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“Δύναμη”

της i.p.a. Νομού Θεσσαλονίκης
Διεθνής Ένωση Αστυνομικών. Τοπική Διοίκηση Ν.Θεσσαλονίκης. Μοναστηρίου 326 Τ.Κ 546 28 Θεσσαλονίκη
Ιnternational Police Association. Thessaloniki Local Chapter. Of Hellenic Section. 326 Monastiriou str, Thessaloniki 546 28 Greece

Θεσσαλονίκη

Ο πρόεδρος της Ένωσής μας κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας, με τον
Παναγιότατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ.κ. ΑΝΘΙΜΟ

Το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Θεσσαλονίκη

Ο παγκόσμιος πρόεδρος κ. ODYSSEOS Michael, ο οποίος κρατά
στα χέρια του με χαρά τα 3 πρώτα τεύχη του περιοδικού
«Δύναμη».

ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΥΤΟ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ.
Δραστηριότητες της I.P.A.
από τις…….

--  --

25ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών 22 έως 26 Απριλίου 2009

1) Τ.Δ. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
και
2) Τ.Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Η οικονομική εξέλιξη των Αστυνομικών μετά την εφαρμογή του νέου
Βαθμολογίου 1-1-09

ΑΝΘΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΙ

Σημειώσεις :
1. Ισχύς των ανωτέρω βαθμολογικών διαβαθμίσεων από 1-1-2009
2. Με (#) αναφέρονται οι Ανθυπαστυνόμοι που προήχθησαν σε αξιωματικούς.

--  --

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Συνέχεια από προηγούμενη σελίδα

Σημείωση :

1.Σύμφωνα με το νέο βαθμολόγιο όλοι οι Αρχιφύλακες είναι Παραγωγικής σχολής και διαφοροποιούνται
μόνο ως προς το αν έχουν ανακριτικά καθήκοντα ή όχι.
2. Οι μισθολογικές προαγωγές γίνονται βάση των ετών πραγματικής υπηρεσίας συμπεριλαμβανομένης
της στρατιωτικής θητείας , ενώ οι προαγωγές στον βαθμό του Ανθυπαστυνόμου στα 25 και 33 χρόνια
αντίστοιχα γίνονται βάση των ετών πραγματικής υπηρεσίας (εξαιρούμενου του στρατού).
3. Μετά την προαγωγή στον βαθμό του Ανθυπαστυνόμου υπάγονται στην κλίμακα των Ανθυπαστυνόμων
και λαμβάνουν ως καταλυτικό μισθολογικό βαθμό οι μεν ανακριτικοί με το όριο ηλικίας τα 2/3 Ταξιάρχου
οι δε μη ανακριτικοί ολόκληρο του Αστυνομικού Διευθυντή.

Σημειώσεις :

3. Ισχύς των ανωτέρω βαθμολογικών διαβαθμίσεων από 1-1-2009
4. Με έναν αστερίσκο (*) αναφέρονται οι Αστυφύλακες που δεν ασκούν καθήκοντα ανακριτικού
υπαλλήλου.
5. Με δύο αστερίσκους (**) αναφέρονται οι Αστυφύλακες που ασκούν καθήκοντα ανακριτικού
υπαλλήλου.
6. Ο πίνακας διαβάζεται από κάτω προς τα πάνω.

--  --

“Δύναμη”

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.

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

ΕΝΥΠΟΓΡΑΦΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Φωτοστοιχειοθεσία: Δημήτριος Καραβάς
28ης Οκτωβρίου 100 τηλ. 2310 - 727151
Εκτύπωση: Δημήτριος Κοτσαρίδης
τηλ. 2310 - 707188

Τα ενυπόγραφα κείμενα εκφράζουν
τις απόψεις του υπογράφοντα
και όχι απαραίτητα τις θέσεις - απόψεις
και προβληματισμούς της Ένωσης.

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Σωτήριος Κατσαρός
Συνταγματολόγος - Ποινικολόγος
Δικηγόρος Αθηνών

Ιωάννης Μισαηλίδης
Ποινικολόγος
Δικηγόρος Θεσσαλονίκης

Παύλος Νικολαїδης
Ποινικολόγος
Δικηγόρος Θεσσαλονίκης

Το Δ. Σ. της Τοπικής Διοίκησης Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών ( Ι.P.A.)
Νομού Θεσσαλονίκης

