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“Δύναμη”

Έκδοση της ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Mοναστηρίου 326 ΤΚ 546 28
Τηλ. 2310-388195 Fax. 2310-776414
Υπεύθυνος Έκδοσης - Διευθυντής
Ηλίας Βασιλάκης
τηλ. 6975905010
e-mail: VASILAKIS.H@hotmail.com
Αρχισυντάκτης
Δημήτριος Χρυσουλάς
τηλ. 6979972000
e-mail: xrysoulas@hotmail.com
Συντακτική επιτροπή
Βασίλειος Γιαννακόπουλος τηλ. 6975905020
Γεώργιος Λαμπάδας
6975909000
Χριστόδουλος Χριστοδουλής
6979909909
Νομική υποστήριξη
1) Σωτήριος Κατσαρός – Δικηγόρος Αθηνών
Συνταγματολόγος – Ποινικολόγος
2) Ιωάννης Μισαηλίδης – Δικηγόρος Θεσ/νίκης
3) Παύλος Νικολαίδης – Δικηγόρος Θεσ/νίκης

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ

Η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική,
μερική, ή περιληπτική ή κατά παράφραση
ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου του
περιοδικού με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό,
ηλεκτρονικό φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή
άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του
εκδότη.
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου
που ισχύουν στην χώρα μας.

ΕΝΥΠΟΓΡΑΦΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Τα ενυπόγραφα κείμενα εκφράζουν
τις απόψεις του υπογράφοντα
και όχι απαραίτητα τις θέσεις - απόψεις
και προβληματισμούς της Ένωσης.
Φωτοστοιχειοθεσία:
Δημήτριος Καραβάς
28ης Οκτωβρίου 100
τηλ. 2310 - 727151
Εκτύπωση:
Δημήτριος Κοτσαρίδης
τηλ. 2310 - 707188
Χορηγοίεπικοινωνίας:
Υπουργείο Μακ. Θράκης
Δήμος Θεσσαλονίκης
Νομαρχία Θεσσαλονίκης

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ασκήσουμε δριμεία μέν, καλόπιστη δε, κριτική
για ότι στραβό συμβαίνει στους χώρους της
Ελληνικής Αστυνομίας είτε την ευθύνη φέρει
η Πολιτική και Φυσική ηγεσία είτε την ευθύνη
φέρουν οι συνδικαλιστικοί φορείς και θα
αναδείξουμε τις δράσεις των Πολιτιστικών και
Αθλητικών Συλλόγων Αστυνομικών.
Εκτός των άλλων, το περιοδικό μας, θα σας
ενημερώνει για θεσμικά, μισθολογικά και για
Ηλίας Α. Βασιλάκης
συνταξιοδοτικά θέματα. Θα κυκλοφορεί σε
Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι αναγνώστες. πανελλαδική κλίμακα σε 6.000 αντίτυπα και
Η Ένωσή μας, αποφάσισε την έκδοση ενός στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα διανέμεται
περιοδικού, που θα έχει σκοπό να σας από το περίπτερο της Ελληνικής Αστυνομίας
ενημερώνει για όλα τα δρώμενα στην Ένωσή σε 10.000 αντίτυπα. Επίσης θα υπάρξουν
μας, αλλά και γενικότερα για όσα συμβαίνουν και έκτακτες εκδόσεις όταν θα προκύπτουν
στον Noμό μας (και όχι μόνο) και αφορούν σπουδαίας σημασίας ζητήματα που θα αφορούν
την Αστυνομία και την Κοινωνία. Αποφασίσαμε τους συναδέλφους.
να εκδώσουμε ένα περιοδικό το οποίο εκτός Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι το περιοδικό
από τις δράσεις της Ένωσής μας θα φιλοξενεί, «Δύναμη» θα γίνει το αγαπημένο περιοδικό
χωρίς λογοκρισίες, κείμενα Συνδικαλιστικών όλων των Αστυνομικών, Ειδ. Φρουρών, Συνορ.
Ενώσεων,
Συνδικαλιστών
Συναδέλφων, Φυλάκων, Πολ. Υπαλλήλων Υ.Δ.Τ., αλλά και,
Πολιτιστικών, Κοινωνικών και Αθλητικών των φίλων της Ένωσής μας, ιδιωτών.
Συλλόγων, αλλά και απλών Συναδέλφων Με ευχαρίστηση θα δεχθούμε και θα
και Ιδιωτών. Το περιοδικό μας «Δύναμη» το δημοσιεύσουμε άρθρα, ποίηση, σκίτσα, λοιπά
πρώτο τεύχος του οποίου έχετε στα χέρια σας, κείμενα, αλλά περιμένουμε και την αυστηρή
θα δημοσιεύει σύμφωνα με τους νόμους περί κριτική σας, η οποία θα μας βοηθήσει να
ελευθεροτυπίας κάθε κείμενο που θα εξυπηρετεί γίνουμε καλύτεροι και την οποία, κριτική,
καλύτερα και πιο άμεσα την ενημέρωσή σας. Θα επίσης θα δημοσιεύσουμε.
--  --

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ (I.P.A.)
(ΣΚΟΠΟΣ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ)
Χριστόδουλος Χριστοδουλής
Υπ. Δημ. Σχέσεων I.P.A.

Πέρασαν 43 χρόνια, από την πρώτη φορά που
η Δ.Ε.Α. στην Ελλάδα είναι αναγνωρισμένο
νομικό πρόσωπο. Από τότε έχουν ιδρυθεί 47
Τοπικές Διοικήσεις, στις περιφέρειες ισάριθμων
Αστυνομικών Διευθύνσεων, με εγγεγραμμένα μέλη
πάνω από 18.000 Αστυνομικούς εν ενεργεία και εν
αποστρατεία. Όλες οι Τοπικές Διοικήσεις υπάγονται
στο Ελληνικό Εθνικό Τμήμα το οποίο Διοικείται από
9 μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται
ανά τριετία από το Πανελλήνιο Συνέδριο. Η Δ.Ε.Α.
με περισσότερα από 350.000 μέλη σε όλο τον κόσμο
(65 χώρες), ιδρύθηκε το 1950 στην Αγγλία από τον
Αρχιφύλακα Arthur Troop. Αφοσιωμένη στις αρχές
που καθορίζονται από την Διεθνή Διακήρυξη των
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Συμβουλίου
της Ευρώπης. Η μοναδική Παγκόσμια Οργάνωση
Αστυνομικών, χωρίς διακρίσεις βαθμού, γλώσσας,
φυλής, θρησκείας και χωρίς πολιτικές επιδιώξεις.
Ο συνδετικός κρίκος όλων των Οργανώσεων της
Αστυνομίας και η γέφυρα με τον πολίτη. Ο χώρος
όπου κάθε Αστυνομικός αισθάνεται την ανάγκη
να αναζητήσει την ειλικρινή, την ανιδιοτελή, την
πραγματική φιλία χωρίς σύνορα.
Η Δ.Ε.Α. επιδιώκει: Την δημιουργία πνεύματος
άλληλεγγύης, φιλαλληλίας, αμοιβαίας κατανόησης,
φιλίας και αδελφοσύνης μεταξύ των Αστυνομικών
και των οικογενειών τους σε Εθνική και Παγκόσμια
κλίμακα, έχοντας ως έμβλημα την φράση «SERVO
PER AMIKECO» που σημαίνει «υπηρετώ δια της
φιλίας». Την ανταλλαγή επαγγελματικών γνώσεων
και εμπειρίας στο χώρο της Αστυνομίας, με σκοπό
την διευκόλυνση της Διεθνούς Συνεργασίας.
Να επηρεάσει θετικά μέσω της δημοσιότητας
την εικόνα της Αστυνομίας και τις σχέσεις με τον
πολίτη. Την διοργάνωση φιλικών συναντήσεων με

πολιτιστικές, αθλητικές και ψυχαγωγικές συναντήσεις.
Την οργάνωση διεθνών συναντήσεων νέων, τέκνων
μελών της Ένωσης, με σκοπό την κατανόηση του
έργου της Αστυνομίας. Την ενεργό συμμετοχή σε
Κοινωνικές και Πολιτιστικές εκδηλώσεις ως και
προσφορά πολύπλευρης συνδρομής στο ευρύτερο
Κοινωνικό σύνολο και τέλος την συμβολή στην
απο- κατάσταση αμοιβαίας υποχωρητικότητας και
άλληλοκατανόησης μεταξύ των ανθρώπων για την
παγίωση της Παγκόσμιας Ειρήνης. Η Δ.Ε.Α. (I.P.A.)
προσφέρει: Ένα ευρύ πρόγραμμα εκπαίδευσης με τη
βοήθεια σεμιναρίων στο Διεθνές Κέντρο Πληροφόρησης και Εκπαίδευσης στο Ανάκτορο GIBORN της
Γερμανίας με χρηματική επιδότηση στα συμμετέχοντα
μέλη της. Μια ετήσια Διεθνή Συνάντηση για τους
νέους σε διαφορετικό κάθε φορά μέρος του κόσμου,
στην οποία συμμετέχουν παιδιά μελών της. Την
ανταλλαγή νέων, παιδιών μελών της IPA στους
οποίους δίνει την ευκαιρία να ζήσουν σε φιλικό
οικογενειακό περιβάλλον και να γνωρίσουν νέα
ήθη και έθιμα και να τελειοποιήσουν μια ξένη
γλώσσα. Την δυνατότητα ανταλλαγής επισκέψεων
μεμονωμένων μελών της Ένωσης σε διάφορες χώρες
και την φιλοξενία αυτών ή μελών της οικογένειάς
τους σε κατοικίες συναδέλφων. Φτηνά καταλύματα
στους ξενώνες (IPA HOUSE) διαφόρων χωρών. Στην
χώρα μας για αυτό τον σκοπό έχει αγοραστεί από το
1995 διαμέρισμα 95τ.μ στον 2ο όροφο πολυκατοικίας
στην οδό Αχαρνών 21 στον οποίο χώρο λειτουργεί
ο 1ος ξενώνας για την φιλοξενία μελών της Ένωσης.
Το 1996 αγοράστηκε στην πόλη μας διαμέρισμα
100τ.μ. στον 6ο όροφο πολυκατοικίας επί της
οδού Συγγρού 28 ο 2ος ξενώνας για την φιλοξενία
μελών της Ένωσης. Από το 2007 η Τ.Δ.Χίου μετά
από μια τιτάνια προσπάθεια που της αξίζουν θερμά
συγχαρητήρια, άρχισε να λειτουργεί ξενώνα για την
φιλοξενία μελών της Ένωσης.-

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΘΕΡΙΝΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ Ε.Ε ΚΑΙ Ε.Α
ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ
Θερινές διακοπές στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής σε
επιπλωμένα δωμάτια με κλιματισμό.
Διατίθενται δίχωρα δίκλινα τετράκλινα διαμερίσματα,
με δυνατότητα προσθήκης κλίνης,
για αύξηση της χωρητικότητας.
ΤΙΜΕΣ
ΔΙΑΣΤΗΜΑ
ΔΙΚΛΙΝΑ
ΤΡΙΚΛΙΝΑ
01-06 έως 30-06
35 €
45 €
01-07 έως 20-08
40 €
55 €
21-08 έως 30-09
35 €
45 €
Για περισσότερες πληροφορίες-κρατήσεις
δωματίων στον κ.ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Αθανάσιο
τηλ.2310-825317
κιν. 6948374804
e-mail. ara.Sakis@yahoo.gr // Filio.wikidot.com
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Το Δ.Σ. της Τοπικής Διοίκησης
Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών (Ι.P.A.)
Νομού Θεσσαλονίκης

Όρθιοι:
Δ.Χρυσουλάς-Ταμίας, Λ.Αντωνιάδης-Αν.Ταμίας,
Ι.Τσαγκαλίδης-Αντιπρόεδρος, Χ.Χριστοδουλής-Δ.Σχέσεων
Κάτω:
Δ.Μπουραζάνας-Αναπ. Γραμματέας, Β.Γιαννακόπουλος-Γ. Γραμματέας,
Η.Βaσιλάκης-Πρόεδρος, Γ.Λαμπάδας-Αντιπρόεδρος, Ν.Ταχματζίδης-Αντιπρόεδρος

12 ΙΣΡΑΗΛΙΝΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ
ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Η Τοπική Διοίκηση Θεσ/νίκης υποδέχθηκε στην πόλη της Θεσ/νίκης στις 19 – 06 – 2008, δώδεκα
Αξιωματικούς της Ισραηλινής Αστυνομίας και το προεδρείο της Τ.Δ. IPA Κοζάνης, όπου ήταν
φιλοξενούμενοι οι Ισραηλινοί συνάδελφοι. Με την συνοδεία περιπολικού που μας διέθεσε η
ΓΑΔΘ συνοδεύσαμε τους ξένους συναδέλφους στα μνημεία και τα φυσιολατρικά τοπία του νομού
μας. Μεσημβρινές ώρες η Ένωσή μας, τους παρέθεσε γεύμα στην Λέσχη του ΑΜΕΘ, όπου παρουσία
και του Γεν. Επιθεωρητή Β.Ελλάδος Αντιστρατήγου κ.ΜΠΑΜΙΑΤΖΗ Αντωνίου, ανταλλάχθηκαν
αναμνηστικά δώρα. Η Ένωσή μας, ευχαριστεί την ΓΑΔΘ και τον Γεν. Επιθεωρητή Β. Ελλάδος για
την συμβολή τους στην φιλοξενία των ξένων συναδέλφων.
--  --

--  --

Βασίλειος Γιαννακόπουλος
Γεν. Γραμματέας I.P.A.

ΝΕΟΛΑΙΑ
ΚΑΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
Επιθετικότητα και χρήση τοξικών ουσιών
Η χρήση τοξικών ουσιών, ως ένδειξη
παραβατικότητας των μαθητών, συνδέθηκε με την
επιθετικότητα των μαθητών, συνδέθηκε με την
επιθετική συμπεριφορά της ομάδας των «βίαιων»
μαθητών, καθώς διαπιστώθηκαν αντιστοιχίες
στην εμφάνιση των δύο φαινομένων.
Πιθανολογείται ότι η προσωπικότητα του
μαθητή – χρήστη τοξικών ουσιών είναι
περισσότερο επιρρεπής στις εκδηλώσεις βίαιης
συμπεριφοράς. Από τη συσχέτιση των δύο
αυτών τύπων συμπεριφοράς διαπιστώθηκε
ευθεία σχέση μεταξύ της επιθετικότητας των
μαθητών και της χρήσης ουσιών από τους
ίδιους τους γονείς και τους στενούς φίλους
τους. Το ½ των μαθητών που καπνίζουν
καθημερινά ή ευκαιριακά έχουν εμπλακεί
σε βιαιότητες στη διάρκεια του τελευταίου
χρόνου, ενώ πού λιγότεροι από αυτούς που δεν
καπνίζουν καθόλου είχαν εκδηλώσει την ίδια
συμπεριφορά.
Συχνότερη επίσης όπως δείχνουν τα στατιστικά
στοιχεία, είναι η εμπλοκή σε βιαιότητες των
μαθητών εκείνων που οι γονείς ή οι στενοί
φίλοι τους είναι συστηματικοί καπνιστές.
Ισχυρότερη ακόμα είναι η σχέση μεταξύ
βιαιότητας και χρήσης οινοπνευματωδών
ποτών. Τα 2/3 περίπου των μαθητών που είχαν
εμπλακεί σε βιαιότητες έκαναν παράλληλα οι
ίδιοι, οι γονείς ή οι στενοί φίλοι τους χρήση
οινοπνευματωδών ποτών. Ποσοστό επίσης
περίπου 71% των μαθητών που κάνουν αυξημένη
χρήση ηρεμιστικών ή διεγερτικών χαπιών είχαν
εκδηλώσει επιθετική συμπεριφορά. Υψηλότερο
ποσοστό επιθετικότητας εμφανίζουν και οι
μαθητές με γονείς χρήστες ηρεμιστικών σε
σχέση με εκείνους που οι γονείς τους δεν
κάνουν τέτοια χρήση. Κάθετη είναι η σχέση
μεταξύ της χρήσης ναρκωτικών κάθε είδους
και της αυξημένης εμπλοκής των αντίστοιχων
μαθητών σε πράξεις βιαιότητας. Όταν οι
μαθητές δηλώνουν ότι κάνουν οι ίδιοι χρήση

ψυχοτρόπων ουσιών, η εμπλοκή τους σε
βιαιότητες είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Ποσοστό
72% των μαθητών που οι ίδιοι έχουν δοκιμάσει
ποσοστό 82% όσων κάνουν περιστασιακή
χρήση και ποσοστό 93% όσων κάνουν συνεχή
χρήση ψυχοτρόπων ουσιών δήλωσαν ότι είχαν
εμπλακεί σε πράξεις βιαιότητας στη διάρκεια
του τελευταίου έτους. Αντίστοιχα συμβαίνουν
και με τους μαθητές που ανήκουν σε συντροφιές
με κάποιους ευκαιριακούς ή τακτικούς χρήστες
ψυχοτρόπων ουσιών. Ποσοστό 60% περίπου
από τους μαθητές αυτούς εντάσσεται στην
κατηγορία των «βίαιων». Για τους «βίαιους»
μαθητές τα προβλήματα που οδηγούν τους
νέους στην χρήση ψυχοτρόπων ουσιών είναι
περισσότερο γενικά και ασαφή ή αφορούν
στην καταπίεση, στα ψυχολογικά αδιέξοδα και
στην περιέργεια των νέων. Στην ιεράρχηση των
προβλημάτων που οδηγούν τους νέους στην
χρήση ψυχοτρόπων ουσιών οι μη «βίαιοι»
μαθητές προτάσσουν την περιφρόνηση των
αξιών και αρχών από τους ίδιους και τις παρέες
τους, τα οικονομικά προβλήματα, την άγνοια
και την αμάθεια.
Σε σχέση με τους τρόπους αντιμετώπισης των
φίλων τους που κάνουν χρήση διαφόρων
ψυχοτρόπων ουσιών οι «βίαιοι» μαθητές
διαφοροποιούνται από τους «μη βίαιους». Τα
2/3 περίπου των μαθητών που έχουν εμπλακεί
σε βιαιότητες θα αντιμετωπίσουν με αδιαφορία ή
ανοχή το πρόβλημα των φίλων τους που κάνουν
χρήση ψυχοτρόπων ή και εξαρτησιογόνων
ουσιών. Υψηλά ποσοστά επίσης από τους
«βίαιους» μαθητές θα συμβούλευαν προσωπικά
τους φίλους γύρω από τους κινδύνους της χρήσης
των ουσιών αυτών ή για ανάγκη διακοπής. Για
τους «βίαιους» μαθητές αποτελεσματικότερα
μετρα αντιμετώπισης της τοξικοεξάρτησης θα
ήταν η βελτίωση γενικά της ζωής των νέων και η
επανένταξη των απεξαρτημένων. Τα μέτρα αυτά
συμβαδίζουν σε μεγάλο βαθμό με τη λογική
καλύτερης διαχείρισης του προβλήματος της
χρήσης ναρκωτικών και λιγότερο με τη ριζική
ή προληπτική αντιμετώπισή τους.
Οι μη «βίαιοι» μαθητές εκφράζουν εντονότερα
την ανάγκη για προγράμματα ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης των νέων, για συμμετοχή
των νέων σε δημιουργικές δραστηριότητες
και εκδηλώσεις και επίσης για προγράμματα
πρόληψης ή αγωγής υγείας. Επίσης προτείνω
να θεσπισθεί από το Υπουργείο Παιδείας
μάθημα ενημέρωσης κατά των ναρκωτικών και
Ψυχολογικής στήριξης στις τελευταίες τάξεις
του Δημοτικού και όλες τις τάξεις του Γυμνασίου
και του Λυκείου.-

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΔΗΣΗ

Συνάδελφοι. Ιδρύθηκε και ήδη τέθηκε σε λειτουργία η Ένωση Αστυνομικών εν αποστρατεία Ν.Θεσ/νίκης, με
έδρα την Θεσ/νίκη–οδός Προμηθέως 1 (2ος όροφος) και προσωρινό προεδρείο ως ακολούθως: Πρόεδρος
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Γεώργιος, Γ.Γραμματέας ΛΑΜΠΑΔΑΣ Γεώργιος,
Αντιπρόεδρος ΤΣΑΚΙΡΗΣ Γεώργιος, Αντιπρόεδρος ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ Νικόλαος, Αντιπρόεδρος ΞΑΝΘΗΣ Σωτήριος,
Ταμίας ΠΑΣΧΑΛΕΡΗΣ Παναγιώτης, Υπ.Δημ.Σχέσεων ΓΟΥΛΑΣ Χρήστος.
Οι εγγραφές μελών άρχισαν και γίνονται από τους ΛΑΜΠΑΔΑ Γεώργιο τηλ. 6975909000, τον
ΓΟΥΛΑ Χρήστο τηλ. 6975972496 και στο γραφείο του Συνεταιρισμού (Προμηθέως 1).

--  --

Κοινωνικές
συμβατικότητες
και ατομική
ελευθερία
Ηλίας Κ. Μάρκου

Ο άνθρωπος, στη δημιουργία διαπροσωπικών
σχέσεων, οδηγείτε από την ισχυρή έμφυτη ψυχική
ανάγκη και επιθυμία για αναγνώριση και αποδοχή
από το κοινωνικό του περιβάλλον. Και έχει η
ικανοποίηση της ανάγκης αυτής αποφασιστική
σημασία όχι μόνο για την κοινωνική του, αλλά
και για την προσωπική του επιτυχία. Έχει δε εξ
ορισμού, την απόλυτη ελευθερία, το κάθε άτομο,
για να δημιουργήσει σχέσεις, για να επιλέξει τα
πρόσωπα που θα συσχετισθεί, που θα συνεργαστεί,
που θα συμπορευτεί, ως πράξη αυτοπραγμάτωσης.
Άλλο, όμως, θεωρία και άλλο πράξη. Στη σημερινή
αδυσώπητη
πραγματικότητα
παρεμβάλλονται,
είτε φανερά, είτε καλυμμένα οι δεσμεύσεις των
κοινωνικών συμβατικοτήτων, που σχετικοποιούν
αυτή την ελευθερία και εξαναγκάζουν τον άνθρωπο να
πειθαρχήσει στα διάφορα κοινωνικά κελεύσματα.
Κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει σοβαρά πλέον,
ότι στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον, στο
περιβάλλον χρησιμοθηρίας, συμβιβασμού και
υποχώρησης των συνειδήσεων, επηρεάστηκαν
βαθύτατα και οι ανθρώπινες σχέσεις. Ίσως, ο
μοναδικός χώρος, που εναπέμεινε για να αισθάνεται
κάπως ελεύθερος ο άνθρωπος, είναι το πολύ στενό
οικογενειακό του περιβάλλον και της ευρύτερης
παρέας, όπου μπορεί να εκφραστεί αβίαστα
και να αντισταθεί στην περιρρέουσα κοινωνική
ομοιομορφία. Μόλις ξεφύγει απ’ τον κύκλο αυτόν,
εντάσσεται αυτόματα στο ευρύ κοινωνικό σύνολο
και πειθαναγκάζεται για πλήρη συμμόρφωση,
προσαρμογή και υπακοή στους γραπτούς και άγραφους
κανόνες που συνέχουν τα μέλη. Εδώ συνθλίβονται
προσωπικές απόψεις και επιλογές, προτιμήσεις
και ελεύθερες βουλήσεις, εδώ παρατηρούνται
συνειδησιακοί συμβιβασμοί και υποχωρήσεις. Αυτή
είναι η αλήθεια και δεν πρέπει να την αποκρύπτουμε
από τα παιδιά μας (τα εν δυνάμει ενεργά μέλη της
μελλοντικής κοινωνίας), ή να τη φτιασιδώνουμε,
δήθεν, για να μην τα πληγώσουμε. Στους νέους
πρέπει να πούμε πως τα αδιέξοδα της κοινωνικής
πραγματικότητας πληθαίνουν και εμείς ανήμποροι
και ανίκανοι παρακολουθούμε τα τεκταινόμενα
με χαλαρωμένο έως ανύπαρκτο προβληματισμό.
Να τους τονώσουμε δε το ενδιαφέρον και να τους
ενθαρρύνουμε, βοηθώντας τους, να ανατρέψουν το
παρόν κοινωνικό σκηνικό, να πραγματοποιήσουν
αυτά που εμείς δεν καταφέραμε. Να διαμορφώσουν
τη μελλοντική κοινωνία σε νέες βάσεις και θεμέλια,
να της προσδώσουν πρόσωπο, να πάψει να είναι
πεδίο ανταγωνισμού και αλληλοϋπονόμευσης και
οι άνθρωποι να είναι ενεργοί πολίτες, με αρχές και
αξίες, με ανθρωπιά, με λογισμό και όνειρο.
Όλοι μας ως πρόσωπα και φορείς (οικογένεια

– σχολείο – κοινωνικές ομάδες), πιεζόμενοι ίσως
και από τις ενοχές μας, πρέπει να συνδράμουμε τις
όποιες προσπάθειες για την ευδοκίμηση του ρόλου
της αγωγής προς την κατεύθυνση της ανατροπής
των κατεστημένων αντιλήψεων που εναντιώνονται
ακόμα και στην ίδια την ανθρώπινη φύση.
Επιτέλους, κάποιοι από μας ας αντισταθούμε στη
σημερινή ισοπεδωτική λαίλαπα, ας θυσιάσουμε την
προσωπική μας καλοπέραση για το γενικότερο καλό,
ας ταρακουνηθούμε από τον εφησυχασμό μας και
ας μεταμορφωθούμε σε πρότυπα καθοδήγησης της
νέας γενιάς. Μαγιά για το μέλλον υπάρχει. Σε πείσμα
των καιρών υπάρχει μια υπολογίσιμη πλειοψηφία
της νεολαίας μας, υποψιασμένη με σοβαρούς
προβληματισμούς και αρνήσεις, με ασυμβίβαστες
διαθέσεις και προθέσεις για αγώνα και εναντίωση
στο κυρίαρχο ευδαιμονιστικό πνεύμα της εποχής και
την κατολίσθηση της αξίας του ανθρώπου. Δεν πάει
άλλο. Η κοινωνική συνείδηση πρέπει να ταυτιστεί με
την απάλειψη των ανισοτήτων, με την αλληλεγγύη
και τη συνεργασία, με την αλληλοβοήθεια και τη
στήριξη των αδύναμων. Ο άνθρωπος είναι κοινωνικό
ον, αυτή είναι η αληθινή του φύση και ανάγκη, έτσι
πρέπει να συμπεριφέρεται. Να αισθάνεται μέλος
ενός ευρύτερου συνόλου, να διατηρεί το ανθρώπινο
πρόσωπό του για να διαπλάθεται όμοιο και το
κοινωνικό. Όταν υποχωρήσει επικίνδυνα η ανθρωπιά
μέσα στην κοινωνία, όταν ξεφτίσει η έννοια και η
σημασία της αλληλεγγύης και του αλτρουϊσμού,
τότε ο κίνδυνος δεν είναι μόνο για το άτομο, και το
σύνολο, αλλά για ολόκληρο τον πολιτισμό, αφού
αποτελεί μόρφωμα συλλογικό, για να θυμηθούμε
και τον Έριχ Φρόμ.Ανθρώπων πεπρωμένο
Αγκυροβόλι αποζητούσε απεγνωσμένα καθώς ο
αχός της καταιγίδας που ερχόταν διαπερνούσε
τον ορίζοντα άκρη σ’ άκρη. Τρομαγμένα τα
πετούμενα του θολού ουρανού και τα κύματα
του ωκεανού μανιασμένα, κι όμως το ξέσπασμα
δεν ήρθε ποτέ, ευτυχώς.
Άνεμος γλυτωμού παρέσυρε τα μαύρα σύννεφα.
Οι αστραπές και οι βροντές με
την εκτυφλωτική λάμψη τους σκόρπισαν
τον πανικό και το φόβο, αλλ’ αποσύρθηκαν.
Όμως κάπου αλλού, στην αθέατη πλευρά
του ορίζοντα εναπόθεσαν το φορτίο τους
και την ενέργειά τους.
Ανήμποροι άνθρωποι διασκορπίστηκαν
στη θύελλα. Ώρες μετά, από ψηλά, η θέα
αποκαρδιωτική. Παντού τριγύρω, άψυχα
κουφάρια και συντρίμμια ανάμεσά τους και
λίγες ζωές με την ψυχή στ στόμα κάποιες,
άντεξαν οι περισσότερες όχι, δυστυχώς.
Όταν τελικά ξεθύμανε η φύση ο απολογισμός…
και πάλι θρήνος στο νησί της Καραϊβικής.
Στην άλλη άκρη, στους παραλίγο
ναυαγούς, ανακούφιση.
Η μοίρα των ανθρώπων, οι αντιθέσεις της ζωής,
τα παράδοξα, τα ανεξήγητα για τον κοινό νού…

--  --

Ηλίας Κ. Μάρκου

--  --

--  --

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΕΘΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Γεώργιος Κατσαρόπουλος
Πρόεδρος Εθν. Τμήματος Δ.Ε.Α.

