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Την έντονη διαμαρτυρία της εκφράζει η
ΚΕΔΚΕ προς το ΥΠΕΧΩΔΕ για τον α-
ποκλεισμό της Αυτοδιοίκησης, τόσο κα-

τά τη διαβούλευση για την κατάρτιση του νομο-
σχεδίου για το Εθνικό Κτηματολόγιο όσο και κα-
τά τη συζήτηση στην αρμόδια Επιτροπή της
Βουλής  των εν λόγω διατάξεων.

Η ΚΕΔΚΕ  υπογραμμίζει ότι με το  νομοσχέδιο
μεταβιβάζονται αρμοδιότητες και ευθύνες - αστι-
κές και ποινικές -  στην Αυτοδιοίκηση χωρίς να 
έχει προηγηθεί συζήτηση, αλλά  και χωρίς να υ-
πάρχει πρόβλεψη για την κάλυψη των δαπανών
που προκαλούνται από  τη μεταφορά αρμοδιοτή-
των, οι οποίες περιγράφονται κυρίως στα άρθρα 
7 και 8 του νομοσχεδίου.
Ειδικότερα όσον αφορά το άρθρο 7, το οποίο ανα-
φέρεται στη συντήρηση των οδών, η ΚΕΔΚΕ ζητά
την άμεση απόσυρσή του, προκειμένου να υπάρξει
η ανάλογη διαβούλευση του ΥΠΕΧΩΔΕ με τα όρ-
γανα της Αυτοδιοίκησης, έτσι ώστε το θεσμικό
πλαίσιο που θα ισχύσει - ειδικά αυτό που θα αναφέ-
ρεται στο ζήτημα της αρμοδιότητας και  της ευθύ-
νης της συντήρησης των οδών από φορείς της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης - να είναι συμβατό με τις συ-
νταγματικές διατάξεις  περί μεταφοράς των ανα-
γκαίων πόρων για την άσκηση νέων αρμοδιοτήτων.

Συγκεκριμένα στο άρθρο 7 εισάγεται  νέα κατηγο-
ριοποίηση  των οδών, με αποτέλεσμα η αρμοδιότη-
τα συντήρησης και  επισκευής μέρους  του παλαιού
εθνικού οδικού δικτύου καθώς και μέρους του 
επαρχιακού οδικού δικτύου να περιέρχονται στην
αρμοδιότητα των Δήμων και Κοινοτήτων με ανυπο-
λόγιστο και δυσβάσταχτο οικονομικό κόστος. Το
κόστος αυτό μεγιστοποιείται από  προβλέψεις όπως
είναι ο υποχρεωτικός έλεγχος των οδών ανά 15ήμε-
ρο, η σύσταση ειδικής υπηρεσίας καταγραφής των
βλαβών εντός δύο ημερών, η λήψη μέτρων για απο-
κατάσταση των βλαβών εντός δέκα ημερών. 
Υποχρεώσεις αυτονόητες μεν, αλλά με την προϋπό-
θεση ότι θα υπάρχουν και κατάλληλα οργανωμένες
υπηρεσίες και αντίστοιχη υποδομή, την οποία το με-
γαλύτερο μέρος των δήμων και μάλιστα των Καπο-
διστριακών δεν διαθέτει, αλλά ούτε και η οικονομι-
κή τους κατάσταση τους επιτρέπει να αποκτήσουν.
Παρά τη δεδομένη αυτή σημερινή πραγματικότητα
μεταβιβάζεται στους μεν δήμους και τις κοινότη-
τες η αστική ευθύνη, στα δε αιρετά και μη όργανα
η ποινική και πειθαρχική, αλλά κυρίως η πολιτική
ευθύνη, μιας αρμοδιότητας, η οποία - με τα παρα-
πάνω δεδομένα - είναι βέβαιο ότι δε θα μπορεί να
ασκηθεί αν δε συνοδευτεί από την αντίστοιχη υλι-
κοτεχνική υποδομή.
Με το ίδιο άρθρο η ευθύνη για την αποκατάσταση
των οδών, μετά την εκτέλεση έργων, μετατοπίζεται

τώρα στους δήμους και τις κοινότητες, διότι δεν 
υπάρχει ρητή αναφορά  ώστε τα φυσικά και νομικά
πρόσωπα, που προβαίνουν σε παρεμβάσεις (τομές
κ.λπ.) στο οδικό δίκτυο,  να είναι υποχρεωμένα να
αποκαθιστούν το οδικό δίκτυο και να φέρουν και
την ανάλογη ευθύνη.
Σε ότι αφορά το άρθρο 8, που αναφέρεται στην α-
ντιπλημμυρική προστασία η ΚΕΔΚΕ θεωρεί ότι 
έπρεπε επίσης να είχε προηγηθεί συζήτηση τόσο με
την ΤΕΔΚΝΑ όσο και με την ΚΕΔΚΕ, διότι στην
ουσία με τη διάταξη αυτή περιέρχονται στους ΟΤΑ
νέες αρμοδιότητες υψηλού κόστους χωρίς να εξειδι-
κεύεται η δημιουργία κόστους  της δαπάνης αυτής.
Προτείνει δε το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρ-
θρου 8 του νομοσχεδίου να διαμορφωθεί ως εξής:
«Από το οικονομικό έτος 2008 και εφεξής οι ανα-
γκαίες πιστώσεις που απαιτούνται για την άσκηση
των αρμοδιοτήτων της παραγράφου αυτής εγγρά-
φονται στον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσε-
ων του ΥΠΕΣΔΔΑ και κατανέμονται στους οικεί-
ους ΟΤΑ με απόφαση του Υπουργού, κατ΄ αναλο-
γία με τον αριθμό των φρεατίων υδροσυλλογής
που υφίστανται σε καθένα εξ΄ αυτών. Οι αναγκαί-
ες πιστώσεις προσδιορίζονται ύστερα από σχετική
μελέτη εκτίμησης του κόστους των λειτουργιών
αυτών, που εκπονείται από το ΥΠΕΧΩΔΕ σε συ-
νεργασία με την ΚΕΔΚΕ».
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Τις παρατηρήσεις και τις ενστάσεις
για το νομοσχέδιο του υπουργείου 
Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ κατέθεσε η
ΚΕΔΚΕ στην αρμόδια Επιτροπή της
Βουλής. Σύμφωνα με την ΚΕΔΚΕ το
Σχέδιο Νόμου -το τρίτο στη σειρά-
που κατατέθηκε στη Βουλή στις
23/5/06 δεν ικανοποιεί τις σύγχρονες
ανάγκες της χώρας μας για τις ΑΠΕ,
αλλά ούτε και τις δεσμεύσεις της απέ-
ναντι στην Ε.Ε. και το Πρωτόκολλο
του Κιότο. Ειδικότερα:

Στα θέματα της αδειοδότησης των
ΑΠΕ οι διατάξεις του είναι γενικόλο-
γες και επαμφοτερίζουσες, δεν εγγυώ-
νται τη γρήγορη και απρόσκοπτη έκ-
δοση των αδειών και αφήνουν πολλά
ζητήματα προς ρύθμιση σε μεταγενέ-
στερες Υπουργικές Αποφάσεις.

