
ÐÅÑIÏÄÏÓ É ´ ÔÅÕ×ÏÓ 110 ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ 2005

óóôôïïíí  ÐÐññüüååääññïï  
ôôççòò  ÄÄççììïïêêññááôôßßááòò  
ÊÊ..  ÓÓôôååööááííüüððïïõõëëïï
••  ÏÏÉÉÊÊÏÏÍÍÏÏÌÌÉÉÊÊÁÁ  ÔÔ..ÁÁ..

ÐÐááññááììÝÝííïïõõíí  ááííïïééêêôôïïßß  
ïïéé  ««ëëïïããááññééááóóììïïßß»»

••  ÐÐÑÑÏÏËËÇÇÐÐÔÔÉÉÊÊÏÏÓÓ  ÅÅËËÅÅÃÃ××ÏÏÓÓ
ÏÏññééóóôôééêêÞÞ  ååööááññììïïããÞÞ  
ááððüü  ÉÉïïýýëëééïï

exofillo110.qxd  16/3/2005  3:05   Page 3



ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005

Πολλές ανοικτές  και ακά-
λυπτες οφειλές,  «κληρο-
νομεί» προς την Αυτο-

διοίκηση η φετινή χρονιά και ήδη
είναι ορατές οι «παρενέργειες»
που προκαλούνται  στη λειτουργία
των Δήμων, αλλά  και μόνιμες οι -
προς το παρόν - τριβές μεταξύ Κυ-
βέρνησης και αιρετών. «Παρενέρ-
γειες», οι οποίες αντί να  αμβλυν-
θούν με τη θεσμοθέτηση τελευταί-
α νομοθετικών ρυθμίσεων, όπως ο
νόμος για τη μοριοδότηση, επιβα-
ρύνουν κι άλλο τη ήδη δεινή οικο-
νομική κατάσταση της Αυτοδιοί-
κησης.
Ένα χρόνο μετά την ανάληψη της
νέας διακυβέρνησης και αρκετούς
μήνες μετά το συνέδριο της Αυτο-
διοίκησης, όπου ο υπουργός Εσω-
τερικών είχε δεσμευτεί - για μια α-
κόμη φορά - ότι θα ενισχυθεί ο θε-
σμός της Αυτοδιοίκησης, θα αντι-
μετωπιστούν όλα τα  προβλήματα,
όπως η κάλυψη του κόστους των
μεταφερόμενων και νέων αρμο-
διοτήτων, της μονιμοποίησης των
συμβασιούχων, η απόδοση των
παρακρατηθέντων, η άμεση ολο-
κλήρωση του νέου Κώδικα της
Αυτοδιοίκησης, κάνοντας κανείς
έναν  απολογισμό διαπιστώνει κα-
νείς  πενιχρά αποτελέσματα.
Στον οικονομικό τομέα όλα τα θέ-
ματα παραμένουν ανοικτά. Άγνω-
στο που θα βρεθούν τα 261 εκ. ευ-
ρώ που απαιτούνται το 2005  για
τη  μονιμοποίηση των συμβασιού-
χων, ή τα ποσά που απαιτούνται
για τη χρηματοδότηση των μετα-
φερθεισών αρμοδιοτήτων. Όμως
έχει καταστεί σαφές ότι οι δήμοι
αν θέλουν να υλοποιήσουν το πρό-
γραμμα μερικής απασχόλησης θα
πρέπει  να καλύψουν το ένα τρίτο

- 40 εκ. ευρώ -  του συνολικού κό-
στους του, όπως και ότι η απόδο-
ση των παρακρατηθέντων μετατί-
θεται για αργότερα.
Στο θεσμικό τομέα ο νέος Κώδι-
κας καθυστερεί να ολοκληρωθεί
παρά τις διαβεβαιώσεις της Κυ-
βέρνησης ότι στις αρχές του χρό-
νου θα ήταν έτοιμος. Έτσι παρα-
μένουν σε εκκρεμότητα σοβαρά
θέματα για τη λειτουργία των Δή-
μων, αλλά και θέματα  που απα-
σχολούν ιδιαίτερα τους αιρετούς,
όπως η καταστατική τους θέση.
Σε αντίθετη κατεύθυνση κινούνται
Κυβέρνηση και Αυτοδιοίκηση και
σε ότι αφορά το Β΄ βαθμό Αυτο-
διοίκησης - το συνέδριο της ΚΕΔ-
ΚΕ αποφάσισε ομόφωνα  αιρετή
περιφερειακή Αυτοδιοίκηση. Ενώ
σε ότι αφορά τη οικονομική αυτο-
δυναμία και αυτοτέλεια η Αυτο-
διοίκηση ζητά φορολογική εξουσί-
α, η Κυβέρνηση προβάλει την αυ-
τοχρηματοδότηση των έργων…
Αντιθέτως εύκολα διαπιστώνεται η
προχειρότητα, με την οποία αντι-
μετωπίστηκαν κρίσιμα ζητήματα,
όπως η εφαρμογή του προληπτι-
κού ελέγχου στις δαπάνες των Ο-
ΤΑ από την αρχή του 2005. 
Το επαπειλούμενο  καθολικό «έμ-
φραγμα» στη λειτουργία των Δή-
μων, οδήγησε την ίδια την Κυβέρ-
νηση να κάνει πίσω με την εκ των
υστέρων διαπίστωση του μεγέθους
του προβλήματος που δημιουργή-
θηκε από την πρόχειρη εφαρμογή
του μέτρου.
Ο πολυδιαφημισμένος από την
Κυβέρνηση «ΘΗΣΕΑΣ», που ση-
μειωτέον χρηματοδοτείται κυρίως

