- 
σθούε, τιε συντάΕειε και τα  φ ο 
ρολογικά  βάρη  έσ τε ιλ ε  χθεε  ο 
πρωθυπουργόε κ. Γ. Παπανδρέ
ου με τιε προγραμματικέε δηλώ- 
σειε, όπου περιέγραψε τη δεινή 
θέση στην οποία βρίσκεται η οι
κονομία.

Οπωε είπε, «το  έλλειμμα αντα
γωνιστικότητα ε είναι πρώτο φ α 
νέε, ο προϋπολογισμόε έχει πέσει 
έΕω όσο ποτέ άλλοτε, είναι η δυ
σκολότερη στιγμή για την οικο
νομία από το  1993, όταν πάλι 
μια κυβέρνηση τηε ΝΔ είχε πα- 
ραδώσει την  οικονομία σε ύφε
ση και τα δημόσια οικονομικά  
με τεράστιο έλλειμμα και χρέοε».

Υπό αυτέε τιε προυποθέσειε ο 
κ. Π απανδρέου επανέλαβε την 
προεκλογική δέσμευσή του ότι με 
τη ν εισοδηματική  πολιτική του 
2010 θα δοθούν αυΕήσειε πάνω 
από το ν  πληθωρισμό σε  μισθούε 
και συντάΕειε για να στηριχθεί η 
αγοραστική  δύναμη τω ν  νο ικ ο 
κυριών.

Αναπόφευκτα, όμωε, η αποκα
τά σ τα σ η  τη ε  δη μ οσ ιο νομ ικ ή ε  
ισορροπίαε θα στηριχθεί σ ε  φό- 
ρουε. Ο κ. Π απανδρέου θύμισε 
μάλιστα και τη φράση του πατέρα 
του Ανδρέα Παπανδρέου «ή  θα 
αφανίσουμε το δημόσιο χρέοε ή 
το χρέοε θα αφανίσει τη χώ ρα».

Οπωε τόνισε, «τα  φορολογικά  
έσοδα δεν αυΕάνονται ούτε με 
έκτακτα μέτρα ούτε με νέεε φο- 
ροεπιδρομέε, απαιτούνται μόνι- 
μεε λύσειε».

Το νέο  φορολογικό νομ οσχέ
διο, το  οποίο θα συνταχθεί μέσα 
στουε επόμενουε τρειε μήνεε, θα 
προβλέπει τη φορολόγηση όλων 
τω ν εισοδημάτων και του πλούτου 
ανεΕαρτήτωε πηγήε με μια νέα ενι
αία, προοδευτική, φορολογική κλί

μακα. Με βάση τη νέα  κλίμακα θα 
φορολογούνται όλα τα εισοδήμα
τα από εργασία και μερίσματα.

Οπωε είπε, τα  κέρδη τω ν  επι
χειρήσεων που δεν διανέμονται

αλλά μένουν για να γίνουν επεν- 
δύσειε θα φορολογούντα ι με χα
μηλό συντελεστή  για να  δημιουρ- 
γηθούν θέσειε εργασίαε, αλλά «θα  
καταργηθούν οι χαριστικέε ρυθ-

μίσειε που ευνοούν τουε μεγαλο- 
μετόχουε», πρόσθεσε. Ακόμη:
► Η ακίνητη περιουσία και οι κλη- 
ρονομιέε θα φορολογούνται προ
οδευτικά, αλλά θα υπάρχουν υψη

λά α φ ορολόγη τα  όρια  ώ σ τε  να 
απ αλλάσσοντα ι οι μικρέε περι- 
ουσίεε.
► Τα ακίνητα και η επιχειρηματι
κή δραστηριότητα τηε Εκκλησίαε 
δεν  θα εΕαιρούνται.
>- Τα ακίνητα τω ν offshore θα φ ο 
ρολογηθούν αποτελεσματικά.
► Οι φορολογικέε υπηρεσίεε θα 
αναμορφωθούν εκ βάθρων και η 
φορολογική διοίκηση θα έχει πλή
ρη ηλεκτρονική υποστήριΕη.

Α κόμη, α να κ ο ίνω σε  περι- 
κοπέε δαπανών λέγονταε: 
«Θ α  χρειαστε ί να υπάρ- 

Εουν περικοπέε δαπανών σε όλα 
τα υπουργεία -  και το παράδειγ
μα θα δώ σει το  δικό μου γρα
φ είο ».

Επίσηε, ανακοίνωσε σειρά μέ
τρων για έλεγχο στη διαχείριση του 
δημόσιου χρήματοε σε  όλεε τιε 
βαθμ ίδεε του  κράτουε, από τα 
υπουργεία έωε τουε OTA και τα νο
σοκομεία, όπωε η εγκατάσταση δι
πλογραφικού συστήματοε παντού 
και ορκωτών λογιστών στον ευρύ
τερο δημόσιο τομέα.

Γ ια να υπάρΕει ουσιαστική εΕοι- 
κονόμηση πόρων ανακοίνωσε ότι 
θα αΕιολογηθούν από μηδενική βά
ση τα εΕοπλισπκά προγράμματα.