Ηλίας Βασιλάκης
Πρόεδρος

Νικ. Ταχματζίδης
Αντιπρόεδρος

Βασ. Γιαννακόπουλος
Γεν. Γραμματέας

Δημ. Μπουραζάνας
Αν. Γ. Γραμματέας

Δημήτριος Χρυσουλάς
Αντιπρόεδρος

Ιάκωβος Τσαγκαλίδης
Ταμίας

--  --

Γεώργιος Λαμπάδας
Αντιπρόεδρος

Χριστ. Χριστοδουλής Λάζαρος Αντωνιάδης
Υπ. Δημ. Σχέσεων
Αναπλ. Ταμίας

--  --

Η αναδιάταξη του πληθυσμού – Εθνική αναγκαιότητα

Ηλίας Κ Μάρκου
Η υπερσυγκέντρωση του πληθυσμού στα μεγάλα
αστικά κέντρα, πέραν της αποδυνάμωσης –
εγκατάλειψης της υπαίθρου και της γιγάντωσης
των πόλεων, επέφερε μοιραία και τη συνολική
υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των Ελλήνων
πολιτών. Μπορεί η συσσώρευση της οικονομικής
δραστηριότητας στις πόλεις να διεύρυνε την
υποαπασχόληση και να αύξησε την ανεργία, είχε
όμως και σοβαρές συνέπειες στην προσωπική ζωή
των ανθρώπων. Μέσα στην απρόσωπη αστική
κοινωνία, μέσα στην ανωνυμία του πλήθους,
αναπτύχθηκαν φαινόμενα αποξένωσης και
απομόνωσης, ανταγωνιστικές διαπροσωπικές
σχέσεις και πλήρους αποκοπής από τις αρχές του
παραδοσιακού τρόπου ζωής. Το δημογραφικό
δε πρόβλημα πήρε ανεξέλεγκτες έως επικίνδυνες
για τον εθνικό κορμό διαστάσεις. Στο ξεκίνημα
της τρίτης χιλιετίας, Πολιτεία και Αυτοδιοίκηση,
ευτυχώς, αντιλήφθηκαν τη σοβαρότητα του
προβλήματος και ρίχτηκαν στη μάχη για την
αντιμετώπισή του, ενισχύοντας την περιφέρεια.
Κατάλαβαν επιτέλους όλοι πως θα πρέπει να
δώσουν κίνητρα, όχι μόνο για να κρατήσουν
όσους ακόμα εναπέμειναν στην ύπαιθρο, αλλά
και για να επιστρέψουν όσοι την εγκατέλειψαν
βιαστικά για την αναζήτηση καλύτερης τύχης. Με
τη συνεπικουρία Κοινοτικών προγραμμάτων και
κονδυλίων γίνονται προσπάθειες για την τόνωση
της ζωής στην περιφέρεια, για την καλυτέρευση της
καθημερινότητας των κατοίκων, για την απάλειψη
των ελλείψεων και των προβλημάτων σε όλους τους
τομείς, της εκπαίδευσης, της υγείας, ψυχαγωγίας,
πολιτιστικής δημιουργίας και γενικά των έργων
υποδομής. Κανείς πια δεν μπορεί να κλείνει τα
μάτια του μπροστά στον μαρασμό της αγροτικής
κοινωνίας, αυτής που κάποτε έσφυζε από ζωή και
«εξέθρεψε» τον πληθυσμό των πόλεων σε δύσκολες
για το κράτος εποχές και περιόδους της ιστορίας. Δε

χωράνε μικρότητες και μικροκομματικά πολιτικά
παιχνίδια σε βάρος σοβαρών εθνικών θεμάτων.
Πρέπει να αξιοποιηθούν κατά τον αποδοτικότερο
τρόπο τα κονδύλια από τα περιφερειακά ταμεία
και προγράμματα της Ε.Ε., ώστε να ζωντανέψει
η ύπαιθρος, να εκμεταλλευτούμε τους φυσικού
πόρους και τον παραγωγικό της πλούτο για την
Ελλάδα. Αρκεί, όμως, μόνο η πολιτική βούληση;
Σίγουρα όχι. Πρέπει να ευαισθητοποιηθούν όλοι,
και προπαντός η μεγάλη μερίδα του ελληνικού
πληθυσμού που ασφυκτιά στα αστικά κέντρα.
Να αρχίσει η αντίστροφη πορεία μετακίνησης
πληθυσμού. Από τα κέντρα προς την Περιφέρεια.
Να αναδιαταχθεί ο ελληνικός πληθυσμός για να
μεγαλουργήσει και πάλι η Ελλάδα όπως και κατά
το παρελθόν. Να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας
στην ύπαιθρο με μακροπρόθεσμη προοπτική για την
επανεγκατάσταση αστικού πληθυσμού σε πλήρη
αρμονία με τη δημιουργία και των υπολοίπων δομών.
Χωρίς τις δεύτερες και να ζωντανέψει προσωρινά η
περιφέρεια δε θα κρατήσει. Δεν πρέπει να ξεχνάμε
πως η εργασία – αυτή καθαυτή – δεν είναι μόνο πηγή
πρωτογενούς, αλλά και δευτερογενούς επιβίωσης.
Μπορεί να είναι το μέσο για την ικανοποίηση των
υλικών αναγκών που δυστυχώς σήμερα διαρκώς
αυξάνονται, αλλά σηματοδοτεί και τον τρόπο
με τον οποίο αυτή διαμορφώνει τον άνθρωπο.
Μέσα από την εργασία οι άνθρωποι αναπτύσσουν
αισθήματα
αλληλεγγύης
και
συνεργασίας,
διδάσκονται πώς να αναπτύσσουν τις ικανότητές
τους, τις επιδεξιότητες και να δημιουργούν, όχι
απλώς να ζουν. Ακόμα και αυτή η χειρωνακτική
εργασία στον αγροτικοκτηνοτροφικό τομέα έχει
στη σύγχρονη εποχή επηρεαστεί βαθύτατα από την
τεχνολογική εξέλιξη. Το παραδοσιακό άροτρο του
ζευγά της μεταπολεμικής περιόδου υπάρχει πλέον
μόνο ως έκθεμα στα Λαογραφικά Μουσεία, μαζί
με το τσεκούρι του υλοτόμου και το σκεπάρνι του
καλλιεργητή και του μαραγκού. Η τεχνολογία
επέφερε ριζικές αλλαγές και συντέλεσε στην
ποιοτική αναβάθμιση της παραδοσιακής, βαριάς
και μονότονης χειρωνακτικής εργασίας στην
ύπαιθρο, πρέπει όμως να επαγρυπνούμε μην τυχόν
και επηρεάσει το δημιουργικό της περιεχόμενο.
Τέλος δεν πρέπει να ξεχνούμε πως τα σημερινά
φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας που εντείνονται
διαρκώς και εμφανίζουν ανησυχητικούς ρυθμούς
έξαρσης, με το γιγάντεμα των αστικών κέντρων
και την ερήμωση της επαρχίας έχουν να κάνουν με
το Πολιτικό έλλειμμα όσον αφορά την Κοινωνική
Πολιτική και κυρίως την Αγροτική Πολιτική.