με πόρους της ίδιας της Αυτοδιοί-
κησης, το 75% των 3,5 εκ. ευρώ,
σχεδιάστηκε και διαχειρίζεται εν
απουσία της, με αποτέλεσμα να
δημιουργήσει εξαρχής πολλά προ-
βλήματα και αντιδράσεις για τον
τρόπο κατανομής του. Μάλιστα
καλλιεργείται η άποψη ότι  το
πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»  καλείται
να λύσει   το πρόβλημα της σύ-
γκλισης και της περιφερειακής α-
νάπτυξης. Αντιθέτως οι δήμαρχοι,
πιο προσγειωμένοι, περιμένουν
πως και πώς να  ξεκινήσει η υλο-
ποίηση του προγράμματος διότι  ε-
νάμισι χρόνο πριν τις επόμενες ε-
κλογές  οι περισσότεροι δεν έχουν
ούτε ένα έργο  στη θητεία τους, α-
φού σχεδόν τα δύο τρίτα των δή-
μων της χώρας και ιδιαίτερα οι μι-
κροί, είναι αποκλεισμένοι και από
τα προγράμματα του Γ΄ ΚΠΣ.
Η Αυτοδιοίκηση, προς το παρόν
περιμένει τις- κρίσιμες - κινήσεις
της Κυβέρνησης για όλα αυτά.
Και τα πρώτα δείγματα γραφής
της Κυβέρνησης θα φανούν πολύ
σύντομα με την υπογραφή των
ΚΥΑ για την κατανομή των πόρων
της Αυτοδιοίκησης το 2005. Η πε-
ρίοδος χάριτος προς την Κυβέρνη-
ση ήδη συρρικνώνεται και η αντί-
δραση της Αυτοδιοίκησης αναμε-
νόμενη.
Αναλυτικά ρεπορτάζ και σχόλια
για όλα τα παραπάνω, δύσκολα,
που απασχολούν σήμερα την Αυ-
τοδιοίκηση  θα διαβάσετε στις ε-
πόμενες σελίδες της «ΕΤΑ».

ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ

ÓÓççììååßßùùììáá  ôôïïõõ  ÅÅêêääüüôôçç
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ÐÅÑÉÅ×ÏÌÅÍÁ ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Η ΚΕΔΚΕ τίμησε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας

Της Ουρανίας Σούλτη σελ. 4

Δίκτυο κοινωνικής αλληλεγγύης για τα παιδιά της Ν.Α. Ασίας 
σελ. 8

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Παραμένουν ανοικτοί και ακάλυπτοι οι «λογαριασμοί»

Του Δημήτρη Μαρή σελ. 11

ΘΗΣΕΑΣ
Μέχρι το Μάρτιο θα δημοπρατηθούν έργα

Του Ηλία Μπενέκου  σελ. 14

ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ
Αναπάντητο ερώτημα ποιος θα πληρώσει το κόστος

Του Δημήτρη Μαρή σελ. 17

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Η ΚΕΔΚΕ για τη σύσταση οργανικών θέσεων και μοριοδότηση

Της Ουρανίας Σούλτη
σελ. 19

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ 
Η προχειρότητα εφαρμογής προκαλεί

έμφραγμα στους δήμους
Του Ηλία Μπενέκου

σελ. 21

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΩΝ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Την άνοιξη αναμένεται η

ολοκλήρωσή του                     σελ. 23

Διευρύνονται οι αρμοδιότητες της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Του Ηλία Μπενέκου                 σελ. 27
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Σε αμφισβήτηση η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας

Του Μάριου Διονέλλη  σελ. 31

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Παραμένει μετέωρο το βήμα του «Καποδίστρια»

Της Αφροδίτης Καρίμαλη                                                           σελ. 33

ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Φρένο στη διαδικασία 

προτείνει η ΚΕΔΚΕ
Της Αφροδίτης Καρίμαλη σελ. 38

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Χρηματοδότηση από προϋπολογισμό ζητά η ΚΕΔΚΕ

Του Μάριου Διονέλλη σελ. 40

Γ΄ ΚΠΣ 
Η Αυτοδιοίκηση ήταν δικαιούχος του 20% 

αλλά έχει δεσμεύσει το 8%
Της Μάρως Καπετάνη  σελ. 41

«Καμπάνα» για τους πόρους 
του Γ΄ ΚΠΣ                                                                         σελ. 42

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου για πολεοδομικό σχεδιασμό      

σελ. 43
Συνεργασία για βελτίωση της

ανταγωνιστικότητας          σελ. 44

ΕΤΗΣΙΟ ΤΑΚΤΙΚΟ 
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΔΚΕ 
Απόσταση μεταξύ των προσδοκιών των

δήμων και των κυβερνητικών δεσμεύσεων 
σελ. 45

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Η Γυναίκα στο Χώρο, την Εργασία, το Χρόνο

Της Μαίρης Πίνη                                             σελ. 81
Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης σχεδιάζει η

ΚΕΔΚΕ
Του Δημήτρη Μαρή  σελ. 84

ΔΕΥΑ και ΕΔΕΥΑ
Πυλώνες της υδατικής πολιτικής οι ΔΕΥΑ  

Του Μάριου Διονέλλη                                          σελ. 86

ΑΡΘΡΟ
Τα σκουπίδια δεν είναι για πέταμα

Του Σίμου Δανιηλίδη                                           σελ. 88

ΑΠΟΨΗ
Απαρτία στη λήψη αποφάσεων 

δημοτικού συμβουλίου 
Του Πάνου Ζυγούρη                                            σελ. 91

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Η ΚΕΔΚΕ για τα Λιμενικά Ταμεία σελ. 94

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΣΚΗΝΗ               σελ. 95
Η ΕτΠ στηρίζει την Τουρκική

Αυτοδιοίκηση στην ευρωπαϊκή
προοπτική 
Αντιπρόεδρος του CCRE ο Γιώργος

Γιαννόπουλος 
Ευχαριστήρια επιστολή Μολυβιάτη
Η ΚΕΔΚΕ για την αναγνώριση της

FYROM 
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Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τίμησε
το Διοικητικό Συμβούλιο της 
ΚΕΔΚΕ σε ειδική εκδήλωση που