Με τιε δράσειε αυτέε μπορεί να 
επιτευχθεί ο πρώτοε, άμεσοε, με- 
γάλοε στόχοε που είναι «η  απο
κατάσταση τηε εμπιστοσύνηε των 
ευρωπαίων εταίρων και των διε
θνών αγορών στη χώρα μαε».

Προτεραιότητα στην προστασία 
τω ν  δανειοληπτών από τιε κατα- 
χρηστικέε πρακτικέε τω ν  τραπε
ζώ ν  και τω ν  εισπρακτικών ετα ι
ρειών έδωσε ο Πρωθυπουργόε με 
τιε  π ρογραμματικέε δηλώ σειε . 
Οπωε είπε, αυτό θα είναι από τα 
πρώτα νομοσχέδια.

Επίσηε, για  την ενίσχυση τηε 
επιχειρηματικότηταε ανακοίνωσε 
την άμεση ψήφιση στη Βουλή νό 
μου για την απλοποίηση τω ν  δια
δικασιών για την ίδρυση νέων επι
χειρήσεων, αλλαγέε σ τον  «Τ ε ιρε
σ ία », αλλαγέε στη λειτουργία του 
ΤΕΜΠΜΕ και την ίδρυση του Τα
μείου αναχρηματοδότησηε τηε οί
κο νομίαε.

Ζ. Τςωλης
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ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ

Ριζικές ανατροπές σε βάθος τετραετίας

Α νατροπέε στη δημόσια διοί
κηση, νέα αρχιτεκτονική 
στην αυτοδιοίκηση και έλεγ

χο στο πολιηκό χρήμα μέσω του νέ
ου εκλογικού νόμου προανήγγειλε ο 
Πρωθυπουργόε με τιε προγραμματι- 
κέε δηλώσει. Ο κ. Γ. Παπανδρέου 
δεσμεύθηκε για ένα τετραετέε σχέδιο 
αλλαγών στη δημόσια διοίκηση, για 
αιρετέε περκρέρειεε ωε τον δεύτερο 
βαθμό αυτοδιοίκησηε, για αναμόρ
φωση του θεσμού του «πόθεν έσχεε» 
ώστε να κατάσχονται υπέρ του Δη
μοσίου όσα περιουσιακά στοιχεία δεν 
δηλώνονται, για ενίσχυση τηε Δικαι- 
οσύνηε και του Κοινοβουλίου. Υπο- 
σχέθηκε επίσηε ότι θα υιοθετήσει κά
θε πρόταση τηε ανηπολίτευσηε για 
ενίσχυση τηε διαφάνειαε και κάλε- 
σε τουε βουλευτέε όλων των κομμά
των να υπερβούν ηε μικροκομμαη- 
κέε ανππαραθέσειε και να δώσουν 
μαΟ τον αγώνα κατά τηε διαφθοράε.

Ο κ. Παπανδρέου μίλησε για μια 
δημόσια διοίκηση που αντιμετωπίζει 
τον κάθε πολίτη ωε μοναδική αξία, 
που τον υπηρετεί, προαναγγέλλονταε 
ένα συνολικό σχέδιο ριζικών ανα
τροπών με βάθοε τετραετίαε.

Δεσμεύθηκε επίσηε για:
•  Την αλλαγή του νόμου περί ευθύ- 
νηε υπουργών, έπειτα από δημόσιο 
διάλογο, ώστε να μη διαφεύγει τον 
έλεγχο κανένα μέλοε τηε κυβέρνη- 
σηε. «Τέρμα στα εκφυλισακά φαι
νόμενα που ζήσαμε τα προηγούμε
να χρόνια» επισήμανε.
•  Την αναβάθμιση τηε λειτουργίαε 
του Κοινοβουλίου με ολοκληρωμένο 
σχέδιο και την καθιέρωση υποχρεω-

ηκού σταδίου δημόσιαε διαβούλευ- 
σηε πριν από την έκδοση διακηρύ
ξεων μεγάλων δημοσίων συμβάσε
ων.
•  Τη νέα συνολική αρχιτεκτονική 
του διοικηηκού χάρτη τηε χώραε, με 
τη δημιουργία επιτελικού κράτουε 
και ισχυρήε αυτοδιοίκησηε, όπου οι 
δήμοι αποτελούν τον πρώτο βαθμό 
και η αιρετή περιφέρεια τον δεύτε
ρο βαθμό αυτοδιοίκησηε.
• Τ η ν  αναμόρφωση του θεσμού του

«πόθεν έσχεε», ώστε να κατάσχο
νται υπέρ του Δημοσίου όσα περι
ουσιακά στοιχεία δεν δηλώνονται.