Από την Διεύθυνση σύνταξης. Ευχόμαστε στον Στρατηγό Ηλία Κ. Μάρκου, ο οποίος
συνταξιοδοτήθηκε, να χαίρει υγείας, καλός πολίτης και να έχει πάντα επιτυχίες με ότι
ασχοληθεί στο μέλλον.
--  --

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Από το 1946 μέχρι και σήμερα

Γράφει ο Γιάννης Η. Κάκανος
Δημοσιογράφος
www.yanniskakanos.gr

Η πολιτική πρέπει να μετατραπεί σε τέχνη ορθής
διαχείρισης και ελέγχου της εξουσίας ούτως
ώστε να ξεκαθαρίζονται κάθε μορφής δυσκολίες,
διαφορετικά χωρίς οργανωτική δράση από τα
κόμματα και την κυβέρνηση θα διαιωνίζεται η
υποκρισία και η πολιτική διαμάχη!

Μόνο έτσι θα κατορθώσουμε ν’ αποκτήσουμε μια δίκαιη κοινωνία μ’ ένα λαό αγαπημένο χωρίς
ανεργία και μιζέρια. Οφείλουμε να κάνουμε την Ελλάδα ιδανική χώρα γιατί εδώ γεννήθηκε η
Δημοκρατία. Ο 20ος αιώνας άφησε πολλά τραύματα στην Ευρώπη και τον κόσμο γενικότερα με
τους δύο παγκόσμιους πολέμους και την Ελλάδα να λαβώνεται αμέσως μετά από τη συμφορά της
περιόδου 1946-49 με τον εμφύλιο αλληλοσπαραγμό. Μίση και πάθη που συνεχίστηκαν τα μετέπειτα
χρόνια δεν της επέτρεψαν να ορθοποδήσει με καμία κυβέρνηση, για να βυθιστεί ξανά στο σκοτάδι με
το πραξικόπημα του 1967. Η πολυπόθητη λευτεριά ήρθε το 1974 χάριν στον αγώνα των φοιτητών του
Πολυτεχνείου. Και με τη Μεταπολίτευση όμως, καμία κυβέρνηση δεν κατάφερε την απολύμανση της
πολιτικής ζωής της χώρας. Το πολιτικό ψέμα, το ρουσφέτι, ο κομματικός φανατισμός, ο αναχρονισμός
και η γραφειοκρατία είναι μερικά από τα αρνητικά στοιχεία που κυριαρχούν ακόμα στην πολιτική
και τη δημόσια διοίκηση. Γι’ αυτό και η χώρα μας συγκαταλέγεται στις πιο διεφθαρμένες χώρες του
κόσμου. Με βαθμό 4,7 ούτε τη βάση που είναι το 5, βαθμολογηθήκαμε για το 2008 από τη Διεθνή
Διαφάνεια μια μη κυβερνητική οργάνωση…
Σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε η κατάσταση που βιώνουμε με την άστατη πολιτική της κυβέρνησης και την
αναποτελεσματική αντιπολίτευση από το δεύτερο σε δύναμη κόμμα του Κοινοβουλίου κάνουν τους
περισσότερους ψηφοφόρους ν’ αδιαφορούν για τα κόμματα. Γι’ αυτό και ο «κανένας» σύμφωνα με
επανειλημμένες δημοσκοπήσεις συγκεντρώνει το μεγαλύτερο εκλογικό ποσοστό. Στο σημείο αυτό
υπενθυμίζουμε τ’ αποτελέσματα των εθνικών εκλογών τόσο της Νέας Δημοκρατίας όσο και του
ΠΑΣΟΚ για το 2004 και το 2007. Το 2004 ήρθε πρώτη η Νέα Δημοκρατία και σχημάτισε αυτοδύναμη
κυβέρνηση με ποσοστό 45,36% ενώ το ΠΑΣΟΚ έλαβε το ποσοστό του 40.55%.
Το 2007 ξαναγίνεται κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία με ποσοστό 41,84% , ενώ το ΠΑΣΟΚ έλαβε
38,10%. Και τα δύο κόμματα παρουσίασαν σημαντική πτώση στα ποσοστά τους.
Σήμερα διανύουμε το δεύτερο έτος διακυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία και οι δημοσκοπήσεις
που γίνονται τακτικά, τη φέρνουν πολύ πιο κάτω, όπως και το ΠΑΣΟΚ και ας προηγείται της Νέας
Δημοκρατίας. Κάτι πρέπει να γίνει, δεν είναι δυνατόν να οδηγήσουν τη χώρα σε επαναλαμβανόμενες
εκλογικές αναμετρήσεις… Πρέπει ν’ αποκτήσουμε το θάρρος εκείνο που θα μας επιτρέψει να
καυτηριάζουμε τη σκληρή πραγματικότητα στο πολιτικό κοινωνικό γίγνεσθαι της χώρας μας.
Έτσι μόνο θα μπορέσουμε να διαμορφώσουμε μια δυνατή ηθική στην παιδεία πού θα βοηθήσει στη
μεταλλαγή της σημερινής Ελλάδας σ’ ένα σύγχρονο, ισχυρό κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η ιστορία, όμως, δεν γράφεται με λόγια, αλλά με τη δράση που θ’ ασκήσει ο καθένας μας στα
πλαίσια μιας ορθολογιστικής προσπάθειας τόσο στην προσωπική όσο και στην οικογενειακή,
αλλά και τη δημόσια ζωή του τόπου στον οποίο ζει και συναλλάσσεται. Κι ενώ βαδίζουμε προς το
τέλος της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα δεν έχουμε απαλλαγή από τις κακές συνήθειες και τα
παράλογα «θέλω» του παρελθόντος. Γι’ αυτό η χώρα μας κατατάχθηκε από τη Διεθνή Διαφάνεια
για το 2008, στις πιο διεφθαρμένες χώρες του κόσμου με βαθμό 4,7 ενώ άριστα ήταν το 10. Η
προαναφερθείσα βαθμολογία δεν τιμά την Ελλάδα, η οποία έχει μια ποικιλόμορφη λαμπρή ιστορία
με αγώνες για λευτεριά και πρόοδο… Νέο ξεκίνημα, νέοι αγώνες χρειάζονται για να ορθοποδήσουμε
ως χώρα, διαφορετικά χανόμαστε. Αν οι κοινοβουλευτικές ομάδες των πολιτικών παρατάξεων
αποφασίσουν στις επικείμενες εθνικές εκλογές να μην είναι υποψήφιοι βουλευτές οι πολιτικοί που
έχουν συμπληρώσει 25 χρόνια θητείας στη Βουλή, αναμφισβήτητα θ’ αποτελούσε την πρώτη χρυσή
ευκαιρία για την πολύπαθη Ελλάδα… Και επειδή στον κάθε κανόνα υπάρχουν εξαιρέσεις, έτσι κι
εδώ στη φάση αυτή εξαιρούνται οι πολιτικοί αρχηγοί.