πραγματοποιήθηκε με την ευκαιρία της λή-
ξης της Προεδρικής θητείας του στο Προε-
δρικό Μέγαρο, στις 23 Νοεμβρίου.
Ο πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ Πάρις Κουκουλό-
πουλος  επέδωσε στον Πρόεδρο της Δημο-
κρατίας σε χειρόγραφο πάπυρο την απόφαση
του Δ.Σ. της ΚΕΔΚΕ, με την οποία: 
«Το Δ.Σ. της ΚΕΔΚΕ απονέμει ομοφώνως
στην Αυτού Εξοχότητα τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας Κύριον Κωνσταντίνο Στεφα-
νόπουλο, επί τη λήξει της θητείας του πά-
ντα έπαινον διότι ήσκησε  τα υψηλά καθή-
κοντά του επιδεικνύων πολιτική οξυδέρ-
κεια, αποφασιστικότητα και σοφία, φρόνη-
μα υψηλό, πνεύμα δικαιοσύνης, εγρήγορση
άοκνον και  Αισχύλειο πατριωτισμό».
Επίσης επιδόθηκε τιμητική πλακέτα, στην ο-
ποία ήταν χαραγμένο ο εξής ορισμός από
την Πλάτωνος Πολιτεία: 
«Φιλόσοφος δή καί θυμοειδής και ισχυρός,
καλός καγαθός έσεσθαι φύλαξ πόλεως».
Οι αιρετοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δώρι-
σαν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας χειροποί-
ητο χειρόγραφο μοναδικό αντίγραφο του Ε-
πιταφίου του Περικλή του Θουκυδίδη, κεί-
μενο διαχρονικό, όπως σημείωσε ο πρόεδρος
της ΚΕΔΚΕ Π. Κουκουλόπουλος, στο 37ο
κεφάλαιο, του οποίου έχει τον περίφημο και
αξεπέραστο ορισμό της Δημοκρατίας, που
είχε συμπεριληφθεί στο αρχικό σχέδιο της
Συνταγματικής Συνθήκης της Ε.Ε., αλλά που
τελικά αφαιρέθηκε.

Πάρις Κουκουλόπουλος: Η θητεία σας
ήταν πραγματική και ουσιαστική συνεισφο-
ρά στο κύρος των θεσμών
«Ανήκετε σε μια γενιά πολιτικών που μόνο
κίνητρο είχε την αίσθηση καθήκοντος και α-
ποστολής», τόνισε ο πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ
Πάρις Κουκουλόπουλος απευθυνόμενος
στον Κωνσταντίνο Στεφανόπουλο. 
«Δυστυχώς στις ημέρες μας, κύριε Πρόεδρε,
οι θεσμοί κλονίζονται και άμοιροι ευθυνών
δεν είμαστε ούτε εμείς που τους στελεχώ-
νουμε. Ομιλώ για εμάς και όχι για Εσάς.
Ευθύνονται πάρα πολλοί, αλλά ευθύνες έ-
χουμε και εμείς. 
Δεν είμαστε λοιπόν κανένας άμοιρος ευθυ-
νών για τον κλονισμό των θεσμών. Κατά συ-
νέπεια η θητεία σας στην Προεδρία της Δη-
μοκρατίας ήταν μία πραγματική και ουσια-

στική συνεισφορά στο κύρος των
θεσμών, στην ίδια την υπόθεση
της Δημοκρατίας στην πατρίδα
μας. 
Θέλω δε να σας πω ότι η απόφα-
σή μας δεν είναι μόνο απόφαση
του Δ.Σ. Αποτυπώνει τη βούληση
και τη θέληση όλων των αιρετών
της Αυτοδιοίκησης.
Και επιτρέψτε μου ένα μικρό σχόλιο που θέ-
λω να συμπληρώσω.
Η Αυτοδιοίκηση, από τη γέννησή της ως θε-
σμός, ήταν και είναι ιδιαίτερα ο πλησιέστε-
ρος στον πολίτη θεσμός.
Θέλω να κάνω ένα σχόλιο ιδιαίτερα για τις
ημέρες μας, αυτήν την εποχή της παγκοσμιο-
ποίησης, όπως την αποκαλούμε, είναι μια ε-
ποχή που με έναν περίεργο αλλά καθόλου α-
νεξήγητο τρόπο, έχει ενδυναμώσει αυτούς

τους θεσμούς. 
Και ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός: Τα μεν
σύγχρονα κράτη αποδεικνύονται αρκετά μι-
κρά για μεγάλες υποθέσεις -  γιατί πολλές
μεγάλες υποθέσεις κρίνονται σε υπερεθνικό
επίπεδο -  και αρκετά μεγάλα και δυσκίνητα
για να  διαχειριστούν τοπικές υποθέσεις. 
Υπάρχει ένας δεύτερος λόγος όμως, ότι ο
φόβος του πολίτη μπροστά στο άγνωστο της
επερχόμενης παγκοσμιοποίησης, καθιστά

ΚΕΔΚΕ: Πάντα 
έπαινο  στον Πρόεδρο

της Δημοκρατίας
Κωνσταντίνο 

Στεφανόπουλο για την
πολιτική οξυδέρκεια,
σοφία, εγρήγορση 

άοκνο και Αισχύλειο
πατριωτισμό

ÑÅÐÏÑÔÁÆ
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τους αυτοδιοικητικούς θεσμούς για τον απλό
πολίτη ένα  ασφαλέστατο όχημα μετάβασης
στη νέα εποχή.
Με τέτοια χαρακτηριστικά λοιπόν που έχει ο
θεσμός, τον οποίο εμείς υπηρετούμε, επειδή
ήταν και είναι  και στις μέρες μας ακόμη πε-
ρισσότερο η αυθεντικότερη έκφραση θε-
σμού δίπλα  στον πολίτη, πιστέψτε μας κύ-
ριε Πρόεδρε, ότι η τιμητική διάκριση σήμε-
ρα δεν αποτυπώνει μόνο τη βούληση ενός
Διοικητικού Συμβουλίου όλων των αιρετών,
νομίζω ότι έχουμε όλο το τεκμήριο και πε-
ρισσότερο από τον καθένα να ισχυριστούμε
και να το αποδείξουμε ότι η πρόθεσή μας
και η βούλησή μας αυτή αποτυπώνει τη βού-
ληση όλων των Ελλήνων πολιτών. 
Υπηρετούμε τον πλησιέστερο στον πολίτη
θεσμό και νομίζω ότι μπορούμε να το πούμε
με παρρησία και ειλικρίνεια. Σας ευχόμαστε
να είστε καλά και ευχόμαστε άξια συνέχεια
στο ανώτατο πολιτειακό αξίωμα της χώρας».

Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος: Οι
άνθρωποι και οι επιλογές τους και όχι
οι θεσμοί είναι το μεγάλο πρόβλημα
«Σας ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ και θέ-
λω να σας βεβαιώσω ότι η εκ μέρους σας ε-
κτίμηση στο πρόσωπό μου είναι ιδιαίτερα
τιμητική. Θέλω να την κατατάξω εις πρώτην
σειράν και να σας βεβαιώσω κύριε πρόεδρε
και κύριοι δήμαρχοι ότι  δεν είμαι καθόλου

αδιάφορος σ΄ αυτήν τη μεγάλη τιμή που μου
κάνετε», υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Δη-
μοκρατίας.
«Θα μου επιτρέψτε όμως και μένα μία παρα-
τήρηση. 
Δεν πιστεύω ότι βρισκόμεθα  σε μία περίοδο
παρακμής ή φθοράς των θεσμών. Αντιθέτως
πιστεύω ότι η Δημοκρατία μας αυτόν τον
καιρό, αυτά τα χρόνια, όχι μόνο τα χρόνια
τα δικά μου, τα χρόνια από το ΄74 και έπει-
τα, περνά  μία περίοδο πολύ καλύτερη από
οποιαδήποτε άλλη περίοδο  πολιτικής ζωής
της Ελλάδος, η οποία όπως ξέρετε πάρα πο-
λύ καλά, είναι γεμάτη από διάφορες περιπέ-
τειες πολιτικές, από διάφορες πράξεις αντι-
δημοκρατικές εκείνης της εποχής και βεβαί-
ως ήρθε σα μία έκφρασις αντιδράσεως ένα-
ντι της προηγηθείσης επταετούς δικτατορί-
ας.
Απέδειξε όμως με αυτήν την αντίδρασή της
πόσο υψηλά μπορούν να φτάσουν οι θεσμοί
στην Ελλάδα. Ότι οι θεσμοί έχουν ανάγκη
διαρκούς βελτιώσεως, κανείς δε μπορεί να
το αρνηθεί. 
Η Δημοκρατία δεν είναι ιδανικό πολίτευμα,
έχει  πάρα πολλά κενά, δεν θέλω να επανα-
λάβω το γνωστόν και επανειλημμένως λε-
χθέν ότι είναι το χειρότερο πολίτευμα εξαι-
ρουμένων όλων των άλλων, διότι πράγματι
έχει τόσα δεινά, ώστε μπορεί κανείς εύκολα
να την κατηγορήσει. Αλλά δε μπορεί κανένα

άλλο πολίτευμα να είναι καλύτερο και αυτά
τα δεινά  από μας εξαρτώνται κύριε πρόεδρε
και αγαπητέ κύριε δήμαρχε, να τα αντιμετω-
πίσουμε. 
Και πιστεύω ότι η εποχή μας επιτρέπει και
με τις Συνταγματικές μεταβολές και  με τους
νόμους, οι οποίοι ψηφίζονται και  με τη συ-
μπεριφορά των κομμάτων και  με την ακόμη
σημαντικότερη  συμπεριφορά των πολιτών,
οι οποίοι έχουν μέσα τους ένα αίσθημα Δη-
μοκρατίας, το οποίο το εκφράζουν με χί-
λιους δύο τρόπους, διαρκώς να βελτιώνεται.
Και δε μπορεί κανείς να έχει παράπονο για
αυτήν. 
Θα μου πείτε ότι υπάρχουν πάντοτε άνθρω-
ποι, οι οποίοι ασχολούνται με τους θεσμούς
και οι άνθρωποι είναι το μεγάλο πρόβλημα,
διότι οι θεσμοί δεν έχουν τόσο πρόβλημα ό-
σο  οι άνθρωποι και οι επιλογές τους. Αλλά
τι να κάνουμε, όλοι άνθρωποι είμαστε, όλοι
υποκείμεθα σε σφάλματα, κανείς δεν είναι
τέλειος. 
Και μπορεί μερικοί εκ των πολιτικών να κα-
τηγορούνται, είτε δικαίως, είτε αδίκως, ελπί-
ζω ότι και αυτοί  οι ελάχιστοι που κατηγο-
ρούνται αδίκως κατηγορούνται, αλλά η
πλειοψηφία, η οποία εγγίζει την παμψηφία
των πολιτικών, πολιτεύεται χάριν του συμ-
φέροντος του τόπου, πολιτεύεται για να υπη-
ρετήσει, πολιτεύεται για να φανεί χρήσιμη
στους συμπολίτες της.
Και προσωπικώς είμαι εξαιρετικά ικανοποι-
ημένος και από την πολιτική περίοδο την ο-
ποία διερχόμεθα και από τους θεσμούς, ό-
πως λειτουργούν με τα μειονεκτήματά τους,
και από τη συμπεριφορά των πολιτών.
Αντιλαμβάνομαι βεβαίως ότι αυτά τα οποία
είπατε σας τα κινεί μέσα η αγωνία σας για
το καλό μέλλον του τόπου, η αγωνία σας για
τη βελτίωση των πραγμάτων, στην οποία α-
γωνία όλοι συμμετέχουν. Διότι πάντοτε επα-
ναλαμβάνω υπάρχουν περιθώρια ενεργείας
από όλους μας.