Ο ρόλος της ΡΑΕ γίνεται υπερτρο-
φικός, ενώ περιθωριοποιείται ο ρόλος

του ΚΑΠΕ και αγνοούνται οι ΜΚΟ 
από την εκπροσώπησή τους στα αρμό-
δια θεσμικά όργανα.

Απουσιάζει κάθε αναφορά στο Χω-
ροταξικό Σχεδιασμό, όπως έκαναν τα
προηγούμενα νομοσχέδια, και έχουν
απαλειφθεί διάφορες περιβαλλοντικές
σταθμίσεις και ρυθμίσεις υπέρ των 
ΑΠΕ.

Αφαιρεί το κεκτημένο για τις ήδη
εγκριθείσες άδειες για ΑΠΕ και καθιε-
ρώνει την επαναξιολόγησή τους, κα-
θώς και νέες μετρήσεις με μονοπωλια-
κούς υποδοχείς το ΚΑΠΕ και έναν 
ιδιώτη.

Επιτρέπει την εγκατάσταση υδρο-
ηλεκτρικών έργων μέχρι 20 MW 
(αντί των 10 MW μέχρι σήμερα),
πράγμα που απαιτεί μεγαλύτερα
φράγματα με σημαντικές επιπτώσεις
στο περιβάλλον.

Καθιστά προβληματική την ίδρυση
και λειτουργία υβριδικών σταθμών
στα μη διασυνδεδεμένα νησιά, και πε-
ριθωριοποιεί το τμήμα τους που προ-
έρχεται από ΑΠΕ υπέρ της συμβατι-
κής ενέργειας που προέρχεται από το
δίκτυο (πετρελαϊκά καύσιμα).

Δημιουργεί προβλήματα στο θέμα
της εξεύρεσης των απαραίτητων γηπέ-
δων για την εγκατάσταση των ΑΠΕ.
Ψ Καθιερώνει διατάξεις που δημιουρ-
γούν δυσκολίες στους αυτοπαραγω-
γούς ΑΠΕ.

Δεν προβλέπει κανένα μέτρο άμε-
σης υλοποίησης των έργων ενίσχυσης
και επέκτασης των ηλεκτρικών δικτύ-
ων μεταφοράς ΗΕ, παρά το γεγονός 
ότι πολλά από τα υπάρχοντα δίκτυα
είναι κορεσμένα και αδυνατούν να 
απορροφήσουν οποιαδήποτε πρόσθε-

τη ενέργεια από ΑΠΕ.
Πέραν του ανταποδοτικού τέλους,

δεν προβλέπει ένα ολοκληρωμένο και
αποτελεσματικό πλέγμα κινήτρων (θε-
σμικά,  χρηματοδοτικά, κλπ.) για τους
ΟΤΑ, έτσι ώστε να υπάρξει μία ουσια-
στική εμπλοκή τους και υποστήριξη
στο κρίσιμο θέμα της τοπικής ανάπτυ-
ξης των ΑΠΕ.  

Ουσιαστικά αγνοεί τους παραγω-
γούς μικρής ισχύος και τους μικρούς
καταναλωτές, καθώς και τις καλές 
ενεργειακές πρακτικές. 

Δεν καθιερώνει δράσεις ενημέρω-
σης και ευαισθητοποίησης του κοι-
νού, διαβούλευση για την αποφυγή
στρεβλώσεων και ένα ολοκληρωμένο
εθνικό πρόγραμμα δράσης για την 
ενημέρωση, στήριξη, αποδοχή και 
ένταξη των ΑΠΕ σε περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο.
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Ηαναβάθμιση των υπηρεσιών που πα-

ρέχουν στους πολίτες οι αστικές συ-
γκοινωνίες στην ελληνική περιφέρεια

και η επέκταση του καθεστώτος αντισταθμι-
στικής χρηματοδότησης,  όπως ακριβώς ισχύ-
ει στην  Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, πρώτον,
η αποτελεσματική αντιμετώπιση της ανεξέλε-
γκτης τοποθέτησης κεραιών κινητής τηλεφω-
νίας, δεύτερον,  και η εκλογίκευση, με καθιέ-
ρωση κλίμακας,  των προστίμων του Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας- κυρίως σε ότι αφορά
την παράνομη στάθμευση στις πόλεις - τρίτον,
ήταν τα  θέματα που έθεσε το προεδρείο της
ΚΕΔΚΕ στον υπουργό Μεταφορών και Επι-
κοινωνιών Μιχάλη Λιάπη κατά τη διάρκεια
συνάντησής τους.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ Πάρις
Κουκουλόπουλος αμέσως μετά τη συνάντηση με
τον υπουργό Μιχάλη Λιάπη, για το  πρώτο θέμα,
που αφορά στις αστικές συγκοινωνίες της ελλη-
νικής περιφέρειας και ειδικότερα στην επιδότησή
τους, ο υπουργός ήταν  μάλλον αρνητικός. 
«Αλλά, είπε ο κ. Κουκουλόπουλος,  επειδή ακρι-
βώς θέσαμε υπόψη του υπουργού μια ρεαλιστική
πρόταση, δεσμεύτηκε να την εξετάσει. 

Προφανώς πρέπει να - και θα - ξανάρθουμε. 
Εμείς θα επιμείνουμε στο συγκεκριμένο θέμα
γιατί η προώθηση της χρήσης μέσων μαζικής με-
ταφοράς, είναι μια ανάγκη και  για τα αστικά κέ-
ντρα της ελληνικής περιφέρειας, αλλά  και για να
καλυτερεύσει η προβληματική σήμερα επικοινω-
νία της υπαίθρου με τα αστικά κέντρα στην ελ-
ληνική περιφέρεια. Δεν πρόκειται να παραιτη-
θούμε από αυτόν τον αγώνα και θα φτάσουμε
στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο για να πετύχουμε
αυτόν το στόχο μας».
Στο δεύτερο ζήτημα, τις κεραίες κινητής τηλεφω-
νίας, η ΚΕΔΚΕ ζήτησε από τον υπουργό πρώτα
από όλα να επιταχυνθεί  η υλοποίηση  του πρό-
σφατα ψηφισθέντος νόμου προκειμένου να υ-
πάρξει μια εκλογίκευση στην αυθαίρετη τοποθέ-
τηση κεραιών κινητής τηλεφωνίας. 
Συγκεκριμένα όπως σημείωσε ο πρόεδρος της
ΚΕΔΚΕ ζητήθηκε από τον υπουργό «να διευκρι-
νιστεί πιο είναι το συγκεκριμένο κανονιστικό
διοικητικό πλαίσιο, που  θα μπορούσε να εφαρ-
μόσει ένας δήμαρχος μαζί με τους κατοίκους για
να απομακρύνει και ό,τι προϋφίσταται και ό,τι
τοποθετείται με τέτοιους τρόπους. Επίσης θεωρώ
ότι πρέπει να υπάρξει και ενεργοποίηση  της αρ-
μόδιας Ανεξάρτητης Αρχής στο συγκεκριμένο