--  --

--  --

--  --

Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μας, να φιλοξενούμε
στο περιοδικό μας, τον Παγκόσμιο Πρόεδρο I.P.A.
κ. Μιχαήλ ΟΔΥΣΣΕΩΣ, ο οποίος μας παρείχε το
ακόλουθο τρισέλιδο πληροφοριακό σημείωμα
καθώς και το βιογραφικό του.
Ηλίας ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ - Πρόεδρος I.P.A. Θεσ/νίκης

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION
IPA

Πληροφοριακό Σημείωμα για την Ίδρυση, Οργάνωση, Σκοποί και Επιδιώξεις

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το έτος 1950 με πρωτοβουλία του Βρετανού Λοχία Arthur TROOP, ιδρύθηκε στην Μεγάλη Βρετανία Σύνδεσμος
Αστυνομικών (Police Association) με σκοπό την προαγωγή της φιλίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών των
διαφόρων Αστυνομιών της Μεγάλης Βρετανίας και κατ’ επέκταση με αστυνομικούς άλλων χωρών. Σε σύντομο
χρονικό διάστημα ιδρύθηκαν παρόμοιοι σύνδεσμοι στη Γαλλία, Βέλγιο, Νορβηγία και Ολλανδία.
Τον Σεπτέμβριο 1955 πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι ιδρυτικό συνέδριο και αποφασίστηκε η συγκρότηση
Διεθνούς Συνδέσμου Αστυνομικών υπό την ονομασία στα Αγγλικά: “International Police Association (IPA)”.
Υπό των συνέδρων ετοιμάστηκε και εγκρίθηκε Kαταστατικό. Σαν έμβλημα επιλέγηκε η φράση “SERVO PER
AMIKECO” στην γλώσσα Εσπεράντο, που σημαίνει «Εξυπηρέτηση δια της φιλίας».
Ο Σύνδεσμος δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα και τα μέλη του είναι αφοσιωμένα στις αρχές που καθορίζονται
στη διακήρυξη Aνθρωπίνων Δικαιωμάτων όπως αυτή υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών το
1948. Αναγνωρίζει ότι οποιαδήποτε μορφή βασανιστηρίων είναι ασυμβίβαστη με αυτές τις αρχές. Είναι μηΚυβερνητική Οργάνωση (NGO) αναγνωρισμένη από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (special status) και το
Συμβούλιο της Ευρώπης.
ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ
Οι κυριώτεροι σκοποί και επιδιώξεις του Συνδέσμου είναι:
(1)
Η δημιουργία φιλικών σχέσεων, η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης, αμοιβαίας
εξυπηρέτησης και βοήθεια μεταξύ αστυνομικών και των οικογενειών τους.
(2)
Η εξυπηρέτηση της επικοινωνίας, της αλληλογνωριμίας και της επαφής μεταξύ μελών σε
παγκόσμια κλίμακα.
(3)
Η ανάπτυξη σχέσεων και ανταλλαγή απόψεων πάνω σε κοινωνικά και πολιτιστικά θέματα.
(4)
Η συμβολή στην ειρηνική συνύπαρξη των διαφόρων λαών και η διατήρηση της
Παγκόσμιας Ειρήνης.
(5)
Η ανταλλαγή επαγγελματικών γνώσεων και εμπειριών.
(6)
Η προβολή της εικόνας της Αστυνομίας και η βελτίωση των σχέσεων της με το ευρύ κοινό.
(7)
Η ανάπτυξη και καλλιέργεια αθλητικού πνεύματος και η διοργάνωση αθλητικών
εκδηλώσεων.
(8)
Η ανταλλαγή επισκέψεων και παροχή των σχετικών διευκολύνσεων.
ΣΥΝΘΕΣΗ
Αποτελείται από 60 Εθνικά Τμήματα σ΄ όλες της Ηπείρους με 380,000 μέλη. Ανώτατα όργανο είναι η Γενική
Συνέλευση που την απαρτίζουν ένας αντιπρόσωπος από κάθε Εθνικό Τμήμα.
Διοικείται από 8μελή Μόνιμη Εκτελεστική Επιτροπή (ΡΕΒ) που εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση κάθε
τρία χρόνια.
Αυτήν την περίοδο την Μόνιμη Εκτελεστική Επιτροπή απαρτίζουν οι πιο κάτω:
Παγκόσμιος Πρόεδρος:
Μιχαήλ ΟΔΥΣΣΕΩΣ (Κύπρος)
Α’ Διεθνής Αντιπρόεδρος:
Daniel CONDAMINAS (Γαλλία)
Β’ Διεθνής Αντιπρόεδρος:
Signe JUSTENSEN (Δανία)
Γ’ Διεθνής Αντιπρόεδρος:
Juliana PAPNE (Ουγγαρία)
Διεθνής Γεν. Γραμματέας:
John WAUMSLEY (Ηνωμένο Βασίλειο)
B’ Διεθνής Γεν. Γραμματέας:
Γιώργος ΚΑΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ (Ελλάδα)
Διεθνής Ταμίας:		
Pierre-Martin MOULIN (Ελβετία)
Βοηθός Διεθνής Ταμίας:
Romain MINY (Λουξεμβούργο)
Συνέχεια στην επόμενη σελίδα
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ΕΔΡΑ: Η έδρα του ΙΡΑ είναι στη Ελβετία τα δε Κεντρικά Γραφεία στο Nottingham, Αγγλίας.
ΔΙΟΙΚΗΣΗ: Η Μόνιμη Εκτελεστική Επιτροπή υλοποιεί της αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και
βοηθείται από πέντε Διεθνείς Υποεπιτροπές όπως:
(1)
Διεθνής Επιτροπή για Επαγγελματικά Θέματα (IPC)
(2)
Διεθνής Επιτροπή για Πολιτιστικά Θέματα (ICC)
(3)
Διεθνής Επιτροπή για Κοινωνικά Θέματα (ISC)
(4)
Διεθνής Επιτροπή για Διοικητικά Θέματα (IIC)
(5)
Διεθνής Επιτροπή για Θέματα Ηνωμένων Εθνών (ERC)