Ο δήμαρχος πρέπει να στηρίζεται από
την απόλυτη πλειοψηφία των συμπολι-
τών του
Θέλω και εγώ να σας βεβαιώσω  κύριε πρό-
εδρε και αγαπητοί κύριοι για την μεγάλη ε-
κτίμηση που έχω στους θεσμούς της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης. Θα σας υπενθυμίσω ότι υ-
πηρέτησα ως υπουργός Εσωτερικών σε μία
περίοδο στην οποία δεν μπόρεσα να κάνω
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πολλά. Ήταν μια περίοδος δύσκολη, ευθύς
μετά την εκλογή της πρώτης Κυβερνήσεως,
του 1974, η οποία όπως θυμόσαστε, έγινε
στις 17 Νοεμβρίου ανήμερα της επετείου
του Πολυτεχνείου. Επαναφέραμε τότε τον
τρόπο εκλογής των δημάρχων δια αμέσου ε-
κλογής, διότι ο τελευταίος νόμος προέβλεπε
την έμμεσο δια του Δημοτικού Συμβουλίου
εκλογή, από τότε ελάχιστες τροποποιήσεις
είχε αυτός ο νόμος».
Αναφερόμενος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
στις σκέψεις που υπήρχαν για κατάργηση
του ορίου του 50% για την εκλογή του δη-
μάρχου σχολίασε  ότι 
καλώς έγινε και αποσύρθηκε. 
«Πρέπει, σημείωσε, ο δήμαρχος, έστω κι αν
υποστεί μια δεύτερη περιπέτεια, να στηρίζε-
ται  εις την απόλυτη πλειοψηφία των συμπο-
λιτών του και των δημοτών του. Και τότε το
κύρος του είναι αυξημένο και δε βλάπτει και
πολύ να γίνει μία δεύτερη εκλογή. Αλίμονο,
αν οι εκλογές μας ετρόμαζαν. 
Θέλω λοιπόν να σας βεβαιώσω  από τότε έ-
χω πολύ μεγάλη εκτίμηση στον θεσμό της
Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, καίτοι οι εποχές
ήταν τέτοιες που με έφεραν μερικές φορές
σε σύγκρουση με τον θεσμό, με τις λειτουρ-
γίες του τότε, διότι όπως θα ενθυμήστε, η ε-
ποχή επέτρεπε -  κατά τη γνώμη μου ήταν
μια υπερβολή - να ασχολούνται τα Δημοτικά
Συμβούλια με όλα τα θέματα εξωτερικής και
άλλης πολιτικής, αλλά το επέτρεπε η πολιτι-
κή, η οποία είχε ανάγκη να επιτρέψει στους
κυρίους Δημοτικούς Συμβούλους να εκφρά-
ζονται επί όλων των θεμάτων, έπειτα από μί-
α καταπίεση επτά ετών, που δεν τους επέ-
τρεπε να πουν ούτε το όνομά τους. Οπότε
μετέχοντες σε ένα ελεύθερο και δημοκρατι-
κό σώμα, είχαν την ευκαιρία να λέγουν πολ-
λά πράγματα για τα οποία εγώ μερικές φο-
ρές, είχα γράψει και ένα άρθρο τότε, δεν είχε
και καμία αξία, απλώς ήθελα αυτές τις αντι-
λήψεις μου να τις εκφράσω δημοσία, ότι κα-
λές είναι αυτές οι απόψεις, αλλά περισσότε-
ρο σημαντικές  είναι εκείνες οι απόψεις, οι
οποίες αναφέρονται στις πραγματικές αρμο-
διότητες των δήμων και κοινοτήτων, οι ο-
ποίες από τότε ήταν αυξημένες και πολλές.
Άλλο ήταν το ζήτημα ότι δεν μπορούσαν να
υπηρετηθούν, αυτές οι αρμοδιότητες, οι ο-
ποίες αφορούσαν όλα τα θέματα τοπικής ση-
μασίας, διότι δεν υπήρχαν τα αναγκαία χρή-
ματα και δεν υπάρχουν ακόμη και τώρα φα-
ντάζομαι.

Η δημοσιονομική δυσκολία συντροφεύ-
ει πάντοτε την Ελλλάδα
Είδα σήμερα στις εφημερίδες το παράπονό
σας, ότι τα αποδιδόμενα 250 εκ. ευρώ δεν
είναι αρκετά, ότι  περιμένατε από τον φετινό
προϋπολογισμό άλλα τόσα περίπου  να απο-
δοθούν. Τι να κάνομε; Έχουμε μια δημοσιο-
νομική δυσκολία, η οποία συντροφεύει πά-
ντοτε την Ελλάδα, από πολλά χρόνια και πά-
λι καλύτερη σ΄ αυτό το θέμα είναι η περίο-
δός μας, μπορούμε να κάνουμε περισσότερα
από ότι κάναμε άλλοτε.
Θέλω λοιπόν για άλλη μια φορά να σας ευ-
χαριστήσω για αυτούς τους λόγους, δεν θέ-
λω να επιμείνω διηγούμενος τα της λειτουρ-
γίας μου την εποχή εκείνη. 
Απλώς να σας πω ότι κάναμε μια μεγάλη
προσπάθεια να βοηθήσουμε τους δήμους τό-
τε, οι οποίοι έβγαιναν από τη γνωστή περι-
πέτεια, και τότε υπήρχε το οικονομικό πρό-
βλημα πολύ έντονο. 
Και  κάναμε αυτούς τους νόμους, οι οποίοι
εξακολουθούν ακόμη να αποτελούν τη βά-
ση, με τις τροποποιήσεις που υπέστησαν,
τουλάχιστον ως προς την εκλογή των αρχό-
ντων της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως. Σήμερα
τα πράγματα προχωρούν, δεν είναι δυνατόν
να περιμένουμε από εκείνες τις διατάξεις
προ τριακονταετίας να ρυθμίζουν τα σημερι-
νά θέματα. Eίναι μια νέα εποχή, είναι διαρ-
κώς αυξημένες οι αρμοδιότητες και οι δυνα-
τότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις απειλές
που προέρχονται από την μεγάλη δύνα-
μη της Αμερικής
Και αυτό το οποίο είπατε στην ομιλία σας με
βρίσκει απολύτως σύμφωνο για τις δυνατό-
τητες Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
Όσον αφορά τις δυνατότητες των κρατών
και του κράτους, ότι υπάρχει μία δύναμις υ-
περτέρα των κρατών υπάρχει.  
Η μεγάλη υπερδύναμις της Αμερικής εναντί-
ον της οποίας παραπονούμεθα όλοι για όσα
πράττει και όσα δεν πράττει. 
Αλλά είναι και αυτή μία πραγματικότης, την
οποία πρέπει να έχουμε υπόψη μας και να
συμμορφωθούμε εν τω μέσω των δυσκολιών
χάριν του συμφέροντός μας του εθνικού. ΄Ο-
σο είναι δυνατόν να συμμορφωθούμε. Και
όσο είναι δυνατόν να αντιμετωπίσουμε τις
απειλές οι οποίες προέρχονται από αυτήν
την πηγή. Κατά τα άλλα και πάλι σας ευχα-
ριστώ θερμότατα για την παρουσία σας, για
την ευγένειά σας, τους τρόπους με τους ο-
ποίους μου συμπεριφερθήκατε, τους ευγενι-
κούς λόγους που βρήκατε να πείτε για το
πρόσωπό μου και τους οποίους δεν προσπά-
θησα να σας ανταποδώσω. Προσπάθησα και
εγώ να εκφράσω αυτά τα οποία πιστεύω για
την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Και πάλι να είστε
όλοι πάρα πολύ καλά».