τομέα, διότι η ανησυχία των πολιτών διογκώνε-
ται. Και όταν υπάρχει μια ανησυχία στην κοινω-
νία δεν μπορεί κανείς να αδιαφορεί».
«Ωστόσο, σημείωσε ο κ. Κουκουλόπουλος, επι-
μείναμε  ιδιαίτερα  στο ότι αυτό  το πλαίσιο δεν
μας καλύπτει και κυρίως δεν καλύπτει το αίσθη-
μα ασφάλειας σε ότι αφορά την υγεία των πολι-
τών. Την  άποψη αυτή βέβαια  είχαμε εκφράσει
και κατά τη διαδικασία ψήφισης του νόμου. 
Εμείς υποστηρίξαμε και υποστηρίζουμε ότι πρέ-
πει  να αυξηθούν τα όρια ασφαλείας για την το-
ποθέτηση  κεραιών κοντά  σε ευαίσθητους χώ-
ρους, όπως σχολεία, παιδικοί σταθμοί, νοσοκο-
μεία και γενικά σε χώρους που συγκεντρώνονται
ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες».
Το τρίτο ζήτημα αφορούσε τα πρόστιμα του
ΚΟΚ και την εκλογίκευσή τους. «Νομίζω, είπε ο
πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ, ότι σ’ αυτό το θέμα  βρή-
καμε αρκετά ανοικτό τον υπουργό. Δέχτηκε να
συμμετάσχει η ΚΕΔΚΕ σε μια Επιτροπή, που 
έχει συγκροτήσει το υπουργείο Μεταφορών. 
Εμείς ζητάμε να αναπροσαρμόζεται ο ΚΟΚ σε
διάφορα σημεία του, και  ιδιαίτερα στα πρόστιμα
παράνομης στάθμευσης μέσα στις πόλεις. Και
νομίζω ότι αυτό θα μπορέσουμε να το πετύχου-
με. Να εκλογικευτούν δηλαδή τα πρόστιμα πα-
ράνομης στάθμευσης, που σήμερα είναι υπερβο-
λικά και προκαλούν δικαιολογημένες αντιδρά-
σεις των πολιτών. Με  αρμοδιότητα του Δημοτι-
κού Συμβουλίου τα πρόστιμα να ορίζονται σε κά-
ποια όρια -  ανώτερα και  κατώτερα - ανάλογα
και με τη βαρύτητα του δρόμου. Δεν είναι όλες
οι παραβάσεις ίδιες. Δεν είναι ίδια η παράβαση,
ας πούμε, στην οδό Πανεπιστημίου από ένα ο-
ποιοδήποτε δρόμο επαρχιακής πόλης ή ακόμη
και από άλλους δρόμους στην Αθήνα.
Με τη συμμετοχή μας στην Επιτροπή θα καταθέ-
σουμε συγκεκριμένες προτάσεις για εκλογίκευση
των προστίμων. Θεωρώ ότι θα γίνει μια κλιμά-
κωση από ότι φαίνεται. Θα είναι από 20 έως 65,
θα είναι από 30 έως 65; Αυτό θα το δει η Επιτρο-
πή και θα το εγκρίνει τελικά ο υπουργός».
Η ηγεσία του υπουργείου  δεσμεύτηκε μεν να 
εξετάσει τα αιτήματα, σε μετέπειτα απάντησή
της ωστόσο τα απέρριψε…
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Την ίδια ώρα που η κυβέρνηση δεί-

χνει να «ξεχνά» τις υποχρεώσεις
της απέναντι στην Τοπική Αυτο-

διοίκηση, αφήνοντας ουσιαστικά στην τύχη
τους πλήθος μεταφερόμενων ή μεταφερθει-
σών αρμοδιοτήτων - καθώς δεν έχει μερι-
μνήσει ακόμη για την απόδοση των απα-
ραίτητων πόρων για τη χρηματοδότησή
τους - μια καθαρά κρατική αρμοδιότητα
και Συνταγματική υποχρέωση του κράτους,
έρχεται να φορτωθεί στις πλάτες των ΟΤΑ.
Έτσι λοιπόν, τα ήδη ελλειμματικά ταμεία
των δήμων καλούνται να αναλάβουν το κό-
στος του Τοπικού Αστυνόμου, η θέσπιση
του οποίου προβλέπεται σε Προεδρικό Διά-
ταγμα που υπέγραψαν - εν αγνοία της Αυ-
τοδιοίκησης - οι υπουργοί Εσωτερικών και
Δημόσιας Τάξης, Πρ. Παυλόπουλος και B.
Πολύδωρας, καθώς και ο υφυπουργός Οι-
κονομίας Π. Δούκας. 

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η  κυβέρνηση με-
ταφέρει την υποχρέωση για την ασφάλεια των
πολιτών και την πάταξη της εγκληματικότητας
στους δήμους, ρίχνοντάς τους την ευθύνη της
αστυνόμευσης. Και όλα αυτά συμβαίνουν, ενώ
η δημοτική αστυνομία έχει αφεθεί στην τύχη
της. 
Συγκεκριμένα, το κόστος για τον νέο θεσμό
για το 2006, διαμορφώνεται σε 6,280 εκατ. ευ-
ρώ που καλούνται να καλύψουν οι δήμοι, ενώ
προβλέπεται και επιβάρυνση του κρατικού
προϋπολογισμού κατά 2,040 εκατ. ευρώ. Πα-
ράλληλα, για τα επόμενα έτη το κόστος των
τοπικών αστυνόμων θα ανέλθει σε 5,200 εκατ.
ευρώ από τους προϋπολογισμούς των δήμων
και 1,600 εκατ. ευρώ από κρατικά χρήματα. 
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στο Διάταγμα,
που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως, στην έδρα του δήμου ή της κοινό-
τητας που δεν λειτουργεί Αστυνομικό Τμήμα,
ή Αστυνομικός Σταθμός, μπορεί να υπηρετεί
αστυνομικός ανακριτικός υπάλληλος, με βαθ-
μό Ανθυπαστυνόμου ή Αρχιφύλακα, που ονο-
μάζεται Τοπικός Αστυνομικός.  
Ο θεσμός ενεργοποιείται μόνο «εφόσον με 
απόφαση του οικείου Δημοτικού ή Κοινοτικού
Συμβουλίου παραχωρείται χώρος για την 
εγκατάστασή του και ο οικείος ΟΤΑ αναλαμ-
βάνει την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών
του Γραφείου του»!