Εκάστης Επιτροπής προεδρεύει μέλος της Μόνιμης Εκτελεστικής Επιτροπής.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (Projects)
(1)
Εκπαιδευτικό Κέντρο “GIMBORN” στη Γερμανία
•
(2)
•
•
•
•
•

Διοργανώνονται 30-40 επαγγελματικά σεμινάρια κάθε χρόνο τα οποία παρακολουθούν μέλη
του ΙΡΑ από όλες τις χώρες μέλη.
Συνέδρια Νεολαίας (IYG)
Κάθε χρόνο φιλοξενείται από ένα Εθνικό Τμήμα
Γίνονται δεκτά νεαρά πρόσωπα 16-17 χρόνων
Να γνωρίσουν την ιστορία και κουλτούρα της φιλοξενούσης χώρας
Ανταλλάσουν απόψεις σε πολιτιστικά και κοινωνικά θέματα
Συμμετάσχουν σε αθλητικές εκδηλώσεις, κλπ.

Το 2009 θα φιλοξενηθεί στο Ισραήλ, το 2010 στην Ουγγαρία και το 2011 στην Ιρλανδία.

(3)

Χώροι Διαμονής (IPA Houses)

Διάφορα Τμήματα διαθέτουν κατάλληλους χώρους διαμονής και φιλοξενίας των μελών. Αυτοί οι χώροι
είναι γνωστοί ως “IPA Houses” και προσφέρονται για διαμονή μελών σε πολύ χαμηλά κόστα και κάποτε
δωρεάν.
Διαθέτουν όλες τις ανέσεις και μπορώ να τα χαρακτηρίσω ως μικρά ξενοδοχεία.
Υπάρχουν 69 τέτοιοι χώροι σε 21 χώρες (Γερμανία, Ολλανδία, Σουηδία, Νότιο Αφρική, Νορβηγία, Ισραήλ,
Ελλάδα, Ιρλανδία, Φιλανδία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Πολωνία, Ρουμανία, Ισπανία, Πορτογαλία,
Δανία, Ουγγαρία, Βέλγιο, Αυστραλία και Ιταλία).
Επίσης διάφορα άλλα Εθνικά Τμήματα διαθέτουν άλλους χώρους διαμονής που προσφέρονται στα μέλη
έναντι πολύ χαμηλής αμοιβής.

(4)

Ανταλλαγή Επισκέψεων Νέων ηλικίας 18-25 ετών (ΙΥΕΡ)

Αυτό το πρόγραμμα προσφέρεται σε νέους ηλικίας 18-25 χρόνων και αποσκοπεί να βοηθήσει στη πρακτική
εξάσκηση εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας. Είναι ένα προαιρετικό πρόγραμμα και γίνεται μέσω ενός
συντονιστή που προς το παρόν έχει γραφείο στο Λουπλιάνα, Σλοβενίας.
Οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν σχετικά έντυπα και ο συντονιστής μεριμνά στη εξεύρεση της κατάλληλης
οικογένειας που θα φιλοξενήσει τον ενδιαφερόμενο. Νοείται ότι ο ενδιαφερόμενος θα ανταποδώσει την
φιλοξενία.

(5)

Πρόγραμμα Αλληλοβοήθειας (Emergency-Aid in Catastrophes)

Σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών/θεομηνιών, κλπ. Όπου μέλη χρειάζονται βοήθεια υπάρχει σχέδιο το
οποίο τίθεται σε εφαρμογή και τα διάφορα τμήματα αποστέλλουν στο Διεθνή Ταμία
εισφορές. Το σύστημα βασίζεται πάνω σε κανονισμούς που επιβλέπει η Πρόεδρος της Επιτροπής για
Κοινωνικά Θέματα.
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(6)
Πρόγραμμα Ανταλλαγής Επαγγελματικών Γνώσεων (Police Placement Project)
Προσφέρεται σε νεαρούς εν ενεργεία αστυνομικούς που τοποθετούνται σε διάφορες αστυνομίες για να
αποκτήσουν εμπειρίες, κλπ. Το σχέδιο είναι προαιρετικό και διευθετείται μεταξύ Εθνικών Τμημάτων.