ÑÅÐÏÑÔÁÆ
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Στην ίδρυση του Δικτύου Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης με στόχο τη στή-
ριξη των ανθρωπιστικών πρωτο-

βουλιών της UNICEF  στις πληγείσες πε-
ριοχές της Ν.Α. Ασίας και με σύνθημα «Ό-
λοι μαζί βοηθάμε τα παιδιά, όλοι μαζί α-
νοίγουμε το δρόμο στο μέλλον», προχώρη-
σαν η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινο-
τήτων Ελλάδας, η Ένωση Νομαρχιακών
Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας, η Γενική Συνο-
μοσπονδία Εργατών Ελλάδας, η Ανώτατη
Δημοσιοϋπαλληλική Ένωση Δημοσίων
Υπαλλήλων, η Πανελλήνια Συνομοσπονδί-
α Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών
ενώνοντας τις δυνάμεις τους με την Ελλη-
νική  Εθνική Επιτροπή της UNICEF.

Η ίδρυση του Δικτύου ανακοινώθηκε σε
κοινή συνέντευξη Τύπου  του προέδρου της
Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής της UNICEF
Λάμπρου Κανελλόπουλου,  του προέδρου

της ΚΕΔΚΕ Πάρι Κουκουλόπουλου, της
προέδρου της ΕΝΑΕ Φώφης Γεννηματά,
του προέδρου της ΓΣΕΕ Χρήστου Πολυζω-
γόπουλου, του προέδρου της ΑΔΕΔΥ Σπύ-
ρου Παπασπύρου, και του εκπροσώπου της
ΠΑΣΕΓΕΣ Νίκου Γκοτσίνα.

Πάρις Κουκουλόπουλος: Ανάγκη η βο-
ήθεια να έχει συγκεκριμένο χαρακτήρα

«Ότι συνέβη στην Νοτιοανα-
τολική Ασία μας έχει συ-
γκλονίσει όλους, τόνισε ο
πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ Πάρις
Κουκουλόπουλος. Η διάθε-
ση των Ελλήνων πολιτών για
να συνδράμουν σ΄ αυτήν την
τραγωδία είναι δεδομένη και

επίσης δεδομένη είναι η ανάγκη αυτή η βοή-
θεια να έχει συνέχεια και συγκεκριμένο χα-
ρακτήρα. Για αυτό ακριβώς αποφασίσαμε να
συγκροτήσουμε ένα Δίκτυο Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης, μιας συγκεκριμένη πρωτοβουλία
για τις πληττόμενες περιοχές, με πολύ συ-

γκεκριμένο χαρακτήρα γύρω από τη
UNICEF. Η πρωτοβουλία μας είναι ανοικτή
και σε άλλους κοινωνικούς φορείς και μη
κυβερνητικές οργανώσεις, παίρνει ενιαίο χα-
ρακτήρα και συνενώνει πρωτοβουλίες που
ήδη έχουν ξεκινήσει. Από την πλευρά της
ΚΕΔΚΕ, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δηλα-
δή, όλα τα μέλη μας, δήμοι, κοινότητες, το-
πικές ενώσεις δήμων και κοινοτήτων, θα δώ-
σουμε συγκεκριμένο χαρακτήρα σ΄ αυτήν τη
συμμετοχή μας, σε μια προσπάθεια να συ-
μπαρασύρουμε σε ακόμη καλύτερη συμπα-
ράσταση όλους τους πολίτες».

Φώφη Γεννηματά: Δίνουμε συνέχεια
στην  αλληλεγγύη μας προς τα παιδιά

Η πρόεδρος της ΕΝΑΕ Φώ-
φη Γεννηματά σημείωσε ότι
δε μπορεί να μείνει κανείς α-
συγκίνητος μπροστά στη
τραγωδία  που ζουν χιλιάδες
άνθρωποι και ιδιαίτερα
μπροστά στο δράμα εκατο-

Äßêôõï ÊïéíùíéêÞò Áëëçëåããýçò
ãéá ôá ðáéäéÜ ôçò Í.Á. Áóßáò
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ντάδων χιλιάδων παιδιών.
«Τώρα που οι τηλεοράσεις δε δείχνουν πια
με την ίδια συχνότητα αυτές τις εικόνες της
φρίκης, εμείς δεν πρέπει να ξεχάσουμε τις α-
νάγκες που υπάρχουν και είναι ακόμα πάρα
πολύ μεγάλες. Με την πρωτοβουλία μας αυ-
τή, δίνουμε συνέχεια σ΄ αυτό το ποτάμι αλ-
ληλεγγύης που ξεχύθηκε από όλους τους
Έλληνες, ενώνουμε τις δυνάμεις μας, για να
μπορέσει η βοήθειά μας να φτάσει συντονι-
σμένα στο στόχο μας, που είναι να στηρί-
ξουμε αυτά τα παιδιά», κατέληξε η κ. Γεννη-
ματά.