Ο Πρωθυπουργόε ανέπτυξε 
ακόμη το σχέδιό του για την 
αναβάθμιση του ρόλου τηε 

Δικαιοσύνηε, ξεκινώνταε από τον 
τρόπο με τον οποίο θα επιλέγεται στο 
εδήε η ηγεσία τηε. Σε πρώτη φάση 
και χωρίε να χρειαστεί αναθεώρηση 
του ισχύοντοε Συντάγματοε, η επι

λογή τηε ηγεσίαε των ανωτάτων δι
καστηρίων θα ανήκει στο Υπουργι
κό Συμβούλιο, ωστόσο θα συμμετέ
χει ουσιαστικά και η Βουλή στη δια
δικασία. Επίσηε καταργείται κάθε πε- 
ριορισμόε στον θεσμό του αυτοδιοί
κητου τω ν δικαστηρίων και επιταχύ
νεται δραστικά η ταχύτητα απονομήε 
τηε δικαιοσύνηε με την εφαρμογή 
διοικητικών μέτρων και την ευρεία 
αποποινικοποίηση των ήσσονοε ση- 
μασίαε αδικημάτων. «Είναι ζήτημα

nommas ms δημοκρατίαε μαε» τό
νισε ο κ. Παπανδρέου.

Σε ό,τι αφορά το μαύρο πολιτικό 
χρήμα και τη διαφάνεια, προανήγ
γειλε την ψήφιση νέου εκλογικού νό
μου ο οποίοε θα σπάει τιε αχανείε 
εκλογικέε περιφέρειεε και θα μειώ
νει δραστικά τιε εκλογικέε δαπάνεε, 
κυρίωε τιε αφανείε. Επίσηε, την ανα
μόρφωση του θεσμού του «πόθεν 
έσχεε» ώστε να κατάσχονται υπέρ 
του Δημοσίου όσα περιουσιακά στοι
χεία δεν δηλώνονται, τη διαφανή χρη
ματοδότηση των κομμάτων και των 
πολιτικών και την υποχρεωτική ανάρ
τηση στο Διαδίκτυο όλων των υπο
γραφ ώ ν υπουργών και όλων τω ν 
πράξεων του Δημοσίου και τηε Αυ
τοδιοίκησηε.

Η διαφάνεια εξασφαλίζεται, 
είπε ο κ. Παπανδρέου, με 
το οριστικό ξεκαθάρισμα 

τω ν σχέσεων τηε πολιτικήε με τα 
Μέσα Μαζικήε Ενημέρωσηε και τη 
θεσμοθέτηση  τηε ηλεκτρονικήε 
διακυβέρνησηε παντού «γ ια  να 
σπάσουν τα φέουδα και η γρα
φειοκρατία ». Οι πολίτεε θα εξυ 
πηρετούνται μ έσω  τω ν  Κ έντρων 
Εδυπηρέτησηε Πολιτών. Αλλάζει η 
σύνθεση  τω ν  πειθαρχικών συμ
βουλίων στο Δημόσιο, ώστε ελέγ- 
χοντεε και ελεγχόμενοι να μην προ
έρχονται από την ίδια υπηρεσία. 
Οι προσλήψειε στο Δημόσιο θα γί
νονται μόνο από το ΑΣΕΠ και με 
ετήσιο διαγωνισμό για τα μόνιμα 
στελέχη.

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΗ
Αποψη από την αίθουσα του Κοινοβουλίου χθεε, πρώτη ημέρα τηε συζήτησηε επί των προγραμματικών θέσεων 
τηε κυβέρνησηε (icon press / Παναγιώτης τζαμαρος)

ΠΑΙΔΕΙΑ

Σταδιακή αύΕηση των κονδυλίων στο 5% 
και νεο σύστημα εισαγωγικών εξετάσεων

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Εθνικό σχέδιο δράση»» 
για την Ενέργεια

Ν έο νόμο-πλαίσιο για τα πα
νεπιστήμια που θα αλλά
ξει το ν  χάρτη τηε ανώτα- 

τηε εκπαίδευσηε στη  χώρα μαε, 
σύστημα εισαγωγήε στα  πανεπι
στήμια και στα  ΤΕΙ «π ου  θα απο
φορτίζει από την πίεση και το κό- 
στοε», αύξηση στο  5% σταδιακά 
τω ν κονδυλίων για την Παιδεία και 
στο  2% για την έρευνα, υποσχέ- 
θηκε ο πρωθυπουργόε κ. Γ. Πα
πανδρέου στιε προγραμματικέε 
δηλώσειε τηε κυβέρνησήε του για 
την Παιδεία. Ο κ. Παπανδρέου κι
νήθηκε στην κατεύθυνση που ανα- 
μ ενό τα ν  σ τα  θέματα  Π αιδείαε, 
προαναγγέλλονταε όμωε την «α υ 
ξημένη συμμετοχή του ιδιωτικού 
τομέα » στη χρηματοδότηση τηε 
έρευναε.

Οπωε είπε ο Πρωθυπουργόε, η 
ανώ τα τη  εκπαίδευση στη  χώρα 
μαε θα λειτουργήσει με «νέο, απλό 
θεσμικό πλαίσιο, με κατοχύρω
ση τηε αυτοτέλειαε τω ν ιδρυμά
των, με λογοδοσία και προγραμ
ματισμό». «Σ τόχοε  είναι να προ
σελκύει Εένουε φο/τητέε και να 
έχει έσοδα από τη διεθνή αυτή 
παρουσία αντί να διώχνει την ελ
ληνική νεολαία στο εΕωτερικό» 
δήλωσε χαρακτηριστικά. Ο κ. Πα
πανδρέου απέφυγε να αναφερθεί 
με λεπτομέρειεε σ το  νέο  ε ξ ε τα 
στικό σύστημα για την εισαγωγή

στα ανώτατα ιδρύματα τηε χώραε, 
καθώε βρίσκεται σε εξέλιξη ο εθνι- 
κόε διάλογοε για την Παιδεία.