Η επιλογή των τοπικών αστυνόμων θα γίνεται
καθ' υπόδειξιν του αρμόδιου αστυνομικού
διευθυντή, μεταξύ όσων Ανθυπαστυνόμων και
Αρχιφυλάκων υπηρετούν ήδη στο Αστυνομικό
Τμήμα στην περιοχή δικαιοδοσίας του οποίου
ανήκει ο Δήμος ή η Κοινότητα. 
Μεταξύ των καθηκόντων των Τοπικών Αστυ-
νόμων θα είναι η διεκπεραίωση ζητημάτων
καθημερινότητας των πολιτών, η άσκηση προ-
ανακριτικών καθηκόντων και προανακριτικών
πράξεων, ενώ θα είναι επίσης αρμόδιοι να ζη-
τήσουν τη συνδρομή και άλλων υπηρεσιών
για την αντιμετώπιση προβλημάτων. Παράλ-
ληλα, είναι επιφορτισμένοι να ενημερώνουν
άμεσα τους διοικητές τους για κάθε σημαντικό
συμβάν, να υποβάλουν καθημερινά αναφορά
για τις ενέργειες του τελευταίου 24ωρου και
να αναπτύσσουν τις απαραίτητες επαφές και
συνεργασίες με υπηρεσίες και φορείς της πε-
ριφέρειες. 
Η μονομερής απόφαση της κυβέρνησης για
τη σύσταση του νέου θεσμού, προκάλεσε από
την πρώτη στιγμή την έντονη και οργισμένη
αντίδραση της ΚΕΔΚΕ, που ξεκαθάρισε ότι
το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών και η
πρόληψη και  αντιμετώπιση της εγκληματικό-
τητας, ιδίως στις απομακρυσμένες περιο-
χές, είναι μια σοβαρή κρατική υπόθεση,
που δεν μπορεί να μετατίθεται με
πρόχειρους και επιπόλαιους τρόπους
σε τρίτους, ούτε βέβαια να εγκαλεί-
ται η Αυτοδιοίκηση για ευθύνες
που δεν έχει. 
Αναλυτικότερα, όπως δήλωσε ο
πρόεδρος τη ΚΕΔΚΕ Πάρις
Κουκουλόπουλος, με τη συ-
γκεκριμένη απόφαση «φαί-
νεται πως παγιώνεται 
από την πλευρά της κυ-
βέρνησης η προσφιλής,
τελευταία, τακτική της
να αποφασίζει για θέ-
ματα της Αυτοδιοίκη-
σης ερήμην της».
Όπως υπογραμμίζει ο κ.
Κουκουλόπουλος «μέχρι τώρα, εί-
χαμε την καθιέρωση με νόμο των
Δημοτικών Συμβουλίων Νεολαίας
χωρίς την άποψη της Αυτοδιοίκη-
σης, την κατάργηση της εκπροσώ-
πησης της Αυτοδιοίκησης
στο Ταμείο Παρακαταθηκών

και Δανείων, την παρέμβαση στο θέμα των
Λαϊκών Αγορών. Τώρα, με την υπογραφή του
Προεδρικού Διατάγματος  για τον Τοπικό Α-
στυνόμο - και χωρίς καν να προηγηθεί η ελά-
χιστη ενημέρωση- η κυβέρνηση παρεμβαίνει
και στους δημοτικούς προϋπολογισμούς, υλο-
ποιώντας πολιτικές ασφάλειας των πολιτών -
μια καθαρά κρατική αρμοδιότητα και Συνταγ-
ματική υποχρέωση του κράτους -  με ξένα
κόλλυβα». 
Μάλιστα, με δεδομένο ότι τον «λογαριασμό»
καλούνται να τον  πληρώσουν οι δήμοι - και
μάλιστα οι μικροί - από τα πενιχρά τους έσο-
δα, ο πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ εκφράζει και την
έκπληξη του, για το γεγονός ότι το Προεδρικό
Διάταγμα εκτός από τους κ. Πολύδωρα και
Δούκα, έχει υπογράψει και ο υπουργός Εσω-
τερικών Π. Παυλόπουλος, ο οποίος «και οφεί-
λει να γνωρίζει, και γνωρίζει, την οικονομική
κατάσταση των δήμων και ιδιαίτερα των μι-
κρών Καποδιστριακών». 
Στην ανακοίνωση της ΚΕΔΚΕ επισημαίνεται
όμως και μία ακόμη πτυχή του ζητήματος: το
γεγονός ότι το Προεδρικό Διάταγμα μας παρα-
πέμπει  πολλά χρόνια πίσω, «στα χρόνια του
χωροφύλακα», αφού στις υποχρεώσεις του Δή-

μου, εκτός του κόστους λειτουργίας
του Γραφείου της Αστυνομίας, είναι
και  το να αναλάβει και το κόστος
διαμονής του Τοπικού Αστυνό-
μου! Μάλιστα διατυπώνεται ο
προβληματισμός ότι ίσως «ο
Τοπικός Αστυνόμος προοιωνί-
ζει  και την  πολιτική που θα
ακολουθήσει εφεξής η κυβέρ-
νηση : να δανείζεται δηλαδή
από τους προϋπολογισμούς
των δήμων τις δαπάνες, για τις
ήδη μεταφερόμενες στους δή-
μους αρμοδιότητες ή για άλλες
που σκέφτεται να μεταφέρει
σιωπηρά και πλαγίως στην Αυ-
τοδιοίκηση».
Για όλους τους παραπάνω λό-
γους η ΚΕΔΚΕ έχει ήδη καλέ-

σει την κυβέρνηση «να αναλάβει
τις ευθύνες της» κάτι που πρακτι-
κά θα σήμαινε την απόσυρση του
Προεδρικού Διατάγματος και την
ανάληψη από τον κρατικό προϋ-
πολογισμό του κόστους για την 
επιχορήγηση του θεσμού του Το-
πικού Αστυνόμου».

ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ
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Σε μεγάλο «αγκάθι» για τα οικονομικά
των ΟΤΑ εξελίσσεται ο πολυδιαφη-
μισμένος θεσμός της μερικής απα-

σχόλησης. 
Μετά την επίσημη παραδοχή - μέσω εγκυ-
κλίου - από την πλευρά του υπουργείου Εσω-
τερικών, ότι οι απασχολούμενοι με καθεστώς
μερικής απασχόλησης στους δήμους, όχι μό-
νο δικαιούνται επιδομάτων, αλλά μάλιστα
μπορούν να διεκδικήσουν και την αναδρομι-
κή καταβολή τους, η κατάσταση δείχνει να
επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο. 