(7)

Διαγωνισμοί, κλπ.

(8)

Διοργάνωση Πολιτιστικών και Κοινωνικών Εκδηλώσεων

(α)
(β)
(γ)
(δ)

Διαγωνισμοί Έκθεση Ιδεών
Διαγωνισμός Ζωγραφικής
Διαγωνισμός για Υποτροφίες, παραχωρούνται 10 κάθε χρόνο
Διαγωνισμός Φωτογραφίας, κλπ.

Όλα τα Εθνικά Τμήματα κάθε χρόνο διοργανώνουν τέτοιες εκδηλώσεις με συμμετοχή όλων των
Εθνικών Τμημάτων.

ΜΕΛΗ

Ο Διεθνής Σύνδεσμος Αστυνομικών είναι η μεγαλύτερη μη Κυβερνητική Οργάνωση (Non-Governmental
Organisation) έχει 380000 μέλη σε 60 χώρες και είναι αναγνωρισμένος από τον Ο.Η.Ε. και το Συμβούλιο
της Ευρώπης.
Μέλη μπορούν να γίνουν:
(α)
Όλα τα εν ενεργεία μέλη της Αστυνομίας ανεξάρτητα από βαθμό, φύλο, χρώμα ή θρησκεία
(β)
μέλη που αφυπηρέτησαν
(γ)
Ειδικοί Αστυνομικοί που εργάζονται και πληρώνονται από τον προϋπολογισμό της
Αστυνομίας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η οικονομική κατάσταση του Συνδέσμου βασίζεται στις ετήσιες συνδρομές των μελών που είναι 2
Ελβετικά Φράγκα το χρόνο.

ΓΕΝΙΚΑ

Ο Διεθνής Σύνδεσμος Αστυνομικών δεν έχει συνδικαλιστικές ή πολιτικές φιλοδοξίες και εξυπηρετεί ένα
και μόνο σκοπό, την εξύψωση του μορφωτικού επιπέδου των αστυνομικών, την προβολή του έργου τους
σε διεθνή κλίμακα και την ανάπτυξη φιλίας μεταξύ τους. Οι αξιωματούχοι προσφέρουν τις υπηρεσίες
τους δωρεάν και πάντοτε κατά τον ελεύθερο τους χρόνο.

ΕΘΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΥΠΡΟΥ
Το Κυπριακό Τμήμα ιδρύθηκε το 1982. Τον Σεπτέμβριο 1983, στο ετήσιο συνέδριο στην Αμβέρσα,
Βελγίου, ομόφωνα αναγνωρίστηκε ως ισότιμο μέλος. Άρχισε με 24 μέλη και σήμερα λειτουργούν έξι
Τοπικά Τμήματα (Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα, Πάφος, Αμμόχωστος και Μόρφου) και έχει 3600
μέλη.
Διοικείται από 9-μελές Συμβούλιο με Πρόεδρο τον κ. Μιχαήλ Οδυσσέως.
Το Κυπριακό Τμήμα έχει ενεργό συμμετοχή σ΄όλα τα προγράμματα του Διεθνή Συνδέσμου και από το
1994 εκπροσωπείται στη Μόνιμη Εκτελεστική Επιτροπή (ΡΕΒ) από δε τον Μάιο του 2000, ο κ. Οδυσσέως
εξελέγη Παγκόσμιος Πρόεδρος με 32 ψήφους έναντι 10 και 8 των δύο ανθυποψηφίων του. Επειδή η
εργασία και προσφορά του κρίθηκε επιτυχής, στο Παγκόσμιο Συνέδριο που έλαβε χώρα τον Μάιο 2003,
στο Trondheim, Νορβηγίας, επανεξελέγη για τα επόμενα τρία χρόνια. Το 2006 επανεξελέγη και είναι
Παγκόσμιος πρόεδρος μέχρι σήμερα.

Το Γραφείο το ΙΡΑ ευρίσκεται στη Λεμεσό στη πιο κάτω διεύθυνση:
Ψαρων 2Α - ΤΚ 57383 - Λεμεσός 3060
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CURRICULUM VITAE
Michael ODYSSEOS
International President IPA
(W)
69 Yialousas Street
3071 Limassol, Cyprus

Tel:357-25-819598 (W)
Fax:357-25-819599
Mobile:357-99-657206
Email: ipa.cyprus@cytanet.com.cy

General
•
•

Born 25 October, 1935 in Limassol, Cyprus
Married and father of three adult children (daughters)

Educational Background
•
•
•
•

Graduate of an English Secondary School
Attended two courses on Police Management at the Police Staff College, Bramshill in the United Kingdom
Attached to the staff of Police Staff College, Bramshill
Attended a Crisis Management Course in USA

Police Background
•
•

•
•
•
•
◊
◊
◊
◊

Joined the Cyprus Police on 4 January 1954
From 1987-1994 he was in charge of Training and in addition he was the Director of the Cyprus Police
Academy
Ex-Assistant of Chief of Police
Advisor to the Minister of Justice and Public Order on police matters
Teaching professional/operational management at the Cyprus Police Academy
Represented the Cyprus Police at various Conferences and contributed with the following themes:
Social Changes, Crime and the Police
Police and the Public in a Changing Society
The Strategic Implementation of Curriculum Change in Police Training Programmes
Police training and the European Convention on Human Rights

Publications

He published a manual in Greek on “Organisation and Command”.