Η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών είναι Σύλλογος μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Σκοπός της Διεθνούς
Ένωσης Αστυνομικών είναι η δημιουργία σχέσεων
φιλίας και η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και
αμοιβαίας εξυπηρετήσεως και βοηθείας μεταξύ των
Αστυνομικών και των οικογενειών τους, που είναι
μέλη της Δ.Ε.Α. σε εθνική και παγκόσμια κλίμακα,
καθώς και η οργάνωση εκδηλώσεων, οι οποίες
συμβάλλουν σε πνευματική, πολιτιστική και
επαγγελματική ανάπτυξη των μελών της, σύμφωνα
με τις αρχές που διέπουν την ΔΕΑ. Αποτελείται
από 61 κράτη μέλη με περισσότερους από 385.000
αστυνομικούς. Πριν 43 χρόνια, την 29-9-65 στη
Βαρκελώνη κατά την διάρκεια των εργασιών του
6ου Διεθνούς εκτελεστικού Συμβουλίου (IEC)
αποφασίσθηκε η έγκριση και ίδρυση του Ελληνικού
Τμήματος της ΔΕΑ. Το σημαντικό αυτό γεγονός
ήταν αποτέλεσμα της πίστης λίγων ριψοκίνδυνων
αστυνομικών (οι οποίοι αγνόησαν τις συνέπειες των
κανονισμών και την νοοτροπία των καιρών), στους
σκοπούς της Ένωσης. Το Ελληνικό Τμήμα αποτέλεσε
το 18ο Εθνικό Τμήμα στην παγκόσμια οικογένεια της
ΔΕΑ. Οι δυσκολίες και η καχυποψία των πολλών
συναδέλφων να ενταχθούν σε ένα σωματείο ήταν
ανασταλτικός παράγοντας στην προσπάθεια να
εγγραφούν νέα μέλη στην Ένωση. Η πίστη στην
ιδέα, τη φιλία, αγάπη και συναδελφικότητα,
δυνάμωνε τις προσπάθειες των πρώτων μελών, με
αποτέλεσμα σιγά-σιγά την αύξηση των μελών. Οι
προσπάθειες του αειμνήστου Αντωνίου Δεμέστιχα,
Κων/νου Βασιλάκη κ.α. με δράση που ανέπτυξαν
οργανώνοντας Εθνικές και Διεθνείς εκδηλώσεις
και με τη συμμετοχή πολλών μελών, χαλύβδωσαν
την Ένωση. Άξιοι συνεχιστές οι
Κων/νος
Καλογερόπουλος, Κων/νος Παπακωνσταντίνου και
Χρήστος Κοντάκος, οι οποίοι με αργά αλλά σταθερά
βήματα, οδήγησαν την Ένωση στην ολοκλήρωση
και την κατάταξαν σε Εθνικό και Διεθνές υψηλό
επίπεδο.
Τα τελευταία χρόνια η ανάληψη διεθνών συνεργασιών
με αξιόπιστους φορείς της κοινωνίας των πολιτών
(όπως μη κυβερνητικές οργανώσεις, τοπικούς
αναπτυξιακούς φορείς, ΟΤΑ, Πανεπιστημιακά δίκτυα,
αγροτικούς Συνεταιρισμούς, φορείς
ιδιωτικής
πρωτοβουλίας) των αναπτυσσομένων χωρών, έχουν
στόχο την ουσιαστική βελτίωση του οικονομικού και
κοινωνικού επιπέδου των κατοίκων και τη μείωση
της φτώχειας. Οι συνεργασίες αυτές εκτείνονται
και καλύπτουν τους τομείς της ανθρωπιστικής
βοήθειας, της επισιτιστικής βοήθειας καθώς και
την ανάπτυξη συνεργασίας σε όλους τους τομείς.
Ειδικότερα επιδιώκεται η ενίσχυση και υλοποίηση
προγραμμάτων στους καίριους τομείς της προστασίας
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της κοινωνικής
φροντίδας και πρόνοιας, της εκπαίδευσης και

κατάρτισης, της προστασίας του περιβάλλοντος και
της ισότητας ανδρών και γυναικών. Από το έτος 2003
ως «Μη Κυβερνητική Οργάνωση» συνεργαζόμαστε
με το Ελληνικό ΥΠΕΞ, υλοποιώντας μέσω της
Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας,
Ανθρωπιστικές δράσεις και προγράμματα στα πλαίσια
της Εθνικής Αντιεγκληματικής Πολιτικής.
Από 2-2-2005 ενταχθήκαμε ως φορέας στο Εθνικό
Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα Μη Κερδοσκοπικού
Χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες Κοινωνικής
Φροντίδας και στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών Μη
Κυβερνητικών Οργανώσεων του Υπουργείου Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών ειδικότερα σήμερα
αποτελεί την απόδειξη της ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ για την
στροφή με ευαισθησία στην Κοινωνία. Η μόνιμη και
συνεχής επιμόρφωση, η ανταλλαγή στις απόψεις,
στις γνώσεις, στις εμπειρίες, στις πολιτιστικές
επιρροές, στις ψυχαγωγικές εκδηλώσεις θα δώσουν
διέξοδο, απαντήσεις, νέες προεκτάσεις και πρώτο
ρόλο στην Αστυνομία και στους Αστυνομικούς όλων
των βαθμών και θέσεων. Είμαστε χρήσιμοι και
συμβάλουμε στην καθιέρωση αξιών, αλληλεγγύης,
αδελφοσύνης, φιλίας, ανεκτικότητας και διάδοσης
του Πανανθρώπινου Ελληνικού Πολιτισμού. Το
Ελληνικό Τμήμα της ΔΕΑ συμμετέχει με εκπρόσωπο
σε επιτροπή του ΥΠΕΞ για ανθρωπιστικά θέματα.
Επίσης συμμετέχουμε με αρμόδιο εκπρόσωπό μας,
σε ομάδες εργασίας του Διεθνούς Οργανισμού
Μετανάστευσης (ΙΟΜ) σε Αλβανία και Παρίσι, με
θέμα «HUMAN TRAFFICKING» Στις ομάδες εργασίας
συμβάλλαμε προβάλλοντας το έργο της Ελληνικής
Αστυνομίας, (ως η μεγαλύτερη ΜΚΟ στην Ελλάδα),
στο πρόβλημα της
παράνομης διακίνησης
ανθρώπων το οποίο έχει παρουσιασθεί τα τελευταία
χρόνια, καθώς και την προσφορά μας στους Έλληνες
Αστυνομικούς μέλη μας και μη, για την ορθή
πληροφόρηση και αντιμετώπιση του προβλήματος
μέσω σεμιναρίων. Το επόμενο διάστημα σε
συνεργασία με το Ελληνικό ΥΠΕΞ, το Υπουργείο
Υγείας, το Σύμφωνο Σταθερότητας, τους Γιατρούς
του κόσμου, τις ΜΚΟ ποικίλων ανθρωπιστικών
δράσεων εργαζόμαστε σκληρά με συγκεκριμένο
πλάνο προσφοράς για την ανάδειξη του έργου μας
και της εργασίας του Έλληνα Αστυνομικού.
Η Ένωσή μας είχε μια απίστευτη ανάπτυξη κατά
τη διάρκεια των τελευταίων ετών κάτι το οποίο
θα προσπαθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις να
διαφυλάξουμε και να αναπτύξουμε περισσότερο.
Το γεγονός ότι αυτή η προσπάθεια επετεύχθη με
όχι ηχηρή διαφήμιση, αλλά διαμέσου προσωπικών
επαφών μεταξύ κοινωνικών φορέων, οργανισμών
και πολιτείας, αποδεικνύει την δύναμη των ιδεών
μας. Φανερώνει ότι ξεπερνά όλες τις δυσκολίες
μεταξύ των ανθρώπων και ότι υπάρχει ακόμα
χώρος για φιλία. Ευχόμενος σε όλα τα μέλη της
Τ.Δ. Θεσ/νίκης – ΔΕΑ (IPA) και στις οικογένειές
τους, υγεία, ευτυχία, ευημερία και ευδαιμονία,
υπόσχομαι μαζί με όλα τα μέλη του Δ.Σ του Εθνικού
Τμήματος να προσπαθήσουμε να φανούμε αντάξιοι
των προσδοκιών σας, χαιρετίζουμε την πρωτοπόρα
έκδοση του περιοδικού «ΔΥΝΑΜΗ» και ευχόμαστε
καλή επιτυχία στους στόχους σας.
SERVO PER AMIKECO (Εξυπηρετώ διά της φιλίας).-
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« Οι χωροφύλακες
πάνε … Κέρκυρα »
Π. Παπαδόπουλος - ΔΑΕΘ

Φίλτατοι χωροφύλακες γειά σας!
Ξεκινώ με αυτόν το χαιρετισμό καθώς οι υπηρεσιακές
συνθήκες των τελευταίων ετών, τουλάχιστον στην
Θεσ/νίκη και ειδικότερα στη ΔΑΕΘ, ΥΜΕΤ και ΥΑΤ
μας έχουν αναγκάσει να αισθανόμαστε έτσι. Αν και
μόλις 30 ετών και έχοντας υπηρετήσει αποκλειστικά
στη ΔΑΕΘ μπορώ να πώ αγαπητοί συνάδελφοι πως
πλέον αισθάνομαι όπως ένας Χωροφύλακας της
δεκαετίας του 50. Υπηρετώντας σε διμοιρία της ΥΑΤ
τα τελευταία χρόνια, για να γίνω πιο συγκεκριμένος,
μπορώ να πω πως έμαθα για τα καλά τις ομορφιές
αλλά και τις ασχήμιες πολλών νομών της χώρας μας.
Ερχόμενος στην υπηρεσία αυτή γνώριζα πολύ καλά
ότι πρόκειται για μια υπηρεσία με «μετακινήσεις» σε
όμορους νομούς λόγω αγώνων του πρωταθλήματος
και άλλων υπηρεσιακών αναγκών. Εδώ ακριβώς
περνάμε στο «ζουμί» της υπόθεσης. Υπηρεσιακές
ανάγκες και ποιος τις κρίνει; Πλέον τον τελευταίο
καιρό ανεξαρτήτως διοικητή ΥΑΤ ή διευθυντή ΔΑΕΘ
οι μετακινήσεις αυτές έχουν γίνει πολύ συχνό
φαινόμενο. Τόσο συχνό που πλέον κουράζει. Σαν να
υπάρχει κάποιος εσωτερικός κανονισμός της ΕΛ.ΑΣ.
που να αναφέρει πως αποκλειστικά υπεύθυνη για
την ασφάλεια και την τήρηση της τάξης ανά την
Ελληνική επικράτεια είναι η ΥΑΤ. Γι’ αυτό λοιπόν και
μας προσδίδω τον όρο «χωροφύλακες». Αφορμή για
το συγκεκριμένο κείμενο αποτέλεσε το πολυήμερο
ταξίδι της διμοιρίας μας στην κατά τ’ άλλα όμορφη
Κέρκυρα. Ξεκινώντας η δύναμη από τη Θεσ/νίκη
δεν ήξερε καν για πόσες μέρες θα έλειπε από τη
«βάση» της. Το μόνο που μας είχανε πει ήταν πως
θα πηγαίναμε εκεί λόγω των επεισοδίων που ‘χαν
γίνει πριν αρκετό καιρό λόγω της αντίθεσης των
κατοίκων της Λευκίμης στη δημιουργία ΧΥΤΑ στη
γύρω περιοχή και προκειμένου ν’ αντικαταστήσουμε
μια άλλη διμοιρία της ΥΑΤ. Με άλλα λόγια κανείς μας
δεν ήξερε σίγουρα αν πηγαίναμε για 10 ή 20 μέρες.
Απλώς ξέραμε ότι θα λείπουμε για «αρκετές μέρες».
Πρώτο ολίσθημα και πολύ βασικό. Σε ποια εποχή
ζούμε; Είναι δυνατόν να φεύγεις από το σπίτι σου
και να μην ξέρεις πότε θα γυρίσεις; Να μην ξέρεις
πόσα ρούχα και πόσα εσώρουχα να πάρεις; Να μη
γνωρίζει ο οποιοσδήποτε συνάδελφος παντρεμένος
ή μη πότε θα γυρίσει στην οικογένεια και ακόμη
περισσότερο στα παιδιά του; Τα πράγματα φυσικά
είναι σοβαρά και όχι για γέλια. Και για να γίνουν
ακόμη πιο σοβαρά δεν είναι δυνατόν να φεύγει η
διμοιρία με φύλλο πορείας με ανοιχτή ημερομηνία.
Μήπως πρόκειται για παρατυπίες – παρανομίες
κάποιων κυρίων με αρκετό «χρυσό» στους ώμους
τους; Δεύτερο ολίσθημα και επίσης πολύ σοβαρό
φτάνοντας στην Κέρκυρα διαπιστώνουμε ότι για κακή
μας τύχη το ξενοδοχείο στο οποίο έχει φροντίσει η
υπηρεσία να μείνουμε απέχει μόλις 1 ώρα και 45 λεπτά
από τον τόπο εκτέλεσης υπηρεσίας. Ξεπερνώντας

και αυτό το γεγονός παίρνουμε τα κλειδιά από τη
reception και ανεβαίνουμε στα δωμάτια. Δυστυχώς
διαπιστώνουμε πως τα δωμάτια δεν διαθέτουν
ψυγείο. Να υπενθυμίσω πως βρισκόμαστε στην
καρδιά του καλοκαιριού. Εκεί άρχισαν και τα πρώτα
παράπονα. Όλοι οι άντρες κατέβηκαν στην reception και ζήτησαν να έρθουν σε επαφή με κάποιον
από την Α.Δ. Κέρκυρας. Μας είπαν πως θα έρχονταν
εκεί που θα τρώγαμε για να συζητήσουμε τα όποια
προβλήματα. Και έτσι ευχάριστα περνάμε στο θέμα
του φαγητού, της «σίτισης» και στο τρίτο ολίσθημα
-φάουλ της «μαμάς» υπηρεσίας. Η ταβέρνα στην
οποία θα τρώγαμε ήταν στην άλλη άκρη της
Κέρκυρας. Στο «κανόνι» το ξενοδοχείο, στο λιμάνι
η ταβέρνα. Έλεος.
20 λεπτά απόσταση μέσα στην κίνηση για να φάμε
και το κυριότερο σε εντελώς αντίθετη κατεύθυνση
από το δρόμο για τη Λευκίμη, όπου θα εκτελούσαμε
υπηρεσία. Το φαγητό επιπλέον ήταν ψιλοαίσχος
και το μόνο παρήγορο η θάλασσα! Εκεί ήρθαν ο
ταξίαρχος των Ιονίων νήσων και ένας Α/Δ από την
ΥΑΤ Αθηνών οι οποίοι και δεχτηκαν τον καταιγισμό
των αιτημάτων – παραπόνων μας. Τα περισσότερα
αφορούσαν το ξενοδοχείο το οποίο πλην όλων των
άλλων ήταν και πολύ βρόμικο. Φυσικά η απάντηση
ήταν πως δεν μπορούσαν να βρούν κάτι άλλο λες
και είχαμε πάει σε κάποιο νησί με 3 όλα και όλα
ξενοδοχεία. Τουλάχιστον η Κέρκυρα φημίζεται για
την πληθώρα των ξενοδοχειακών μονάδων της. Το
οξύμωρο ήταν πως οι υπόλοιπες δυνάμεις μένανε σε
πολύ καλύτερα από το δικό μας μέρη. Τις επόμενες
ημέρες γνωρίσαμε για τα καλά και τη «διοικητική
μέριμνα» της Α.Δ. Κέρκυρας. Για 11 και πλέον
ώρες υπηρεσίας ο καθένας από εμάς δικαιούνταν 1
σάντουϊτς – λάστιχο και 1 νεράκι, το οποίο δεν
έφτανε για να φύγει ούτε η σκόνη απ’ το πρόσωπό
μας, καθώς εκτελούσαμε υπηρεσία ακριβώς δίπλα
στο χώρο που δούλευαν τα μηχανήματα. Σκόνη και
χώμα με το κιλό. Μάθαμε όμως από πρώτο χέρι
πώς να καλουπώνεις, πώς να ρίχνεις τσιμέντο και
τα σχετικά. Για πρόκληση επεισοδίων από ντόπιους
ούτε λόγος να γίνεται. Στις 18 ημέρες που τελικά
μείναμε το μόνο που είδαμε ήταν αρκετούς ντόπιους
μπάμπουρες και μπόλικους αρουραίους. Επιπλέον
για να κατεβαίνουμε στην Κέρκυρα καθώς όπως
είπαμε το ξενοδοχείο ήταν στο κανόνι, δηλαδή
μακριά από το κέντρο, νοικιάσαμε μηχανάκια και
αυτ/τα, τα οποία εννοείται ότι πληρώσαμε από την
τσέπη μας. Ήταν αδύνατον άλλωστε για 18 ημέρες
και για τις ώρες που δεν δουλεύαμε να μένουμε στο
ξενοδοχείο. Περνώντας οι μέρες μας ανακοινώθηκε
και επίσημα πως δεν γινόταν ν’ αλλάξουμε
ξενοδοχείο και έτσι συμβιβαστήκαμε με την ιδέα πως
έπρεπε να δείξουμε τη σχετική ανοχή στα μικρόβια
και στην έλλειψη ψυγείων. Ίσως η Α.Δ. Κέρκυρας
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συνέχεια στη επόμενη σελίδα

συνέχεια από προηγούμενη σελίδα

να το έκανε για να μην πίνουμε πολλά κρύα. Το
μόνο ευχάριστο γιατί ποτέ δεν γίνεται να υπάρχουν
μόνο δυσάρεστα ήταν πως μετά τις 8 ημέρες
αλλάξαμε ταβέρνα και μέχρι να φύγουμε τρώγαμε
σε ένα πολύ καλό μαγαζί με εξαιρετικό φαγητό. Το
κερασάκι στην τούρτα βέβαια ήταν το τηλεφώνημα
του διοικητή μας από τη Θεσ/νίκη ο οποίος μετά
από 10 ημέρες και αφού ούτε καν ενδιαφέρθηκε
να μάθει για τις συνθήκες που σας προανέφερα
(υπηρεσιακές, διαμονής κλπ) ρώτησε τον διμοιρίτη
μας αν οι άντρες παίρνουν ρεπό. (ΝΑΙ ΑΛΛΑ ΓΙΑΤΙ
ΡΩΤΗΣΕ;) Στην ειλικρινή απάντηση του διμοιρίτη
μας ότι με εντολή ταξιάρχου αφήνουμε 1-2 άνδρες
κάθε μέρα στο ξενοδοχείο, ανεπίσημα γιατί δεν ήταν
δυνατόν να δουλεύουμε για 20 μέρες συνεχόμενα
εκτελώντας 12 ωρη σχεδόν υπηρεσία, ο διοικητής
μας του απάντησε ότι τα ρεπό αυτά θα τα χρεωθούμε
κανονικά. Παρόλο που η Α.Δ. Κέρκυρας δε μας τα
χρέωνε. Για τον διοικητή μας αυτό ήταν το μόνο
πρόβλημα. Τα ρεπό. Τελικώς επικράτησε η λογική
και δεν τα χρεωθήκαμε. Μιλάμε ασφαλώς για αστεία
πράγματα, για να μην πούμε τίποτα περισσότερο.
Ευτυχώς οι μέρες πέρασαν γρήγορα και επιστρέψαμε
στη Θεσ/νίκη όπου σκεπτόμενοι όλα τα παραπάνω
γρήγορα θα εκτιμήσουμε την ΕΡΤ3 και τα Μουσεία
του Ανδρόνικου. Το θέμα είναι πως για τα όποια
δικά μας «ατοπήματα-παραλείψεις» απειλούμαστε

με διώξιμο από την υπηρεσία και με αναφορές. Για
τα παραπάνω ατοπήματα ποιος είναι υπεύθυνος ή
καλύτερα ποιοι; Πότε επιτέλους θ’ αλλάξει κάτι
στην ΕΛ.ΑΣ.; Μάλλον ποτέ. Μήπως πρέπει κάποτε
να μάθουμε πως σαν χαμηλότερο προσωπικό
στην ΕΛ.ΑΣ. έχουμε και κάποια δικαιώματα πέραν
των όποιων υποχρεώσεών μας; Μήπως; Χαίρεται!
Υ.Γ.: Λύση – Πρόταση: Σωστή επιτέλους οργάνωση
και εκπαίδευση των επαρχιακών διμοιριών ούτως
ώστε να σταματήσει επιτέλους η ταλαιπωρία αυτή
με τα ταξίδια των «εκπαιδευμένων» διμοιριών ΜΑΤ
από Αθήνα και Θεσ/νίκη. Δεν είναι δυνατόν όποτε
υπάρχει ένα σχετικά σοβαρό συμβάν σε κάποια
επαρχιακή πόλη να μεταβαίνουν διμοιρίες από
Αθήνα και Θεσ/νίκη λες και δεν υπάρχει Αστυνομία
στις πόλεις αυτές ικανή να δώσει λύση στα όποια
προβλήματα.Από την σύνταξη: Η παραπάνω ιστορία είναι
πραγματική και τα γεγονότα, τα οποία βεβαιώθηκαν
από πλήθος συναδέλφων που συμμετείχαν στην
αποστολή, αποτελούν από μόνα τους όνειδος στους
υπεύθυνους – ανεύθυνους πραγμάτωσης ή έστω
αποφυγής αυτών των συνθηκών. Πιστοί στην εξαγγελία
μας, για δημοσίευση πραγματικών γεγονότων και
καταστάσεων, χωρίς λογοκρισίες, προβήκαμε στην
δημοσίευσή της .-

24ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ I.P.A.
(30-4 ΕΩΣ 4-5-08 ΚΕΡΚΥΡΑ)

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη το 24ο Πανελλήνιο
Συνέδριο του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος το οποίο ήταν
εκλογικό και διεξήχθη από 30 Απριλίου έως 4 Μαϊου
2008 στην Κέρκυρα. Η Τοπική Διοίκηση Θεσσαλονίκης
μετά από ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της, βράβευσε με τιμητικές πλακέτες
για την σπουδαία προσφορά τους τον απερχόμενο
πρόεδρο κ.ΚΟΝΤΑΚΟ Χρήστο και τον απερχόμενο Γεν.
Γραμματέα κ.ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Βασίλειο. Ο πρόεδρος της
Τ.Δ. I.P.A. Θεσσαλονίκης, εξέφρασε και τα θερμά του
συγχαρητήρια στο προεδρείο της Τ.Δ. Κέρκυρας για την
επιτυχή διοργάνωση του Συνεδρίου. Περισσότεροι από
40 εκδρομείς από την Θεσσαλονίκη, παρακολούθησαν
τις εργασίες του Συνεδρίου και ταυτόχρονα απόλαυσαν
τις ομορφιές της Κέρκυρας.
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Από τις εκλογές που διενεργήθηκαν,
προέκυψε το παρακάτω Διοικητικό Συμβούλιο:
Πρόεδρος: ΚΑΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος,
Γ. Γραμματέας: ΔΕΛΛΑΣ Χρήστος,
Α’ Αντιπρόεδρος: ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος,
Β’ Αντιπρόεδρος: ΚΑΡΚΑΛΗΣ Κυριάκος,
Γ’ Αντιπρόεδρος: ΒΑΛΑΤΣΟΣ Βλάσιος,
Ταμίας: ΓΙΑΧΟΣ Σταύρος,
Βοηθός Γ.Γραμματέας: ΜΑΡΟΥΝΤΑΣ Νικόλαος,
Βοηθός Ταμία: ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ Ιωάννης,
Υπεύθ.Δημ.Σχέσεων: ΠΑΠΑΣ Βασίλειος.

Η ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ I.P.A.
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Γεώργιος Αθανασιάδης
Επίτιμος Πρόεδρος I.P.A
Νομού Θεσσαλονίκης

Η Τ.Δ. IPA Θεσ/νίκης πραγματοποίησε εκδρομή στην Κωνσταντινούπολη και τα Πριγκηπόννησα την
29-06-08 έως 02-07-08. Ο πρόεδρος κ.ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας, όρισε ως επικεφαλή της εκδρομής τον επίτιμο
πρόεδρο κ.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ Γεώργιο ο οποίος και συνόδευσε τους 50 εκδρομείς, οι οποίοι ήταν Αστυνομικοί
ε.ε και ε.α. καθώς και φίλοι. Από την αρχή έως το τέλος της εκδρομής όλοι ήταν σαν μια οικογένεια και
πέρασαν ένα αξέχαστο τετραήμερο.
Στην Κων/λη επισκέφτηκαν την
μονή Βλαχερνών, την Αγιά Σοφιά το
Πατριαρχείο όπου παρακολούθησαν
την θεία λειτουργία στον Ι.Ναό
του Αγ.Γεωργίου, τους τάφους
Πατριαρχών και άλλα μνημεία μας.
Στην νήσο Πρίγκιπο
επισκέφτηκαν
τον Ι.Ναό του Αγίου Γεωργίου. Κατά
την παραμονή τους στην Κων/λη είχαν
συνάντηση με Τούρκους συναδέλφους
της IPA και αντάλλαξαν αναμνηστικά
δώρα και απόψεις. Όλοι οι εκδρομείς
ευχαρίστησαν την Τ.Δ.Θεσ/νίκης και
ζήτησαν να γίνονται τακτικά εκδρομές
ώστε να ξεφεύγουν λίγο από την
ρουτίνα της καθημερινότητας. Εντός
του μηνός θα ανακοινωθεί εκδρομή
στην Τσεχία.-

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ I.P.A. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

To χρονικό διάστημα από 26 έως 31 Ιουλίου 2008 η
Τοπική Διοίκηση I.P.A. Θεσσαλονίκης, διοργάνωσε
άλλη μια εκπαιδευτική – αναψυχής εκδρομή
στην Γερμανία. Η διαμονή των συναδέλφων στην
Γερμανία και η ξενάγησή τους από τους Γερμανούς
συναδέλφους ήταν απόλυτα επιτυχής. Είχαν την
ευκαιρία να παρακολουθήσουν και να συμμετάσχουν
και οι ίδιοι στην εκπαίδευση των Γερμανών
συναδέλφων στην Αστυνομική Ακαδημία του Μπόρκ
και να ξεναγηθούν στο Ντόρτμουντ, την Κολωνία,
το Μούστερ και το Γκίμπορν. Συμμετείχαν επίσης

και συνάδελφοι από Σρί Λάνκα, Ουκρανία, Αγγλία,
Πολωνία, Λετονία, Εσθονία και Ρωσία.
Τους συναδέλφους συνόδευαν από την Ένωσή μας οι:
α) Γ.Γραμματέας κ.Βασίλειος Γιαννακόπουλος, και β)
ο Αν.Ταμίας κ.Λάζαρος Αντωνιάδης, και συμμετείχε ο
Γ.Γραμματέας του Εθνικού Τμήματος κ. Χρ.Δέλλας.