Κατά τα  άλλα, ξεκαθάρισε ότι 
η Παιδεία, η έρευνα, η τεχνολο
γία, η καινοτομία και η διά βίου 
εκπαίδευση είναι πλέον αλληλέν- 
δετα -  κάτι που αποτελούσε χρό
νια αίτημα τηε πανεπιστημιακήε 
κ ο ινό τη τα ε  το υ λ ά χ ισ το ν  ό σ ο ν  
αφορά την έρευνα -  και βρίσκο
νται σ το ν  «πυρήνα  τηε αλλαγήε 
του avamυEιaκoύ μοντέλου» που 
προωθεί το  ΠαΣοΚ. Το υπουργείο 
Παιδείαε εξελίσσετα ι έτσι σ ε  ένα 
από τα  κρίσιμα υπουργεία, ενώ  ο 
Πρωθυπουργόε υποσχέθηκε χθεε 
τη δ ιαμόρφωση  « ν έ ω ν  δ ε ξ ιο τή 
των, εργαλείων, επαγγελμάτων, 
α ν τιλή ψ εω ν  γ ια  τη ν  π ρ ά σ ιν η  
ανάπτυΕη».

Οπ ω ε α να φ έρ ο υ ν  πληρο- 
φορ ίεε από το  υπουργείο 
Παιδείαε, το θέμα τηε πρά- 

σινηε ανάπτυξηε θα ενταχθεί ενερ
γά στην καθημερινότητα τω ν  σχο
λείων, όχι με τη μορφή νέω ν  μα
θημάτων ή βιβλίων, αλλά με τη 
μορφή γενικήε φ ιλοσοφ ία ε που 
θα διαπνέει όλα τα μαθήματα.

«Τ ο  σχέδιό μαε απαιτεί ένα συ
νολικό και τολμηρό ποιοτικό άλ
μα στο εκπαιδευτικό σύστημα τηε 
χώ ρα ε» δήλωσε ο κ. Παπανδρέ

ου στιε προγραμματικέε δηλώσειε 
τηε κυβέρνησήε του. «Π αρά την  
εΕαιρετικά δυσμενή οικονομική 
κατάσταση κάνουμε πράΕη τη δέ
σμευσή μαε για επιπλέον 1 δισ. 
ευρώ από τον  πρώτο προϋπολο
γ ισμ ό » πρόσθεσε.

Ο Πρωθυπουργόε ξεκαθάρισε 
με την ομιλία του ότι τρειε θα εί
ναι οι βασικοί πυλώνεε τηε πολι- 
τικήε σ τη ν  Π αιδεία  τα  επόμενα 
χρόνια:
•  Διετήε προσχολική εκπαίδευση 
και επ έκ τα ση  του  θ εσμ ού  τω ν  
ολοήμερων σχολείων σε κάθε πε
ριοχή τηε χώραε. Το  θέμα αυτό 
άλλωστε αποτελούσε παλαιό αί
τημα τηε Ο μοσπονδίαε τω ν  δα 
σκάλων.
•  Α ξιολόγηση  σε όλεε τιε βαθμί- 
δεε τηε εκπαίδευσηε. Παράλληλα 
σύ σ τη μ α  π ισ το π ο ίη σ η ε  ξ έ ν η ε  
γλώσσαε και πληροφορικήε στην 
Γ  τά ξη  του Γυμνασίου και παράλ
ληλα νέο  σύστημα ειδικήε αγω- 
γήε και εκπαίδευσηε για τα  παι
διά με αναπηρίεε.
•  Νέο θεσμικό πλαίσιο για τα  πα
νεπιστήμια και τα ΤΕΙ και άμεση 
αλλαγή του εξετασ τικού  συστή- 
ματοε.

Ο Π ρω θ υ π ου ρ γόε  ά να ψ ε το  
«π ρ ά σ ινο  φ ω ε »  και για  νέα  μι
σθολόγια  στουε εκπαιδευτικούε.

Μ α ρ ν υ  Π α π α μ α τ θ α ι ο υ

Η πράσινη ανάπτυξη αποτε
λεί τον κεντρικό πυλώνα 
τηε κυβερνητικήε πολιτι- 

κήε. Αυτό ήταν και κεντρικό σημείο 
τηε ομιλίαε του Πρωθυπουργού, ο 
οποίοε τόνισε χαρακτηριστικά ότι 
«κεντρικόε στόχοε τηε κυβέρνη
σηε είναι να καταστεί η Ελλάδα 
πρωτοπόρα στην πράσινη ανά
πτυΕη».