IPA Activities
•
•
•
•
•

Founder of IPA in Cyprus in 1982
President of the IPA Cyprus Section since 1988
Internal Auditor of IPA from 1988 - 1994
2nd International Vice President and Chairman of the ISC from 1994 – 2000
International President since May 2000 (Three consecutive terms)

Other Activities
•

Member of the Board of Trustees of the Commercial Secondary School “Mitsi Lemythou”

Hobbies
•
•

IPA
Police training
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TΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Ε.Ε. ΚΑΙ Ε.Α. ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ WIND KAI ΓΙΑ ΤΟ 2009
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 και στην Πολίχνη – Νοσοκομείο Παπαγεωργίου και 424 Σ.Ν. τηλ. 2310680200 και 2310-681710, 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 προ-σφέρει έκπτωση 20% σε όλες τις εργασίες φανοποιείας
του αυτ/του σας (λαμαρινοδουλειά – βαφές κλπ).

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) Αγίας Σοφίας 10, γ) Εμπορικό Κέντρο «ΜΕΓΑΡΟ
ΕΓΝΑΤΙΑ» Μοναστηρίου – Πλ. Δημοκρατίας και Λαγκαδά 5, δ) Γιαννιτσών 61 και
Κολλέτη, ε) Τσιμισκή 99 – 101 και στ) CARREFOUR (Πυλαία) Τομπάζη 15.
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Αθάνατα γηρατειάαααα!!!!!!

Γεώργιος Λαμπάδας
Αντιπρόεδρος Τ.Δ ΙΡΑ
Νομού Θεσσαλονίκης
e-mail:george.lamp@hotmail.com

3 ηλικιωμένοι συζητούν για τα προβλήματα των γηρατιών. Λέει ο πρώτος:
«Μου είπε προχτές η εγγονή μου, να της διαβάσω ένα παραμύθι και δεν
μπορούσα να δώ τα γράμματα με τίποτα. Εγώ που έβλεπα μύγα στο 1
χιλιόμετρο! Έβαλα γυαλιά, μετακίνησα το βιβλίο αλλά τίποτα. Δεν
βλέπω ρε παιδιά, δεν βλέπω…». Λέει ο δεύτερος: «Εγώ πάλι, πήγα σ’ ένα
φίλο μου επίσκεψη που δεν έχει ασανσέρ και για να ανέβω στον 1ο όροφο
τα έφτυσα. Εγώ που έκανα τον Μαραθώνιο για ζέσταμα. Δεν αντέχω ρε
παιδιά, δεν αντέχω…». Λέει και ο τρίτος: «Εγώ να δείτε τι παθαίνω! Εχτές
που είχε έρθει η Σβετλάνα να καθαρίσει, την στρίμωξα σε μια γωνιά και
πάνω που ετοιμαζόμουν να…. (καταλαβαίνετε), μου λέει. Σιγά κύριος
Στέλιος, τέταρτη φορά σήμερα; Ξεχνάω ρε παιδιά, ξεχνάω!!».

Λιάνα Δημοπούλου Κωνσταντινίδου

Συμβολαιογράφος

Σαλαμίνος 10 - 5ος όροφος
Γωνία Πολυτεχνείου
(έναντι HOTEL ASTORIA)
τηλ. και fax: 2310 524581
T.K. 54625 Θεσσαλονίκη.
Συνάδελφοι:Τώρα όλα τα νέα μας
και το περιοδικό <<Δύναμη>> στο:
www.synasth.gr
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ENOKΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Ο Συνεταιρισμός, στα πλαίσια της κοινωνικής του προσφοράς προς τους συναδέλφους (εν ενεργεία και εν
αποστρατεία) και τις οικογένειές τους, εν όψει των θερινών διακοπών του έτους 2009, διαθέτει επιπλωμένα
ενοικιαζόμενα διαμερίσματα (με σαλοκουζίνα-τηλεόραση-aircondition) σε απόσταση 150 μέτρα περίπου από την
θάλασσα, Τα διαμερίσματα μπορούν να ενοικιασθούν και για όλη τη θερινή σαιζόν (Ιούνιο-Σεπτέμβριο) από έναν
ή και δύο ενδιαφερομένους, σε τιμές ιδιαίτερα δελεαστικές, κυμαινόμενες από 1.800 έως 2.500 ευρώ. Σε περίπτωση
ενδιαφέροντος για όλη τη σαιζόν, η κράτηση πρέπει να γίνει μέχρι τέλη Μαϊου. Ο χρόνος διακοπών εξαρτάται από
τη σειρά δηλώσεων και δεν υπόκειται σε περιορισμό. Απαραίτητη προϋπόθεση υποβολής της σχετικής δήλωσης
ενδιαφέροντος (προφορικής ή έγγραφης) είναι η προκαταβολή του μισού μισθίου της αξίας των ημερών χρήσης,
εκάστου δωματίου. Τα δωμάτια βρίσκονται στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, είναι εξ ολοκλήρου ανακαινισμένα ή
καινούργια και διατίθενται αποκλειστικά στους επιθυμούντες συναδέλφους. Για την κράτηση δωματίων θα τηρηθεί
απόλυτη σειρά προτεραιότητας. Οι τιμές καθορίζονται ως κατωτέρω.