Συνάδελφοι, δηλώστε έγκαιρα την
συμμετοχή σας (έως 15-09-08), για την
επόμενη εκδρομή στην Γερμανία.
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ΑΠΟ ΝΕΟ ΒΗΜΑ
Ιωάννης Πασχαλιάς Μέλος Δ.Σ. ΕΑΥΝΘ

Συναδέλφισσες – συνάδελφοι.
- Θα ήθελα να ξεκινήσω την επικοινωνία μας από
ένα νέο βήμα πλέον, με ένα γεγονός το οποίο έχει
προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις, αγανάκτηση,
ταλαιπωρία και ψυχολογική φόρτιση στους
συναδέλφους της ΥΑΤ και ΥΜΕΤ Θεσ/νίκης.
Το γεγονός αυτό είναι οι μετακινήσεις συναδέλφων
από τις παραπάνω υπηρεσίες στην ΑΔ Κέρκυρας
για να λάβουν μέτρα στον υπό κατασκευή ΧΥΤΑ
Λευκίμης. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει.
Οι συνάδελφοι αναγκάζονται να αφήνουν πίσω
τις οικογένειές τους και τις υποχρεώσεις τους για
να μεταβούν εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά για
να φυλάξουν μια μπουλντόζα ή ένα φράχτη, ενώ
την ίδια ώρα οι υποχρεώσεις της Δ.Α.Ε. εδώ στην
Θεσ/νίκη εξακολουθούν να τρέχουν. Η παρουσία
μας ήταν δικαιολογημένη για την επιχείρηση της
απομάκρυνσης των ατόμων που είχαν καταλάβει το
χώρο, αλλά τώρα στο σημείο (Ιούλιος 2008) στο
σημείο δεν υπάρχουν διαδηλωτές και δεν υπάρχει
κάποιος λόγος που να δικαιολογεί την παρουσία
τόσων δυνάμεων της Δ.Α.Ε.Θ αφού η φύλαξη του
χώρου είναι τοπική υπόθεση. Εκτός των άλλων
δημιουργείται και προηγούμενο, αφού σε όποιο
σημείο της χώρας προκύψει παρόμοιο ζήτημα
φύλαξης θα απαιτηθούν ανάλογες δυνάμεις. Όσον
αφορά τη φιλοξενία τώρα, αν εξαιρέσουμε κάποιους
τυχερούς συναδέλφους που διαμένουν σε καλά
ξενοδοχεία, για τους υπόλοιπους οι συνθήκες
διαμονής, διατροφής και μετακίνησης είναι από
ελλιπείς έως απαράδεκτες. Ξενοδοχεία χωρίς
μεσημεριανό φαγητό χωρίς κλιματισμό και ψυγεία
μέσα στο κατακαλόκαιρο και πλέον της μιας ώρας
μακριά από το ΧΥΤΑ. Για να φάνε οι συνάδελφοι
μετακινούνται ςςχιλιόμετρα μακριά σε ταβέρνες που
σε μερικές περιπτώσεις πληρώνουν το φαγητό οι
ίδιοι από την τσέπη τους. Και όταν οι συνάδελφοι
αγανάκτησαν από τις παραπάνω συνθήκες και
διαμαρτυρήθηκαν οι απαντήσεις που λάβανε
ήταν του τύπου: «Όταν πάτε διακοπές μένετε σε
καλύτερα ξενοδοχεία;», «Γιατί τηλεφωνείτε στους
συνδικαλιστές και μας δημιουργείτε προβλήματα;»
«φωνάξτε τους συνδικαλιστές να σας βρούνε
καλύτερα ξενοδοχεία.» !! Οι άνθρωποι είναι
απίστευτοι.
Κατ’ αρχήν οι συνάδελφοι δεν πήγαν εκεί ούτε για
διακοπές, ούτε κατ’εντολή των συνδικαλιστών.
Υποχρέωση των συνδικαλιστών είναι να φροντίζουν
ώστε να αντιμετωπίζονται οι συνάδελφοι σαν
άνθρωποι και όχι σαν μηχανές μιας χρήσεως. Όταν
καλείς κάποιον στο σπίτι σου για να
τον φιλοξενήσεις είναι υποχρέωσή σου να του
εξασφαλίσεις τη διαμονή και την διατροφή του. Άμα
δεν μπορείτε να εξασφαλίσετε αξιοπρεπείς συνθήκες

για τους συναδέλφους που καλείτε, τότε να μην
τους καλείτε. Επιπλέον απογυμνώνεται η Δ.Α.Ε.Θ.
από πολύτιμες δυνάμεις και παρότι είναι καλοκαίρι
οι υποχρεώσεις δεν μειώθηκαν, με αποτέλεσμα να
δημιουργούνται προβλήματα στη λειτουργία της
Υπηρεσίας.
Γυρνώντας τώρα στα δικά μας προβλήματα θα
αναφερθώ πρώτα και για πολλοστή φορά στο
διαχωρισμό της διμοιρίας ΥΑΤ που εκτελεί βάρδια
σε δύο ομάδες και με δύο λεωφορεία για φύλαξη
στόχων σε στατικά σημεία, γεγονός που δεν
προβλέπεται από τον κανονισμό της ΥΑΤ και παρ’
όλα αυτά συνεχίζεται επί 2,5 χρόνια. Το μεγάλο
αυτό χρονικό διάστημα δεν μπορεί να δικαιολογηθεί
ως έκτακτες ανάγκες. Ίσως η προσφυγή στην
Δικαιοσύνη να είναι η μόνη πλέον διέξοδος. Στη ΔΑΕΘ
και στην ΥΜΕΤ χρειάζεται ενίσχυση με προσωπικό.
Και επιτέλους να ασχοληθούν με τα καθήκοντα που
προβλέπει ο κανονισμός. Δεν είναι δυνατόν η ΥΑΤ
να φυλάει στόχους και η ΥΜΕΤ να στέλνει άτομα
στα ΚΤΕΛ και στο Αμερικάνικο για πεζές περιπολίες.
Τα δικαστήρια απασχολούν κάθε μέρα 1 - 2 ΔΙΜΕΤ.
Λύση σ’ αυτό το πρόβλημα θα δοθεί;
Ένα άλλο πρόβλημα είναι οι μεταγωγές
κρατουμένων στα Δικαστήρια. Ενώ τα πρόσωπα των
κατηγορουμένων καλύπτονται με ψηφιακό τρόπο στα
πλάνα τηλεόρασης, τα πρόσωπα των συναδέλφων
είναι εκτεθειμένα.
Το πρόβλημα είναι εντονότερο για όσους
συναδέλφους υπηρετούν σε υπηρεσίες ασφάλειας
(αντιτρομοκρατική, κρατική, ναρκωτικά κλπ). Επίσης
είναι εκτεθειμένες και οι πινακίδες κυκλοφορίας των
συμβατικών υπηρεσιακών αυτ/των.
Η παλαιότητα των υπηρεσιακών οχημάτων και τα
προβλήματα που προκύπτουν εξ’ αιτίας της, είναι
ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα. Εάν θέλουμε μια
σωστή Αστυνομία οφείλουμε και να την εξοπλίζουμε
ανάλογα.
Κλείνοντας, θα πρέπει η πολιτεία να αντιληφθεί ότι
οι Αστυνομικοί κάνουν σωστά την δουλειά τους και
έχουν κάθε λόγο να απαιτούν καλύτερες συνθήκες
εργασίας και αμοιβής.
Θα τα διεκδικήσουμε συνδικαλιστικά και θα τα
κερδίσουμε.
Για να γίνει όμως αυτό, θα πρέπει να είμαστε
ενωμένοι και να μην επιζητούμε προσωπικά
οφέλη και αυτοπροβολή, να μην αναλωνόμαστε σε
εγωϊστικές σκοπιμότητες.
Η ισχύς εν τη ενώσει!!
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς.
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Ε.Ε. ΚΑΙ Ε.Α. ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ WIND

1. Το μηνιαίο πάγιο που σε όλες τις εταιρίες είναι 5,88€+ΦΠΑ στον Συνεταιρισμό είναι ΔΩΡΕΑΝ.
2. Η ενδοεπικοινωνία 150 λεπτών που σε όλες τις εταιρίες είναι 7,98€+ΦΠΑ στον Συνεταιρισμό ΔΩΡΕΑΝ.
3. Χρέωση ενδοεταιρικών κλήσεων μετά το 150 λεπτό, 0,070€ ανά λεπτό.
4. Ενιαία χρέωση κλήσεων προς WIND - VOADAFON – COSMOTE – Q TELECOM= 0,13€ ανά λεπτό.
5. Xρέωση προς σταθερά ΟΤΕ 0,146€ ανά λεπτό.
Ελάχιστη χρέωση προς σταθερά και κινητά 30 δευτερόλεπτα.
6. Όποιος επιθυμεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα, μπορεί να κρατήσει τον ίδιο αριθμό που ήδη έχει
και σε οποιαδήποτε εταιρία, χωρίς καμιά επιβάρυνση δηλαδή ΔΩΡΕΑΝ φορητότητα.
7. Στην περίπτωση που κάποια σύνδεση πραγματοποιήσει συνολική ετήσια κίνηση 350€, μετά όλων
των επιβαρύνσεων ΦΠΑ κλπ. θα του επιστραφεί με την ετήσια ανανέωση, ποσό 80€ σε μετρητά.
8. Και τώρα από 1 Αυγούστου 2008 προσφορά της WIND και του Συνεταιρισμού 70 ΔΩΡΕΑΝ(απλά γραπτά)
SMS κάθε μήνα σε όλες τις συνδέσεις, αλλά και δυνατότητα προαγορασμένου χρόνου 400 και 600 λεπτών.
Για περισσότερες πληροφορίες τηλ.2310-553538 και 6975909933 στον Συνεταιρισμό.
Το πρόγραμμα απευθύνεται και σε Ειδ. Φρουρούς, Συν. Φύλακες, Πολ. Υπαλλήλους. Υ.Δ.Τ,
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, και Υπαλλήλους Αγροφυλακής.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΛΠΑ ΣΤΟΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΜΑΣ

Η ΕΛΠΑ προσφέρει έκπτωση 25% στον Συνεταιρισμό μας για τις ακόλουθες υπηρεσίες:
Ετήσια συνδρομή οδικής βοήθειας για 1 αυτ/το 98€, αντί των 130€ που είναι η κανονική τιμή. Για 2 αυτ/τα
169€, αντί 225 που είναι η κανονική τιμή. Για Μοτο 71€, αντί 95 που είναι η κανονική τιμή. Για περισσότερες
πληροφορίες και εγγραφές, στον Συνεταιρισμό μας – Προμηθέως 1 Θεσ/νίκη τηλ. 2310-553538

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΚΤΕΟ

Η AUTOVISION Κ.Τ.Ε.Ο. – ADR Α.Ε., ιδιωτικό ΚΤΕΟ Θέρμης τηλ. 2310-487500 στην Θέρμη Θεσ/νίκης.
προσφέρει έκπτωση 20% στον τεχνικό έλεγχο αυτ/των, με την επίδειξη της Υπηρεσιακής Ταυτότητας.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ ΑΥΤ/ΤΩΝ

Το φανοποιείο του ΜΗΤΡΑΚΑ Απόστολου, που βρίσκεται έναντι του κοσμικού κέντρου ΜΙΘΡΙΟΝ
και παραπλεύρως του νοσοκομείου ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ στην περιφερειακή οδό στην Πολίχνη
τηλ. 2310-681689 προσφέρει έκπτωση 20% σε όλες τις εργασίες φανοποιείας του αυτ/του σας
(λαμαρινοδουλειά – βαφές κλπ).

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ Ι.Ε.Κ. ΠΑΣΤΕΡ ΣΤΟΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΜΑΣ

Τα Ι.Ε.Κ. ΠΑΣΤΕΡ προσφέρουν έκπτωση 20% στα παιδιά των εν ενεργεία και συνταξιούχων μελών μας.
Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές στα γραφεία των ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ – Πολυτεχνείου 6
τηλ. 2310-517250, 2310-520255, 2310-281282
καθώς και στην υπεύθυνη κ.Ζυγούρη Βέτα τηλ. 6946427373

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

Ο Συνεταιρισμός σε συνεργασία με γραφείο Ασφαλίσεων, προσφέρει:
1) ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤOKINHΤΩΝ με ειδικές τιμές στις εταιρίες INTERAMERIKAN και ΦΟΙΝΙΞ.
2) ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΖΩΗΣ με ειδικό πρόγραμμα για Αστυνομικούς με ένα ιδιαίτερο ασφαλιστικό προϊόν των
LLOYD’S του Λονδίνου, που έγινε αποκλειστικά για Αστυνομικούς.
Για περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Συνεταιρισμού μας τηλ. 2310-553538.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Παρέχεται έκπτωση 7% για αγορά συσκευών κινητών τηλεφώνων επί της λιανικής τιμής καθώς και σε
διάφορα αξεσουάρ κινητών στα παρακάτω καταστήματα της WIND:
α) Εγνατίας 47 και Ι.Δραγούμη, β) Μητροπόλεως και Κομνηνών 10, γ) Αγίας Σοφίας 10, δ) Εμπορικό
Κέντρο «ΜΕΓΑΡΟ ΕΓΝΑΤΙΑ» Μοναστηρίου – Πλ.Δημοκρατίας και Λαγκαδά 5, ε) Γιαννιτσών 61 και Κολλέτη,
στ) Τσιμισκή 99 – 101 και ζ) CARREFOUR (Πυλαία) Τομπάζη 15.
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ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΓΗ

Γεώργιος Αναστασιάδης Πρόεδρος

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

- Συναδέλφισσες και συνάδελφοι.
Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που μου δίνεται η δυνατότητα
να επικοινωνήσω μαζί σας, μέσα από τις σελίδες
του περιοδικού «Δύναμη» της Διεθνούς Ένωσης
Αστυν/κών i.p.a Τοπικής Διοίκησης Θεσσαλονίκης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Προμηθευτικού και
Καταναλωτικού Συνεταιρισμού Αστυνομικών ε.ε. και
ε.α. Ν.Θεσ/νίκης με ΟΜΟΦΩΝΗ απόφασή του στηρίζει
με κάθε τρόπο την έκδοση του περιοδικού και
συγχαίρει το προεδρείο της Τ.Δ. I.P.A. Θεσσαλονίκης
για την απόφασή του, να εκδώσει αυτό το περιοδικό,
το περιοδικό όλων των Αστυνομικών.
Ο Συνεταιρισμός μέσα από τις σελίδες αυτού του
περιοδικού θα δημοσιεύει όλες τις σπουδαίες
προσφορές αγοράς αγαθών και υπηρεσιών που
με πολύ κόπο θα επιτυγχάνει, προς όφελος όλων
των συναδέλφων εν ενεργεία και εν αποστρατεία.
Λυπάμαι ιδιαίτερα για την απόφαση της σημερινής
πλειοψηφίας του Δ.Σ. του συνδικαλιστικού
σωματείου, να μην παρουσιάζει αυτές τις προσφορές
από την εφημερίδα (τους;) και αυτό είναι ένα πολύ
λυπηρό ζήτημα.
Η εφημερίδα θα πρέπει να αντιληφθούν ότι δεν
είναι δική τους, αλλά δική σας. Με την ιδιότητα
του επιτίμου προέδρου που εσείς ΟΜΟΦΩΝΑ μου
δώσατε στην τελευταία Γ.Σ. του συνδικαλιστικού
σωματείου μας, σας καλώ να σας απασχολήσει
ιδιαίτερα ο αποκλεισμός αυτός από την ενημέρωσή
σας.-

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
Το διαγνωστικό κέντρο «ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗ»
που
βρίσκεται στην Καλαμαριά – Κωστή Παλαμά 33 τηλ.2310483200 και το Μικροβιολογικό Εργαστήριο που βρίσκεται
στο κέντρο Θεσ/νίκης - Μητροπόλεως 69 τηλ.2310233222 μας παρέχουν την ακόλουθη προσφορά:
α) Εφόσον οι εξετάσεις των Αστυνομικών είναι γραμμένες
στο βιβλιάριο του Δημοσίου, δεν πληρώνουν καμία
συμμετοχή.
β) Εφόσον οι εξετάσεις που θέλουν οι συγγενείς α’ βαθμού
των Αστυνομικών είναι γραμμένες στο βιβλιάριο του
Δημοσίου, τότε η συμμετοχή που θα πληρώνουν θα είναι
15% αντί του ισχύοντος 30%. Δηλαδή έκπτωση 50%.
γ) Εφόσον οι εξετάσεις δεν θα είναι γραμμένες στο
βιβλιάριο του Δημοσίου, τότε η έκπτωση επί των τιμών
θα είναι 30%. Οι εκπτώσεις θα παρέχονται με την απλή
προφορική δήλωση του μέλους ή του συγγενή του,
ότι είναι μέλος του Συνεταιρισμού Αστυνομικών Θεσ/
νίκης (μέλη είναι όλοι οι εν ενεργεία και Συνταξιούχοι
Αστυνομικοί). Οι μικροβιολογικές εξετάσεις μπορούν
να γίνουν και στο διαγνωστικό κέντρο στην Καλαμαριά
και στο μικροβιολογικό εργαστήριο της Μητροπόλεως.
Οι καρδιολογικές εξετάσεις καθώς και οι εξετάσεις
Πυρινικής Ιατρικής θα γίνονται μόνο στο διαγνωστικό
κέντρο Καλαμαριάς.

Η επένδυση σε γη πιστεύουμε είναι μια καλή
επένδυση που μεσοπρόθεσμα φέρνει στις
περισσότερες περιπτώσεις μεγάλη υπεραξία
στον ιδιοκτήτη της. Μέχρι το 1977 επιτρεπόταν η
κατάτμηση κληροτεμαχίων και αγροτεμαχίων και η
οικοδόμησή τους. Με το νόμο 651/77 απαγορεύτηκε
η κατάτμηση, η οποία επιτρέπεται πλέον κάτω από
ορισμένες προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος. Πριν
επενδύσει κάποιος σε γη πρέπει πρώτα να εξετάσει
από νομικής άποψης αν είναι νόμιμη, γιατί έχουν
γίνει κατά καιρούς πολλές νομικές αυθαιρεσίες.
Μετά την εφαρμογή του νόμου 651/77 μεγάλα
αγροτεμάχια ή κληροτεμάχια έχουν πωληθεί
εξ’ αδιαιρέτου όλοι οι ιδιοκτήτες δικαιούνται
ποσοστό από όλο το αγροτεμάχιο ή κληροτεμάχιο
που φωτογραφία από τον οικισμό στην Σίβηρη
αγοράζουν. Η κίνηση αυτή έγινε πολλές φορές μέσω
επαγγελματικών συλλόγων με σκοπό να ωφεληθούν
τα μέλη τους. Η αγορά αφορούσε κομμάτια γης είτε
στις παρυφές των πόλεων με σκοπό κάποια στιγμή
να χρησιμοποιηθούν για κτίσιμο πρώτης κατοικίας
ή σε παραθαλάσσιες περιοχές με σκοπό το κτίσιμο
παραθεριστικής κατοικίας. Και στις δύο περιπτώσεις
χρειάζεται υπομονή μέχρι τα συγκεκριμένα
αγροτεμάχια να αξιοποιηθούν. Τα τελευταία 6
χρόνια μέσω του Συνεταιρισμού μας αγοράστηκαν
αγροτεμάχια με σκοπό να κερδίσουν υπεραξίες οι
ιδιοκτήτες τους. Κάποιοι ήταν πολύ τυχεροί και ήδη
οι εκτάσεις που αγόρασαν αξιοποιούνται. Η έκταση
στο Λάκωμα βρίσκεται στο τελικό στάδιο ένταξης σε
σχέδιο πόλεως. Η έκταση στις Καλύβες, ύστερα από
αγώνα του Συνεταιρισμού, με ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση
Δημ. Συμβουλίου Πολυγύρου προτάθηκε η ένταξή
της σε σχέδιο πόλεως και ξεκίνησαν οι σχετικές
διαδικασίες. Στην έκταση Γερακινής (2004), με
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προτάθηκε
η ιδιωτική πολεοδόμηση και ήδη ξεκίνησαν οι
σχετικές διαδικασίες. Στην έκταση της Σίβυρης
έχουν βγεί άδειες οικοδόμησης και από το 2007
αρκετοί συνάδελφοι παραθερίζουν στα δικά τους
εξοχικά. Σαν συμπέρασμα η αγορά αγροτεμαχίων
είναι απολύτως νόμιμη και συμφέρουσα και δίνει
μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα υπεραξίες στους
ιδιοκτήτες τους.
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MANDRINO HOTEL
Mandrino hotel is situated in the centre of Thessaloniki at the heart of the city’s
market and it is a 3 star hotel with a friendly atmosphere in luxurius surroundings.
Was renovated on August 2007 & all of the 72 rooms have new furniture,
bathroom, 24hrs. a/c, hair dryer, cable-satellite & pay TV 21’’,
automatic telephone lines, internet access & mini bar.
Visit the new mandrino hall cafe.
This is also property of Mandrino family SA.
Managing Director: Mandrinos Andreas
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ΙΔΡΥΜΑ ΕΞΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - (ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΡΩΓΗΣ)

Συντάκτες του άρθρου:
Δ. Όρλιακλης – Πρόεδρος Σ/Φ Ν. Θεσ/νίκης
Δ. Παπαδόπουλος Σ/Φ εκπρός. Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ.
στο Ίδρυμα Εξοχές ΕΛ.ΑΣ.

Στο π. Υπουργείο Δημόσιας Τάξης έχει συσταθεί και
λειτουργεί στα πλαίσια της κοινωνικής αλληλεγγύης
και έμπρακτης αντιμετώπισης προβλημά των
οικονομικής δυσχέρειας του προσωπικού του σε
ειδικές περιπτώσεις (στις οποίες και θα αναφερθούμε
παρακάτω), ΙΔΡΥΜΑ με την επωνυμία ΕΞΟΧΕΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ. Το ίδρυμα συνεστήθη
με το Νόμο 2018/92 άρθρο 5, ελέγχεται και
εποπτεύεται από το Υπουργείο Εσωτερικών όπως
επίσης με τον Ν. 2168/93 άρθρο 31 συνεστήθη στο
ίδρυμα και Ειδικός Λογαριασμός Αρωγής (παροχής
οικονομικής ενίσχυσης) στους δικαιούχους. Σκοπός
του ιδρύματος είναι: α) Χορήγηση οικονομικής
ενίσχυσης στους δικαιούχους (που πληρούν τις
προϋποθέσεις που ορίζονται από τον σχετικό νόμο.
β) Η λειτουργία παιδικών εξοχών (κατασκηνώσεων)
για τα τέκνα των εν ενεργεία και αποστρατεία
υπαλλήλων της ΕΛ.ΑΣ. Ειδικότερα (σχετικά με τον
ειδικό λογαριασμό αρωγής): Η οικονομική ενίσχυση
δίδεται στους δικαιούχους οι οποίοι κατά σειρά
προτεραιότητας είναι: α) Ο ίδιος ο μέτοχος (μέτοχος
του λογαριασμού είναι υποχρεωτικώς όλοι οι
εν ενεργεία Αστυνομικοί, Συνοριακοί Φύλακες,
Ειδικοί Φρουροί, Πολιτικό Προσωπικό, οι οποίοι
παραμένουν μέτοχοι και μετά την έξοδό τους από
την υπηρεσία εφόσον το επιθυμούν). β) ο σύζυγος
και τα άγαμα και άνεργα τέκνα του μετόχου. γ) οι
γονείς και τα άγαμα ανήλικα αδέλφια του μετόχου. Η
οικονομική ενίσχυση παρέχεται στους ανωτέρω προς
αντιμετώπιση ιδιαίτερων οικονομικών δυσχερειών
που οφείλονται: α) σε θάνατο του μετόχου. β) σε
ανικανότητα λόγω τραυματισμού ή πάθησης μετόχου.
γ) σε βαρεία νόσο του ιδίου μέλους της οικογένειάς
του, για τη θεραπεία της οποίας απαιτείται μεταφορά
στο εξωτερικό ή η αντιμετώπισή της απαιτεί πρόσθετες
δαπάνες, πέραν εκείνων που καλύπτονται από τους
ασφαλιστικούς φορείς. δ) σε θεομηνίες (σεισμούς,
πυρκαγιά) ή άλλο σοβαρό ατύχημα. Στην αίτηση
που υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι αναφέρουν και
τους λόγους που επιβάλουν την παροχή οικονομικής
ενίσχυσης.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή οικονομικής
ενίσχυσης προς αντιμετώπιση
οικονομικών
δυσχερειών, που οφείλονται σε βαρεία νόσο μέλους
της οικογένειας του μετόχου είναι η κατά κύριο λόγο
συντήρηση του μέλους από τον ίδιο τον μέτοχο. Την
αίτηση συνοδεύουν κατά περίπτωση και τα παρακάτω
δικαιολογητικά: α) πιστοποιητικό οικογενειακής
κατάστασης, β) αντίγραφο φορολογικής δήλωσης
η εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας, γ)

γνωμάτευση της διεύθυνσης υγειονομικού του
Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. ή κρατικού νοσοκομείου με
το ιστορικό της ασθένειας ή εγκριτική απόφαση του
Υπουργείου Υγείας για μετάβαση στην αλλοδαπή,
δ) αποδεικτικά έγγραφα δαπανών ασθενείας που
δεν καλύπτονται από τους ασφαλιστικούς φορείς,
ε) ληξιαρχική πράξη θανάτου, όταν συντρέχει
περίπτωση, στ) βεβαίωση οικείου Αστυνομικού
τμήματος ή άλλης αρμόδιας Δημόσιας αρχής στις
περιπτώσεις θεομηνιών, πυρκαγιών ή άλλων
σοβαρών ατυχημάτων, ζ) οποιοδήποτε άλλο
αποδεικτικό στοιχείο ήθελε προσκομισθεί από τον
ενδιαφερόμενο ή ήθελε ζητηθεί από το Διοικητικό
Συμβούλιο προς απόδειξη της οικονομικής
του δυσχέρειας και ανάγκης. Ειδικότερα για τις
περιπτώσεις ασθένειας το ΔΣ δύναται να αιτείται
την άποψη της Δ/νσης Υγειονομικού του Αρχηγείου
της ΕΛ.ΑΣ. Για την παροχή ή όχι της οικονομικής
ενισχύσεως αποφασίζει το ΔΣ το οποίο απαρτίζεται
από ανώτατους Αξ/κούς και εκπροσώπους των
συνδικαλιστικών φορέων (ΠΟΑΞΙΑ, ΠΟΑΣΥ,
ΠΟΣΥΦΥ, ΣΩΜ.ΕΙΔ.ΦΡΟΥΡΩΝ, ΠΟΠΠ) λαμβάνοντας
υπόψη την υπάρχουσα ανάγκη και την οικονομική
κατάσταση του αιτούντος με βάση τα υποβαλλόμενα
δικαιολογητικά, ύστερα από πρόταση του Δ/
ντή της Δ/νσης Οικονομικών του Αρχηγείου της
ΕΛ.ΑΣ. Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης δύναται
να αυξομειώνεται αναλόγως της οικονομικής
κατάστασης του λογαριασμού με απόφαση του
Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. ύστερα από πρόταση του Δ.Σ του
ιδρύματος. Ανώτατα χρηματικά ποσά που μπορούν να
χορηγηθούν ως οικονομική ενίσχυση σύμφωνα με την
υπ’αριθ. 8064/5/25-ζ από 12-02-2003 απόφαση του
Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. είναι: α) για θάνατο ή σοβαρό
τραυματισμό κατά την διάρκεια της υπηρεσίας ή ένεκα
ταύτης 29.350€. β) λοιπές περιπτώσεις θανάτου,
ασθενειών, ατυχημάτων και κάθε άλλη περίπτωση
17.620 ευρώ. Επίσης πρέπει να αναφερθεί ότι
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ.9 του Ν.2622/98
στο ίδρυμα ΕΞΟΧΕΣ ΕΛ.ΑΣ συνεστήθη λογαριασμός
για την παροχή οικονομικής ενίσχυσης στα ορφανά
παιδιά των Αστυν/κών, Συνοριακών Φυλάκων,
Ειδ.Φρουρών, Πυροσβεστών, Π.Προσωπικού, με
την επωνυμία ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΡΩΓΗΣ ΟΡΦΑΝΩΝ
ΤΕΚΝΩΝ. Δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης από τον
λογαριασμό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9
του Ν.2622/98 είναι τα άγαμα και ανήλικα ορφανά
τέκνα του ανωτέρω αναφερόμενου προσωπικού που
απεβίωσε ένεκα της υπηρεσίας ή κατά την εκτέλεση
της υπηρεσίας και ένεκα αυτής.
Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται στα δικαιούμενα
ορφανά παιδιά μια φορά το χρόνο. Με την διάταξη
του εδ. γ’ της παρ.1 του άρθ.4 του Ν.3206/2003 η
παρ.3 του άρθ.9 του Ν.2622/98 αντικαταστάθηκε
ως εξής: Δικαιούχοι του ανωτέρω λογαριασμού
είναι τα ανήλικα ορφανά παιδιά του Αστυνομικού,
Πυροσβεστικού και του μόνιμου και επί σύμβαση
αορίστου χρόνου πολιτικού προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ.,
του Πυροσβεστικού Σώματος, των Συνορ.Φυλάκων και
των Ειδ.Φρουρών ανεξάρτητα από την αιτία θανάτου
των γονέων τους εφόσον ο αποβιώσας υπηρετούσε
μέχρι την ημερομηνία του θανάτου του στην ΕΛ.ΑΣ.
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συνέχεια στη επόμενη σελίδα

συνέχεια από προηγούμενη σελίδα

ή το Π.Σ. Επίσης ένας άλλος σημαντικός σκοπός
του ιδρύματος είναι και η λειτουργία παιδικών
κατασκηνώσεων για τα παιδιά των συναδέλφων. Για
αυτό τον σκοπό λειτουργεί υπό άριστες συνθήκες και
με συνεχείς προσπάθειες βελτίωσης, η κατασκήνωση
της ΕΛ.ΑΣ. στον Άγια Ανδρέα Αττικής, όπως επίσης
και για την εξυπηρέτηση των υπόλοιπων παιδιών των
συναδέλφων που διαμένουν στις υπόλοιπες περιοχές
της χώρας διενεργείται κάθε χρόνο διαγωνισμός
για την εκμίσθωση ιδιωτικών κατασκηνώσεων,
καλύπτοντας το ίδρυμα σημαντικό μέρος των εξόδων
συμμετοχής. Τέλος και επί της ευκαιρίας θα θέλαμε
να ευχαριστήσουμε και να συγχαρούμε για το έργο
τους, το προσωπικό του Ιδρύματος για την άμεση

Σταύρος Φέτκος
Πρόεδρος Ειδ. Φρουρών

Αγαπητοί συνάδελφοι.
Το Σωματείο Ειδικών Φρουρών ΕΛ.ΑΣ. Θεσ/νίκης
έχει διαγράψει μια διαδρομή με αρκετές επιτυχίες
στο ενεργητικό του. Εμείς όμως ως συνδικαλιστές
και μέλη του Δ.Σ. του Σωματείου εξακολουθούμε
να διεκδικούμε περισσότερα όχι μόνον για λόγους
συνδικαλιστικού μαξιμαλισμού, αλλά για να
ικανοποιήσουμε πραγματικές ανάγκες συναδέλφων
και να επιλύσουμε σημαντικά προβλήματα. Δεν
είχαμε ούτε θα έχουμε την πολυτέλεια να μένουμε
παρατηρητές των εξελίξεων. Το μέλλον ανήκει σ’
αυτούς που το προετοιμάζουν, το οραματίζονται
και ενωμένοι αγωνίζονται γι’ αυτό. Απέναντι σ’
αυτή τη μεγάλη πρόκληση το Σωματείο Ειδικών
Φρουρών ΕΛ.ΑΣ. Ν.Θεσσαλονίκης έδινε και θα
δίνει αγωνιστικά το παρόν. Με τη συμμετοχή και τη
δυναμική του παρουσία προσπαθεί να διαμορφώσει
στο θεσμικό του πλαίσιο τις εξελίξεις και να
προετοιμάσει το μέλλον. Οφείλουμε τόσο εμείς οι
Ειδικοί Φρουροί, όσο και η πολιτεία αλλά και οι
αρμόδιοι φορείς (υπηρεσιακοί ή μη) να σταθούμε
στο ύψος των περιστάσεων και να μη διαψεύσουμε
τις ελπίδες και τις προσδοκίες του Αστυνομικού
Προσωπικού αλλά και των συμπολιτών μας. Το
Σωματείο Ειδικών Φρουρών Ν.Θεσ/νίκης καθ’ όλο
το διάστημα της ύπαρξής του, από την ίδρυσή του
έως σήμερα, αγωνίστηκε για να αρθεί η δυσμενής
μεταχείριση και η αντίληψη έναντι των Ειδ.
Φρουρών, οι οποίοι δεν εξελίσσονται βαθμολογικά
και μειονεκτούν σημαντικά στις αποδοχές, σε σχέση
με τους Αστυφύλακες. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι
Ειδ. Φρουροί είναι αδικημένοι ως προς το γεγονός
της μη ύπαρξης οργανικών θέσεων σε όλες τις
Αστυνομικές Δ/νσεις της Ελληνικής Επικράτειας,
κάτι για το οποίο κυριολεκτικά αγωνιστήκαμε και
εξακολουθούμε να αγωνιζόμαστε, σκεπτόμενοι
κυρίως τους συναδέλφους Ειδ.Φρουρούς που
χρόνια τώρα υπηρετούν στην Αθήνα και Κρήτη και
προσδοκούν μια μετάθεση στον τόπο συμφερόντων