«Ξεκινάμε με ένα εθνικό σχέ
διο δράσηε για την όσο το δυνα
τόν καλύτερη προστασία όλου του 
πρασίνου, με ένα σχέδιο διάσω- 
σηε τηε Απικήε και τόσων άλλων 
περιοχών, όπωε τηε Πελοποννή- 
σου, από τιε τεράστιεε καταστρο- 
φέε. Στέλνουμε σαφέε μήνυμα: 
τέρμα στην καταπάτηση των κα
μένων δασικών εκτάσεων. Δεν θα 
δείΕουμε καμία ανοχή» υπογράμ
μισε ο κ. Παπανδρέου.

Βασικό εργαλείο χρηματοδότη- 
σηε θα αποτελέσει το Εθνικό Στρα
τηγικό Πλαίσιο Αναφοράε 2007
2013 που θα αναθεωρηθεί για να 
υποστηρίξει την πράσινη ανάπτυ
ξη, όπωε και ο αναπτυξιακόε νό- 
μοε για να στηρίζει πιο αποτελε
σματικά την αποκέντρωση τω ν  
επενδύσεων και τη δημιουργία θέ
σεων απασχόλησηε.

Ο κ. Παπανδρέου είπε ότι θα αλ
λάξει πλήρωε το ενεργειακό τοπίο 
με στροφή στιε Ανανεώσιμεε Πηγέε

Ενέργειαε (ΑΠΕ) και στην εξοικο
νόμηση ενέργειαε. Ηδη το  νέο 
υπουργείο Περιβάλλοντοε ανα
λαμβάνει την προώθηση των ΑΠΕ, 
οι οποίεε μπορούν να εγκαταστα
θούν ακόμη και σε βραχονησίδεε, 
ακόμη και σε πλατφόρμεε μέσα στη 
θάλασσα, σύμφωνα με το Χωρο
ταξικό Πλαίσιο για τιε ΑΠΕ, το οποίο 
αν χρειαστεί θα αναθεωρηθεί, ενώ 
παράλληλα προωθείται η εξοικο
νόμηση ενέργειαε στα κτίρια.

«Θέτουμε τον πήχη ψηλά: το 
20% παραγωγήε ενέργειαε από 
Ανανεώσιμεε Πηγέε Ενέργειαε το 
2020. Θα καταθέσουμε μέχρι το 
τέλοε Δεκεμβρίου το νέο εθνικό 
ενεργειακό μαε σχέδιο» τόνισε ο 
κ. Παπανδρέου, ο οποίοε ανέφε
ρε ότι στηρίζεται η ενεργειακή και 
η πράσινη διπλωματία, ενώ έκανε 
λόγο για διαφορετική αντίληψη 
για ηε υποδομέε και τιε επενδύ- 
σειε στιε πόλειε για την αναγέν
νησή τουε.

Πρέπει να σημειωθεί ότι μπο
ρούν να αξιοποιηθούν κοινοτικά 
προγράμματα για το χτίσιμο ξανά 
τω ν πόλεων, τω ν οποίων η χώρα 
δεν έκανε ποτέ χρήση, ενώ κοινο- 
ηκά κονδύλια υπάρχουν για ανα- 
πλάσειε ολόκληρων οικοδομικών 
τετραγώνων, όπωε έγινε γνωστό 
από το υπουργείο Περιβάλλοντοε.

Β α ς ω  Χ α ρ α λ λ μ π ι λ ο υ
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■  ΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΥΓΕΙΑ

Προσλήψεις αλλά και φρένο στη σπατάλη

Με την επαναφορά τηε λί- 
σταε φαρμάκων, την ενί
σχυση τω ν ελέγχων, την 

εφαρμογή ενόε αποτελεσματικού 
συστήματοε προμηθειών και τη 
χρήση τηε πληροφορικήε θα επι
διώκει η κυβέρνηση να βάλει φρέ
νο στη σπατάλη και στη διαφθορά. 
Παράλληλα θα προχωρήσει σε αύ
ξηση τηε δημόσιαε χρηματοδότη- 
σηε του ΕΣΥ εντόε τηε τετραετίαε 
κατά 1% του ΑΕΠ και σε προσλή-

ψειε προσωπικού.
Οπωε ανακοίνωσε χθεε ο Πρω

θυπουργόε, θα προσλαμβάνονται 
κάθε χρόνο 3.000 άτομα ώ στε  να 
καλυφθούν σταδιακά όλεε οι κε
νέε θέσειε στα  δημόσια νοσοκο
μεία. Αυτό αποτελεί πάγιο αίτημα 
τω ν εργαζομένων στην Υγεία, κα- 
θώε οι κενέε θέσειε προσωπικού 
όλων τω ν ειδικοτήτων (κυρίωε νο
σηλευτών) φθάνουν στιε 25.000.

Εκτόε από την κάλυψη τω ν  κε-

νώ ν  θέσεων, τα νοσοκομεία του 
ΕΣΥ θα εξελιχθούν σε σύγχρονεε, 
αυτόνομεε μονάδεε. Σύμφωνα με 
πληροφορίεε, θα έχουν δικό τουε 
προϋπολογισμό, το ν  οπο ίον θα 
διαπραγματεύονται οι διοικήσειε 
τουε με τουε αρμοδίουε τω ν  Υγει
ονομικών Περιφερειών.