Συγκεκριμένα, η εγκύκλιος του υφυπουργού 
Εσωτερικών Αθ. Νάκου, με ημερομηνία 11 
Απριλίου 2006, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι τα
δύο επιπλέον επιδόματα - ειδικής απασχόλησης
και κινήτρου απόδοσης - που αναγνώρισε με
γνωμοδότησή του το Ελεγκτικό Συνέδριο, «έ-
χουν αναδρομική ισχύ, από την ημερομηνία
πρόσληψης καθενός από τους συμβασιούχους
μερικής απασχόλησης». 
Στην εγκύκλιο ωστόσο του υφυπουργού, για μί-
α ακόμη φορά, δεν διευκρινίζεται πώς θα καλυ-
φθεί το κόστος. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι με-
τά και την τελευταία εξέλιξη, στελέχη των ερ-
γαζομένων στους δήμους, αλλά και αιρετοί της
Αυτοδιοίκησης μιλούν για «βραδυφλεγή βόμ-
βα» στους κόλπους της Αυτοδιοίκησης, ενώ
κάνουν πλέον ανοικτά λόγο για «προσπάθεια
από πλευράς κυβέρνησης να μεταφέρει εξ ολο-
κλήρου τη δαπάνη στους δήμους». Υπενθυμίζε-
ται ότι μέχρι σήμερα το κόστος της μερικής 
απασχόλησης καλύπτεται κατά τα δύο τρίτα 
από κρατικούς πόρους και μόνον στο ένα τρίτο
από κονδύλια της Αυτοδιοίκησης. Σύμφωνα με
εκτιμήσεις αιρετών όμως, αν το κόστος της
αναδρομικότητας μεταφερθεί στους δήμους,
τότε η συμμετοχή της Αυτοδιοίκησης, θα πλη-
σιάζει πλέον το 50%. Σημειώστε δε, ότι δεκά-
δες εργαζόμενοι, οι οποίοι διορίστηκαν στις αρ-
χές του 2005, πρέπει να λάβουν αναδρομικά τα
επιδόματα για το διάστημα των τελευταίων 18
μηνών, γεγονός που συνεπάγεται κόστος περί-
που 18 εκατομμυρίων ευρώ.  

Χαρακτηριστικό άλλωστε της κατάστασης που
επικρατεί αναφορικά με τους εργαζόμενους με-
ρικής απασχόλησης στους δήμους, είναι και το
γεγονός ότι ακόμη δεν έχει υπογραφεί η σχετι-
κή προγραμματική σύμβαση της ΚΕΔΚΕ με το
ΥΠΕΣ, δεν έχει συγκληθεί η επιτροπή παρακο-
λούθησης του θεσμού, ενώ τέλος, παρότι έχουν
ζητηθεί από την ΚΕΔΚΕ αναλυτικά στοιχεία
για τους απασχολούμενους σε κάθε δήμο, δεν
έχουν ακόμη σταλεί από το υπουργείο. 
Σύμφωνα με τα τελευταία συγκεντρωτικά στοι-
χεία που έχει στη διάθεσή της η ΚΕΔΚΕ, από
τις 13.624 θέσεις μερικής απασχόλησης που 
έχουν εγκριθεί, οι 11.421 αφορούν τους δή-
μους, οι 1.723 τις Νομαρχίες και οι 480 τις Πε-
ριφέρειες. Παρόλα αυτά, μέχρι στιγμής οι μερι-
κώς απασχολούμενοι που εργάζονται, δεν ξε-
περνούν τους 6΄.687 (5.831 δήμοι, 817 Νομαρ-
χίες και 39 περιφέρειες) καθώς όπως φαίνεται
οι περισσότεροι ΟΤΑ δεν προχώρησαν σε προ-
σλήψεις λόγω της ασάφειας που επικρατούσε
αναφορικά με το κόστος.
Σε κάθε περίπτωση, με βάση τα σημερινά δεδο-
μένα, στο μισθό των περίπου 10.000 εργαζομέ-
νων με καθεστώς μερικής απασχόλησης θα
πρέπει πλέον - κατά περίπτωση - να συνυπολο-
γίζονται τα επιδόματα ως εξής : κίνητρο απόδο-
σης (από 86 έως 150 ευρώ) , ειδικό επίδομα 
απασχόλησης στους ΟΤΑ (από 84 έως 132 ευ-
ρώ), οικογενειακό επίδομα ( εξαρτάται από τον
αριθμό τέκνων) και τα κατ΄ αποκοπή έξοδα κί-
νησης (270 ευρώ). Ο βασικός κανόνας για τη
διαμόρφωση των αποδοχών του προσωπικού
μερικής απασχόλησης τόσο για τους δήμους 
όσο και για τις νομαρχίες, όπως προβλέπεται
στην εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών, εί-
ναι ο παρακάτω : (βασικός μισθός + κίνητρο 
απόδοσης + επίδομα ειδικής απασχόλησης +
οικογενειακής παροχή) Χ 4/7,5. Αν και το ύψος
των επιδομάτων εξαρτάται από τη φύση της ερ-
γασίας κάθε εργαζόμενου, την οικογενειακή
του κατάσταση και την κατηγορία εκπαίδευσης
στην οποία ανήκει, ωστόσο, εκτιμάται ότι ο μη-
νιαίος μισθός ενός μερικώς απασχολούμενου 
αναμένεται κατά μέσο όρο να αυξηθεί κατά

250 - 300 ευρώ. Επιπλέον το προσωπικό αυτό
δικαιούται και μέρος των κατ΄ αποκοπή εξόδων
κίνησης. Σε κάθε περίπτωση το ποσό των 500
ευρώ, που είχε υπολογισθεί αρχικώς, ως μη-
νιαίες αποδοχές, αναμένεται να ανέβει κατά πο-
λύ, δικαιώνοντας, δυστυχώς, τις αρχικές δυσοί-
ωνες προβλέψεις της ΚΕΔΚΕ.
Υπενθυμίζεται εξάλλου, ότι η Πανελλήνια Ο-
μοσπονδία Εργαζομένων στους δήμους (ΠΟΕ-
ΟΤΑ), είχε επισημάνει από την πρώτη στιγμή
ότι οι μερικώς απασχολούμενοι δικαιούνται τα
επιδόματα. Διάσταση απόψεων ωστόσο, επι-
κράτησε σε δήμους και νομαρχίες, καθώς 
υπήρχαν ορισμένοι όπου τάσσονταν υπέρ της
χορήγησης των επιδομάτων, την ώρα που άλ-
λοι αρνούνταν την καταβολή. Κατά την έναρ-
ξη εφαρμογής του θεσμού μερικής απασχόλη-
σης μάλιστα, το υπουργείο Εσωτερικών με 
εγκύκλιό του  (στις 18 Ιανουαρίου του 2005)
είχε νομιμοποιήσει τη μη χορήγηση των επι-
δομάτων ειδικής απασχόλησης και κινήτρου
απόδοσης, με το επιχείρημα ότι αυτά κατα-
βάλλονται μόνο σε υπαλλήλους πλήρους απα-
σχόλησης ή εφόσον συντρέχουν ειδικές προϋ-
ποθέσεις. Τελικώς όμως αναγκάσθηκε σε μία
πρώτη αναδίπλωση, ύστερα από απόφαση της
Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το 
οποίο απεφάνθη κατά πλειοψηφία πως «το εν
λόγω προσωπικό δικαιούται, πέραν της αναλο-
γίας του βασικού μισθολογικού κλιμακίου στο
οποίο κατατάσσεται και αναλογία του επιδό-
ματος ειδικής απασχόλησης και του κινήτρου
απόδοσης». Με την εγκύκλιό του στις  28 Φε-
βρουαρίου, ο κ. Νάκος είχε ανακαλέσει την
προηγούμενη απόφαση του και είχε αναγνωρί-
σει τα μισθολογικά δικαιώματα των μερικώς
απασχολούμενων. 
Η τελική αναδίπλωση ωστόσο, που αναγνωρί-
ζει και την αναδρομικότητα - χωρίς να διευκρι-
νίζει από πού θα προκύψουν τα οφειλόμενα
ποσά - εγείρει εύλογα ανησυχία, ότι για μία α-
κόμη φορά το κόστος θα μετακυληθεί στις
«πλάτες» των δήμων, με καταστροφικές συνέ-
πειες για τα ταμεία των ΟΤΑ και μάλιστα σε
προεκλογική περίοδο.