διεκπεραίωση των αιτήσεων των συναδέλφων,
την ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών για την
στήριξη του θεσμού και τον πρόεδρο του Δ.Σ. του
ιδρύματος αλλά και τους υπολοίπους Αξιωματικούς
και συνδικαλιστές για την εύρυθμη λειτουργία του
ιδρύματος αλλά και για την ευαισθησία τους και
την βοήθειά τους στα αιτήματα συναδέλφων που
αντιμετωπίζουν πραγματικά δύσκολες καταστάσεις
ιδιαίτερα με προβλήματα υγείας. Επίσης οφείλουμε
να ευχαριστήσουμε εκ καρδίας για την φιλοξενία
του παρόντος άρθρου στο περιοδικό «Δύναμη»
την Διοίκηση της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών
Θεσσαλονίκης, ευχόμενοι κάθε επιτυχία στο
σπουδαίο έργο τους.τους ή πλησίον αυτού. Όλο αυτό το διάστημα
παλέψαμε για την εξομοίωσή μας με το υπόλοιπο
Αστυν. προσωπικό με κύριο όπλο το ήθος, τον
επαγγελματισμό και την εργατικότητά μας. Το
προεδρείο του Σωματείου Ειδ.Φρουρών Ν.Θεσ/
νίκης, του οποίου έχω την τιμή να είμαι Πρόεδρος
από το 2003 έως και σήμερα σε συνεχείς επαφές
με την πολιτική και υπηρεσιακή ηγεσία, με την
κατάθεση υπομνημάτων, προσωπικών επαφών,
παραστάσεων, συναντήσεων με βουλευτές του
Ελληνικού Κοινοβουλίου, καθώς και με άλλους
αρμόδιους φορείς, πέτυχε το επί όλα αυτά τα
χρόνια πάγιο αίτημά μας την ομογενοποίηση, η
οποία εντέλει πραγματοποιήθηκε τις 8 και 9 Ιουλίου
2008 με τη ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου. Οι
προσπάθειές μας για μια καλύτερη Αστυνομία δεν
σταματούν εδώ. Είναι σημαντική για εμάς η συνεχής
και δια βίου εκπαίδευση και επιμόρφωση για να
είμαστε προετοιμασμένοι να ανταποκριθούμε στις
απαιτήσεις όχι μόνον του σήμερα, αλλά και του
αύριο. Η σωστή προετοιμασία είναι ο καλύτερος
σύμμαχος. Η κρίση ταυτότητας που έχουν ορισμένοι
περί της συναδελφικότητας και της συνύπαρξης
φανερώνει την αδυναμία τους να αντιληφθούν τις
προκλήσεις της εποχής μας. Η μοναδική λύση είναι
η συντονισμένη συμπόρευση όλων των δυνάμεων με
αναγνώριση των νέων δεδομένων, ώστε να υπάρξει
αλλαγή νοοτροπίας και παράλληλος βηματισμός
χωρίς να θίγονται δικαιώματα. Το Προεδρείο του
Σωματείου Ειδ.Φρουρών αρνείται τον καταγγελτικό
και μηδενιστικό λόγο και τις συνεχείς διαμαρτυρίες.
Εμείς δεν επιθυμούμε να εντυπωσιάσουμε κανέναν
για να δικαιολογήσουμε την ύπαρξή μας. Η ύπαρξή
μας έχει αναγνωριστεί πρώτα από την ίδια την
Ελληνική Κοινωνία και σε συνέχεια από την ίδια την
Πολιτεία. Ο στόχος όλων των προσπαθειών μας είναι
η ουσία των θέσεών μας, ώστε να εξυπηρετούνται
τα συμφέροντα των Αστυνομικών. Θέλουμε μια
Αστυνομία, η οποία θα έχει την αναγνώριση που της
αναλογεί. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ο Έλληνας
Αστυνομικός έχει προσφέρει πολλά περισσότερα
από αυτά για τα οποία τον κατηγορούν. Όλοι μας
επιθυμούμε η Αστυνομία να βρεθεί στο ύψος που
της αξίζει, και ας υπάρχουν εκείνοι που καθημερινά
την διαβάλουν και την καθυβρίζουν. Σκοπός τους
εξάλλου είναι να την αποδυναμώσουν. Θέλουμε μια
Αστυνομία την οποία θα στηρίξουμε και καθημερινά
θα αγωνιζόμαστε γι’ αυτό το σκοπό. Με εκτίμηση.-
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ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Η ΧΩΡΑ . . .

Σ. Β. - Πτυχιούχος Θεολογίας Α.Π.Θ.

Στην ιστορία της ανθρωπότητας δεν υπήρξε
καμιά περίπτωση υιοθέτησης του ιδίου εθνικού
ονόματος
από δύο ή περισσότερους λαούς.
Πολύ δε περισσότερο, δεν παρατηρήθηκε και δεν
καταγράφηκε καμιά περίπτωση κατά την οποία ένας
νεοεμφανισθείς λαός να επιδιώξει να παραγκωνίσει
προϋπάρχοντα ιστορικό λαό, με διαφορετική
φυσιογνωμία, παράδοση και πολιτισμό, με στόχο
να σφετεριστεί το όνομά του. Έτσι λοιπόν, η χρήση
του αρχαιοελληνικού ονόματος «Μακεδόνες» από
τους εν λόγω Σλάβους της Μακεδονίας αποτελεί
για εμάς τους Έλληνες της Μακεδονίας το σύνθημα
για έναν ατέλειωτο αγώνα υπέρ της προστασίας της
εθνικής μας κληρονομιάς.
Πώς όμως προέκυψε αυτό το θέμα και οι άνθρωποι
αυτοί αισθάνονται Μακεδόνες; Σημαντική αιτία
αποτελεί η προπαγάνδα που προκάλεσε ο Τίτο, ο
επικεφαλής της Γιουγκοσλαβίας στο κράτος των
Σκοπίων λέγοντάς τους ότι δεν είναι Βούλγαροι, ούτε
Σέρβοι, ούτε Έλληνες, αλλά φύλο Μακεδονικό.
Όμως οι Σκοπιανοί είναι κατάλοιπα των αρχαίων
Σλάβων και όχι Μακεδόνες, όπως φανατικά
υποστηρίζουν. Γιατί όταν οι Σλάβοι εγκαταστάθηκαν
στην Βαλκανική δεν συνάντησαν Μακεδόνες.
Οι Σλάβοι παρέμειναν Σλάβοι και οι Βυζαντινοί
παρέμειναν Βυζαντινοί. Δεν αναμείχθηκαν μεταξύ
τους. Συνεπώς, σκοπός δεν είναι να προσπαθούμε
να αποδείξουμε ότι η Μακεδονία είναι ελληνική.
Αυτό είναι αυτονόητο. Αλλά να δείξουμε ότι αυτοί
που ισχυρίζονται πως είναι Μακεδόνες ότι είναι
Σλάβοι, δηλαδή όχι τί είμαστε εμείς αλλά τί είναι
αυτοί!
Με τους νικηφόρους Βαλκανικούς πολέμους
(1912-1913) η Μακεδονία απελευθερώθηκε
από τον τουρκικό ζυγό και με τη συνθήκη του
Βουκουρεστίου (1913) σχηματίστηκε ο σημερινός
χάρτης της Μακεδονίας. Με βάση τις στρατιωτικές
επιτυχίες της κάθε πλευράς στον πόλεμο κατά των
Τούρκων, η Μακεδονία μοιράστηκε σε τρία μέρη,
σε αυτή των Ελλήνων (51%), των Βουλγάρων
(11%) και των Σέρβων (39%). Επομένως, μία όλως
ιδιαίτερα σημαντική πληροφορία που προκύπτει
στο σημείο αυτό, γεγονός μάλιστα το οποίο οι
περισσότεροι Έλληνες φαίνεται να αγνοούν, είναι

πως δεν υπάρχει μονάχα μία Μακεδονία αλλά τρεις.
Αυτές είναι η Μακεδονία του Αιγαίου (Ελλάδα), η
Μακεδονία των Σκοπίων (Γιουγκοσλαβία) και η
Μακεδονία του Πιρίν (Βουλγαρία).
Από τα παραπάνω εύκολα μπορεί κανείς να
κατανοήσει τις βασικές αιτίες που το ζήτημα αυτό
περί της ονομασίας των Σκοπίων απέκτησε τέτοια
διάσταση και είναι άγνωστο το για πόσο καιρό
ακόμη θα απασχολεί την εξωτερική πολιτική της
χώρας μας, και όχι μόνο… Από την πλευρά των
Ελλήνων παρατηρείται έντονο πρόβλημα κακής
έως μηδαμινής γνώσης της ιστορίας του τόπου μας
και από την άλλη πλευρά, αυτή των Σκοπιανών,
κυριαρχεί μια ατμόσφαιρα έξαλλης προπαγάνδας
και φανατισμού που δεν τους επιτρέπει να δουν με
ψυχραιμία το θέμα και να συμμορφωθούν προς την
αντικειμενική αλήθεια και την επιταγή της λογικής.
Να επισημάνουμε βέβαια στο σημείο αυτό πως
οι Σκοπιανοί το 1994 δέχτηκαν να ονομαστούν
Σλαβομακεδόνες, δέχτηκαν να ονομαστούν Άνω
Μακεδονία και Νέοι Μακεδόνες. Δεν το δεχόμασταν
εμείς όμως τότε αυτό. Τώρα πια έχουν αλλάξει
πολλά πράγματα και πλέον αυτοπροσδιορίζονται
ως Μακεδόνες. Χωρίς ωστόσο να διαθέτουν αλλά και
να αναζητούν αποδείξεις για τη «μακεδονική» τους
καταγωγή. Η σλαβική τους γλώσσα μάλιστα, δεν
μπορεί να προφέρει σωστά το μακεδονικό όνομα,
και έτσι αυτοαποκαλούνται «Μακεντόντσοι».
Όντας ως Έλληνες άνθρωποι που φέρουμε έναν
βαρύ πολιτισμό, τον ελληνικό πολιτισμό, που
χάρη στην σπουδαία φυσιογνωμία του Μεγάλου
Αλεξάνδρου κατόρθωσε να παραμείνει ζωντανός,
οφείλουμε καταρχήν να τον διαφυλάξουμε. Και
συνάμα ως γνήσιοι χριστιανοί να επιδείξουμε ήπια
και πολιτισμένη στάση καλώντας τους σε έναν
γόνιμο και ήρεμο διάλογο προβάλλοντας έτσι για
ακόμη μία φορά τον πολιτισμό μας.
Γιατί το ζητούμενο δεν είναι τι αίμα κυλά στις
φλέβες μας, αλλά η πολιτισμική μας συνείδηση,
τί πολιτισμό έχει ο καθένας. Γιατί την μάχη
δεν την κερδίζουν τα κρατικά σύνορα, αλλά οι
πολιτισμοί.-
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Μήνυμα Υφυπουργού Πολιτισμού
αρμόδιου για θέματα Αθλητισμού
Γιάννη Ιωαννίδη
- Περιοδικό «Δύναμη»
(πρώτο τεύχος - Σεπτέμβριος 2008)
Θα ήθελα καταρχάς, να σας συγχαρώ για την
πρωτοβουλία σας, και να ευχηθώ στο περιοδικό
«Δύναμη» κάθε επιτυχία και καλή ανάγνωση
στο αναγνωστικό κοινό. Κάθε προσπάθεια που
συμβάλλει στην ενδυνάμωση της πολυφωνίας στην
ενημέρωση είναι θετική και καλοδεχούμενη.
Ο ελληνικός αθλητισμός έχει εισέλθει σε μια νέα
εποχή δυναμικής και αυτοπεποίθησης μέσα από
επιτυχημένες διεκδικήσεις αθλητικών γεγονότων
παγκόσμιου βεληνεκούς, μέσα από διακρίσεις
που αποσπούν οι αθλητές μας σε αγώνες υψηλού
επιπέδου, μέσα από τη διεύρυνση της ίδιας της
βάσης του αθλητισμού που αποτελεί σταθερό μας
στόχο.
Καλούμαστε καθημερινά να διαχειριστούμε
θέματα όπως η καλύτερη, συνεχής αξιοποίηση
της Ολυμπιακής κληρονομιάς σε επίπεδο τόσο
υποδομών, τεχνογνωσίας όσο και ανθρώπινου
δυναμικού, η περαιτέρω ανάπτυξη και επέκταση
των προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού με στόχο
την προσέλκυση περισσότερων ανθρώπων – και
ιδιαίτερα των παιδιών - στον αθλητισμό, η ενίσχυση
του θεσμικού μας πλαισίου για την καταπολέμηση
φαινομένων βίας στα γήπεδα, καθώς και για την
καταπολέμηση της μάστιγας του ντόπινγκ αλλά και να
αναλάβουμε πρωτοβουλίες που θα ενθαρρύνουν τη
στροφή στις πρωτογενείς μηνύματα του αθλητισμού,
ζητήματα που έχουμε θέσει ως άμεση προτεραιότητα
του Υφυπουργείου Αθλητισμού.
Βασική επιδίωξη του Υφυπουργείου Αθλητισμού
αποτελεί η ενίσχυση πολιτικών και δράσεων
άθλησης με αποδέκτη τη νέα γενιά. Η άσκηση και
η φυσική δραστηριότητα αποτελούν ουσιαστική
κοινωνική επένδυση αφού βελτιώνουν την
ποιότητα ζωής του ανθρώπου, συμβάλλουν στην
πρόληψη εκφυλιστικών τάσεων και στην ανάπτυξη
διαπροσωπικών σχέσεων. Στόχος μας είναι να
προσελκύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους
ανθρώπους -με έμφαση στα παιδιά– στο χώρο

του ερασιτεχνικού αθλητισμού, δημιουργώντας
τις προϋποθέσεις και τα μέσα, ώστε να υπάρχουν
όσο το δυνατόν περισσότερες διέξοδοι για άθληση.
Στο πλαίσιο αυτό έχουν αναπτυχθεί εδώ και πολλά
χρόνια πλήθος προγραμμάτων άθλησης στην
κοινωνία, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.
Οι σύγχρονες ανάγκες απαιτούν την εξέλιξη των
παραπάνω προγραμμάτων αλλά και την ανάπτυξη
νέων καινοτόμων δράσεων. Παράλληλα, υπάρχει η
ανάγκη εφαρμογής σύγχρονων μεθόδων και μέσων
υποστήριξης αλλά και προώθησης των δράσεων
από τους μηχανισμούς υλοποίησης.
Στην κατεύθυνση αυτή σχεδιάσαμε μία σειρά
διαφορετικών δράσεων που απευθύνονται σε όλες
τις ηλικίες. Η προσέγγιση έγινε με βάση τις ανάγκες
άσκησης, ψυχαγωγίας και εκπαίδευσης της σύγχρονης
οικογένειας με επίκεντρο τα παιδιά αυτής, ενώ, η
υλοποίησή τους βασίζεται στην άμεση συνεργασία
με τους αρμόδιους τοπικούς φορείς και φυσικά με
το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Σκοπός των δράσεων αυτών είναι η δημιουργική
απασχόληση των ατόμων μέσα από την φυσική
άσκηση, σε συνθήκες ασφάλειας, επιστημονικής
αγωγής και εγγύτητας από τις κατοικίες τους.
Παράλληλα μελετούμε τρόπους για την αξιοποίηση
συνοικιακών χώρων και την ανάπτυξη δράσεων σε
ημέρες αργίας. Τον περασμένο μήνα ολοκληρώθηκε
το πρόγραμμα δράσεων στις αυλές των σχολείων,
το οποίο ξεκίνησε για πρώτη χρονιά πιλοτικά τον
Νοέμβριο του 2007 στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
Η φιλοσοφία των δράσεων αυτών είναι η εύρεση
χώρων άθλησης στα αστικά κέντρα, από τα οποία
έχουν εκλείψει οι χώροι για ξένοιαστο και ασφαλές
παιχνίδι στο λιγοστό ελεύθερο χρόνο του σύγχρονου
μαθητή. Με τα προγράμματα αυτά, ανοίγουμε
τα σχολεία (στις ώρες που είναι κλειστά) και
αξιοποιώντας τους χώρους άθλησης και πολλαπλών
χρήσεων, αναπτύσσουμε σειρά δραστηριοτήτων
υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη εκπαιδευτικών
φυσικής αγωγής. Με τον τρόπο αυτό δίνεται στο
παιδί μια ποιοτική και κυρίως ασφαλής επιλογή
δραστηριοποίησης, σε οικείο περιβάλλον, κοντά
στον τόπο κατοικίας του. Από τη νέα περίοδο το
πρόγραμμα θα επεκταθεί σε όλες τις πρωτεύουσες
των νομών της επικράτειας. Για την κάλυψη των
αναγκών που προκύπτουν από τη επέκταση αυτή,
οι προσλήψεις πτυχιούχων φυσικής αγωγής θα
αγγίξουν τις 450 από τις 90 της προηγούμενης
περιόδου. Ένα άλλο θέμα που επεξεργαζόμαστε
είναι η δημιουργία ενός μηχανισμού αξιολογήσεων
του επιπέδου υγείας των παιδιών και καθοδήγησης
της οικογένειας. Ο μηχανισμός αυτός μέσα από
διαδικασίες αξιολόγησης και μετρήσεων των
μαθητών, θα δημιουργήσει μία βάση δεδομένων με
στοιχεία σωματομετρικά, εργοφυσιολογικά, ιατρικά
καθώς και των καθημερινών συνηθειών διατροφής
και φυσικής δραστηριότητας.
Η επιστημονική διαχείριση αυτών των δεδομένων,
θα δώσει τη δυνατότητα του προσδιορισμού των
φυσικών ικανοτήτων, του επιπέδου της υγείας και
της ποιότητας των καθημερινών συνηθειών της
νέας γενιάς. Τα στοιχεία αυτά θα μπορέσουν να
δημιουργήσουν μία αξιόπιστη κάρτα υγείας, να
αναπτύξουν προληπτική ιατρική και να αποτελέσουν
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συνέχεια στη επόμενη σελίδα

συνέχεια από προηγούμενη σελίδα

τις βάσεις για την ανάπτυξη διαδικασιών για τον
έγκαιρο αθλητικό προσανατολισμό. Ο βασικός
σκοπός είναι η επιστημονική επεξεργασία των
δεδομένων των μετρήσεων και η εξατομικευμένη
δωρεάν αποστολή συμπερασμάτων και συστάσεων
για κάθε παιδί στην οικογένειά του. Επιθυμία μας
είναι κάθε οικογένεια και στο πιο απομακρυσμένο
ορεινό ή νησιωτικό χωριό, να πάρει επιστημονικές
πληροφορίες και συστάσεις για την πρόληψη αλλά
και την βελτίωση της υγείας των παιδιών της. Την
επιστημονική επιμέλεια και διαχείριση την έχουν
οι αρμόδιοι επιστημονικοί φορείς της χώρας, ενώ
για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων
η επεξεργασία γίνεται κωδικοποιημένα και όχι
ονομαστικά.
Η πρώτη φάση των παραπάνω αξιολογήσεων (της
σωματικής διάπλασης, των συνηθειών διατροφής,
του καθορισμού κινδύνου ανάπτυξης της παχυσαρκίας
και της φυσικής δραστηριότητας) των παιδιών της

Γ’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου, ολοκληρώθηκε σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων - στις 13 Ιουνίου. Η περαιτέρω
εφαρμογή του παραπάνω προγράμματος αποτελεί
χρέος μας για την υποστήριξη της οικογένειας και
για τη φροντίδα της νέας γενιάς.
Τονίζω σε κάθε ευκαιρία που μου δίνεται πως o
αθλητισμός αποτελεί το πιο αξιοκρατικό κομμάτι
της κοινωνίας, αποτελεί κοινωνικό αγαθό,
παράμετρο κοινωνικής συνοχής, προϋπόθεση
υγείας. Η ενασχόληση με τον αθλητισμό συνιστά
το πιο αποτελεσματικό μέσο για την αποφυγή
επικίνδυνων παραδρόμων από τη νέα γενιά. Αυτός
είναι και ο δικός μας στόχος, να δημιουργήσουμε
τις προϋποθέσεις ώστε να κτίσουμε μια καλύτερη
κοινωνία για όλους μας και κυρίως για τα παιδιά
μας, για να τους κληροδοτήσουμε ένα καλύτερο
αύριο.-

46 ΤΟΥΡΚΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΑΠΟ INTERNATIONAL POLICE
ΤΗΝ ΠΡΟΥΣΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ASSOCIATION BURSA TURKEY
Η Ένωσή μας, την 9 και 10 Ιουνίου 2008
φιλοξένησε στην Θεσ/νίκη, 46 Αστυνομικούς
από την Προύσα Τουρκίας. Η Γενική Αστυνομική
Δ/νση Θεσσαλονίκης, για άλλη μια φορά μας
βοήθησε ώστε να υπάρχει σίγουρη επιτυχία της
φιλοξενίας των ξένων συναδέλφων μας και την
ευχαριστούμε θερμά. Ο πρόεδρος της Τοπικής
Διοίκησης IPA Προύσας Τουρκίας απέστειλε
στον πρόεδρο IPA Θεσ/νίκης την παρακάτω
ευχαριστήρια επιστολή:

To: Μr. Ilias VASILAKIS – IPA President of Thessaloniki
- We would like to express our best gratitude and
are thankful to IPA Thessaloniki to have shown a
great hospitality to Bursa IPA during their to your
country.
We were very happy to be with you during this visit
and enjoyed seeing the city’s historical and touristic places. It is for sure that our friendly relationship and cooperation will improve.
It is our pleasure ti host you in our country and you
are more tham welcome to Bursa.
Yours Sincerely 01-07-2008
Tahsin DEMIR – IPA Bursa President – Head of Bursa Security Department.”.
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ΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΒΡΟΓΧΙΚΟ ΑΣΘΜΑ

Dr. Δημήτριος Β. Παπαδόπουλος - Ιατρός – Ειδικός
Αλλεργιολόγος, Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών.

1. ΠΟΣΟ ΣΥΧΝΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΣΘΜΑ ΣΗΜΕΡΑ;
-To άσθμα αποτελεί τη συχνότερη χρόνια πάθηση
των παιδιών και ένα από τα πιο συχνά χρόνια
νοσήματα στους ενήλικες. Υπολογίζεται ότι στη
χώρα μας πάνω από 1 στα 10 παιδιά (10%) έχει
άσθμα. Επίσης πάνω από 1 στους 20 ενήλικες (6%)
πάσχει από άσθμα. Το άσθμα λοιπόν είναι συχνότερο
στα παιδιά, μπορεί να υφεθεί στην εφηβεία (χωρίς
εμφανή συμπτώματα) και να επανεμφανισθεί στην
ενήλικο ζωή. Αλλά και χωρίς ιστορικό παιδικού
άσθματος μπορεί να εμφανισθεί σε οποιαδήποτε
ηλικία άσθμα. Τα τελευταία χρόνια έχει διαπιστωθεί
παγκόσμια αύξηση της νόσου. Την τελευταία
εικοσαετία έχει διπλασιαστεί η συχνότητά της,
αλλά και η βαρύτητα κυρίως στα παιδιά και στους
νεαρούς ενήλικες. Η μεγάλη αυτή αύξηση θεωρείται
ότι οφείλεται σε συνδυασμό πολλών παραγόντων,
που έχουν σχέση με το σύγχρονο περιβάλλον
(ατμοσφαιρική ρύπανση, παραμονή σε κλειστούς
χώρους, κάπνισμα κ.α.)
2. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΣΘΜΑ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΟΥ;
-Το άσθμα είναι μια χρόνια (ανοσολογική) φλεγμονή
των βρόγχων, η οποία αυξάνει την ευαισθησία τους
σε διάφορα ερεθίσματα του περιβάλλοντος. Αυτό
έχει σαν αποτέλεσμα να στενεύουν οι βρόγχοι
και να μειώνεται η παροχή αέρα (οξυγόνου) στον
οργανισμό. Το άσθμα εκδηλώνεται με βήχα, βάρος
και σφίξιμο στο στήθος, σφύριγμα (βράσιμο) και
δυσκολία στην αναπνοή (δύσπνοια). Τα ενοχλήματα
αυτά είναι συνήθως πιο έντονα το βράδυ και
χειροτερεύουν με τη σωματική κόπωση, με το γέλιο,
με το κλάμα και με τις έντονες μυρωδιές. Πολλές
φορές ο βήχας μπορεί να είναι το μοναδικό σύμπτωμα.
Πάντως μερικοί ασθενείς παρουσιάζονται με άτυπα
συμπτώματα και χρειάζονται ειδική διαφορετική
διάγνωση και όλοι οι ασθενείς δεν αντιδρούν στα
ίδια ερεθίσματα.
3. ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΤΟ ΑΣΘΜΑ;
-Η κληρονομικότητα είναι ο σημαντικότερος
παράγοντας κινδύνου για την εμφάνιση άσθματος
(2 γονείς ασθματικοί 50 - 60% πιθανότητες, 1
γονέας ασθματικός 20 - 30% πιθανότητες, κανένας
γονέας ασθματικός 10% πιθανότητες). Οι κυριότεροι
αιτιολογικοί παράγοντες που προκαλούν άσθμα
είναι οι αλλεργίες που προέρχονται από: α) ακάρεα
σκόνης εσωτερικών χώρων, β) τρίχωμα ζώων
(γάτας-σκύλου κ.α), γ) Μύκητες, δ) γύρεις φυτών
και δένδρων. Άλλοι παράγοντες που ενοχοποιούνται
για την πρόκληση και επιδείνωση του άσθματος
είναι: λοιμώξεις (κοινό κρυολόγημα, ιώσεις,
ιγμορίτιδα), άσκηση (γυμναστική και διάφορα σπόρ
ακόμη και το περπάτημα), ατμοσφαιρική ρύπανση
στο σπίτι (καπνός τσιγάρου, ερεθιστικές ουσίες,
οσμές ή ατμοί), εξωτερική ατμοσφαιρική ρύπανση
(ημέρες με μεγάλη μόλυνση στην ατμόσφαιρα),
επαγγελματικές ουσίες (αλεύρι, σκόνη ξύλου, χημικές
ουσίες), φάρμακα (ασπιρίνη, αντιϋπερτασιακά κ.α.),
τροφές (γάλα, αυγό, ψάρι, ξηροί καρποί, χρωστικές

τροφίμων), καιρικές συνθήκες (κρύος αέρας,
υγρασία, απότομες μεταβολές καιρού, ακραίες
κλιματολογικές συνθήκες), ψυχολογικοί παράγοντες
(χαρά, λύπη, θυμός, άγχος – stress).
4. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ;
- Ο στόχος στην αντιμετώπιση του ασθματικού ασθενή
είναι η καλύτερη ποιότητα ζωής με την ελάχιστη
δυνατόν θεραπεία: α) ενημέρωση για αποφυγή
ουσιών που προκαλούν (αλλεργιογόνα) και ουσιών
που επιδεινώνουν (εκλυτικοί παράγοντες) το άσθμα.
β) Ρύθμιση της νόσου με την κατάλληλη κατά
περίπτωση φαρμακευτική αγωγή, για όσο χρειάζεται
ή και την ειδική θεραπεία απευαισθητοποίησης
(εμβόλια, ανοσοθεραπεία), γ) γρήγορη και πλήρης
αντιμετώπιση οξέων κρίσεων άσθματος. Η σωστή
και πλήρης αντιμετώπιση προϋποθέτει την επαρκή
εκπαίδευση/πληροφόρηση του ασθματικού από
ειδικό γιατρό.
5. ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ;
-Τα φάρμακα αποτελούν τη βάση για την
αντιμετώπιση των συμπτωμάτων του ασθματικού
ασθενή. Σήμερα έχουμε στη διάθεσή μας μια
σειρά από αποτελεσματικά
φάρμακα, τα οποία
χρησιμοποιούνται κυρίως με τη
μέθοδο των
εισπνοών. Τα εισπνεόμενα φάρμακα πλεονεκτούν,
διότι με μικρότερη ποσότητα (δόση) επιτυγχάνουν
καλύτερο και γρηγορότερο αποτέλεσμα, χωρίς να
παρουσιάζουν σοβαρές παρενέργειες.
Χάπια ή ενέσεις χρειάζονται μόνο σε σοβαρές
περιπτώσεις άσθματος ή σε παροξύνσεις. Τα φάρμακα
διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες:
α) Τα βρογχοδιασταλτικά ή ανακουφιστικά για
συμπτώματα.
β) Τα προστατευτικά ή προληπτικά αντιφλεγμονώδη
(ελέγχουν την υποκείμενη φλεγμονή, που είναι ο
«στόχος» μας) και είναι η βάση της θεραπευτικής
αντιμετώπισης. Αν ο γιατρός επιλέξει τα στεροειδή
(κορτιζονούχα) εισπνεόμενα φάρμακα, αυτό θα γίνει
γιατί η ζημία από το άσθμα θα είναι πολύ μεγαλύτερη
από τυχόν παρενέργειες των φαρμάκων.
Αυτές οι παρενέργειες είναι σχεδόν ανύπαρκτες όταν
χορηγούνται εισπνεόμενα στεροειδή στις συνήθεις
δόσεις. Ο ειδικός γιατρός θα σας χορηγήσει τα
κατάλληλα εισπνεόμενα και άλλα φάρμακα.
Βεβαιωθείτε ότι τα παίρνετε σωστά. Σε κάθε σας
επανεξέταση ελέγξτε μαζί την τεχνική λήψης των
εισπνεομένων. Αυτά τα φάρμακα χορηγούνται με
επιτυχία ακόμη και σε βρέφη και πολύ μικρά παιδιά
(δια μέσου κατάλληλων συσκευών).
6. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΠΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Ή
ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (ΕΜΒΟΛΙΑ);
-Η πολύ ειδική αυτή θεραπευτική μέθοδος
εφαρμόζεται μόνο σε ασθενείς με αλλεργικό άσθμα
από συγκεκριμένα αλλεργιογόνα και τα οποία δεν
μπορούν να αποφευχθούν. Γίνεται από ειδικό
αλλεργιολόγο, αφού πρώτα ελεγχθεί η αλλεργία
του ασθματικού ασθενή με κατάλληλα αλλεργικά
tests και άλλες ειδικές αξιολογήσεις. Όταν
υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, η πολύ
ειδική αυτή θεραπεία μπορεί να ωφελήσει πολύ
τους επιλεγμένους ασθενείς.-
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Δημήτριος Χρυσουλάς
Μέλος Δ.Σ. της ΕΑΥΝΘ