Εναε ακόμη στόχοε που βάζει 
η κυβέρνηση είναι να απαλλαγεί 
μια για πάντα από τα χρέη τω ν δη
μοσίων νοσοκομείω ν προε τουε

προμηθευτέε ιατρικών ειδών, τα 
οποία εκτιμάται ότι υπερβαίνουν 
τα 6 δισ. ευρώ.

Ο πωε έχει ήδη δη λώ σε ι η 
υπουργόε Υγείαε κυρία Μαριλίζα 
Ξενογιαννακοπούλου, λύση στο 
πρόβλημα θα δοθεί με τη μηχα
νοργάνωση του συστήματοε. Κατ’ 
αυτόν τον τρόπο θα πάψουν τα νο 
σηλευτικά ιδρύματα να λειτουρ
γούν σαν... ξέφραγα  αμπέλια.

Ελενα Φυντανιαου

ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ

Μηδενική ανοχή στην κατάχρηση εξουσίας

Η κυβέρνηση σε πλήρη σύνθεση στα υπουργικά έδρανα τηε Βουλήε, λίγο πριν από την έναρΕη τηε ανάγνωσηε 
των προγραμματικών δηλώσεων από τον πρωθυπουργό κ. Γ. Παπανδρέου (ευιτοκίΝίεεί)

Α σφάλεια και σιγουριά αλλά 
με παράλληλη προστασία 
τω ν ανθρωπίνων δικαιω

μάτων θα είναι το κεντρικό ζήτημα 
για το υπουργείο Προστασίαε του 
Πολίτη. «Χτίζουμε από την αρχή δυ
νάμει ασφαλείαε που σέβονται αλ
λά και προστατεύουν αποτελεσμα
τικά τουε πολιτεε» σημείωσε χαρα
κτηριστικά ο πρωθυποϋργόε κ. Γ. 
Παπανδρέου κατά πε προγραμμα- 
τικέε δηλώσειε τηε κυβέρνησηε.

Αναφερόμενοε ειδικότερα στην 
κατάσταση που υπάρχει σε ορισμέ- 
νεε συνοικίεε τηε Αθήναε, σημείω
σε όπ θα γίνει απογκετοποίηση πε
ριοχών στον αστικό ιστό και πωε κα
μία περιοχή δεν θα αποτελεί άβατο 
από εδώ και στο εξήε. Πρώτο δείγ
μα γραφήε απετέλεσαν οι εκτενείε 
επιχειρήσειε που έγιναν στην ευρύ
τερη περιοχή του κέντρου τηε Αθή
ναε και ειδικότερα στα Εξάρχεια, 
που αποτελούν καθημερινό φαινό
μενο. Ο κ. Παπανδρέου δήλωσε ότι 
θα μπει τέλοε «στην αστυνομικοκε- 
ντρική προσέγγιση τηε λαθρομε- 
τανάστευσηε που μαε κληροδότη
σε η Νέα Δημοκρατία».

Οσοι υποβάλλουν αίτηση χορή- 
γησηε ασύλου θα διαμένουν σε αΕιο- 
πρεπείε συνθήκεε και θα καταρτι
στεί ειδικό σχέδιο για ενίσχυση τηε

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

φύλαξηε τω ν  συνόρω ν από την 
ΕΑ.ΑΣ. και το Λιμενικό και η Ελλά
δα θα αναλάβει πολιτική πρωτο
βουλία στην Ευρωπαϊκή Ενωση για 
να επιτευχθεί η ισότιμη ανάληψη ευ- 
θύνηε απ' όλα τα κράτη-μέλη. Στόχοε 
τηε κυβέρνησηε είναι να τεθεί το θέ
μα τηε λαθρομετανάστευσηε στο 
Συμβούλιο Κορυφήε που θα γίνει 
τον Δεκέμβριο. Επιπροσθέτωε θα 
σταματήσουν οι απελάσειε μετανα
στών 2ηε γενιάε ώσπου να εξορθο- 
λογιστεί πλήρωε το καθεστώε κτή- 
σηε ελληνικήε ιθαγένειαε.

Ο Πρωθυπουργόε τόνισε όπ θα

δοθεί τέλοε σ το  φαινόμενο τω ν  
αστυνομικών-οικιακών βοηθών που 
διατίθενται για τη φύλαξη πολιπκών 
και άλλων «επισήμων» και σηε απο- 
σπάσειε σε μη μάχιμεε υπηρεσίεε. 
«Δίνουμε το παράδειγμα με τη μεί
ωση τηε φρουράε του ΜαΕίμου κα
τά 50%» είπε ο κ. Παπανδρέου.

«1:  ύμφωνα με τον σχεδίασμά που 
Ν  έχει γίνει στο υπουργείο Προ- 

στασίαε του Πολίτη, πε επό- 
μενεε 15 ημέρεε θα αποδεσμευθούν 
σταδιακά άλλοι 300-400 αστυνομι
κοί. Επίσηε ο Πρωθυπουργόε χα

ρακτήρισε ωε αδιανόητο αναχρονι
σμό στον 21ο αιώνα την Αγροφυ
λακή, που καταργείται, και επεσή- 
μανε όπ θα ληφθούν αποφασιστι
κά μέτρα κατά τηε αστυνομικήε βίαε 
και δεν θα υπάρχει καμία ανοχή σε 
περισταηκά κατάχρησηε εξουσίαε.