• Το κόστος της αναδρομικής καταβολής των επιδομάτων των μερικώς
απασχολουμένων στους δήμους  υπολογίζεται σε 18 εκ. ευρώ
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Τη μακρινή, αλλά τόσο κοντά στους
Έλληνες, Αίγυπτο επισκέφθηκε  στα
μέσα Μαρτίου αντιπροσωπεία με-

λών του Δ.Σ. της ΚΕΔΚΕ. Μακρινή, αφού
βρίσκεται σε μια άλλη ήπειρο και κοντινή
γιατί μας ενώνουν στενοί δεσμοί εδώ και
πολλά χρόνια. 

Οι ξένοι, οι Ευρωπαίοι, παραδείγματος χάριν,
όταν φτάνουν στην αιγυπτιακή πρωτεύουσα αι-
σθάνονται πως βρίσκονται σε έναν εντελώς δια-
φορετικό κόσμο: η αρχιτεκτονική της πόλης, τα
τζαμιά, οι γυναίκες που όλο και πιο συχνά κυ-
κλοφορούν στους δρόμους σκεπασμένες με μα-
ντίλες, οι πιστοί μουσουλμάνοι που την ώρα
της προσευχής απλώνουν στο έδαφος ένα χαλά-
κι και προσεύχονται ακούγοντας την φωνή του
ιμάμη να ψέλνει, όλα φαντάζουν διαφορετικά.
Μια πόλη με περίπου είκοσι εκατομμύρια αν-
θρώπους δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη ,
πόσο μάλλον που για τους μουσουλμάνους θε-
ωρείται η «Μητέρα του Κόσμου».  
Το Κάιρο υπήρξε ο υποχρεωτικός σταθμός του
ταξιδιού προκειμένου να φτάσουμε στον προο-
ρισμό μας που δεν ήταν άλλος από το προσκύ-
νημα στην Ιερά Μονή της Αγίας Αικατερίνης
στο Σινά και στην Αλεξάνδρεια, όπου έζησε με-
γάλο μέρος Ελλήνων της διασποράς και οι ο-
ποίοι σφράγισαν με την παρουσία τους την ει-
κόνα της πόλης και τις στενές  σχέσεις φιλίας
με τους Αιγυπτίους της Αλεξάνδρειας. 
Παρόλα αυτά, κανείς δεν μπορεί να φτάσει στο
Κάιρο και να αντισταθεί στον πειρασμό να επι-
σκεφθεί τις πυραμίδες , στη Γκίζα. Αυτό ακρι-
βώς έκανε και η ομάδα της ΚΕΔΚΕ. Όταν φθά-
νει κανείς στην περιοχή με τις πυραμίδες, στη
Γκίζα, το πρώτο πράγμα που σκέπτεται είναι το
πώς είναι δυνατόν να έχουν χτιστεί αυτά τα οι-
κοδομήματα που αποτελούν ένα από τα επτά
θαύματα του κόσμου. Χτισμένες 2500 χρόνια
π.Χ., με εντολή των Φαραώ, ως βασιλικά μνή-
ματα , αποτέλεσαν έργο ζωής για ολόκληρες γε-
νιές Αιγυπτίων. Σύμφωνα με τελευταίες μελέ-
τες οι εργάτες που κατασκεύασαν τις πυραμίδες
δεν ήταν σκλάβοι, όπως παρουσιάζονται σε χο-

λιγουντιανές ταινίες , αλλά αγρότες που την 
εποχή που πλημμύριζε ο Νείλος και δεν μπο-
ρούσαν να ασχοληθούν με τα χωράφια τους,
δούλευαν εναλλακτικά στο χτίσιμο των πυραμί-
δων. Γύρω τους απλώνεται η έρημος και έτσι
γίνεται ακόμη πιο επιβλητικός ο όγκος τους πα-
ρόλο που σήμερα όλο και περισσότερο η πόλη
επεκτείνεται προς αυτές. 
Άλλη μια επίσκεψη είναι επιβεβλημένη στην
αιγυπτιακή πρωτεύουσα : το Αιγυπτιακό Μου-
σείο του Καΐρου. Εδώ μπορεί κανείς να δει
μούμιες  Φαραώ -αντρών και γυναικών - που
χρονολογούνται από το 1650 π.Χ. έως το 945 
μ.Χ. , σαρκοφάγους, Φαγιούμ, αγάλματα, κο-
σμήματα απείρου κάλλους. Άλλα αξιοθέατα εί-
ναι φυσικά ο Νείλος που διασχίζει την πόλη
δροσίζοντας τους κατοίκους της, αλλά  και τα
πάμπολλα τζαμιά με τους ψηλούς μιναρέδες
τους εκπληκτικής  αρχιτεκτονικής . 
Όμως είναι καιρός να φτάσουμε στον προορι-
σμό μας: τη Μονή Σινά. Αεροπορικώς φτάνου-
με στο Σαρμ -Ελ-Σέχ, ένα τουριστικό θέρετρο
πάνω στην Ερυθρά Θάλασσα. Από εκεί, με
πούλμαν, φτάνουμε μετά από τρεις ώρες στη
Μονή της Αγίας
Αικατερίνης, αφού
διασχίσαμε πολλά
χιλιόμετρα ερήμου,
συναντώντας, που
και που, βεδουί-
νους που είχαν
στήσει σκηνές στην
άκρη του δρόμου
και γύρω από φω-
τιές έπιναν το τσάι
τους , ενώ προσπα-
θούσαν να πουλή-
σουν στους περα-
στικούς χειροτε-
χνήματά τους. 
Η γαλήνη σ' αυτόν
τον τόπο είναι το
πρώτο πράγμα που
αισθάνεσαι παρόλο
που το τοπίο είναι