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι.
Πράγματι, ο καιρός που πέρασε από τις τελευταίες
εκλογές μέχρι και σήμερα χωρίς να μας δοθεί η
δυνατότητα επικοινωνίας, είναι αλήθεια ότι φαντάζει
αρκετό. Το γεγονός αυτό θα ήθελα να γνωρίζετε ότι
δεν οφείλεται σε προσωπικές πικρίες αλλά ούτε και
σε κούραση. Αυτά τα συναισθήματα άλλωστε δεν θα
μπορούσαν να είναι κτήμα μου, διότι θα ήταν αχαριστία
από μέρους μου απέναντι στους συναδέλφους που επί
μια δεκαετία με στηρίζουν και με αναδεικνύουν ως
μέλος του Δ.Σ. του Σωματείου μας. Κατόπιν τούτου
λοιπόν απευθύνω μέσα από την καρδιά μου τις
ειλικρινείς μου ευχαριστίες σε κάθε συνάδελφο και
κάθε συναδέλφισσα που με τίμησαν με τη ψήφο τους
στις εκλογές. Από τη δική μου πλευρά αυτό που μπορώ
να υποσχεθώ και αποτελεί παράλληλα και δέσμευσή
μου έναντι ΟΛΩΝ των συναδέλφων, είναι ότι και αυτή
τη φορά θα βρίσκομαι δίπλα σε κάθε συνάδελφο που
θα κρίνει πως μπορεί να του φανώ χρήσιμος, αλλά
και μπροστάρης στη διεκδίκηση θεσμικών ζητημάτων,
όπως άλλωστε πράττω με συνέπεια όλα τα χρόνια
που ασχολούμαι με το συνδικαλισμό. Θα συνεχίσω
επίσης να παλεύω υπερασπιζόμενος τη θέση μου για
ένα ελεύθερο συνδικαλιστικό κίνημα στη Θεσ/νίκη,
ένα περήφανο Σωματείο που θ’ αποτελεί ισότιμο
συνομιλητή σε κάθε περίπτωση, ένα Σωματείο που
θα το σέβονται όλοι, κυρίως για τους αγώνες που
έδωσε όλα τα προηγούμενα χρόνια αλλά και για
τη μεγάλη μάζα του κόσμου που εκπροσωπεί, ένα
Σωματείο που θ’ απαιτήσει για τη Θες/νίκη τη θέση
που της αναλογεί στο συνδικαλιστικό γίγνεσθαι,
ένα Σωματείο διεκδικητικό που θα δίνει προοπτική
στους συναδέλφους, και όχι για ένα Σωματείο που
θ’ άγετε και θα φέρεται από άτομα που ενδεχομένως
δεν είχαν την τόλμη να είναι αυτοί οι ίδιοι υποψήφιοι
στις εκλογές, και που δεν κάνει βήμα πριν πάρει
έγκριση από την Αθήνα. Όπως μέχρι σήμερα δεν
στάθηκαν ικανές να με πτοήσουν οι ποινικές και οι
αστικές διαδικασίες που κινήθηκαν εναντίων μου και
εναντίων άλλων συναδέλφων συνδικαλιστών, από τα
γνωστά πλέον κέντρα, έτσι και στο εξής θα συνεχίσω
να πορεύομαι με το ίδιο πάθος και την ίδια θέρμη,
χωρίς να διαπραγματεύομαι αξίες, αρχές, και ιδανικά.
Στο εξής αγαπητοί συνάδελφοι πρέπει να γνωρίζετε
πως όποια προβλήματα λογοκρισίας παρουσιάστηκαν
από το προεδρείο της Ένωσής μας και αφορούν
κείμενα προς δημοσίευση στην εφημερίδα της Ένωσης,
πλέον δεν θα είναι ικανά να σταθούν εμπόδιο στην
επικοινωνία μας.
Σε όλους αυτούς τους νεόκοπους δημοκράτες και
οπαδούς ιδιότυπων ερμηνειών του συνδικαλιστικού
τους ρόλου, τους συνιστώ να προσγειωθούν στην
πραγματικότητα και να μην εκστασιάζονται από τον
τίτλο που φέρουν, γιατί <<τα ράσα δεν κάνουν τον
παπά>>, και το μόνο που πετυχαίνουν είναι να
εισπράττουν χαρακτηρισμούς διόλου κολακευτικούς
και είναι πραγματικά κρίμα. Μέσα από τη νέα αυτή
προσπάθεια που ξεκινάει από σήμερα και που σκοπό
θα έχει την πραγματική σας ενημέρωση, μακριά
από στρεβλώσεις, ωραιοποιήσεις, και δεσμεύσεις,

ευελπιστούμε να δώσουμε νέα ώθηση και ποιότητα
στο διεκδικητικό αγώνα του αστυνομικού της Θεσ/
νίκης, και που θα αφορά την καθημερινότητά του,
τα συνταξιοδοτικά και πλήθος άλλων ζητημάτων που
αφορούν και απασχολούν τους ένστολους πολίτες.
Θέλουμε να δώσουμε ενεργό ρόλο στο απλό μέλος
αυτής της Ένωσης, να ακούγετε η φωνή του και
να καταγράφετε η άποψή του αυτούσια και χωρίς
λογοκρισία, όσο αιχμηρή ή ενοχλητική κι αν είναι.
Η νέα αυτή προσπάθεια θα έχει πολλές καινοτομίες
μια εκ των οποίων είναι και το ότι θα δίνεται βήμα να
αρθρογραφεί και το απλό μέλος, να παρουσιάζει το
πρόβλημα όπως αυτό το βιώνει καθημερινά, και να
κάνει τις δικές του προτάσεις επ’αυτού, είτε πρόκειται
για υπηρεσιακό ζήτημα είτε αφορά τις συνθήκες στο
χώρο εργασίας του, θέλουμε την κατάθεση ψυχής του
αστυνομικού. Όλοι οι ένστολοι πολίτες οφείλουμε να
έχουμε αγωνιστική διάθεση και κριτικό πνεύμα, τίποτε
απ’ ότι μας αφορά δεν πρέπει να το προσπερνάμε
κάνοντας πως δεν το προσέξαμε, γιατί όταν τα
αποτελέσματα αυτού θ’ αρχίζουμε να τα εισπράττουμε,
τότε θα ψάχνουμε κάποιον ή κάποιους για να ρίξουμε
την ευθύνη. Όλοι οι ένστολοι πολίτες της Θες/νίκης
πρέπει να λειτουργούμε συνδικαλιστικά, δεν πρέπει
να μένουμε έξω και μακριά από τη διαδικασία της
προσπάθειας για την αλλαγή των κακώς κειμένων.
Η συμμετοχή στη συνδικαλιστική διαδικασία είναι
το κλειδί που θ’ ανοίξει την είσοδο για την επίλυση
των περισσοτέρων προβλημάτων που χρονίζουν.
Επιτέλους ας καταλάβουν οι αστυνομικοί συνάδελφοι
τη <<δύναμή>> τους και μόνο που είναι μέλη ενός
τέτοιου Σωματείου, μη μένουν αδρανείς και τα
περιμένουν όλα από κάποιους άλλους, ειδικά οι νέοι
συνάδελφοι να μην επαναπαύονται στα κεκτημένα
γιατί όπως με κόπους και αγώνες κατακτήθηκαν, με την
ίδια συνέπεια θα πρέπει να διαφυλαχτούν. Καθήκον
όμως και υποχρέωση όλων μας είναι να προχωρήσουμε
μπροστά. Πολλοί πιστεύουν ότι η επιτυχία είναι μια
στιγμή, ένα γεγονός, ή ένα χρονικό διάστημα. Κάνουν
λάθος . Η επιτυχία στην πραγματικότητα είναι μια
εξελικτική πορεία. Είναι επέκταση και ανάπτυξη. Είναι
να επιτυγχάνεις κάτι και να το χρησιμοποιείς ως βάση
για να πετύχεις κάτι άλλο. Είναι ένα ταξίδι. Κι επειδή
υπάρχει μια παγιωμένη άποψη ότι το απλό μέλος
υστερεί σε <<ασυλία>> σε σχέση με τον εκλεγμένο
συνδικαλιστή, αυτό αγαπητοί φίλοι είναι αναληθές.
Δικαίωμα στην κριτική έχει κάθε ελεύθερος άνθρωπος,
αρκεί να μην υπερβαίνει τα εσκαμμένα, δηλαδή να
μη βρίζει, να μη συκοφαντεί, να μη ψεύδεται, και να
αναφαίρετε σε πραγματικά γεγονότα και περιστατικά.
Μια σοβαρή προσέγγιση ενός ζητήματος, ανεξαρτήτως
του ποιος την κάνει, πάντα προκαλεί το ενδιαφέρων
και συζητείται έχοντας θετικό πρόσημο. Άρα λοιπόν
δεν χρειάζεται να υπάρχει φόβος.
Το φόβο της τιμωρίας και της εκδίωξης
χρησιμοποιούσαν από ανέκαθεν μόνο οι <<αδύνατοι
άρχοντες>> για να καθυποτάξουν τις μάζες, εχθρός
του φόβου είναι η γνώση και τα υψηλά ιδανικά.
Όμως να ξέρεται πως τίποτε δεν κερδήθηκε με κριτική
του καναπέ, παρά με αγώνες και συνεχή προσπάθεια.
Ο ελεύθερος άνθρωπος είναι πολεμιστής. Φίλοι και
φίλες είμαι σίγουρος πως θα αγκαλιάσετε αυτή τη
προσπάθεια η οποία γίνετε με πολύ μεράκι από τους
συντελεστές της και μεγάλη διάθεση για πραγματική
προσφορά στον ένστολο πολίτη και την κοινωνία
μας.
Είμαι μόνον ένας, είμαι όμως κάποιος. Δεν μπορώ να
κάνω τα πάντα, μπορώ όμως να κάνω κάτι.
Και επειδή δεν μπορώ να κάνω τα πάντα, δεν θα
αρνηθώ να κάνω αυτό το κάτι που μπορώ.-
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Περί γραφείων ο λόγος.
Αγαπητοί συνάδελφοι όταν θα διαβάζεται αυτές τις γραμμές θα έχει πραγματοποιηθεί η μεταφορά των
γραφείων του Σωματείου μας σε άλλη διεύθυνση. Επειδή η παραπληροφόρηση για την μεταφορά των
γραφείων από την μέχρι τώρα έδρα τους, από την πλευρά των οκτώ μελών του προεδρείου, έχει προκαλέσει
σύγχυση στους συναδέλφους, θα παραθέσω τα πραγματικά γεγονότα και τα συμπεράσματα δικά σας. Από
την ανάληψη της διοίκησης του Σωματείου από το νέο αυτό σχήμα είχε διαφανεί η πρόθεσή τους να
μεταφέρουν τα γραφεία σε άλλη διεύθυνση και ξεκίνησαν αμέσως προς αναζήτηση νέου χώρου.
Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφέρουμε ότι το συμβόλαιο μίσθωσης των γραφείων τα τελευταία τρία
χρόνια είναι στο όνομα του συνεταιρισμού, ο οποίος συνεταιρισμός είχε και την επιβάρυνση του ενοικίου
των γραφείων. Αυτό το γεγονός είχε ως αποτέλεσμα η Ένωση να έχει ένα οικονομικό όφελος της τάξεως
των 10.000 ευρώ περίπου ετησίως. Σε τηλεφωνική επικοινωνία αλλά και συνάντηση του προέδρου του
Συνεταιρισμού Αστυνομικών με τον πρόεδρο της Ε.Α.Υ.Ν.Θ., στα πλαίσια της καλής συνεργασίας των
δύο φορέων προς όφελος των εν ενεργεία συναδέλφων αλλά και των συνταξιούχων, ο πρόεδρος του
συνεταιρισμού ζήτησε να δοθεί χώρος στην εφημερίδα του Σωματείου για ανακοίνωση προσφορών προς
τους συναδέλφους. Η απόφασή τους ήταν αρνητική. Μετά από μια τέτοια αρνητική στάση από πλευράς του
προεδρείου της Ένωσης η οποία σαφώς καταδεικνύει το πρόβλημα συνύπαρξης που έχουν αυτοί για τους
δικούς τους λόγους με τους ανθρώπους του συνεταιρισμού, ο Συνεταιρισμός ζήτησε από την Ε.Α.Υ.Ν.Θ.
μόλις βρούνε νέο χώρο να προβούν στην μεταφορά των γραφείων, δέσμευση ως προς το χρόνο δεν
υπήρξε. Αυτά είναι τα πραγματικά περιστατικά, και σχόλια του τύπου ότι ο συνεταιρισμός <<έδιωξε>> την
Ένωση από τα γραφεία είναι αστεία όπως αστείοι είναι και αυτοί που τα διακινούν.
Υ.Γ. Εάν το προεδρείο του συνεταιρισμού λειτουργούσε εκδικητικά ή παλιοκοματικά όπως πράττουν
άλλοι, την επομένη των εκλογών θα αξίωνε την αποχώρηση των γραφείων. Αντί αυτού όμως επεδίωξε τη
συναίνεση και τη σύμπνοια προς όφελος και των δύο φορέων. Άλλωστε η μεταφορά των γραφείων (κάτι
που επιθυμούσαν διακαώς και οι ίδιοι) μετά από 4 μήνες μόνο διωγμένους ή κυνηγημένους δεν δείχνει.

Τμήμα Εγκλημάτων Ιδιοκτησίας(Τ.Ε.Ι.).
Είναι αλήθεια ότι οι κεντρικές υπηρεσίες ασφαλείας, είτε της Δημόσιας είτε της Κρατικής ασφάλειας,
θεωρούνται η elite της αστυνομίας από πλευράς εξειδίκευσης και γνώσης ανά αντικείμενο υπηρεσίας.
Από πολύ παλιά τις υπηρεσίες αυτές τις συνοδεύει ένας <<μύθος>>, που κατά βάση αφορά τον <<αόρατο>>
τρόπο δράσης και λειτουργίας τους (εντός των ορίων του νόμου) που σχεδόν πάντα έχει αποτέλεσμα
θετικό, αυτό άλλωστε το εισπράττουν οι συνάδελφοι όλοι στην επαφή που έχουν με τους πολίτες, είτε
σε υπηρεσιακό επίπεδο είτε σε κοινωνικό. Αυτό φυσικά αυτομάτως δημιουργεί ένα αίσθημα απαίτησης
αποτελεσμάτων από την πλευρά της κοινωνίας έναντι της εγκληματικότητας, και παράλληλα πιστέψτε με
ότι καθίστανται και το τελευταίο καταφύγιο των πολιτών από πλευράς ασφάλειας, χωρίς φυσικά να υπάρχει
πρόθεση μείωσης του τεράστιου έργου που επιτελούν οι υπόλοιπες υπηρεσίες τάξης και ασφαλείας, παρά
τα προβλήματα που έχουν κι αυτές.
Θα περίμενε λοιπόν ο καθένας μας ότι οι υπηρεσίες αυτές θα λειτουργούν πιο αυτόνομα και μακριά από
την προβληματική καθημερινότητα της υπόλοιπης αστυνομίας. Κοινή διαπίστωση όλων μας όμως είναι,
πως δεν συμβαίνει αυτό. Σε μια τέτοια ειδική υπηρεσία θ’ αναφερθούμε σήμερα, στο τμήμα Εγκλημάτων
Ιδιοκτησίας(κλεπτών-ληστειών). Η συγκεκριμένη κεντρική υπηρεσία ασφαλείας που έχει την ευθύνη των
κλοπών, διαρρήξεων, πλέον έχει και την ευθύνη για τα θέματα ληστειών. Η δύναμη του τμήματος πριν
αναλάβει τις ληστείες ήταν 45 άτομα, εάν από αυτά αφαιρέσουμε τη γραμματειακή υποστήριξη και τους
αξ/κούς οι μάχιμοι αστυνομικοί είναι περίπου στα 35 άτομα, τώρα αν και οι αρμοδιότητές του αυξήθηκαν
- επιβαρύνθηκαν με τις ληστείες η δύναμη παρέμεινε ίδια. Η υπηρεσία αυτή έχει την κεντρική εποπτεία
για θέματα κλοπών και ληστειών που αφορούν όλη την έκταση του Ν. Θεσ/νίκης. Εύλογο το ερώτημα, μα
καλά με 35 άτομα μπορεί να καλυφθεί ένας Νομός περίπου 2.000.000 κατοίκων; Σαφώς και τα άτομα δεν
επαρκούν και η ενίσχυση της υπηρεσίας είναι επιβεβλημένη, θα μου πείτε που να βρεθούν τα άτομα, κι εγώ
θα ρωτήσω, αυτά τα άτομα που έχουν, τα διαθέτουν για το σκοπό ύπαρξης της συγκεκριμένης υπηρεσίας;
Άλλο πρόβλημα κατά την άποψη αστυνομικών της συγκεκριμένης υπηρεσίας είναι τα αυτοκίνητα μάρκας
SITROEN XSARA τα οποία πλέον τα αναγνωρίζουν οι κακοποιοί με αποτέλεσμα να <<χαλάνε οι δουλειές>>,
και να πηγαίνει ο αγώνας τους στράφι. Το ζήτημα με τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα είναι πολύ μεγάλο και
σοβαρό, αλλά λύση δεν φαίνετε βρίσκεται, οπότε συνάδελφοι έχει ο θεός.
Οι μηχανές που υπάρχουν, πλέον θεωρούνται ξεπερασμένες ως μοντέλα αλλά και από πλευράς επιδόσεων,
για τη συντήρησή τους ή την αντικατάσταση μιας απλής ντίζας καλύτερα να μην αναφερθώ, η αλλαγή των
δικύκλων μετά από μια δεκαετία σχεδόν στην κυκλοφορία, κρίνεται αναγκαία.
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συνέχεια στη επόμενη σελίδα

συνέχεια από προηγούμενη σελίδα

Επίσης, πρόβλημα για τους αστυνομικούς του τμήματος είναι τα αντιλειτουργικά αλεξίσφαιρα που τους
<<πνίγουν>>, είναι απαράδεκτο να υπάρχουν ζητήματα τέτοιας μορφής άλυτα. Η μεγάλη όμως πληγή
της συγκεκριμένης υπηρεσίας και των συναδέλφων είναι τα μέτρα ασφαλείας κυρίως στα γήπεδα και
τις πορείες - διαδηλώσεις, εδώ ταιριάζει η παροιμία που λέει <<τι ζητάει η αλεπού στο παζάρι>>. Ένας
αστυνομικός από τα << κεντρικά>> που ασχολείται με κλέφτες και ληστείες, να κάνει τι στο γήπεδο και την
πορεία; Δεν σπανίζουν οι περιπτώσεις που αστυνομικός ενώ ήταν σε εξέλιξη παρακολούθηση-λούφα, την
επομένη διατάχθηκε σε υπηρεσία στο γήπεδο. Στο πάρεργο αυτό των μέτρων φυσικά απασχολούνται και οι
αξ/κοί της υπηρεσίας, με αποτέλεσμα να <<μένουν πίσω>> υποθέσεις που είναι σε εξέλιξη (διεκπεραίωση
δικογραφιών-αναπαραστάσεις-αναγνωρίσεις κ.τ.λ.). Πάντως η αίσθηση που επικρατεί είναι ότι <<ας δούμε
πρώτα τι μέτρα έχουμε και μετά να δούμε και τα δικά μας>>, και μη μου πείτε ότι το ένα αυτοκίνητο
το οκτάωρο που και αυτό το κέντρο το χρησιμοποιεί κατά το δοκούν ή η μία μηχανή το πρωί για τις
τράπεζες, αν περισσέψει, λύνουν προβλήματα. Μια παραίνεση-παράκληση προς τους συναδέλφους της
συγκεκριμένης υπηρεσίας, μιας και με αρκετούς από αυτούς έχουμε συνυπηρετήσει παλαιότερα σ’ αυτό το
τμήμα, να συνεχίσουν με τον ίδιο ενθουσιασμό και την ίδια αφοσίωση στο σκοπό που τάχθηκαν, και που
δεν είναι άλλος από την προσφορά στον πολίτη και την κοινωνία γενικότερα.

ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΑΞΑΝ
ΚΑΙ ΤΑ ΓΡΑΨΑΝ
Τελικά σ’ αυτή τη ζωή, ποτέ δεν μπορείς να πεις
πως τα είδες ή τα άκουσες όλα. Οποιαδήποτε στιγμή
μπορεί να βρεθεί κάποιος ή κάποιοι και να σε κάνουν
να εκπλαγείς θετικά ή αρνητικά. Αν εκπλαγείς θετικά
έχει καλώς και μπράβο, στην αντίθετη περίπτωση
όμως θα πρέπει ν’ αντιμετωπισθεί σίγουρα με
σκεπτικισμό η γενικότερη αυτή κατάσταση. Με
μεγάλη έκπληξη διάβασα στην εφημερίδα της
Ένωσής μας (φύλλο Μαϊoυ-Ιουνίου) για συμφωνίες
και μοιρασιές των θέσεων, τόσους μήνες ο ένας
πρόεδρος, τόσους μήνες ο άλλος αντιπρόεδρος και
πάει λέγοντας, ο ένας αποκαλεί τον άλλο αδερφό
και συναγωνιστή (μια και τους ενώνουν κοινοί
αγώνες ετών), δηλώνουν πως δεν τους ενδιαφέρουν
οι καρέκλες, σπεύδουν όμως να δημοσιοποιήσουν
κάποιες υπογραφές τους κάτω από ένα κείμενο που
αφορά τη συμφωνία τους για την μοιρασιά, με σκοπό

φυσικά να δεσμεύσουν οι μισοί τους άλλους μισούς
για την εναλλαγή στην προεδρεία (είναι που δεν
τους ενδιαφέρουν οι καρέκλες), ο φόβος πάντως
μην ρίξει η μια μεριά την άλλη διαφαίνεται σε κάθε
τους ενέργεια. Και τα παράδοξα δεν σταματούν εδώ,
μέχρι και αναφορές σε πειθαρχικές ποινές γίνονται,
και οι οποίες μάλιστα, μάλλον δικαιώνουν την
ηγεσία παρά προσθέτουν πόντους στον υπογράφοντα
το σχετικό άρθρο στην εφημερίδα.
Από την πρεμούρα τους να εξαφανίσουν τα ίχνη της
προηγούμενης διοίκησης άλλαξαν μέχρι και την
όψη της εφημερίδας, αυτό που κατάφεραν φυσικά
είναι να την κάνουν να μοιάζει με τα διαφημιστικά
έντυπα προσφορών, που μοιράζουν στα φανάρια
των δρόμων. Είναι τέτοια ή έπαρση και η αλαζονεία
ορισμένων που έκαναν λόγο μέχρι και για αλλαγή
του ονόματος της εφημερίδας. Ένα γενικό σχόλιο
που θα μπορούσα να κάνω είναι ότι αν δεν υπάρχει
ψυχική επαφή και ομοιογενές υπόβαθρο αξιών και
αρχών, η διάλυση μιας σχέσης είναι κάτι παραπάνω
από βέβαιο ότι βρίσκεται προ των πυλών.

Δ.Α.Ε.Θ. / Υ.Α.Τ.
Αγαπητέ κ.Διοικητά της Υ.Α.Τ., ο παρορμητισμός δεν οδηγεί σε σωστή κρίση μιας κατάστασης και κατ’επέκταση
στη σωστή απόφαση. Την επόμενη φορά που θα δοθεί κάποιο ρεπό σε συναδέλφους διμοιρίας της Υ.Α.Τ.,
που είναι με Φ/Π σε άλλη Α.Δ. (Κέρκυρα), οι οποίοι θα βρίσκονται εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τις
οικογένειές τους, ελπίζω ότι δεν θα θελήσετε πάλι να τα αφαιρέσετε από τα <<χρωστούμενα>>.
Ελπίζουμε την επόμενη φορά να υπάρξει αυτοσυγκράτηση.

TO NEO ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ
Το νέο βαθμολόγιο ψηφίστηκε, κάντε λίγο υπομονή συνάδελφοι,
τώρα που αυξήθηκε ο αριθμός των αξ/κών θα λυθούν όλα τα προβλήματα της αστυνομίας με μιας.!!
Και τόσον καιρό πως δεν το σκέφτηκαν να γλιτώσουμε από τα χρονίζοντα προβλήματα;

-- 27 --

-- 28 --

ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Άρθρο για το περιοδικό «Δύναμη»
του Κυριάκου Βελόπουλου – Βουλευτή ΛΑ.Ο.Σ.