Χρήστος Πολυζωγόπουλος:  Η βοήθεια
δε μπορεί να είναι «μιας χρήσης»

Τα προβλήματα είναι ανυ-
πέρβλητα και δισεπίλυτα
στις πληγείσες περιοχές και
κατά συνέπεια η βοήθεια δε
μπορεί να είναι «μιας χρή-
σης», η προσπάθεια πρέπει
να είναι διαχρονική και  να
συνεχιστεί για έτη, τόνισε ο

πρόεδρος της ΓΣΕΕ Χρήστος Πολυζωγόπου-
λος.
«Θα συμμετέχουμε σ΄ αυτό το Δίκτυο, για
να υποστηριχθεί όχι μόνο τώρα αλλά και
στο μέλλον η προσπάθεια. 
Από τις πρώτες μέρες καλέσαμε όλους τους
εργαζομένους, τις ομοσπονδίες και τα εργα-
τικά κέντρα να ανταποκριθούν και ανταπο-
κρίθηκαν. 
Συγκέντρωσαν χρήματα και ήδη αρκετές ο-
μοσπονδίες έχουν αποφασίσει να παρακρα-
τηθεί από το μισθολόγιο ένα ποσό, το οποίο
θα αποδοθεί στο UNICEF, για να μπορέσου-
με οργανωμένα να υποστηρίξουμε όλες τις
μεγάλες ανάγκες, όσο μπορούμε βέβαια,
γιατί δε θεωρώ ότι θα μπορέσουν ποτέ πράγ-
ματι αυτά τα παιδιά να λύσουν αυτά τα προ-
βλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν ή τα ψυ-
χολογικά τραύματα που έχουν και θα τα συ-
νοδεύουν σε όλη τους τη ζωή».

Σπύρος Παπασπύρος: Διαφάνεια στην
πλήρη αξιοποίηση της βοήθειας

Ο πρόεδρος της ΑΔΕΔΥ ανα-
φέρθηκε  στη σημασία που
έχει η βοήθεια να διακινείται
μέσα από φορείς όπως είναι
η UNICEF, οι οποίοι διαχρο-
νικά έχουν αποδείξει την α-
ξιοπιστία  τους. Ενώ σημείω-

σε ότι η αξία αυτής είναι σημαντικότερη ό-
ταν κατευθύνεται προς τα παιδιά με έναν
τρόπο, που θα διασφαλίζεται η διαφάνεια
και η πλήρης αξιοποίησή της. 
Ο κ. Παπασπύρος είπε ότι στην πρωτοβου-
λία αυτή θα εμπλακούν και η ΟΛΜΕ και η
ΔΟΕ ενώ τόνισε  ότι η πρωτοβουλία αυτή α-
ποτελεί και απάντηση σε ορισμένες πρακτι-
κές, που αναπτύσσουν τη λογική της μιας
χρήσης και τη λογική πρωταθλητισμού στην
ενασχόλησή τους με αυτά τα θέματα.
«Εμείς δεν επιθυμούμε μέσα από την πρωτο-
βουλία αυτή, μόλις σβήσουν τα φώτα των
πρώτων γεγονότων, του σοκ που δημιουρ-
γούν, να γυρίσουμε την πλάτη, γιατί δεν εί-
μαστε στη λογική να αναστέλλουμε τα χρέη.
Είμαστε στη λογική να διαγράφουμε τα χρέη
και να συνεχίσουμε με μια σταθερότητα την
υποστήριξη των δοκιμαζόμενων λαών από
φυσικά ή άλλα γεγονότα».

Νίκος Γκοτσίνας: Οι αγρότες δε μπο-
ρούν να μείνουν ασυγκίνητοι
«Οι Έλληνες αγρότες, που πολλές φορές

ζουν τη φυσική καταστροφή
για το εισόδημά τους - έστω
κι αν το μέτρο σύγκρισης
δεν έχει καμία σχέση με αυ-
τό που συνέβη στη ΝΑ Ασία
-  δεν θα μπορούσαν να μεί-
νουν ασυγκίνητοι  μπροστά

σ΄ αυτήν την τραγωδία», τόνισε ο Νίκος
Γκοτσίνας, εκπρόσωπος της ΠΑΣΕΓΕΣ.
Σημείωσε ότι ήδη  έχουν υπάρξει πρωτοβου-
λίες συγκέντρωσης βοήθειας, αλλά, όπως
τόνισε «με το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης γίνεται ένα ακόμη βήμα συντονισμού
των προσπαθειών όλων των κοινωνικών φο-
ρέων. Η ομπρέλα της UNICEF  είναι ίσως
το πιο αξιόπιστο που θα μπορούσαμε να έ-
χουμε κοντά μας σε αυτήν την προσπάθεια.
Πιστεύω ότι η ανταπόκριση τόσο των Ελλή-
νων αγροτών, όσο και όλων των εργαζομέ-
νων θα είναι πολύ σημαντική».