τραχύ, περιτριγυρισμένο από βράχια και άμμο,
αλλά οι υψηλές βουνοκορφές δίνουν μια αί-
σθηση μεγαλείου. 
Σ΄ αυτή την περιοχή και στις γύρω κορυφές των
βουνών, τον τρίτο αιώνα άρχισαν να εγκαθί-
στανται χριστιανοί σε ατομικά ερημητήρια για
να βρίσκονται κοντά στους βιβλικούς τόπους
και να προστατεύονται από τους διώκτες τους.
Σύμφωνα με την παράδοση, λίγο αργότερα, χτί-
στηκε με τη βοήθεια της Ελένης,  μητέρα του
αυτοκράτορα Κωνσταντίνου, μια μικρή εκκλη-
σία και ένας πύργος για την άμυνα των χριστια-
νών. Εδώ υπάρχει μέχρι σήμερα -πάντα σύμ-
φωνα με την παράδοση-  και η φλεγόμενη βά-
τος που σύμφωνα με τις Γραφές ήταν η μορφή
που πήρε ο Θεός για να παρουσιαστεί στον
Μωϋσή και να πάρει τις Δέκα Εντολές. Τον έ-
κτο αιώνα , την εποχή του Ιουστινιανού χτίστη-
κε κατ' εντολή του μια εκκλησία για τους μονα-
χούς που ζούσαν εκεί και ένα οχυρωματικό τεί-
χος. Σήμερα, η Μονή είναι αφιερωμένη στην
Αγία Αικατερίνη που μαρτύρησε στην Αλεξάν-
δρεια, ενώ αρχικά ήταν αφιερωμένος στην Πα-
ναγία. Τον ένατο αιώνα βρέθηκαν σύμφωνα με

Ç ÊÅÄÊÅ êïíôÜ 
óôïí åëëçíéóìü ôçò Áéãýðôïõ
Αντιπροσωπεία του Δ.Σ. επισκέφθηκε το Πατριαρχείο της Αλεξάνδρειας
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μαρτυρίες τα λείψανα της στο όρος που σήμερα
έχει πάρει το όνομά της και από τότε λατρεύε-
ται από τους χριστιανούς που έρχονται από όλα
τα μέρη του κόσμου. Στην είσοδο της εκκλησί-
ας υπάρχει ένα ωραίο καμπαναριό , οι εννέα
καμπάνες του οποίου ήταν δώρο του ρώσου
τσάρου, το 1871. Απέναντι από αυτό φαίνεται 
ο μιναρές ενός μουσουλμανικού τεμένους που
βρίσκεται στο περίβολο της Μονής , από τον
ενδέκατο αιώνα. Οι θρησκείες εδώ συνυπάρ-
χουν ειρηνικά. 
Την αντιπροσωπία της ΚΕΔΚΕ υποδέχθηκε
στη Μονή ο πατήρ Παύλος. Στην ειδική αίθου-
σα όπου δέχονται τους επιφανείς επισκέπτες
τους, οι μοναχοί προσέφεραν στην αντιπροσω-
πεία της ΚΕΔΚΕ ρακή και γλυκά, αλλά και 
έναν καλαίσθητο τόμο με την ιστορία της Μο-
νής και με φωτογραφίες του φυσικού τοπίου.
Με τη σειρά του, ο επικεφαλής της αντιπροσω-
πείας και πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών
Σχέσεων της ΚΕΔΚΕ, Απ. Κοιμήσης, προσέφε-
ρε ως ενίσχυση για τη μονή επιταγή 10.000 ευ-
ρώ εκ μέρους της Κεντρικής Ένωσης. 
Ο πατήρ Παύλος στη συνέχεια ξενάγησε την
ομάδα των αιρετών στους ναούς της Μονής, 
όπου είχαν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα
λείψανα της Αγίας Αικατερίνης και να θαυμά-
σουν τις ανεκτίμητης αξίας εικόνες που χρονο-
λογούνται από τον έκτο αιώνα. Πίσω από το
ναό αντίκρισαν τον θαλερό  θάμνο  που σύμ-
φωνα με την παράδοση ήταν η φλεγόμενη βά-
τος. Στη συνέχεια επισκέφθηκαν το  Σκευοφυ-
λάκιο, όπου εκτίθενται σήμερα πολλοί από τους
σημαντικότερους θησαυρούς της Μονής. Τέ-
λος,  η αντιπροσωπεία της ΚΕΔΚΕ οδηγήθηκε
στη Βιβλιοθήκη της Μονής όπου βρίσκεται μια
από τις μεγαλύτερες συλλογές βυζαντινών χει-
ρογράφων , συμπεριλαμβανομένων και μερι-
κών σελίδων από τη Βίβλο του 4ου αιώνα, η 
οποία πιστεύεται ότι ήταν μία από τις πενήντα
που παράγγειλε ο Μέγας Κωνσταντίνος.  
Πριν αναχωρήσουμε οι μοναχοί μας προσέφε-
ραν ένα λιτό γεύμα και με τις ευλογίες τους φύ-
γαμε από τη μονή με προορισμό το Σαρμ Ελ
Σέχ . 
Επόμενος σταθμός του ταξιδιού, ήταν η πάλαι
ποτέ κοσμοπολίτισσα Αλεξάνδρεια, κέντρο του
Ελληνισμού μέχρι τη δεκαετία του 1950. Η με-
γάλη  ελληνική κοινότητα στην Αλεξάνδρεια
δημιουργήθηκε από το 1893, ενώ σήμερα πα-
ραμένουν στην πόλη μόνο πεντακόσιοι Έλλη-
νες. Είναι μια πόλη χτισμένη πάνω στη Μεσό-
γειο και ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της.
Σήμερα τα όμορφα κτίριά της, αρκετά από τα
οποία νεοκλασικά που ανήκαν σε έλληνες επι-