Στο κατώφλι της νέας χιλιετίας η εγκληματικότητα
αναγνωρίζεται ως ένα από τα κυρίαρχα κοινωνικά
προβλήματα. Η ποσοτική και ποιοτική της μετεξέλιξη
την έχει καταστήσει σύγχρονο πολιτικό διακύβευμα.
Σήμερα η κατάσταση στην Ελληνική δημόσια τάξη
παρουσιάζεται ως εξής: Η αύξηση των περισσότερων
δεικτών της εγκληματικότητας στην Ελλάδα υπήρξε
δραματική κατά την διάρκεια των τελευταίων
10ετών. Η Ελλάδα κατέχει την 2η θέση στην Ευρώπη
αναφορικά με τους ρυθμούς αύξησης της βαριάς
εγκληματικότητας. Την τελευταία 10 ετία, η αύξηση
όλων γενικά των κακουργημάτων στην Ελλάδα
ξεπέρασε σε ποσοστό το 750%, η αύξηση των
ανθρωποκτονιών ξεπέρασε το 400%, των ληστειών
το 700%. Οι κλοπές, οι ληστείες και οι διαρρήξεις
αποτελούν το νέο εφιάλτη των ελληνικών πόλεων.
Το έμψυχο δυναμικό της Ελληνικής Αστυνομίας
κατανέμεται ανορθολογικά, χωρίς κανένα απολύτως
κριτήριο κατανομής στις διάφορες γεωγραφικές
περιφέρειες. Το 50% των αστυνομικών ασχολούνται
με αλλότρια έργα.
Τα αστυνομικά τμήματα στην Αττική, την Θεσ/
νίκη και τα μεγάλα αστικά κέντρα λειτουργούν
μόνο με το 40% της οργανικής τους δύναμης. Οι
ελλείψεις σε προσωπικό έχουν φθάσει τις 6.000. Η
ελληνική ύπαιθρος είναι ανοχύρωτη. Τα ελληνικά
σύνορα δεν διαθέτουν ούτε στοιχειώδη φύλαξη. Η
εγκληματολογική έρευνα είναι ανεπαρκής και δε
στηρίζεται από την Πολιτεία. Η Ελλάδα παραμένει
το μοναδικό κράτος – μέλος της Ε.Ε. που δεν
έχει επιστημονικά τεκμηριωμένα στοιχεία για την
ποσοτική και ποιοτική εξέλιξη της εγκληματικότητας.
Η Πολιτεία στερείται στρατηγική σχεδίαση μιας
μακρόπνοης και ορθολογικής αντεγκληματικής
πολιτικής. Η υλικοτεχνική υποδομή της ΕΛ.ΑΣ.
βρίσκεται σε ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο, σε σχέση με
το σύγχρονο έγκλημα που καλείται να αντιμετωπίσει.
Η θεωρητική εκπαίδευση των Ελλήνων Αστυνομικών
και Πυροσβεστών αλλά και η εκπαίδευση των
Αστυνομικών στα όπλα παραμένει ακόμη στοιχειώδης
και αναχρονιστική. Η Πολιτεία υποχρεούται να
δώσει αποφασιστική απάντηση. Αυτό όμως δεν
γίνεται με παραποίηση στοιχείων, όπως κατ’
επανάληψη προσπάθησε η κυβέρνηση. Θα πρέπει
να προβληματιστούμε και γενναία να προχωρήσουμε

σε ριζικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις αναφορικά
με τη δομή, την οργάνωση και τη λειτουργία της
Αστυνομίας, προκειμένου αυτή να είναι σε θέση να
επιτελέσει με επιτυχία την αποστολή της πρόληψης
και καταστολής της εγκληματικότητας. Οι αλλαγές
θα πρέπει να είναι στην εξής κατεύθυνση:
-Αξιοκρατία και διαφάνεια στα Σώματα Ασφαλείας.
Καταπολέμηση του κομματισμού και απεξάρτηση
από πολιτικές παρεμβάσεις παντός τύπου. Πάταξη
της διαφθοράς.
-Αναδιάρθρωση με ριζικές αλλαγές στην οργάνωση,
τη δομή και τη λειτουργία της Ελληνικής Αστυνο-μίας,
με έμφαση στην ενίσχυση του τομέα της Ασφάλειας.
Ορθολογική κατανομή του έμψυχου δυναμικού
της ΕΛ.ΑΣ. Η εντατικοποίηση της προστασίας της
υπαίθρου.
-Αναβάθμιση της εκπαίδευσης και εντατικοποίηση
της μετεκπαίδευσης Αστυνομικών.
-Ανανέωση και εκσυγχρονισμός της υλικοτεχνικής
υποδομής της ΕΛ.ΑΣ.
-Αναβάθμιση των αποδοχών και της εργασιακής
θέσης του προσωπικού.
-Μελέτη των πραγματικών διαστάσεων της
εγκληματικότητας και στρατηγική σχεδίαση μιας
μακρόπνοης και ορθολογικής αντεγκληματικής
πολιτικής.
-Η χάραξη ορθολογικής και μακρόπνοης
μεταναστευτικής πολιτικής που να μην καθιστά την
Ελλάδα «ξέφραγο αμπέλι».
Η δημόσια ασφάλεια προϋποθέτει δημόσια τάξη,
η δημόσια τάξη προϋποθέτει καλή αστυνόμευση,
η καλή αστυνόμευση προϋποθέτει σύγχρονη και
αποτελεσματική Αστυνομία και μια καλή Αστυνομία
προϋποθέτει καλά εκπαιδευμένους και αξιοπρεπώς
αμειβόμενους Αστυνομικούς.
Όσον αφορά την – με τον πρόσφατο Νόμο που
ψηφίσαμε στη Βουλή των Ελλήνων – ένταξη
και ενσωμάτωση των Ειδικών Φρουρών και των
Συνοριακών Φυλάκων στο αστυνομικό προσωπικό
της ΕΛ.ΑΣ., είναι σε θετική κατεύθυνση για την
εξάλειψη της ανομοιογένειας στο ένστολο προσωπικό
την εμπέδωση της ομοψυχίας, την ενότητα της
δράσης, και την αναβάθμιση των αποδοχών και
της εργασιακής θέσης τους. Πλήν όμως επειδή η
συμμετοχή των αλλοδαπών στη διαμόρφωση των
δεικτών της βαριάς εγκληματικότητας στην Ελλάδα
δεν είναι καθόλου αμελητέα. Και δεδομένου ότι
το ρεύμα των λαθρομεταναστών θα εντείνεται στο
μέλλον και τα σύνορα της χώρας μας είναι εξωτερικά
σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η υπηρεσία που
είναι επιφορτισμένη με τη φύλαξη των συνόρων θα
πρέπει να στελεχώνεται με εξειδικευμένο προσωπικό,
το οποίο θα διαθέτει οργανική οντότητα και
επιχειρησιακή αυτονομία, στοιχεία που προϋποθέτουν
την εξέλιξη της Υπηρεσίας Συνοριακής Φύλαξης και
Δίωξης Λαθρομετανάστευσης σε αυτόνομο κλάδο της
ΕΛ.ΑΣ. (όχι ως μια ξεχωριστή κατηγορία προσωπικού,
αλλά ως κλάδο δραστηριοποιούμενο κυρίως σε αυτό
το αντικείμενο με προσωπικό προερχόμενο από όλες
τις κατηγορίες αστυνομικού προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ.).
Αυτό προκύπτει από τις ανάγκες και τις προκλήσεις
της εποχής μας στην οποία το έγκλημα αποκτά πιο
περίπλοκες μορφές.-
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ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ –
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
ΤΑΜΕΙΑ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
Δικαίωμα αίτησης για συνταξιοδότηση
Οιυπηρετούντες στην Ελληνική Αστυνομία δικαιούνται
να υποβάλλουν αίτηση για συνταξιοδότηση,
ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας όταν:
α) Άνδρες – γυναίκες όλων των βαθμών
συμπληρώσουν 24 έτη 6 μήνες και 1 ημέρα υπηρεσία,
μαζί με την στρατιωτική θητεία (όσοι έχουν).
β) Γυναίκες και άνδρες που έχουν την επιμέλεια
άνω των τριών τέκνων, με την συμπλήρωση 20 ετών
υπηρεσίας, μαζί με την στρατιωτική θητεία (όσοι
έχουν).
γ) Γυναίκες άγαμες ή έγγαμες χωρίς ανήλικα παιδιά,
που έχουν καταταγεί προ της 31-12-1982, συμπληρώνοντας 23 έτη πραγματικής υπηρεσίας.
δ) Νεφροπαθείς κλπ ενιαίο συνταξιοδοτικό. Άνδρες και
Γυναίκες που είναι παντελώς τυφλοί, παραπληγικοί
ή τετραπληγικοί καθώς και όσοι πάσχουν από το
ομόλογο μεσογειακής ή δρεπανοκυτταρικής αναιμίας
και υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή έχουν υποστεί
μεταμόσχευση νεφρού, εφ’ όσον για τις περιπτώσεις
αυτές συντρέχει ποσοστό αναπηρίας 67% αρκεί
15 ετής πλήρης πραγματική συντάξιμη υπηρεσία
(άρθρο2 παρ2. εδ. (α) Ν. 3234/2004 ΦΕΚ 52-α.

Συνταξιοδότηση χωρίς αίτηση
α) Αν Αξιωματικοί απομακρυνθούν από τις τάξεις
λόγω ορίου ηλικίας (όπως αυτό ορίζεται στη παρ.3
ή 35 ετίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις άρθ.
26 παρ.1 εδ. Β ΚΠΣΣ).
β) Αν απομακρυνθούν από τις τάξεις λόγω
αυτεπάγγελτης αποστρατείας, ευδόκιμου υπηρεσίας,
προαγωγής νεωτέρου των κλπ σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις.
γ) Αν απομακρυνθούν από τις τάξεις χωρίς την
θέλησή τους και έχουν 15 ετή τουλάχιστο συντάξιμη
υπηρεσία από την οποία 10 ετή τουλάχιστο
πραγματική υπηρεσία. (άρθρο24 παρ.1 εδ.γ’ ΚΠΣΣ).
δ) Αν απολυθούν για σωματική ή διανοητική
ανικανότητα η οποία δεν οφείλεται στην υπηρεσία και
έχουν πενταετή τουλάχιστο πραγματική υπηρεσία.
ε) Αν απομακρυνθεί οποιοσδήποτε από τις τάξεις γιατί
έγινε σωματικά ή διανοητικά ανίκανος από τραύμα ή
νόσημα που προήλθε πρόδηλα και αναμφισβήτητα
εξ’ αιτίας της υπηρεσίας. Οι συνέπειες του τραύματος
ή του νοσήματος παρέχουν δικαίωμα σε σύνταξη αν
εκδηλώθηκαν μέσα σ’ ένα εξάμηνο το αργότερο από
την πρώτη μετά το πάθημα απομάκρυνση από τις
τάξεις της ΕΛ.ΑΣ. Εξαιρούνται χρόνια νοσήματα που
εκδηλώθηκαν μέσα σ’ ένα έτος από την κατάταξη
του Αστυνομικού.
Ο χρόνος μετακίνησης κατά την διάρκεια της
άδειας ή της μετάβασης από την κατοικία στην
υπηρεσία και το αντίστροφο καθώς και ένα μήνα
μετά την απόλυσή του λογίζεται ότι σχετίζεται με
την υπηρεσία (άρθρο26 παρ.1 περ.δ Ν.1854/51
όπως τροπ. με άρθ.26 παρ.1 εδ.δ.ε). Οι μαθητές

των Αστυνομικών Σχολών εξομοιώνονται με
Αστυφύλακες για το δικαίωμα σύνταξης εξ’ αιτίας
της υπηρεσίας. (άρθ.26 παρ.5 Ν.1854/51 όπως κωδ.
με άρθ.26 παρ.5 ΚΠΣΣ.)
στ) Οι Συνοριακοί Φύλακες και οι Ειδικοί Φρουροί
εντάσσονται στις διατάξεις του Κ.Π.Σ.Σ. (άρθρο2
παρ.4 εδ.ε Ν.3234/2004).

Όρια ηλικίας
α) Τα όρια ηλικίας για τους καταταγέντες έως 710-1984 (ενοποίηση Χωροφυλακής – Αστυνομίας
Πόλεων) είναι: Αστυφύλακες – Αρχιφύλακες
51, Ανθυπαστυνόμοι 52, Υπαστυνόμοι Β’ και
Υπαστυνόμοι Α’ 54, Αστυνόμοι Β’ 55, Αστυνόμοι Α’
57, Αστυνομικοί Υποδ/ντές και Αστυνομικοί Δ/ντές
58, Ταξίαρχοι και Υποστράτηγοι 60, Αντιστράτηγοι
61, Αρχηγός 62.
Μετά την ενοποίηση (8-10-84) Αστυφύλακες μέχρι
και Αστυνόμοι Β’ 55, και για τους υπόλοιπους ως
ίσχυε.
Τα ανωτέρω όρια ηλικίας είναι τα καταληκτικά μέχρι
τα οποία μπορεί ο Αστυνομικός να παραμείνει στην
Υπηρεσία και συμπληρώνοντας την 31η Δεκεμβρίου
το ανώτατο όριο ηλικίας αποστρατεύεται αυτεπαγγέλτως. Επειδή με τις μισθολογικές προαγωγές που
στη συνέχεια θεσμοθετήθηκαν πολλοί συνάδελφοι
προ της ενοποιήσεως ζητούσαν να ενταχθούν στα νέα
ισχύοντα όρια ηλικίας είτε για να συμπληρώσουν
συντάξιμο χρόνο είτε για να υπαχθούν στις νέες
μισθολογικές προαγωγές, εκδόθηκαν δύο Προεδρικά
Διατάγματα με τα οποία δινόταν η δυνατότητα προς
τούτο.
Με το Π.Δ. 241/99 ρυθμίζεται μόνιμα και ενιαία η
δυνατότητα να δηλώνουν κάθε χρόνο και μέχρι το
τέλος του μηνός Απριλίου την υπαγωγή τους στα
ανώτερα όρια ηλικίας. Θα πρέπει να επισημανθεί
ότι δηλώνοντας κάποιος υπαγωγή στο ανώτερο
όριο ηλικίας δεν υποχρεούται να το εξαντλήσει
και μπορεί οποτεδήποτε κρίνει συμφέρον του, να
υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης.

Θεμελιωτική συντάξιμη υπηρεσία.
Οι υπηρεσίες των Αστυνομικών που υπάγονται
στις διατάξεις για τις στρατιωτικές συντάξεις και
αναγνωρίζονται από τον Κ.Π.Σ.Σ. ως συντάξιμες
διακρίνονται σε πραγματικές και πλασματικές.
Πραγματική συντάξιμη υπηρεσία είναι αυτή που
παρέχεται:
α) Στην ΕΛ.ΑΣ. από της κατατάξεως μέχρι της εξόδου
από την ενεργή υπηρεσία, όπως προβλέπεται από
το άρθρο26 του ΚΠΣΣ.
β) Ο χρόνος προϋπηρεσίας που έχει παρασχεθεί
στο Δημόσιο, στους ΟΤΑ και στα άλλα ΝΠΔΔ με
οποιαδήποτε σχέση εργασίας, οχρόνος οποιασδήποτε
μόνιμης στρατιωτικής προϋπηρεσίας, ο χρόνος
εκπαιδευτικής άδειας μέχρι 2έτη και ο χρόνος
γονικής άδειας ανατροφής με την προϋπόθεση
καταβολής της προβλεπόμενης από το άρθρο17 του
Ν.2084/92 εισφοράς (άρθρο8 παρ.1 του Ν.2089).
γ) Κατ’ εξαίρεση θεωρείται σαν συντάξιμος χρόνος
πραγματικής υπηρεσίας:
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συνέχεια στη επόμενη σελίδα

1) ο χρόνος κάθε κανονικής εκπαιδευτικής και
αναρρωτικής άδειας.
2) ο χρόνος της διαθεσιμότητας, εφ’ όσον αυτή
δεν οφείλεται σε αξιόποινη πράξη ή πειθαρχικό
παράπτωμα για τα οποία επακολούθησε απόταξη ή
επιβολή ποινής αργίας με απόλυση.
3) ο χρόνος της αργίας με πρόσκαιρη παύση, εφ’
όσον δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες.
4) ο χρόνος της πολεμικής αποστρατείας και
πολεμικής διαθεσιμότητας μέχρι την κατάληψη από
το όριο ηλικίας (άρθρο36 παρ.3 Ν.1854/51 όπως
κωδικ. με το άρθρο36 παρ.3 του ΚΠΣΣ.)
δ) Επίσης ως συντάξιμη πραγματική υπηρεσία
θεωρείται η υπηρεσία στις ένοπλες δυνάμεις ως
κληρωτού ή έφεδρου (όσους μήνες έχει ο καθένας),
για όλους τους βαθμούς και προσμετράται ως
συντάξιμος για όσους στοιχειοθέτησαν δικαίωμα
σύνταξης (24,5έτη) μέχρι την 31-12-1997 χωρίς
καμία οικονομική επιβάρυνση.
Όσοι στοιχειοθετούν δικαίωμα σύνταξης μετά
την 1-1-1998 για να θεωρηθεί ως συντάξιμος
πραγματική υπηρεσία η προϋπηρεσία στις Ε.Δ. ως
κληρωτού εφέδρου θα πρέπει να την εξαγοράσουν
καταβάλλοντας το αντίστοιχο χρηματικό ποσό,
που ισοδυναμεί με το ποσό που τους κρατείται
για σύνταξη επί τους μήνες που θέλουν να
αναγνωρίσουν. Το συνολικό ποσό καταβάλλεται σε
μηνιαίες δόσεις τόσες όσοι και οι μήνες που θέλουν
να αναγνωρίσουν.
Η στρατιωτική θητεία ως κληρωτού ή εφέδρου
λαμβάνεται υπ’ όψη από την υπηρεσία για την
χορήγηση του αντίστοιχου χρονοεπιδόματος και
της αντίστοιχης μισθολογικής προαγωγής σε όλους
τους βαθμούς ανεξάρτητα αν την έχουν αναγνωρίσει
ή όχι.
Θα πρέπει όμως όλοι οι συνάδελφοι να λάβουν υπ’
όψιν τους ότι κατά τον προσδιορισμό της σύνταξης
από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αν ένας
συνάδελφος (αστυφύλακας) έχει 29έτη πραγματικής
υπηρεσίας στο σώμα και 24μήνες στρατιωτική θητεία
και λαμβάνει 60% χρονοεπίδομα και τον καταληκτικό
μισθολογικό βαθμό του ½ του Αστυνομικού Δ/ντή
και δεν έχει εξαγοράσει την στρατιωτική του θητεία,
τότε η σύνταξη που θα του αναγνωρισθεί είναι με
60% του χρονοεπιδόματος αλλά με τον βαθμό του
Α/Υ. Αν έχει 27 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας
και 24μήνες στρατό και δεν τον έχει εξαγοράσει
τότε μισθοδοτείται με 60% χρονοεπίδομα και
μισθολογική προαγωγή Α/Υ, όμως η σύνταξή που
θα του απονεμηθεί θα είναι με αποδοχές Α/Α και
χρονοεπίδομα 56%.
Συμπέρασμα: Ο κάθε ενδιαφερόμενος που θέλει να
χρησιμοποιήσει την στρατιωτική υπηρεσία για την
λήψη του καταληκτικού μισθολογικού κλιμακίου
που επιθυμεί και του αντίστοιχου χρονοεπιδόματος
πρέπει να την εξαγοράσει και μάλιστα έγκαιρα γιατί
ο υπολογισμός της οφειλής γίνεται με τις αποδοχές
της ημερομηνίας της αίτησης.
Επίσης δίνεται η δυνατότητα να την εξαγοράσει
και πριν από τον υπολογισμό της σύνταξης από το
Γ.Λ.Κ., όμως τότε θα κληθεί να καταβάλει το σύνολο
της οφειλής εφ’ άπαξ. Σε διαφορετική περίπτωση θα
πρέπει να υπολογίζει χρονοεπίδομα και μισθολογική
προαγωγή μόνο με τα πραγματικά χρόνια στο σώμα

(άρθ.8 παρ.1 Ν.2084/92, άρθ.8 παρ.3 Ν.2512/97
όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθ.37 παρ.5 του
Ν.3016/2002, όπως αυτό οριστικοποιήθηκε με το
άρθ. 32 παρ.1,2 Ν.2873/2000. ε) Δεν θεωρείται
συντάξιμος: 1) ο χρόνος της παράνομης απουσίας,
2) ο χρόνος της λιποταξίας, 3) ο χρόνος της ποινής
για όσο διάστημα εκτίθηκε και η οποία καταγνώσθηκε
από οποιοδήποτε δικαστήριο, 4) ο χρόνος
της αργίας με απόλυση,
5) ο χρόνος της δικαστικής προσωρινής κράτησης,
εκτός αν επακολούθησε αθώωση ή απαλλαγή.
6) ο χρόνος οποιασδήποτε υπηρεσίας αν χρησίμευε
ή θα χρησιμεύσει για απόκτηση δικαιώματος
σύνταξης από άλλο οργανισμό (άρθ.36 παρ.4,5
Ν.1854/51, άρθ.2 παρ.1 Ν.329/76, άρθ.1 παρ.3
Ν.1813/88, άρθ.18 παρ.1 Ν.1489/84 όπως κωδικ.
με άρθ.36 παρ.4,5,6 Κ.Π.Σ.Σ.)

Αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας.
Η αναγνώριση του χρόνου υπηρεσίας στον ιδιωτικό
τομέα ως συντάξιμη στη ΕΛ.ΑΣ. λαμβάνεται υπ’ όψη
μόνο ως προσαύξηση της σύνταξης και όχι για
τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης ήτοι για την
συμπλήρωση 25 ετών πραγματικής υπηρεσίας
ορόσημο για την υποβολή αίτησης. Σύμφωνα με την
μέχρι τώρα ισχύουσα νομοθεσία:
α) Αστυνομικοί που έχουν προσληφθεί μέχρι 3112-1982 μπορούν να αναγνωρίσουν το χρόνο που
είχαν ασφαλισθεί σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό
οργανισμό κύριας ασφάλειας, ως συντάξιμο
υπηρεσία Δημοσίου, καταβάλλοντας τις αντίστοιχες
εισφορές με την προβλεπόμενη διαδικασία, με
στόχο την προσαύξηση της σύνταξης.
β) Αστυνομικοί που έχουν προσληφθεί ή καταταγεί
για πρώτη φορά από 1-1-1983 και μετά, δεν θα
αναγνωρίσουν τον χρόνο υπηρεσίας που τυχόν
έχουν σε άλλο οργανισμό κύριας ασφάλισης ούτε
θα καταβάλλουν συμπληρωματική ασφαλιστική
εισφορά αλλά κατά τον κανονισμό της σύνταξης θα
προσμετρηθεί ο χρόνος αυτός ως συντάξιμος. Το
ποσό της σύνταξης που αναλογεί στο χρόνο αυτό
θα αναζητηθεί από του Γ.Λ.Κ. από τον ασφαλιστικό
οργανισμό που είχαν ασφαλισθεί και θα καταβληθεί
αυτοτελώς όταν οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώσουν
το όριο ηλικίας που προβλέπεται από την νομοθεσία
του οικείου οργανισμού (άρθ.1-6 Ν.1405/83,
άρθ.17,69 Ν.2084/93, άρθ.5 παρ.7,8 Ν.2320/95
όπως προβλέπεται από την υπ’ αριθ.8010/2/8 από
20-9-1995 εγκ. Διαταγή του Υ.Δ.Τ.
γ) Όσοι έχουν καταταγεί από 1-1-83 και μετά και
έχουν προϋπηρεσία σε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό
όλος αυτός ο χρόνος είναι θεμελιωτική συντάξιμη
υπηρεσία. Έτσι αν κάποιος έχει 3 χρόνια στο ΙΚΑ
κλπ. 2 χρόνια, δηλαδή να συμπληρώσει 25 χρόνια
συντάξιμης υπηρεσίας και να δικαιούται να κάνει
αίτηση απολύσεως. Στην περίπτωση αυτή τα τρία
χρόνια του ΙΚΑ κλπ. δεν θα ληφθούν υπ’ όψη για το
χρονοεπίδομα.
Για τα τρία χρόνια το ΙΚΑ θα του καταβάλλει
ξεχωριστή σύνταξη την οποία θα την χορηγήσει
όταν φθάσει στο όριο ηλικίας που προβλέπεται για
την αντίστοιχη ειδικότητα της προϋπηρεσίας του.
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συνέχεια στη επόμενη σελίδα

συνέχεια από προηγούμενη σελίδα

Σύμφωνα δε με τις διατάξεις περί διαδοχικής
ασφάλισης μπορεί να την πάρει και τον ίδιο χρόνο
που θα απονεμηθεί η σύνταξη από την υπηρεσία
με τη διαφορά ότι για κάθε χρόνο που θα του
χορηγείται νωρίτερα η σύνταξη των τριών ετών
θα μειώνεται κατά 3%. Αν συνταξιοδοτηθεί πχ
από την ΕΛ.ΑΣ. σε ηλικία 50 ετών και η ειδικότητά
του στο ΙΚΑ συνταξιοδοτείται στα 60έτη, του έχει
δε απονεμηθεί από το ΙΚΑ σύνταξη 300€ τότε
λαμβάνοντας ταυτόχρονα τα 300€ θα μειωθούν 3%
επί 10έτη = 30%, άρα θα του χορηγηθούν 210€ τα
οποία κάθε χρόνος που περνάει θα αυξάνονται κατά
3% μέχρις ότου φθάσει στα 60 οπότε και θα του
χορηγηθεί ολόκληρη ήτοι των 300€ παρ.3 άρθρο17,
παρ.4 άρθ.20 του Ν.2054/92 σε συνδυασμό με το
άρθ.1 παρ.4 του Ν.3232/2004.

Συνάδελφοι:
Στο επόμενο τεύχος θα επανέλθουμε
με περισσότερα θέματα που αφορούν
τα συνταξιοδοτικά και τα ασφαλιστικά
ταμεία μας.

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τα συνταξιοδοτικά θέματα και ζητήματα που αφορούν τα
ασφαλιστικά ταμεία της ΕΛ.ΑΣ., να απευθύνεστε στο γραφείο συνταξιοδοτικών υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. στην
Δ/νση: 4ο Τμήμα Δ/νσης Οικονομικών - Μ.Ασίας 9 ΤΚ 11527 Αθήνα τηλ. 210-7778646, 210-7483683.
Ο κανονισμός για την απονομή συντάξεως γίνεται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στην Δ/νση:
Δ/νση Στρ.Συντάξεων – Τμήμα α’ Κάνιγγος 29 ΤΚ 10110 Αθήνα τηλ. 210-3329100 και 210-3329265.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ
Μήπως φταίνε οι…. ντομάτες;!!

Ντομάτες 1,5ευρώ, πατάτες 0,80ευρώ, κρεμμύδια
0,80ευρώ, φωνάζει ο πωλητής στην Λαϊκή Αγορά,
επί της οδού Αλκαμένους στην περιοχή Χαριλάου
κάθε Δευτέρα. Με συγχωρείτε.. που είναι το
Αστυνομικό τμήμα ρωτά ένας πολίτης που επιβαίνει
σ’ αναπηρικό αυτ/το, και πως θα πάω σ’ αυτό;
Ο πωλητής στην Λαϊκή του απαντά ότι, το Αστυνομικό
Τμήμα Χαριλάου είναι 30-40 μέτρα πιο κάτω αλλά
δεν μπορεί να φτάσει εκεί με το αυτ/το, διότι
υπάρχει ….Λαϊκή!!

Απίστευτο και όμως αληθινό. Κάθε Δευτέρα το
Αστυνομικό Τμήμα Χαριλάου είναι αποκλεισμένο
από τους πάγκους της Λαϊκής!!. Μάλιστα και τα
περιπολικά αυτ/τα είναι σταθμευμένα, χωρίς καμιά
προστασία, περίπου 40μ. μακριά από το Αστυνομικό
Τμήμα!! Άν συμβεί κάτι σοβαρό οι δημοσιογράφοι,
θα πούν ότι φταίει η Αστυνομία. Όμως, πραγματικά
και εμείς απορούμε και διερωτώμεθα ποιος φταίει.
Η Αστυνομία; Ο Δήμος; Η Νομαρχία; Ο περιπτεράς
στην γωνία; Εσείς τι λέτε; Μήπως…
φταίνε οι κακόμοιρες οι ντομάτες;!!
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ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ?

Αλέξανδρος Καλευράς
Αντιπρ. ΕΑΥΝΘ στην ΠΟΑΣΥ

Συνάδελφοι και συναδέλφισσες.
Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που με τιμήσατε με
τη ψήφο σας στις εκλογές για την ανάδειξη Δ.Σ.
στο Ν.Θεσ/νίκης. Μολονότι δεν εκλέχτηκα οι 163
σταυροί που έλαβα είναι μια ώθηση προσωπική να
συνεχίσω την προάσπιση των συμφερόντων και των
δικαιωμάτων μας. Δυστυχώς ο χρόνος περνάει και
τα προβλήματα όχι μόνο παραμένουν αλλά συνεχώς
διογκώνονται.

Τ.Α. ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ

Το εν λόγω τμήμα όλοι γνωρίζουμε ότι δέχεται κατά
μέσο όρο τον περισσότερο κόσμο και εξυπηρετεί
καθημερινά εκατοντάδες πολίτες. Η κοινή λογική
θα υπαγόρευε πλήρη στελέχωση του τμήματος σε
έμψυχο δυναμικό και υλικοτεχνική υποδομή, η
πραγματικότητα όμως είναι αδιάψευστος μάρτυρας.
Διαλυμένα υπηρεσιακά οχήματα, ίσως και επικίνδυνα
να κυκλοφορούν, πόσο μάλλον να χρησιμοποιούνται
από τους συναδέλφους για την αστυνόμευση της
περιοχής. Ολόκληρο τμήμα ασφαλείας δεν έχει fax.
Μάλλον «κάποιοι» έκριναν ότι δεν είναι αναγκαίο,
στο 2008 ζούμε. Ελλιπής αστυνόμευση της περιοχής
καθώς το αστυνομικό προσωπικό δεν επαρκεί. Το
φιλότιμο και η καλή διάθεση κάποια στιγμή θα
εξαντληθούν. Δυστυχώς ένα τμήμα που είναι η
βιτρίνα της Αστυνομίας στην Θεσσαλονίκη φυτοζωεί.
Καθημερινά οι συνάδελφοι δέχονται κριτικές και τα
δίκαια παράπονα των πολιτών, γνωρίζοντας την
πραγματικότητα και ξέροντας ότι τις περισσότερες
φορές είναι απλοί κατάγραφείς και όχι επιλυτές
προβλημάτων. Επιτέλους ας δοθεί λύση. Τα όρια
αντοχής και υπομονής εξαντλήθηκαν.

Τ.Α. ΤΟΥΜΠΑΣ - ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

Τον τελευταίο χρόνο στην Θεσσαλονίκη εμφανίζεται
το φαινόμενο να ιδρύονται αστυνομικά τμήματα και
τμήματα ασφαλείας στα «χαρτιά». Εδώ και κάποιους
μήνες βιώνει αυτή την πραγματικότητα το εν λόγω
τμήμα που διατάχθηκε εν μία νυκτί να καλύπτει
και την περιοχή του «ιδρυθέντος στα χαρτιά» Τ.Α.
ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑΣ. Και έλλειψη προσωπικού υπάρχει και
ο τομέας ευθύνης είναι μεγάλος. Όταν ένα τμήμα
αδυνατεί να καλύψει σε 24ωρη βάρδια με δικά του
άτομα το ένα περιπολικό ασφαλείας και αναγκάζεται
να κάνει χρήση κοινού οχήματος με όμορα τμήματα,
μοιράζοντας τα άτομα, τότε τα σχόλια περιττεύουν.
Τέτοιου είδους μέθοδοι δεν ενδυναμώνουν το
αίσθημα ασφάλειας των πολιτών της περιοχής, ούτε
βοηθάνε στην καλύτερη εποπτεία και τον καλύτερο
έλεγχο. Οι συνάδελφοι ζητάνε άμεση λύση στο
πρόβλημα, διότι ο σκοπός θα πρέπει να είναι η όσο
το δυνατόν καλύτερη αστυνόμευση και όχι η φυσική
τους εξάντληση. Βλέποντας να λαμβάνουν χώρα όλα
αυτά στον Νομό Θεσσαλονίκης, ένα συμπέρασμα
βγαίνει. «Δεν είναι στραβός ο γιαλός. Εμείς στραβά
αρμενίζουμε.».