Λάμπρος Κανελλόπουλος: Στόχος να
σταματήσουμε τη λεηλασία των παιδι-
κών ψυχών από τα εγκληματικά δίκτυα

«Στόχος μας είναι να κινητο-
ποιήσουμε και να ευαισθητο-
ποιήσουμε όλους τους ΄Ελ-
ληνες πολίτες για να αντιμε-
τωπίσουμε με αποτελεσματι-
κό τρόπο τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν τα παιδιά
στις πληγείσες περιοχές», τό-

νισε ο Λάμπρος Κανελλόπουλος, πρόεδρος
του Ελληνικού τμήματος της UNICEF.
«Η έκκληση που κάνουμε εμείς όλοι οι φο-
ρείς που συμμετέχουμε στο Δίκτυο προς
τους Έλληνες πολίτες είναι να βοηθήσουμε
αυτά τα παιδιά. Να ανοίξουμε έναν δρόμο
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προς το μέλλον, ενώνοντας τη φωνή μας, τις
δυνάμεις μας με όλους τους πολίτες του κό-
σμου.
Η UNICEF δίνει ένα πολύ μεγάλο αγώνα
στη Νοτιοανατολική Ασία. Αυτή η ζώνη, όχι
τώρα, που κτύπησε το τσουνάμι, αλλά από
το παρελθόν δεκαετίες τώρα, χαρακτηρίζε-
ται ως η πιο υποβαθμισμένη ζώνη στον πλα-
νήτη μας.
Εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι ζουν με
λιγότερο από ένα δολάριο την ημέρα. Εκα-
τοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι μαζί με τις
οικογένειές τους, δεν έχουν τη δυνατότητα
πρόσβασης σε πόσιμο νερό. Εκατοντάδες ε-
κατομμύρια παιδιά δοκιμάζονται σκληρά α-
πό ασθένειες, αλλά και από δίκτυα  εκμετάλ-
λευσης με ακατανόητες και απίστευτες για
την εποχή μας μορφές, όπως η εργασία σε
εργοστάσια παιδιών ηλικίας πέντε έως δέκα

ετών, η παιδική πορνεία, η σεξουαλική κα-
κοποίηση.
Σήμερα βρισκόμαστε μπροστά στην έξαρση
αυτών των φαινομένων λόγω του χαοτικού
περιβάλλοντος που έχει επικρατήσει.
Κύριος στόχος της UNICEF σε αυτές τις πε-
ριοχές είναι  να χρηματοδοτήσει τη δημιουρ-
γία κέντρων προστασίας των ορφανών κι
εγκαταλελειμμένων παιδιών. Υπολογίζουμε
ότι πάνω από εκατό χιλιάδες παιδιά έχουν
χάσει και τους δυο γονείς τους και, σύμφωνα
με τα στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει
από τα γραφεία μας σε αυτές τις χώρες, αυτή
τη στιγμή ενάμισι εκατομμύριο παιδιά δοκι-
μάζονται  με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Το
συμπέρασμα που  βγαίνει είναι ότι πρέπει να
επιστρατεύσουμε όλες μας τις δυνάμεις για
να προστατεύσουμε αυτά τα παιδιά, να απο-
τρέψουμε αυτά τα εγκληματικά δίκτυα να α-

ναπτυχθούν, να αποτρέψουμε εκείνους τους
μηχανισμούς, που θέλουν να κερδοσκοπή-
σουν λεηλατώντας τις ανθρώπινες αθώες
ψυχές αυτών των παιδιών, που δοκιμάζο-
νται».
Οι πέντε στόχοι του Δικτύου
Βασικός στόχος του Δικτύου Κοινωνικής
Αλληλεγγύης είναι να αγκαλιάσει όλες τις
ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες που έχουν α-
ναληφθεί από κοινωνικούς φορείς -  όπως
δήμοι, νομαρχίες, συνδικάτα, αγροτικές ε-
νώσεις - και μη Κυβερνητικές Οργανώσεις,
με στόχο η βοήθεια να πάρει συγκεκριμένη
μορφή, να αποκτήσει συνέχεια και να εντα-
χθεί στους συγκεκριμένους στόχους που έχει
θέσει η UNICEF για τις πληγείσες περιοχές.
Συγκεκριμένα θα αφορά:

Τη δημιουργία Κέντρων Προστασίας
Ορφανών και Εγκαταλε-
λειμμένων Παιδιών αλλά
και τη συνεχή στήριξη για
την απρόσκοπτη λειτουργία
τους.

Την οικονομική στήριξη
για την επαναλειτουργία
των σχολείων, την κατα-
σκευή νέων σχολικών μονά-
δων, αφού σύμφωνα με τους
υπολογισμούς της UNICEF
έχουν καταστραφεί πάνω α-
πό 10.000 σχολεία.

Την οικονομική στήριξη
για την αποκατάσταση των
ζημιών σε νοσοκομεία και
κέντρα υγείας.

Την εξασφάλιση του α-
παραίτητου ιατροφαρμακευ-
τικού υλικού για τις ανάγκες
των παιδιών.

 Την υλοποίηση προ-
γραμμάτων εμβολιασμού
παιδιών.

Οι εκπρόσωποι του Δικτύου
απευθύνουν έκκληση προς

όλους, όσους μπορούν και σκο-
πεύουν να στηρίξουν αυτήν την
πρωτοβουλία τους και το έργο
της UNICEF να συνεισφέρουν
σε χρήμα.
Η Ελληνική Επιτροπή της
UNICEF διαθέτει σε εικοσιτε-

τράωρη λειτουργία Πανελλαδι-
κή Τηλεφωνική Γραμμή Ζωής
στο: 801 500 12345 για τις οικο-
νομικές συνεισφορές των πολι-
τών. Επίσης δέχεται τις συνει-
σφορές των πολιτών στους λο-
γαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ: 169/480020-64       
ΕΜΠΟΡΙΚΗ: 031/ 80191081
ΑΓΡΟΤΙΚΗ: 017/04004416-70  
ALPHA BANK: 115002002017649

(διαδικ. Κ03)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5049-001837-211 
CITIBANK: 5502346484

NOVA BANK: 519829
HSBC: 002-066694-130
ΑΤΤΙΚΗΣ: 069/54799691      
ASPIS BANK: 101-03-0006583
και σε όλα τα μηχανήματα αυτό-
ματης συναλλαγής (ΑΤΜ) της
Εθνικής Τράπεζας καθώς και το
διαδίκτυο στη διεύθυνση
www.unicef.gr

Ïé ëïãáñéáóìïß ãéá ôéò óõíåéóöïñÝò

s4-18.qxd  16/3/2005  1:46   Page 10