χειρηματίες , αλλά και ανθρώπους των Τεχνών
και των Γραμμάτων, έχουν ερημώσει. Σώζεται
όμως το σπίτι του μεγάλου Αλεξανδρινού ποι-
ητή, Κωνσταντίνου Καβάφη, το οποίο έχει με-
τατραπεί σε Μουσείο, το οποίο όπως ήταν φυ-
σικό, επισκέφθηκαν και οι αιρετοί σ' αυτό το
ταξίδι τους. 
Όμως σκοπός της επίσκεψης στην πόλη που
κτίστηκε από τον Μέγα Αλέξανδρο στα 331
π.Χ., ήταν το Πατριαρχείο Αλεξάνδρειας. Εκεί,
μας περίμενε ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας και
Πάσης Αφρικής, Θεόδωρος ο οποίος περιήγησε
τους αιρετούς στο παλαιό και το νέο Πατριαρ-
χείο οι επισκευές του οποίου ολοκληρώνονταν
προκειμένου να εορταστούν εκεί τα Θυρανοί-
ξια. Το νέο Πατριαρχείο καταλαμβάνει 200
τ.μ., ενώ έχει θεμελιωθεί πριν από 150 χρόνια.
Στον ισόγειο χώρο υπάρχει βιβλιοθήκη με
14.000 τόμους και στα υπόγειά του, όπου υπήρ-
χαν δεξαμενές από την εποχή του Πτολεμαίου,
δημιουργείται σήμερα Μουσείο.
Ο Πατριάρχης μίλησε για το έργο του προκατό-
χου του, μακαριστού Πέτρου, το οποίο επικε-
ντρωνόταν στην εκπαίδευση Αφρικανών, κα-
θώς σε 40 από τις 54 χώρες της ηπείρου υπάρ-
χουν ορθόδοξες ιεραποστολές. Το έργο αυτό
συνεχίζει και ο νυν Πατριάρχης με την κατα-
σκευή στους τόπους των ιεραποστολών νοσο-
κομείων , μονάδων καθαρισμού νερού, σχολεί-
ων , ενώ μόνο αργότερα θα ιδρυθούν  ναοί κα-
θώς  - όπως είπε ο Πατριάρχης - σημαντικότερο
για τους ανθρώπους εκεί είναι να λύσουν το
πρόβλημα της επιβίωσης τους. Στο νέο Πα-
τριαρχείο θα δημιουργηθεί Θεολογική Σχολή
για Αφρικανούς , όπου εκτός από τα ιερατικά
μαθήματα θα διδάσκονται και ειδικότερα μαθή-
ματα όπως π.χ. γεωπονική. Για την ολοκλήρω-
ση αυτού του έργου , η ΚΕΔΚΕ προσέφερε στο
Πατριαρχείο τη δική της οικονομική συμβολή
της τάξης των 25.000 ευρώ. 
Στη συνέχεια, η αντιπροσωπεία της ΚΕΔΚΕ 
επισκέφθηκε το Ελληνικό Προξενείο , το οποίο
είναι το πρώτο που συστάθηκε από την ίδρυση
του Ελληνικού κράτους και λειτούργησε το
1833, με πρόξενο τον Μιχ. Τοσίτσα. Το κτίριο,
όπως εξήγησε ο νυν πρόξενος, Θεοχάρης Λα-
λάκης, στεγάζεται στο παλαιό Μπενάκειο Ορ-
φανοτροφείο, το οποίο λειτουργούσε έως το
1960, ενώ στη συνέχεια καθώς έφθινε η πόλη
και οι ελληνικής καταγωγής κάτοικοι την εγκα-
ταλείπουν , το ορφανοτροφείο που δεν έχει πια
τροφίμους μετατρέπεται, το 1972, σε προξενείο
για να προφυλάξει από τις απαλλοτριώσεις του
νέου αιγυπτιακού καθεστώτος του Νάσερ, το
«ελληνικό τετράγωνο» όπως λέγεται η περιοχή

με τον ναό της Ευαγγελίστριας και διάφορα α-
κίνητα και ιδρύματα ελληνικών συμφερόντων.
Στον ίδιο χώρο στεγάζονται το Δημοτικό, Γυ-
μνάσιο και Λύκειο όπου σήμερα φοιτούν συνο-
λικά 82 μαθητές. 

Απ. Κοιμήσης: Η Αυτοδιοίκηση στηρίζει
την ελληνική διασπορά
Ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας των μελών
του ΔΣ της ΚΕΔΚΕ, Απόστολος Κοιμήσης, 
εξηγώντας τον σκοπό του ταξιδιού αυτού, επε-
σήμανε πως η ΚΕΔΚΕ έχει από καιρό αναπτύ-
ξει αρκετές πρωτοβουλίες για τη στήριξη των
Πατριαρχείων, αφού συμβάλλουν σε μεγάλο
βαθμό στη διάδοση του ελληνο-ορθόδοξου πο-
λιτισμού και στη διεύρυνση εθνικών στόχων
και συμφερόντων. Ανάλογες επισκέψεις και
οικονομική ενίσχυση έχει δοθεί και στο Πα-
τριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως και Ιεροσολύ-
μων και σε πολλές μονές. Η ΚΕΔΚΕ θεωρεί
πως μέσα από την ορθοδοξία μπορούν να
διευρυνθούν δίκτυα ελληνισμού και η Αυτο-
διοίκηση να συμβάλει σ' αυτό συμμετέχοντας
με εκπροσώπους της σε ευρωπαϊκά αλλά και
παγκόσμια fora. 
Επίσης, για τον ίδιο σκοπό οργανώνει προ-
γράμματα φιλοξενίας νέων Ελλήνων αποδή-
μων του εξωτερικού, αλλά και νέων που εκ-
παιδεύονται στην ελληνορθόδοξη παράδοση.
Έχει επίσης 
αναπτύξει και στηρίζει ενεργά το Δίκτυο των
ελληνικής καταγωγής Αιρετών στην Ευρώπη
και έχει προτείνει το Δίκτυο αυτό να αποκτή-
σει διεθνή χαρακτήρα, δηλαδή να συνδέσει
τους Έλληνες σ' ολόκληρο τον κόσμο. Η
ΚΕΔΚΕ 
επίσης συνεργάζεται και με το υπουργείο Εξω-
τερικών , τις κατά τόπους ελληνικές κοινότη-
τες και προξενεία με μεγάλη επιτυχία  και βρί-
σκει ανταπόκριση εκ μέρους της ελληνικής
διασποράς.  Πρόκειται -όπως είπε ο κ. Κοιμή-
σης - για ένα σχέδιο «τοπικής διπλωματίας»,
με  σκοπό τη διευκόλυνση κρίσιμων ζητημά-
των που αφορούν τη χώρα μας. 
Στη αποστολή συμμετείχαν εκτός από τον 
κ. Κοιμήση, οι δήμαρχοι Αργοστολίου, Γερά-
σιμος Φόρτες,  Χανίων, Κυριάκος Βιρβιδά-
κης, Συκεών, Σίμος Δανιηλίδης, Αγίας Βαρ-
βάρας, Λάμπρος Μίχος, Ευόσμου, Παναγιώ-
της Αλεξανδρίδης, Πόρου, Σπύρος Σπυρίδων,
η δημοτική σύμβουλος Βαρδουσίων, Γιώτα
Γαζή, και ο δημοτικός σύμβουλος Χαϊδαρίου,
Δημήτρης Μαραβέλιας. 
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