Το τελευταίο χρονικό διάστημα ολοένα και
πιο συχνό είναι το φαινόμενο αστυνομικοί να
δέχονται επιθέσεις είτε από ομάδες «γνωστών
– αγνώστων» είτε από φορείς του οργανωμένου
εγκλήματος (εξάρχεια-ζωνιανά-Ρέθυμνο κ.λ.π.). Τα
συγκεκριμένα γεγονότα πρέπει να καταστούν κριτήριο
προβληματισμού για όλους μας και ιδικότερα για
την Πολιτική αι Φυσική ηγεσία του Σώματος της
ΕΛ.ΑΣ. Η αδυναμία της Αστυνομίας, ενός ζωτικού
οργανισμού να αντιληφθεί και να παρακολουθήσει
την εξέλιξη και ποικιλομορφία πλέον του
οργανωμένου εγκλήματος, έχει ως αποτέλεσμα να
πλήττεται το κύρος της και να μειώνεται το φρόνιμα
των ατόμων που την απαρτίζουν. Πλέον ο «φόβος»
και ο σεβασμός που εξέπεμπε φαίνεται σταδιακά
να μειώνεται, να μην λειτουργεί αποτρεπτικά, στο
μέγεθος που λειτουργούσε τα παλαιότερα χρόνια,
για τη διενέργεια οποιασδήποτε έκνομης ενέργειας.
Δυστυχώς η υλικοτεχνική υποδομή, οι κτιριακές
εγκαταστάσεις και η έλλειψη προσωπικού δεν
μου επιτρέπουν να είμαι αισιόδοξος. Ίσως αν δεν
υπήρχαν τραυματισμοί συναδέλφων σε οποιαδήποτε
παρέμβασή μας και σχόλιά μας για την τωρινή
κατάσταση κάποιοι να μειδιούσαν προσπαθώντας να
αποδυναμώσουν τα επιχειρήματά μας εμφανίζοντας
χαρτιά και αριθμούς που ως συνήθως είναι μέσα
απόκρυψης της πραγματικότητας. Τα περιθώρια
αισιοδοξίας για την βελτίωση των συνθηκών είναι
μικρά και εύχομαι να μην αναγκαστώ να επανέλθω
σύντομα ορμώμενος από κάποιο άλλο τραγικό
συμβάν εις βάρος συναδέλφων μας.-

Η
ΙΔΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ευθύμιος Ηλιόπουλος
Αντιπρ. ΕΑΥΝΘ στην ΠΟΑΣΥ

Αγαπητές συναδέλφισσες
και αγαπητοί συνάδελφοι.
Παρά της κατ’ επανάληψη παρεμβάσεις μας και τις
συνεχείς αναφορές μας για το θέμα της ασφάλειας
των τμημάτων και την ανάγκη ΑΜΕΣΗΣ αλλαγής του
συνόλου των υπηρεσιακών οχημάτων δυστυχώς
ΤΙΠΟΤΑ δεν έχει γίνει. Στο Α.Τ. Συκεών, το οποίο
έχει γίνει κατ’ επανάληψη στόχος επίθεσης από
τους αναρχικούς, ακόμα δεν έχει μπεί αλεξίσφαιρη
σκοπιά, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει άμεσα
ο σκοπός του Α.Τ. Το ότι μέχρι τώρα δεν είχαμε
τραυματίες συναδέλφους οφείλετε αποκλειστικά και
μόνο στην τύχη.
Η ίδια κατάσταση και με τα σαράβαλα περιπολικά τα
οποία είναι επικίνδυνα, τόσο για τους συναδέλφους
όσο και για τους πολίτες που μεταφέρουν. Δυστυχώς
η ίδια απελπιστική κατάσταση επικρατεί και στα
Αστυνομικά τμήματα Νεαπόλεως, Σταυρουπόλεως,
Μενεμένης, Άνω Πόλης, Ευόσμου κλπ. Αναμένουμε
από την ηγεσία την ΑΜΕΣΗ λήψη αποφάσεων για
την γρήγορη επίλυση των προβλημάτων.-
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ΑΣΤΥ…ΝΟΜΙΚΑ

Αναστάσιος Κ. Λ. Παπαγγέλου
Νομικός Σύμβουλος I.P.A.
Ελληνικού Εθνικού Τμήματος
Πολιτ. Επιστήμων - Δικηγόρος

Με μεγάλο ενθουσιασμό και περισσή τιμή, εδέχθην την
πρόταση του αξιοτίμου κ. Βασιλάκη, να συμμετάσχω
μεταξύ των εγκρίτων συνεργατών του πρωτοποριακού
εντύπου της Τοπικής Διοικήσεως Διεθνούς Ένωσης
Αστυνομικών Θεσσαλονίκης (με δική της νομική
Προσωπικότητα πλέον), μίας Τοπικής Διοικήσεως η
οποία πάντοτε - και όχι μόνον λόγω της καταγωγής
μου από τη «φτωχομάνα» - με τιμά με φιλικά μέλη
και εντυπωσιακές πρωτοβουλίες. Μαζί λοιπόν με τις
ευχές μου, για την δυνατή επιτυχία του εντύπου
της ΤΔ. Θεσσαλονίκης, θα αναφερθούμε σε ένα
θέμα, το οποίον πολύ καιρό ταλάνισε τους φορείς
αυτοοργανώσεως των Αστυνομικών Θεσσαλονίκης,
των Αθηνών και της Ελλάδος εν γένει: την Ελευθερία
του Τύπου. Όλοι ενθυμούμαστε, την δεινή επίθεση την
οποία εδέχθη η Τ.Δ. Θεσσαλονίκης και ο κ. Βασιλάκης
προσωπικώς, όταν επιχείρησε να εκθέσει τις απόψεις
του περί των κακώς κειμένων του χώρου των ενστόλων
υπερασπιστών των Δημοκρατικών ιδεωδών. Μέγα
μέρος μάλιστα της επιθέσεως αυτής, ήτο και η δήθεν
εκ μέρους του συκοφαντική δυσφήμηση προσώπων και
θεσμών, κατά παράβαση του θεσφάτου του ανελέγκτου
της αντικειμενικής κρίσεως των εντύπων.
Ι) Κατά το άρθρο14 παρ.1 του Συντάγματος, καθένας
μπορεί να εκφράζει και να διαδίδει προφορικά, γραπτά
και δια του τύπου τους στοχασμούς του, τηρώντας τους
νόμους του Κράτους. Κατά δε το άρθρο10 παρ.1 εδ. α’ και
β’ της Διεθνούς Σύμβασης της Ρώμης για την προάσπιση
των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών
ελευθεριών (κυρ.ν.δ.53/1974). «Παν πρόσωπο έχει
δικαίωμα εις την ελευθερίαν εκφράσεως. Το δικαίωμα
τούτο περιλαμβάνει την ελευθερίαν γνώμης ως και την
ελευθερίαν λήψεως ή μεταδόσεως πληροφοριών, ή
ιδεών, άνευ επεμβάσεως των δημοσίων αρχών και
ασχέτως συνόρων». Έξ άλλου από το συνδυασμό των
διατάξεων του άρθρου μόνου παρ.1 του Ν.1178/1981
προς εκείνες των άρθρων 57-59, 330, 914, 920 και 932
ΑΚ προκύπτει, ότι καθιερώνεται αντικειμενική ευθύνη
του ιδιοκτήτη κάθε εντύπου σε πλήρη αποζημίωση για
την παράνομη περιουσιακή ζημία και σε χρηματική
ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που υπαιτίως
προξενήθηκαν με δημοσίευμα, που θίγει την τιμή και
υπόληψη κάθε ατόμου, έστω και αν η κατά τα άρθρα
57 – 59 ΑΚ ή το άρθρο914 ΑΚ υπαιτιότητα, ή κατά
το άρθρο919 πρόθεση και η κατά το άρθρο920 ΑΚ
γνώση ή υπαιτία άγνοια συντρέχει στον συντάκτη του
δημοσιεύματος ή αν αυτός είναι άγνωστος στο πρόσωπο
του εκδότη ή διευθυντή συντάξεως, ενώ τα πρόσωπα
αυτά (συντάκτης, εκδότης, διευθυντής συντάξεως),
εξακολουθούν να ευθύνονται βάσει των γενικών
παραπάνω διατάξεων του ΑΚ, δηλαδή η ευθύνη τους
προϋποθέτει υπαιτιότητα. Ακόμη, κατά μεν το άρθρο361
παρ.1 εδ.α’ ΠΚ «όποιος, εκτός από τις περιπτώσεις της
δυσφήμησης (άρθρα362 και 363), προσβάλει την τιμή
άλλου με λόγο ή με έργο ή με οποιονδήποτε άλλο
τρόπο τιμωρείται…», κατά δε το άρθρο362 Π.Κ. «όποιος

με οποιονδήποτε τρόπο ενώπιον τρίτου ισχυρίζεται ή
διαδίδει για κάποιον άλλον γεγονός που μπορεί να
βλάψει την τιμή ή την υπόληψή του τιμωρείται……»,
ενώ κατά το άρθρο 363ΠΚ «αν στην περίπτωση του
άρθρου362, το γεγονός είναι ψευδές και ο υπαίτιος
γνώριζε ότι αυτό είναι ψευδές τιμωρείται…». Τέλος,
από τις διατάξεις του άρθρου367 παρ.1 και 2 ΠΚ
προκύπτει, ότι ο άδικος χαρακτήρας των πράξεων της
εξυβρίσεως και της απλής δυσφημήσεως αίρεται, εκτός
από άλλες περιπτώσεις, όταν η προσβλητική της τιμής
ή της υπολήψεως του άλλου εκδήλωση γίνεται από
δικαιολογημένο ενδιαφέρον. Και στην περίπτωση,
όμως, αυτή ο άδικος χαρακτήρας της εξυβριστικής ή
δυσφημιστικής εκδηλώσεως δεν αίρεται και συνεπώς
παραμένει η παρανομία ως συστατικό στοιχείο της
αδικοπραξίας (άρθρο914 ΑΚ) όταν από τον τρόπο και
υπό τις περιστάσεις υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η
εκδήλωση αυτή προκύπτει σκοπός εξυβρίσεως, δηλαδή
σκοπός που κατευθύνεται ειδικά σε προσβολή της
τιμής άλλου με αμφισβήτηση της ηθικής ή κοινωνικής
αξίας του προσώπου ή με περιφρόνησή του.
ΙΙ) Εν προκειμένω, όταν για τους Αστυνομικούς είναι
σημαντικό να μαθαίνουν τι γίνεται στους κόλπους
της Ελληνικής Αστυνομίας, για εξελίξεις που τους
αφορούν επαγγελματικά, συνδικαλιστικά, ασφαλιστικά
και συνταξιοδοτικά, ο λόγος των «δημοσιογράφων»
και εκδοτών ή συντακτών, θα
πρέπει να είναι
τεκμηριωμένος, χωρίς εξάρσεις προσωπικών εμπαθειών
και αντεκδικήσεων. Τα δημοσιεύματα λοιπόν, θα
πρέπει να κινούνται εντός των ορίων της ευπρεπείας
και πάντοτε βάσει στοιχείων. Τα γεγονότα της
εκάστοτε δημοσιεύσεως όταν βασίζονται σε ανέλεγκτα
«ρεπορτάζ» που πάντως, ως γεγονός από μόνο του
είναι, εν προκειμένω, νομικά αδιάφορο, δεν μπορούν
να άρουν το αξιόποινο των δημοσιευμάτων. Και τούτο
γιατί οφείλει ο (ενεργών ως) δημοσιογράφος (όπως
και ο διευθυντής σύνταξης) να εξακριβώνει, πριν
τη δημοσίευση, την αλήθεια των δυσφημιστικών
γεγονότων, χωρίς να μπορεί να θεωρηθεί – σε
αντίθετη περίπτωση – ότι η προσβολή δημοσίως
του δυσφημούμενου προσώπου, μέσω ψευδών ή
παραπλανητικών γεγονότων, τελεί σε αναλογία με
την κοινωνική αποστολή του Τύπου για ενημέρωση
του κοινού ή αποτελεί αυτή το επιβεβλημένο μέσο
άσκησης του έργου της ενημέρωσης (ΑΠ 1147/1998
και 1724/1999, ποινικές).
ΙΙΙ) Κατά το άρθρο932 εδ.α’ ΑΚ σε περίπτωση
αδικοπραξίας, ανεξάρτητα από την αποζημίωση για
την περιουσιακή ζημία, το δικαστήριο μπορεί να
επιδικάσει εύλογη χρηματική ικανοποίηση λόγω
ηθικής βλάβης. Από τη διάταξη τούτη προκύπτει ότι
παρέχεται με αυτή δυνητική ευχέρεια στο δικαστήριο,
όπως, ύστερα από εκτίμηση των πραγματικών
περιστατικών που οι διάδικοι θέτουν υπόψη του, ήτοι
του βαθμού του πταίσματος του υποχρέου, του είδους
της προσβολής, της περιουσιακής και κοινωνικής
κατάστασης των μερών κλπ και με βάση τους κανόνες
της κοινής πείρας και της λογικής, επιδικάσει ή όχι
χρηματική ικανοποίηση, αν κρίνει ότι επήλθε στον
αδικηθέντα ηθική βλάβη, καθορίσει δε συγχρόνως
και το ποσό αυτής που θεωρεί εύλογο. Επομένως, τα
ζητήματα περί του αν ο δικαιούχος υπέστη ή όχι στη
συγκεκριμένη περίπτωση ηθική βλάβη και σε ποιο
ποσό πρέπει να προσδιορισθεί το ύψος της εύλογης
χρηματικής
ικανοποίησης αφέθηκαν στην εύλογη
κρίση του δικαστηρίου, η σχετική κρίση του οποίου
δεν υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου σύμφωνα
με την ΚΠολΔ 561 παρ.1 (πλην αν παραβιάζεται η
αρχή της αναλογικότητας περί της οποίας γίνεται
λόγος παρακάτω), αφού σχηματίζεται από την
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εκτίμηση πραγματικών γεγονότων και χωρίς υπαγωγή
του πορίσματος σε νομική έννοια, ώστε να μπορεί να
νοηθεί εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου, είτε ευθέως
είτε εκ πλαγίου (ΑΠ 130/1999). Στην περίπτωση αυτή
δηλαδή, θα πρέπει να αποδειχθεί και η γνώση εκ
μέρους του συντάκτου ή του εκδότου, του ενδεχομένου
αναληθείας του δημοσιεύματος ΕΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩ μετά του
επιδιωκομένου σκοπού εξυβρίσεως ή εν ευρεία εννοία
απομειώσεως του προσώπου εις βάρος του οποίου
γίνεται η δημοσίευση. Αντιθέτως, εάν ΔΕΝ υπάρχει αυτή
η γνώση (πιθανολόγηση) της ενδεχομένης αναληθείας
και ΔΕΝ υφίσταται δόλος ή βαρεία άγνοια προσωπικής
επιθέσεως εις την προσωπική τιμή κανενός, δεν
υφίσταται καμία απολύτως περίπτωση καταδίκης του
ασκούντος το δικαίωμα της κριτικής και του δημοσίου
ελέγχου. Το τυχόν καλούμενο Δικαστήριο θα λάβει υπ’
όψιν όλους τους ισχυρισμούς αυτούς και ανεξαρτήτως
του νομικού χαρακτηρισμού που προσδίδουν σ’ αυτούς
οι παραπονούμενοι, θα τους απορρίψει οπωσδήποτε
ως ουσιαστικώς αβάσιμους, τούτο δε, εντασσόμενο
στην αιτιολογημένη άρνηση της αγωγής, δεν αποτελεί
«πράγμα» κατά την έννοια του αριθμού 8 της ΚΠολΔ 559.
ΙV) Η προαναφερόμενη διάταξη του άρθρου μόνου
παρ.2 του ν.1178/1991, όπως αντικαταστάθηκε με
την παρ.4 του άρθρου μόνου του ν.2243/1994, κατά
την οποία η κατά το άρθρο932 του ΑΚ χρηματική
ικανοποίηση του αδικηθέντος για ορισμένες πράξεις
που τελέστηκαν δια του Τύπου ορίζεται, υπό την
αναφερόμενη σ’ αυτή διάκριση, όχι κατώτερη των
10.000.000 δραχμών, εκτός αν ζητήθηκε από τον
ενάγοντα μικρότερο ποσό, σκοπό έχει να διασφαλίσει
μίαν ελάχιστη προστασία των πολιτών από ιδιαιτέρως
έντονες, λόγω της δημοσιότητας, προσβολές της τιμής
και της υπολήψεώς τους, γι’ αυτό είναι σύμφωνη προς
τη διάταξη του άρθρου 2 παρ.1 του Συντάγματος, κατά
την οποία ο σεβασμός και η προστασία της αξίας
του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση
της Πολιτείας. Δεν αποτελεί
δε επέμβαση στη
δικαιοδοτική εξουσία του δικαστή, ούτε παραβίαση
του άρθρου 14 παρ.1 και 2 του Συντάγματος ή του
άρθρου 10 παρ.1 της ΕΣΔΑ, αλλά συνιστά άσκηση της
παρεχομένης από το άρθρο 26 παρ.1 του Συντάγματος
εξουσίας του νομοθέτη, ο οποίος δικαιούται, κατά
τη ρύθμιση των βιοτικών σχέσεων και τον καθορισμό
των κυρώσεων και υποχρεώσεων που απορρέουν από
τη συμπεριφορά των πολιτών, να θέτει και ελάχιστα
ή ανώτατα όρια, κατ’ αφηρημένη αξιολόγηση, εντός
των οποίων ο δικαστής προβαίνει στην εξειδίκευση
του κανόνα δικαίου, ενόψει της συγκεκριμένης σχέσης
και περίπτωσης. Ειδικότερα, ο νομοθέτης μπορεί
να προσδιορίζει αφ’ ενός μεν τις προϋποθέσεις
αποζημιώσεως και χρηματικής ικανοποιήσεως, λόγω
ποινικού ή αστικού αδικήματος, αφ’ ετέρου δε τη
μορφή και τη φύση της αποζημιώσεως ή της χρηματικής
ικανοποιήσεως, καθώς και το ελάχιστο ποσό στο οποίο
αποτιμάται η προσβολή της τιμής και της υπολήψεως
του προσβληθέντος, όπως ακριβώς δικαιούται, στο
πεδίο του ποινικού δικαίου, να καθορίζει τα πλαίσια
των στερητικών της ελευθερίας ή των χρηματικών
ποινών, μέσα στα οποία έχει υποχρέωση να κινείται ο
δικαστής. Το δικαστήριο, πάντως, ασχέτως του τυχόν
υπερβολικού ποσού αιτουμένης αποζημιώσεως, οφείλει
να ερευνά μήπως στη συγκεκριμένη περίπτωση, με την
επιδίκαση της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης
χρηματικής ικανοποιήσεως παραβιάζεται η αρχή της
αναλογικότητας μεταξύ του χρησιμοποιούμενου μέσου
και του επιδιωκόμενου σκοπού, η οποία απορρέει
από τη συνταγματική αρχή του Κράτους Δικαίου και

έχει ήδη ρητώς καθιερωθεί, κατά την πρόσφατη
αναθεώρηση, στο άρθρο 25 παρ.1 του Συντάγματος,
υιοθετείται δε παγίως από τη νομολογία του
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Επομένως, το Δικαστήριο που έκρινε, ότι το ποσό της
χρηματικής ικανοποιήσεως, λόγω της ηθικής βλάβης
του προσβληθέντος, ανέρχεται σε ποσόν έλασσον (ή
και ελάχιστον) του αιτηθέντος δεν ενέχει παραβίαση
της αρχής της αναλογικότητας, ενόψει του είδους και
της βαρύτητος της προσβολής, της κρίσεως τούτης
πραγματοποιηθείσης κατά τας διατάξεις όπως αυτές
εξετέθησαν ανωτέρω, της δημοσιότητος που έλαβε η
δημοσίευση, της ιδιότητος του «προσβληθέντος» και
της κοινωνικής και οικονομικής κατάστάσεως αυτού
και των δημοσιευσάντων την «προσβολή». Συνεπώς,
το πρόσωπο το οποίο ως εκ της θέσεώς του πρέπει να
υφίσταται κριτική και απαντά σε αυτήν καλοπροαίρετα,
τόσο καλοπροαίρετα όσο και η κριτική που του γίνεται,
το πρόσωπο το οποίο βρίσκεται στην ίδια οικονομική
κατάσταση με τους συναδέλφους του αστυνομικούς
οι οποίοι δημοσίευσαν τα προσβλητικά ή μη
δημοσιεύματα, θα πρέπει να μην επιδιώκει πλουτισμό
δια αγωγών, θα πρέπει να διδάσκει ήθος και κύρος
στους συναδέλφους του και εν πάσει περιπτώσει,
θα πρέπει να αντιλαμβάνεται, ότι «και οι κρίνοντες
κρίνονται», σε μια διαδικασία δημοκρατικού διαλόγου
βάσει στοιχείων και αποδείξεων, μέσω της οποίας, ο
δυσφημίζων άνευ αποδείξεων θα πρέπει να τιμωρείται
ευλόγως και ο παρασυρθείς εντίμως θα πρέπει να
επανέρχεται και να επανορθώνει.
V) Το Δικαστήριο δεν επιτρέπεται να παραβιάσει τα
άρθ.10 της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως για την προστασία
των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών
ελευθεριων (ΕΣΔΑ) και 1 του Διεθνούς Συμφώνου για
τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, που κυρώθηκαν,
αντιστοίχως, με το ν.δ. 53/74 και το ν.2462/1997 και
απέκτησαν την αυξημένη ισχύ που ορίζει το άρθρο
28 παρ.1 του Συντάγματος, διότι το δικαίωμα στην
ελευθερία της εκφράσεως, το οποίο περιλαμβάνει
και την ελευθερία μεταδόσεως
πληροφοριών
(ειδήσεων), που προβλέπεται από τις διατάξεις αυτές,
υπόκειται, κατά την άσκησή του, σύμφωνα με τις ίδιες
διατάξεις (άρθρα 10 παρ.2 της ΕΣΔΑ και 19 παρ.3
του ΔιεΣυμφώνου) σε περιορισμούς και κυρώσεις,
που προβλέπονται από το νόμο και αποσκοπούν,
εκτός άλλων, στην προστασία της υπολήψεως και
των δικαιωμάτων τρίτων. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν,
να επιχειρείται καταχρηστικώς (ΑΚ 281) τιμωρία
και αποσιώπηση, από τους τυχόν «προσβληθέντες»
από την δίκαιη και αποδεδειγμένη κριτική που τα
έντυπα ασκούν. Η μεθόδευση αυτή, των δικαστικών
επιθέσεων σε κάθε επικριτή ο οποίος γράφει βάσει
στοιχείων, πέραν του ότι δεν αποτελεί πρακτική
επιτρεπόμενη από τα Ελληνικά Δικαστήρια, αποτελεί
ένα ασυγχώρητο ολίσθημα εκτός Συνταγματικής και
Κοινοτικής Εννόμου Τάξεως, ένα ολίσθημα το οποίο
δεν θα πρέπει να συγχωρείται σε κανέναν, αλλά πολύ
περισσότερο δεν μπορεί να συγχωρείται σε ασκούντες
το δύσκολο, επικίνδυνο και καιρίας βαρύτητος καθήκον
της Αστυνομεύσεως. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι τα
έντυπα θα πρέπει να βρίσκονται «εις το απυρόβλητον»,
πλην όμως, δεδομένου του ότι η διαφάνεια θα πρέπει
να εκκινείται από τις πρακτικές και τις δράσεις
μας, πολύ προτού αιτηθούμε να επεκταθεί και στους
υπόλοιπους φορείς του χώρου της Αστυνομεύσεως,
θα πρέπει να σταματούμε λογοκριτικές μας τάσεις εν
τη γεννέσει των, πριν καν φθάσουν να σχηματισθούν
λεκτικώς στον Αριστοτελικό κόσμο των ιδεών.-
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ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
Η ΟΜΑΔΑ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Η ομάδα χιονοδρομίας της Ελληνικής Αστυνομίας
δημιουργήθηκε το 1987 στα πλαίσια της Υπηρεσίας
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Υ.Φ.Α.Α) με σκοπό να
καταδείξει και να αναδείξει αρτιότερα μια ακόμη όψη της
πολύπλευρης προσωπικότητας του σύγχρονου Έλληνα
Αστυνομικού και την άθληση των Αστυνομικών στο
συγκεκριμένο αγώνισμα. Αρωγός σ’ αυτή την προσπάθεια
που γίνεται όλα αυτά τα χρόνια είναι και η Αθλητική
Ένωση Αστυνομικών Ελλάδος (Α.Ε.Α.Ε). Θα πρέπει να
τονίσουμε ότι τα τελευταία 5 έτη το Δ.Σ. της Ένωσης
υπό την καθοδήγηση του προέδρου Ταξιάρχου ΚΩΤΣΗ
Ευαγγέλου και του Γεν. Γραμματέα Ανθ/μου ΙΑΚΩΒΑΚΗ
Παναγιώτη, έχουν συνεισφέρει τα μέγιστα στην επίτευξη
των στόχων της ομάδος. Τα τελευταία χρόνια η ομάδα
παρουσιάζει μια διαρκή ανοδική πορεία στο χώρο του
αγωνίσματος η οποία δίνει αξία στο Σώμα και συμβάλλει
στην ανάπτυξη της χιονοδρομίας.
Οι επιτυχίες της ομάδας είναι αρκετές. Αργυρά και χάλκινα
μετάλλια σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο σε βαλκανιάδες
αλλά και σε πανελλήνια πρωταθλήματα των Ενόπλων
Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Όπως επίσης
πρωτιές και καλά πλασαρίσματα στις πρώτες 15 θέσεις
των πανελληνίων αγώνων ΟΡΕΝ που διοργανώνει η
Ελληνική Ομοσπονδία Χιονοδρομίας (Ε.Ο.Χ) καθώς
και σε πανευρωπαϊκούς αγώνες. Αυτό οφείλετε στην
εμπειρία των παλαιών στελεχών της ομάδας αλλά και
στην είσοδο στο σώμα νέων Αστυνομικών οι οποίοι είχαν
διατελέσει ή ακόμη διατελούν αθλητές σε συλλόγους της
χώρας. Επίσης γίνεται μια προσπάθεια έτσι ώστε η ομάδα
να ανανεώνεται με νέα στελέχη προκειμένου να υπάρχει
επάνδρωση από συναδέλφους που ενδεχομένως να
κατέχουν πτυχίο Τ.Ε.Φ.Α.Α ή και δίπλωμα προπονητού
χιονοδρομίας. Το τελευταίο αυτό διάστημα τα στελέχη της
ομάδας επιμορφώνονται συνεχώς στα σεμινάρια της Ε.Ο.Χ.
και όλη αυτή η προσπάθεια έχει ως αποτέλεσμα αυτή την
περίοδο η ομάδα να έχει το καλύτερο υλικό σε στελέχη
και αθλητές από την ίδρυσή της. Την προηγούμενη χρονιά
στις 6 και 7 Μαρτίου 2008 διεξήχθη στο χιονοδρομικό

κέντρο Παρνασσού με απόλυτη επιτυχία και μετά από
απραξία 5 ετών το πρωτάθλημα Ενόπλων Δυνάμεων
και Σωμάτων Ασφαλείας. Τους αγώνες διοργάνωσε το
Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. με την εποπτεία του Α.Σ.Α.Ε.Δ. και
την συνδρομή της Υ.Φ.Α.Α και της Ε.Ο.Χ.
Στους αγώνες συμμετείχαν αθλητές και αθλήτριες όλων
των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων
Ασφαλείας στο αγώνισμα της γιγαντιαίας τεχνικής
κατάβασης. Η ομάδα της ΕΛ.ΑΣ. κατέκτησε το Αργυρό
Μετάλλιο στο ατομικό με τον Ειδικό Φρουρό ΡΗΓΟΠΟΥΛΟ
Γεώργιο και το χάλκινο στο ομαδικό.
Επίσης στο ίδιο χιονοδρομικό κέντρο στις 28 Μαρτίου 2008
πραγματοποιήθηκε το 17ο πρωτάθλημα χιονοδρομίας
Αστυνομικών όπου συμμετείχαν 65 αθλητές και αθλήτριες
από όλες τις Διευθύνσεις της χώρας.
Από την Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης συμμετείχαν μια
Αστυφύλακας και επτά Συνοριακοί Φύλακες που εκτός
από την εμπειρία που απέκτησαν, στάθηκαν και πολύ
καλά στον αγώνα καθώς πρώτη νικήτρια στο αγώνισμα
της γιγαντιαίας τεχνικής κατάβασης αναδείχθηκε η
Αστυφύλακας ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ Ελένη που υπηρετεί στο Α.Τ.
Πανοράματος. Επικεφαλείς στην προσπάθεια συγκρότησης
κλιμακίου ομάδας στην Β.Ελλάδα σε συνεργασία με την
Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Β. Ελλάδος και την στήριξη
της Τοπικής Διοίκησης της Διεθνούς Ένωση Αστυνομικών
(I.P.A.) Θεσσαλονίκης είναι οι: α) Α/Α ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΑΣ
Δημήτριος και Β) Σ/Φ ΑΛΕΞΙΟΥ Δημήτριος. Τέλος θα
πρέπει να αναφέρουμε το πολύ καλό κλίμα που υπάρχει
στην ομάδα, ο πλήρης συντονισμός, η ομαδικότητα και η
κοινή επιθυμία για την επίτευξη των στόχων μεταξύ όλων
των μελών της ομάδος.
Θα ήταν παράλειψη αν δεν αναφέραμε τα ονόματα των:
Ανθ. ΝΤΖΟΥΦΡΑ Γ.(αρχ. ομάδος)
και Ανθ. ΜΕΡΜΗΓΚΑ Ι. (υπεύθυνος τεχνικής υποστήριξης)
που όλα αυτά τα χρόνια κάνουνε μια υπερπροσπάθεια
και έναν συνεχή αγώνα μεταξύ Αρχηγείου – Α.Σ.Α.Ε.Δ. –
Υ.Φ.Α.Α. - Ε.Ο.Χ. και διαφόρων χιονοδρομικών κέντρων
έτσι ώστε η ομάδα να έχει όσο το δυνατόν λιγότερα
προβλήματα και να είναι στο καλύτερο δυνατό επίπεδο
ενόψει των αγωνιστικών υποχρεώσεων και των στόχων
οι οποίοι έχουν τεθεί για το 2009 και επικεντρώνονται σε
συμμετοχές σε αγώνες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.Ο Συντάξας: Σ/Φ ΑΛΕΞΙΟΥ Δημήτριος
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Παύλος Αντωνίου
Πρόεδρος Ένωσης Αποστράτων

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
– ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Ημέρα τιμής των Αποστράτων της ΕΛ.ΑΣ.