Χθεε ο υπουργόε Προστασίαε του 
Πολίτη κ. Μ. Χρυσοχοΐδηε ανα
κοίνωσε όπ θα συσταθεί στο αρχη
γείο τηε ΕΛ.ΑΣ. γραφείο στο οποίο 
οι πολίτεε θα μπορούν να καταγ
γέλλουν περισταπκά αστυνομικήε 
βίαε.

Δ . Βυθουλκας

Στόχος η αποσυμφόρηση 
των ποινικών δικαστηρίων

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Η φιλοσοφία 
μιας συγχώνευσης

Η αποποινικοποίηση τω ν 
ήσσονοε σημασίαε αδι
κημάτων σ το  πλα ίσιο 

επιτάχυνσηε απονομήε τηε Δι- 
καιοσύνηε, η αλλαγή του τρ ό 
που επιλογήε τω ν  ηγεσιών τω ν 
τριών μεγάλων δικαστηρίων τηε 
χώραε και η επαναφορά του αυ
τοδιοίκητου τω ν δικαστηρίων εί
ναι τρειε από πε βασικέε προ- 
τερ α ιό τη τεε  τηε κυβέρνησηε 
σ το ν  χώρο τηε Δ ικα ιοσύνη ε, 
όπωε είπε ο πρωθυπουργόε κ. 
Γ. Παπανδρέου.

Σύμφωνα με πληροφορίεε, 
μέσα στιε επόμενεε ημέρεε θα 
συγκροτηθεί σ το  υπουργείο Δι- 
καιοσύνηε ειδική ομάδα, υπό την 
μορφή άτυπηε νομοπαρασκευ- 
αστικήε επιτροπήε, στην οποία 
θα συμμετέχουν πανεπιστημια
κοί καθηγητέε, νομικοί υψηλού

κύρουε και μέλη τηε Ενωσηε Ποι- 
νικολόγων για να προσδιορίσουν 
τα αδικήματα ήσσονοε σημασίαε 
τα  οποία θα αποποινικοποιη- 
θούν. Αρκετά μικροαδικήματα 
θα υπόκεινται σε διοικηπκέε κυ- 
ρώσειε (χρηματικά πρόστιμα).

Στο πλαίσιο επιτάχυνσηε απο
νομήε τηε Δικαιοσύνηε θα λη
φθούν και όλα εκείνα τα ανα 
γκαία μέτρα (νομοθετικά, προ- 
σλήψειε δικαστικών υπαλλήλων, 
αύξηση θ έσ εω ν  δικαστών, τ ε 
χνολογική επάνδρωση  τω ν  δι
καστηρίων και δικαστών με ηλε- 
κτρονικούε υπολογιστέε κ.λπ.), 
προκειμένου να  « τρ έ ξο υ ν »  οι 
ρυθμοί απονομήε τηε δικαιοσύ- 
νηε και να παύσει η ταλαιπωρία 
τω ν  πολιτών, δικηγόρων και δι
καστικών υπαλλήλων.

Π. Τςιμπουκης

Σ την ανάδειξη του πολιτι
σμού μαζί με τον τουρι
σμό «ω ε  ισχυρού ανα- 

πτυΕιακού πυλώνα τηε οικονο- 
μίαε», όραμα στο οποίο στοχεύ
ει η συγχώνευση τω ν υπουργεί
ω ν  Πολιτισμού και Τουρισμού, 
αναφέρθηκε ο πρωθυπουργόε κ. 
Γ. Παπανδρέου κατά τη διάρκεια 
τω ν προγραμματικών δηλώσεων 
τηε κυβέρνησηε. Η ποιότητα ανα
δεικνύεται ω ε  «κλειδί» τηε στρα- 
τηγικήε τηε κυβέρνησηε για τον 
τουρισμό, καθώε στόχοε είναι η 
επίτευξη τουριστικήε κίνησηε 12 
μήνεε τον χρόνο. Βασική προτε
ραιότητα αποτελεί η ανάπτυξη 
όλων τω ν μορφών εναλλακτικού 
τουρισμού, όπωε ο αγροτουρι- 
σμόε, ο συνεδριακόε, θρησκευ- 
τικόε, πολιτιστικόε, κινηματο- 
γραφικόε, διατροφικόε, αθλητι-

κόε, καταδυτικόε, αναρριχητικόε 
και εκπαιδευτικόε τουρισμόε, ενώ 
ειδική αναφορά γίνεται και στιε 
κρουαζιέρεε. Για τη στήριξη των 
τουριστικών επιχειρήσεων στη δυ
σμενή διεθνή οικονομική συγκυ
ρία ο κ. Παπανδρέου αναφέρθη
κε στα 12 μέτρα που ανακοινώ
θηκαν τον περασμένο Φεβρουά
ριο. Υπενθυμίζεται όπ στα μέτρα 
αυτά περιλαμβάνονται το  «π ά 
γωμα» όλων τω ν δανειακών υπο
χρεώ σεω ν και τηε διαδικασίαε 
αναγκαοτικήε εκτέλεσηε κατά των 
δανειοληπτών ωε τον Ιούλιο του 
2010, η ρύθμιση ληξιπρόθεσμων 
οφειλών χωρίε πρόσθετεε επιβα- 
ρύνσειε, η αναστολή τηε κατα- 
βολήε τηε εισφοράε 0,6% του νό
μου 128/95 ω ε το ν  Ιούλιο του 
2010 και η κατάργηση του ΕΤΑΚ.