Στα πλαίσια εορτασμού της Ημέρας Τιμής των αποστράτων
της Ελληνικής Αστυνομίας που εορτάστηκε πανηγυρικά σε
όλη την Ελλάδα την 22-6-08 σύμφωνα με το πρόγραμμα του
Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. οργανώθηκαν και πραγματοποιήθηκαν
στη Θεσ/νίκη από τον Γεν.Επιθεωρητή Β.Ελλάδος Αντ/
γο κ.ΜΠΑΜΙΑΤΖΗ Αντώνιο οι παρακάτω εκδηλώσεις: Α)
Ενημέρωση των αποστράτων από τον Γενικό Επιθεωρητή και
τους Δ/ντές των Δ/νσεων της ΓΑΔΘ την 20-06-08 και ώρα
19.30 στο Αμφιθέατρο του ΑΜΕΘ για θέματα που αφορούν
τους Αστυνομικούς γενικά εν ενεργεία και εν αποστρατεία.
Παρέστησαν ο πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του Συνδέσμου
Αποστράτων Χωρ/κής - ΕΛ.ΑΣ. του Νομού Θεσσαλονίκης
καθώς και πλήθος αποστράτων αστυνομικών. Β) Δοξολογία
και Δέηση υπέρ της υγείας των αποστράτων και εν ενεργεία
αστυνομικών την 22-06-08 στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης.
Παρέστησαν ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ.ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ
Σταύρος, οι βουλευτές ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ, ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ,
ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ, ΟΡΦΑΝΟΣ, ΡΕΓΚΟΥΖΑΣ, ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ και
εκπρόσωπος του Υφυπουργού Αθλητισμού κ.ΙΩΑΝΝΙΔΗ,
οι πρόξενοι, ο Νομάρχης Θεσ/νίκης κ.ΨΩΜΙΑΔΗΣ, οι Γεν.
Επιθεωρητές Β.Ελλάδος ΕΛ.ΑΣ. και Πυροσβεστικού Σώματος,
Αντιδήμαρχοι, Ανώτατοι Αξιωματικοί Στρατού, ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ.,
Λ.Σ., οι Δ/ντές Δ/νσεων της ΓΑΔΘ, εν ενεργεία αστυνομικοί,
ο πρόεδρος και το Δ.Σ. του Συνδέσμου Αποστράτων Χωρ/
κής – ΕΛ.ΑΣ. Νομού Θεσ/νίκης και πλήθος αποστράτων
αστυνομικών. Μετά τη Δοξολογία ο κ. Γεν.Επιθεωρητής
Β.Ελλάδος ανέγνωσε την Ημερήσια Διαταγή του κ.Αρχηγού
της ΕΛ.ΑΣ. και εκ μέρους των αποστράτων μίλησε ο πρόεδρος
του Συνδέσμου Αποστράτων Χωρ/κής – ΕΛ.ΑΣ. του Ν.Θεσ/
νίκης Αντιστράτηγος ε.α. ΑΝΤΩΝΙΟΥ Παύλος. Στη συνέχεια
προς τιμή των αποστράτων παρετέθη δεξίωση από τον Γεν.
Επιθεωρητή Β.Ελλάδος στη ΛΑΜΘ στην οποία παρευρέθησαν
όλοι οι ανωτέρω.
Ομιλία του προέδρου του Συνδέσμου Αποστράτων
Αστυνομικών Χωρ/κής – ΕΛ.ΑΣ. Ν.Θεσσαλονίκης, Αντ/γου
ε.α. ΑΝΤΩΝΙΟΥ Παύλου κατά τον εορτασμό της Ημέρας
Τιμής των αποστράτων της ΕΛ.ΑΣ. την 22-06-2008.
-Κύριε Υφυπουργέ. Κύριοι Βουλευτές, κύριοι πρόξενοι, κύριε
Νομάρχα, κύριοι Γεν.Επιθεωρητές της ΕΛ.ΑΣ. και Πυροσβ.
Σώματος, Στρατηγοί, κύριοι Δήμαρχοι, κυρίες και κύριοι.
Σήμερα σε αυτό το χώρο, οι εν ενεργεία και αποστρατεία
αστυνομικοί, συγκεντρωθήκαμε για να επιβεβαιώσουμε τους
άρρηκτους δεσμούς που μας συνδέουν και να υποσχεθούμε
ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε πάντα μαζί. Όλοι εμείς, που
ανήκουμε στο Σύνδεσμο αποστράτων Χωρ/κής και ΕΛ.ΑΣ.
Νομού Θεσ/νίκης, αισθανόμαστε υπερήφανοι γι’ αυτή
τη μεγάλη γιορτή και νοιώθουμε ιδιαίτερη χαρά, μεγάλη
τιμή και ικανοποίηση, διότι μία από τις βασικές επιδιώξεις
των αποστράτων, που προώθησε η Ομοσπονδία μας, χάρη
στη κατανόηση και το μεγάλο ενδιαφέρον της ηγεσίας της
Αστυνομίας αλλά και την ένθερμη υποστήριξη της πολιτικής
ηγεσίας του Υπουργείου, έγινε πραγματικότης και γι’ αυτό
εκφράζουμε τη βαθιά μας εκτίμηση.
Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το Καταστατικό μας ο
Σύνδεσμος εκτός από την ανάδειξη και προβολή των
αιτημάτων και των προβλημάτων των αποστράτων

αστυνομικών, έχει ως βασικό σκοπό και στόχο, τη
συμπαράσταση στο έργο, την ενίσχυση της προσπάθειας
και τη παροχή κάθε δυνατής βοήθειας στους εν ενεργεία
συναδέλφους, για την αποτελεσματική εκτέλεση της
αποστολής τους.
Για να υπηρετηθούν οι στόχοι αυτοί, απαιτείται η ανάπτυξη
στενών σχέσεων μεταξύ εν ενεργεία και αποστρατεία, όπως
και η οικοδόμηση πνεύματος ειλικρινούς συνεργασίας και
συναντιλήψεως σε όλα τα επίπεδα. Σήμερα οι προϋποθέσεις
αυτές υπάρχουν. Ο Σύνδεσμος, από τη πλευρά του
έχει επιτύχει να συνενώσει όλους τους απόστρατους,
ανεξαρτήτως από το Σώμα προελεύσεως, το βαθμό
αποστρατείας ή το φύλο και να τους οργανώσει σε σώμα. Η
Γενική Αστυνομική Διεύθυνση, από τη δική της πλευρά, έχει
πλέον τη δυνατότητα να επικοινωνεί και να συνδιαλέγεται
με τον επίσημο φορέα, που είναι τα όργανα του Συνδέσμου,
να συνεργάζεται μαζί τους και να ανταλλάσει απόψεις για τα
τοπικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Αστυνομία και να
επιζητεί τη συνδρομή τους, όπου κρίνει ότι χρειάζεται και
είναι δυνατόν. Θεωρούμε μείζονος σημασίας την απόφαση
του Αρχηγείου, όπως στα πλαίσια των εκδηλώσεων για να
τιμηθούν οι απόστρατοι, πραγματοποιείται ενημερωτική
συνάντηση, κατά την οποία οι αρμόδιοι της ΕΛ.ΑΣ.,
ενημερώνουν τους απόστρατους και δέχονται τις απόψεις
και τις παρατηρήσεις τους. Είναι δε μείζονος σημασίας, διότι
πέρα των άλλων, η συνάντηση αυτή αποτελεί την έμπρακτη
απόδειξη της άμεσης συνεργασίας. Με την ευκαιρία αυτή
της κορυφαίας εκδηλώσεως, θέλω να στείλω αισιόδοξο
μήνυμα προς όλους εκείνους τους συναδέλφους, που
τελειώνουν την υπηρεσιακή τους σταδιοδρομία και να
τους διαβεβαιώσω, ότι ένας καινούργιος χώρος, ο χώρος
των αποστράτων τους αναμένει να τους υποδεχτεί, να τους
αγκαλιάσει και να τους προσφέρει χαρές και ενδιαφέροντα
για το υπόλοιπο του βίου τους. Να τους παράσχει ευκαιρίες
για να αναπτύξουν νέες δραστηριότητες κοινωνικής
προσφοράς και να δημιουργήσουν μια καινούργια
κοινωνική ζωή. Στο χώρο αυτό θα τυγχάνουν του σεβασμού
και της εκτιμήσεως των ενεργεία συναδέλφων τους και θα
συνεχίσουν να αποτελούν ενεργά μέλη της ευρύτερης
αστυνομικής οικογένειας, στην οποία ανήκει το σύνολο
των εν ενεργεία και αποστρατεία αστυνομικών. Τους
περιμένουμε να τους καταστήσουμε ενεργά μέλη του
Συνδέσμου μας.
Κύριε Γενικέ Επιθεωρητά.
Όλος αυτός ο κόσμος των αποστράτων, είναι κοντά
στους Αστυνομικούς. Είναι κοντά σας. Ειδικότερα αυτή
την τελευταία περίοδο, το ενδιαφέρον έχει ενταθεί και η
προσοχή τους είναι στραμμένη στην Ελληνική Αστυνομία.
Αφουγκράζεται τα προβλήματα των Αστυνομικών και ζουν
μαζί τους τις ανησυχίες και τις καθημερινές αγωνίες που
τους διακατέχουν. Προσδίδουν δε ιδιαίτερη σημασία στη
μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλεται για την εμπέδωση
της τάξεως και ασφαλείας στο Νομό μας και συμμερίζονται
τους στόχους σας για τη δημιουργία σύγχρονης νοοτροπίας
και αντιλήψεως στο προσωπικό για τη πολιτισμένη και
αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων τους. Πιστεύουμε
ότι η αστυνομία με ενότητα σκέψεως και δράσεως, με
υπευθυνότητα, με σύμπνοια, με πειθαρχία και αφοσίωση
όλων στην αποστολή τους, συσπειρωμένοι γύρω από την
ηγεσία τους και με την εμπνευσμένη καθοδήγησή της, θα
ξεπεράσει τις όποιες δυσχέρειες και θα ικανοποιήσει τις
απαιτήσεις της πολιτείας και της κοινωνίας μας. Ο Ελληνικός
λαός καταβάλλει αγογγύστως το κόστος για τη προστασία
του, την κοινωνική του ειρήνη και την ασφάλειά του και
απαιτεί να τα έχει.
Κύριε Γενικέ Επιθεωρητά.
Σας συγχαίρουμε για τις επιτυχίες της Αστυνομίας στη
περιοχή μας, αλλά και γενικότερα και σας ευχαριστούμε
από τη καρδιά μας για τη τιμή που επιφυλάσσετε στους
αποστράτους. Σας διαβεβαιώνουμε ότι θα είμαστε κοντά σας
και θα στηρίξουμε το έργο της Αστυνομίας. Σας ευχαριστώ.
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ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ
RESTAURANT – BAR RESTAURANT:
1901, Eλληνική κουζίνα,
Κατούνη 9 Λαδάδικα, 2310553141
ΤΟ ΑPERITO, Ν.Πλαστήρα 95, 2310442085
AZZURO, Μεσογ.κουζίνα,
Θ.Σοφούλη 86, 2310 419294, -419858
BANDIERA, Bασ. Γεωργίου 25, 2310845984,
BANQUET, Δ. Γούναρη 7, 2310228520
BAR-BE-QUE, N.Πλαστήρα 107, 2310436624
CALENDARI, Κατούνη 1, 2310522168
CARDHU ΓΕΥΣΕΙΣ, Ελλ.κουζίνα,
Πλ.Ναυαρίνου 7, 2310244840
CUCINNA EN ΕΥΟΣΜΟ Ελλ.κουζίνα,
Π.Μελά 26, 2310760666
DAIOS LUXURY LIVING Διεθ. κουζίνα,
Λ. Νίκης 59, 2310250200
DENNIS BISTRO, Πολυκλείτου Ρέγκου 13, 2310862856
ENTRYFISH, θαλασσινά, Π. Μελά 3, 2310230031
GINGER OIL, Π.Π. Γερμανού 23, 2310265038
GIOIELLO, Λ. Νίκης 59, 2310254692
IMEROVIGLI, Θ. Σοφούλη 100, 2310420600
INTERNI, Μ. Αλεξάνδρου 6, 2310888865
KISS FISH, Φωκαίας 1, 2310550636
KITCHEN BAR, Διεθ. κουζ.Β’ Αποθήκη Λιμάνι 2310502241
LAZY LIZARD, Καλλιδοπούλου 5, 2310888080
LA PLACE MIGNONNE, Eθν. Αμύνης 4, 2310288354
LIFE, Φιλίππου 1, 2310545337
ΜΑΝGIO, Λ. Νίκης 57, 2310263730
MARCEL, Τήνου 2, Ν.Κρήνη 2310445156
MEATME, Eρμού 24 -26, 2310222644
MELROSE, Αγ. Θεοδώρας 7, 2310222274
MISTRAL, Τήνου 4 Ν. Κρήνη 2310444845
OMILOS, Όρμος ιστιοπλ. ομίλου 2310888200
OREΞIS, Αγ. Μηνά 10-12, 2310244448
POLLOCK, Λ. Νίκης 55, 2310281681
REMVI, Κανάρη 2 Ν. Κρήνη, 2310433100
ROMA PIZZA, Mediter. Cosmos, 2310247444
ROOM 22, Ικτίνου 22, 2310252977
SHARK, Αργοναυτών 2, 2310416855
SUVLUCKY, Ιπποδρομίου 22, 2310260770
ΤΗΕ ΒΑRBEQUE, Στ. Καλλάρη 9, 2310 281755
TIFFANY’S, Ικτίνου 3, 2310274022
TIMES, Τσιμισκή 136, 2310224300
WOLVES, Β. Όλγας 6 2310858419
YA MAS, Λ.Νίκης 15, 2310253097
ΑΘΗΡΙ, B. Γεωργίου 25, 2310845984
AMAΛΘΕΙΑ, Θ. Χαρίση 29, 2310888367
ΑΜΠΕΛΟΣ, Δ. Βιζβίζη 3, 2310941021
ΑΠΡΟΟΠΤΟ, Ρογκότη 3, 2310230013
ΑΡΓΩ, Κομνηνών 71, 2310346272
ΑΡΙΣΤΟΝ, Δ. Γούναρη 13, 2310262715
ΒΑΣΟΣ, Κοσμά Αιτωλού 2, 2310813535
ΒΟΤΣΑΛΟ, Πρ. Κορομηλά 17, 2310267000
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ, Καπ. Γκόνη 10, 2310421620
ΓΙΟΒΑΝΗΣ, Πλ. Ναυρίνου 9, 2310266107
ΔΕΣΚΑΤΗ, 25ης Μαρτίου 18, 2310428429

ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ, Αιγύπτου 17, 2310521376
ΕΛΙΑ ΛΕΜΟΝΙ 1, Μ.Μπότσαρη 19, 2310865691
ΕΛΙΑ ΛΕΜΟΝΙ 2 ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΝ,
Β. Όλγας 211, 2310413415
ΕΡΜΗΣ, Ρογκότη 4, 2310270783
ΚΑΠΕΛΑ, Στρ. Καλλάρη 7, 2310272480
ΚΑΣΕΡΙ, Τσιμισκή 43, 2310252595
ΚΙΟΥΠΙΑ, Μοριχόβου 3-5 Λαδάδικα 2310553579
ΚΡΗΝΗΣ ΓΕΥΣΕΙΣ, Κουντουριώτη 2, 2310480452
ΚΡΙΚΕΛΑΣ, Σαλαμίνος 6, 2310501600
ΛΑΔΙΚΟ, Κομνηνών 3, 2310268388
ΜΟΛΥΒΟΣ, Ίωνος Δραγούμη 31, 2310555952
ΜΥΡΣΙΝΗ, Τσόπελα 2 2310228300
ΝΕΦΕΛΗ, Κομνηνών 1, 2310342002
ΠΑΝΘΕΟΝ, Ελ. Βενιζέλου 23, 2310242210
ΣΟΥΠΑ ΔΕ’ ΣΟΥΠΑ, Δωδεκανήσου 10, 2310525224
ΣΥΜΦΩΝΙΑ, Ερμού 21, 2310262055
ΤΡΑΜ ΟΥΖΟΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΑ, Κατούνη 3, 2310539273
ΤΟ ΠΕΤΡΙΝΟ, Π. Μελά 16 Πυλαία, 2310303070.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΓΕΥΣΕΙΣ:
48 STARS, Διεθ. Κουζ. Θ. Σοφούλη 48, 2310417722
ALFREDOS Regency Casino Θεσ/νίκης
ALUMERA, Κρήτης 25, 2310865800
APERITO, Διεθ. κουζ. Ν. Πλαστήρα 95, 2310442085
CHINATOWN, Kινέζ. κουζίνα,
Πασαλίδη 4 Καλαμαριά 2310421431
CLOUD LEVEL 9 Ξεν. Μακεδονία Παλλάς 9ος όρ.
HABANERA, Κουβανέζ. κουζίνα,
Γ. Παπανδρέου 29, 2310869331
HONG KONG, Κινέζ κουζίνα,
Οπλοποιού 3 Λαδάδικα, 2310533717
IL FUNGO, Ιταλ. κουζίνα,
Θ. Σοφούλη 94 Καλαμαριά 2310427742
EL TORO, Διεθ. κουζίνα,
Κομνηνών 77 Πανόραμα, 2310341129
LA BRASSERIE, Διεθνής κουζίνα,
Ξενοδοχείο Electra Palace
MAHARANI, Ινδική κουζίνα, Καρατάσου 7, 2310511600
MEXICAN, Μεξικ. κουζ.,Ν. Πλαστήρα 3, 2310451990
NARGIS, Ινδική κουζ, Καπ. Πατρίκη 18, 2310228502
RUBY TUESDAY, Αμερικ. κουζίνα,
Αγ. Σοφίας 3, 2310250227
SHANGAI, Κινέζικη κουζίνα,
Αγ. Νικολάου 10, 2310280055
TED’S HOUSE, Γαλ.κουζίνα,
Μιχαλακοπούλου 10 Αρετσού 2310451669
ΠΕΚΙΝΟ, Κινέζικη κουζ., Θ. Σοφούλη 65, 2310402890
ΓΕΥΜΑ ΣΤΟ ΤΕΛΛΟΓΛΕΙΟ, Ελλ. & Διεθ.κουζίνα,
Αγ.Δημητρίου 159α.

ΟΥΖΕΡΙ – ΤΑΒΕΡΝΕΣ:
1930, Δημητρακοπούλου 6, 2310422898
5-46 VOL, Δόξης 4, Λαδάδικα 2310546111
ΘΑΛΑΣΣΕΣ, Καλαποθάκη 19, 2310233173
CARDHU ΓΕΥΣΕΙΣ, Πλ. Ναυαρίνου,2310244840
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ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ
ΒΟΣΠΟΡΟΣ, Βατικιώτη 11, 2310267226
ΕΛΛΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ, Mediteranean Cosmos, 2310473676
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ, Β. Όλγας 203, 2310413509
ΙΜΒΡΟΣ 1, Α. Σεραφείμ 4, 2310815316
ΙΜΒΡΟΣ 2, Αργοναυτών 47, 2310417325
ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ,
Λ. Μεγάλου Αλεξάνδρου 12, 2310859369
ΜΑΪΑΜΙ, Θέτιδος 18 Ν. Κρήνη, 2310447996
ΜΥΤΙΛΗΝΗ, Πολυτεχνείου 57, 6948601380
ΟΥΖΟ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ, Μπαλανού 27
Πλ. Άθωνος, 2310280076
ΟΥΖΟΠΟΛΙΣ, Πολυχώρος Μύλου 2310512325
ΟΥΖΟΥ ΜΕΛΑΘΡΟΝ, Καρύπη 21-27, 2310275016
ΟΥΡΑΝΟΣ, Βούλγαρη 56, 2310316444
ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΑ,
Στρ. Γενναδίου 70, 2310320530
ΠΑΛΙΑ ΑΓΟΡΑ, Δραγούμη 11, 2310234695
ΠΑΝΘΕΟΝ, Ελ. Βενιζέλου 23, 2310242210
ΠΕΡΙ ΣΑΡΔΕΛΑΣ, Αναγεννήσεως 4, 2310522332
ΡΑΚΟΜΕΛΟ, Θ. Σοφούλη 36, 2310412260
ΧΑΜΟΔΡΑΚΑΣ, Μ. Γαγύλη 13, Καλαμαριά 2310447943
ΧΑΡΑ, Θέτιδος 28 Ν. Κρήνη 2310438395
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΘΩΝΟΣ, Δραγούμη 24, 2310262762
ΤΡΟΚΑΔΑ, Ν.Πλαστήρα 107, 2310488758.

ΦΑΓΗΤΟ ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΗ:
ΑΓΙΟΚΛΗΜΑ, Δημητσάνης 43, Τούμπα 2310947734
ΒΥΖΑΝΤΙΟ 1, Κρήτης 60 Μαρτίου 2310428886
ΒΥΖΑΝΤΙΟ 2, Δόξης 5 Λαδάδικα 2310551400
ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ, Αιγύπτου 17, Λαδάδικα 2310521376
Η ΦΩΛΙΑ ΤΟΥ ΚΟΚΟΡΑ, Λαχανά 33, 2310837770
ΜΑΣΑΣΟΥΡΑ, Γυμ. Μικρού 18,
προέκταση Μαρτίου 2310321751
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, Μπαλανού 38 2310288460
ΠΑΛΑΤΙ, Μοριχόβου 3 Λαδάδικα 2310550888
ΠΕΤΡΙΝΟ, Πελοποννήσου 4 Άνω Πόλη 2310210811
ΠΙΝΑΚΑΣ, Μπαλανού 25, 2310280076
ΤΑ ΛΟΥΛΟΥΔΑΔΙΚΑ, Κομνηνών 20, 2310225624
ΤΑ ΤΣΙΛΙΚΑ, Δόξης 5, 2310551400
ΧΑΓΙΑΤΙ, Αιγύπτου 10 Λαδάδικα 2310548591
ΤΖΟΒΑΕΡΙ, Πατρ. Ιωακείμ 26, 2310209459

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ:
6η ΑΙΣΘΗΣΗ, Εθν. Αντίστασης 16, 2310441244
ALLATINI, Imperial club,
προέκταση Παπαναστασίου 2310445163
BLUE SKY, Aερογέφυρα Θέρμης 2310461816
CARAMELA CLUB, περ. Αεροδρομίου 2310473002
CALIGULA GOLD 1, Τσορλίνι 18, 2310566294
CALIGULA GOLD 2, Ν. Ουρανού 6, 6941493862
ESPANA SUENA, Λαδάδικα
LALAI, Θ. Σοφούλη 2310425044
LE CAMBARET, Λήμνου 6,
FIGARO, Παπαναστασίου 41, 2310911578
NODO DISCO, M. Aντύπα 10, 2310475110

VERYKOKO, Πλ. Μοριχόβου, Λαδάδικα 2310544554
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ, Λαδάδικα 2310555390.
ODEON, περιοχή Αεροδρομίου 2310489589
ORAMA 14o Χιλ. Θεσ.-Μηχανιώνας 2310424058
SUMMER MAMOYNIA, στροφή Καζίνο 2310557000
ΔΙΧΟΡΔΟ, Παπαναστασίου 90 και Μπότσαρη 2310988046
ΖΥΓΟΣ, Λαγκαδά 280, 2310682800
ΜΟΥΣΕΣ ΕΝ ΧΟΡΩ,
14o χιλ. Θεσ.-Μηχανιώνας 2310475300
ΟΠΑ ΟΠΑ, Οδυσσέως 5 Βαρδάρης 6932357418
ΠΟΛΙΤΕΙΑ STUDIO,
14ο χιλ. Θεσ.-Μηχανιώνας 2310486953
ΧΑΡΑΜΑ LIVE, Λ. Καραμανλή 3, 2310247250
ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ ΜΥΛΟΥ, Ανδρ. Γεωργίου 56, 2310542806
ΘΕΑΤΡΟ ΓΗΣ, Νταμάρι Τριανδρίας 2310206730
ΘΕΑΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ, Δάσος Σέϊχ Σου 2310245307
ΜΟΝΗ ΛΑΖΑΡΙΣΤΩΝ, Κολοκοτρώνη 21, 2310589200
ΠΡΟΠΥΛΑΙΟΝ cafe piano bar,
Επταπυργίου 130 Άνω Πόλη 2310551400 .

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ:
ΘΕΡΙΝΟΙ:
ΑΠΟΛΛΩΝ, Σαρανταπόρου 4, 2310828642
ΕΛΛΗΝΙΣ, Πλατεία ΧΑΝΘ
(δίπλα στο Βελλίδειο) 2310292304
ΝΑΤΑΛΙ, Μεγ. Αλεξάνδρου 3, 2310829457
ΑΥΡΑ, Πλάζ Αρετσούς, Καλαμαριά 2310454525
ΣΙΝΕ ΑΛΣΟΣ, Δενδροφυτεία Συκεών 2310200190
ΣΙΝΕ ΠΑΝΟΡΑΜΑ,
1Ο χιλ. οδού Πανοράμ.-Θέρμης 2310346720
ΣΙΝΕ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ,
Περ. Στρεμπενιώτη Νεάπολη 2310631700.

ΧΗΜΕΡΙΝΟΙ:
ΒΑΚΟΥΡΑ, Ιωάννου Μιχαήλ 8, 2310233665
VILLAGE CINEMAS, Μediteranean Cosmos 2310499999
ΘΕΑΝΩ, Κωνσταντινουπόλεως 75, Μπότσαρη 2310837587
ΛΑΪΚΟΝ, Μοναστηρίου 2, 2310513880
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ, Φιλ. Εταιρίας 44, 2310261727
ODEON ΠΛΑΤΕΙΑ, 2310290290
STER CINEMAS, Εμπ. Κέντρο «Μακεδονία» 2310469300
STER CINEMAS, Εμπ. Κέντρο CITY GATE 2310469310

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

Όποιος φίλος ιδιώτης, που διατηρεί επιχείρηση,
όπως οι ως άνω αναφερόμενες και επιθυμεί να
συμπεριληφθεί στον κατάλογό μας, για τα επόμενα
τεύχη, δύναται να μας αποστείλει στο υπ’ αριθ. 2310553430 fax τα στοιχεία της επιχείρησης (επωνυμία,
διεύθυνση, τηλέφωνα κλπ) ή με επιστολή στην
διεύθυνση:
Για το περιοδικό «Δύναμη»
της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών Θεσσαλονίκης
– Μοναστηρίου 326 ΤΚ 54628 Θεσσαλονίκη.
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α
ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
έ
ν ΤΟΥ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
ΕΠΕΤΕΥΧΘΗ ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ WIND ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008.
Τεραστίου μεγέθους επιτυχία χαρακτηρίζεται η σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ της
εταιρίας WIND και του Συνεταιρισμού μας.
Μετά από διαπραγματεύσεις με τα κεντρικά γραφεία της WIND στην Αθήνα, το Προεδρείο του Συνεταιρισμού επέτυχε την σπουδαιότερη συμφωνία, αφήνοντας πραγματικά έκπληκτους όλους όσους ασχολούνται με το αντικείμενο στην Θεσ/νικη και σε
όλη την χώρα.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

1. Το μηνιαίο πάγιο που σε όλες τις εταιρίες είναι 5,88€ + ΦΠΑ στον Συνεταιρισμό
είναι ΔΩΡΕΑΝ.
2. Η ενδοεπικοινωνία 150 λεπτών που σε όλες τις εταιρίες είναι 7,98€ +ΦΠΑ στον
Συνεταιρισμό ΔΩΡΕΑΝ.
3. Χρέωση ενδοεταιρικών κλήσεων μετά το 150 λεπτό, 0,070 € ανά λεπτό.
4. Ενιαία χρέωση κλήσεων προς WIND - VOADAFON – COSMOTE – Q TELECOM= 0,13 € ανά
λεπτό.
5. Xρέωση προς σταθερά ΟΤΕ 0,146 € ανά λεπτό.
Ελάχιστη χρέωση προς σταθερά και κινητά 30 δευτερόλεπτα.
6. Όποιος
επιθυμεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα, μπορεί να κρατήσει τον ίδιο
αριθμό που ήδη έχει και σε οποιαδήποτε εταιρία, χωρίς καμιά επιβάρυνση δηλαδή
ΔΩΡΕΑΝ φορητότητα.
7. Στην περίπτωση που κάποια σύνδεση πραγματοποιήσει συνολική ετήσια κίνηση 350
€, μετά όλων των επιβαρύνσεων ΦΠΑ κλπ. θα του επιστραφεί με την ετήσια ανανέωση,
ποσό 80 € σε μετρητά.
8. Και τώρα από 1 Αυγούστου 2008 προσφορά της WIND και του Συνεταιρισμού 70
ΔΩΡΕΑΝ ( απλά γραπτά ) SMS κάθε μήνα σε όλες τις συνδέσεις, αλλά και δυνατότητα
προαγορασμένου χρόνου 400 και 600 λεπτών.
Για περισσότερες πληροφορίες
τηλ.2310-553538 και 6975909933 στον Συνεταιρισμό. Το πρόγραμμα απευθύνεται και
σε Ειδ. Φρουρούς, Συν. Φύλακες, Πολ. Υπαλλήλους. Υ.Δ.Τ, Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, και
Υπαλλήλους Αγροφυλακής.
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