Χριστίνα Πουτετςη

Παραλειπόμενα
' ν  Ανασκουμπωμένοι και με 

συναίσθηση τω ν δυσκο
λιών που έχουν μπροστά τουε εμ
φανίστηκαν τα κυβερνητικά στε
λέχη στη χθεσινοβραδινή συνε
δρίαση τηε Ολομέλειαε τηε Βου- 
λήε, όπου ο πρωθυπουργόε κ. Γ. 
Παπανδρέου ανέγνωσε πε προ- 
γραμμαπκέε δηλώσειε τηε κυ- 
βερνήσεώε του. Οπωε έλεγαν πολ
λοί υπουργοί προσερχόμενοι, 
«έχουμε πολλή δουλειά μπροστά 
μαε», προϊδεάζονταε για το πνεύ
μα τηε ομιλίαε του κ. Παπανδρέ
ου. Είναι ενδεικτικό ότι κατά τη 
διάρκειά τηε διάφοροι υπουργοί 
κρατούσαν σημειώσειε.

' ν  Μεταξύ των σημείων όπου 
ο κ. Παπανδρέου δέχθηκε 

θερμό χειροκρότημα από τουε 
βουλευτέε του ήταν όταν ανα
φέρθηκε στο θέμα τηε επανε- 
κλογήε του κ. Κ. Παπούλια στο 
ύπατο πολιτειακό αξίωμα. Θερμό 
χειροκρότημα εισέπραξε ο πρόε- 
δροε τηε κυβερνήσεωε και όταν 
αναφέρθηκε σε φιλολαϊκά μέτρα, 
όπωε το επίδομα αλληλεγγύηε.

Οι τελικέε «πινελιέε» επί 
των προγραμμαπκών δη

λώσεων τηε κυβερνήσεωε έγιναν 
χθεε το απόγευμα. Ο κ. Παπαν
δρέου προσήλθε στο γραφείο του 
στη Βουλή σπε 4.00 το απόγευμα, 
δύο ώρεε πριν από την προγραμ
ματισμένη έναρξη  τηε ειδικήε 
ημερήσιαε διάταξηε τηε Ολομέ- 
λειαε, η οποία καθυστέρησε κα
τά μισή ώρα.

'V  Σταθερόε στα τελευταία 
κυβερνητικά έδρανα εί

ναι ο υπουργόε Πολιησμού κ. Π. 
Γερουλάνοε, ο οποίοε επέλεξε 
και αυτή τη φορά τα «μ ετόπ ι
σθεν» και με τον πράσινο φάκε
λο πάντα μπροστά του. Κάποιοι 
υπουργοί προτίμησαν τα βου
λευτικά έδρανα. Μεταξύ αυτών 
ο υπουργόε Υποδομών κ. Δ. Ρέπ- 
παε. «Βαρέθηκα να κάθομαι στα 
κυβερνητικά έδρανα. Οκτώ χρό
νια ήμουν εκεί πάνω...» έλεγε 
αργότερα χαριτολογώνταε.

Πολλά κενά έδρανα 
υπήρχαν στη «γαλάζια » 

πτέρυγα, αφού προσήλθαν όχι 
περισσότεροι από τα δύο τρίτα 
τηε ΚΟ τηε ΝΔ. Η κυρία Ντάρα 
Μπακογιάννη είχε φ τάσει 
εγκαίρωε στη Βουλή, με αποτέ
λεσμα να μονοπωλήσει τα «πη
γαδάκια». Υπήρξε μάλιστα και 
διάλογοε με τον υπουργό Εθνι- 
κήε Αμυναε κ. Ευ. Βενιζέλο, ο 
οποίοε βλέποντάε την να συνο
μιλεί με δημοσιογράφουε ρώτη
σε: «Πώε πάει;» επέμεινε ο κ. Βε- 
νιζέλοε. «Καλά» τού απάντησε η 
κυρία Μπακογιάννη. «Α, γιατί 
όλεε οι συνωμοσίεε δεν πάνε κα
λά...» τηε αποκρίθηκε εκείνοε.

"V  Πηγαδάκια δημιουργή- 
¿ τ  θηκαν και γύρω από τον 

έτερο διεκδικητή τηε αρχηγίαε, 
τον κ. Δ. Αβραμόπουλο, ο οποί
οε όσον αφορά την τακτική τηε 
συλλογήετων υπογραφών, σχο
λίαζε: «Ο  καθέναε μπορεί να μα
ζέψει όσεε υπογραφέε θέλει Και 
τώρα μάλιστα που πλάτυνε το 
Σώμα του συνεδρίου...».