ΔΙΑΣΤΗΜΑ
Έως 30 - 06
01 - 07 έως 15 - 08
16 - 08 έως πέρατος

ΔΙΚΛΙΝΑ - ΤΡΙΚΛΙΝΑ
35 ΕΥΡΟ
45 ΕΥΡΟ
30 ΕΥΡΟ

ΤΕΤΡΑΚΛΙΝΑ
45 ΕΥΡΟ
55 ΕΥΡΟ
40 ΕΥΡΟ

Για περισσότερες πληροφορίες - κρατήσεις δωματίων στον κ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ
Αθανάσιο. τηλ. & fax: 2310-825317 και 6948374804 - http: filio.wikidot.com
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ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Με επιτυχία διεξήχθη στην Έδεσσα – Πέλλας από 08-05-2009 έως 10-05-2009 το 5ο
Τουρνουά Καλαθασφαίρισης Αστυνομικών Δ/νσεων που διοργάνωσε η Αθλητική Ένωση
Αστυνομικών / παράρτημα Βόρειας Ελλάδος, σε συνεργασία με την Α.Δ. Πέλλας και με την
συμμετοχή έντεκα (11) Αστυνομικών Δ/νσεων (Βοιωτίας, Καστοριάς, Κοζάνης, Πρέβεζας,
Φλώρινας, Πέλλας, Σερρών, Κιλκίς, Καβάλας, Ροδόπης) και της ομάδας της Αθλητικής
Ένωσης Αστυνομικών Παράρτημα Β. Ελλάδος.
Νικήτρια και πρωταθλήτρια αναδείχθηκε η ομάδα της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών
Βόρειας Ελλάδος, επικρατώντας στο τελικό της Α.Δ. Κιλκίς με σκορ 76-66. Οι συνθέσεις
Α.Ε.Α./Β.Ε. (Προπονητής: ΔΕΛΙΤΖΑΚΗΣ. Παίκτες: ΜΠΑΚΙΡΤΖΙΔΗΣ, ΔΕΚΟΥΛΑΚΟΣ,
ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ, ΝΤΟΥΒΕΝΤΖΙΔΗΣ, ΠΑΛΙΟΚΑΣ, ΧΙΩΤΗΣ, ΜΙΣΙΡΛΟΓΛΟΥ,
ΤΣΙΑΟΥΣΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, ΚΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ, ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ, ΖΑΧΑΡΙΟΓΛΟΥ) και
της Α.Δ. ΚΙΛΚΙΣ (Προπονητής: ΚΟΛΙΑΔΗΜΑΣ. Παίκτες: ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ, ΟΞΟΥΔΗΣ,
ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ, ΤΕΡΖΗΣ, ΤΣΟΥΛΦΑΙΔΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ,
ΓΕΡΑΚΑΡΤΖΗΣ, ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ, ΧΑΡΙΣΙΑΔΗΣ, ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ).
Τον τελικό τίμησε με την παρουσία του ο Δήμαρχος Έδεσσας, ο Αντινομάρχης, ο
Αστυνομικός Διευθυντής Πέλλας κ. ΡΙΝΤΟΣ Γεώργιος, ο Αστυνομικός Δ/ντής Κιλκίς κ.
ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, συνάδελφοι και πλήθος κόσμου.
Κατά την διάρκεια του τελικού βραβεύτηκαν ο Τζών ΚΟΡΦΑΣ βετεράνος αθλητής του
Π.Α.Ο.Κ. και προπονητής της Καλαμαριάς και ο προπονητής κ. ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ.
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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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Λ.Α.Μ.Δ.Ε.Α. και νέο ταμείο Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α.

Συνάδελφοι, το νέο ταμείο Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α. ολοκληρώνεται. Απομένει πλέον η υπογραφή του προέδρου
της Αναλογιστικής Αρχής του Κράτους. Λόγω του ότι η Αναλογιστική Αρχή του Κράτους δεν έχει πρόεδρο
εδώ και αρκετούς μήνες, αυτό καθυστερεί και την ολοκλήρωση του νέου ταμείου. Όσοι έχουν κάνει αίτηση
για να υπαχθούν στο νέο ταμείο, αυτές θα ενεργοποιηθούν μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες έναρξης
λειτουργίας του. Όταν θα είναι έτοιμο το νέο ταμείο, θα σταλούν σε όλα τα μέλη του Λ.Α.Μ.Δ.Ε.Α.
προσωπικές επιστολές για να επιλέξουν αν θα συνεχίσουν πλέον με το νέο ταμείο ή θα ζητήσουν να τους
δοθεί η προσωπική τους μερίδα στον Λ.Α.Μ.Δ.Ε.Α. καθόσον ο Λ.Α.Μ.Δ.Ε.Α. θα κλείσει αμέσως μετά την
έναρξη λειτουργίας του νέου ταμείου. Για οτιδήποτε νεότερο θα ενημερωθείτε είτε με ανακοινώσεις, είτε
μέσω του περιοδικού μας «Δύναμη» είτε μέσω του περιοδικού «τα νέα της i.p.a.» του Εθνικού Τμήματος.

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το 9ο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου Αστυνομικών Διευθύνσεων που διοργάνωσε
η Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Βορείου Ελλάδος. Στον τελικό του πρωταθλήματος, που διεξήχθη την
Πέμπτη 21-05-2009 στο Καυτατζόγλειο Στάδιο, προσκλήθηκε η Ένωσή μας και λόγω υποχρεώσεων του
προέδρου μας στο εξωτερικό, εκπροσωπηθήκαμε από τον Αντιπρόεδρο της Ένωσής μας κ. ΛΑΜΠΑΔΑ
Γεώργιο. Η Ένωσή μας συγχαίρει τον πρόεδρο της Αθλητικής Ένωσης και μέλος της Ένωσής μας κ.
ΓΙΑΝΤΣΙΟ Χρήστο και όλο το Δ.Σ. της Αθλητικής Ένωσης, για το σπουδαίο έργο που επιτελούν προς
όφελος όλων των συναδέλφων του Νομού Θεσσαλονίκης. Πλήρες ρεπορτάζ στο επόμενο τεύχος.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Ε. Α. ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

Με επιτυχία διεξήχθη το ετήσιο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αξ/κών εν αποστρατεία το οποίο
εφέτος διεξήχθη στην Θεσσαλονίκη το χρονικό διάστημα 29 και 30 Μαϊου 2009 στο ξενοδοχείο ΚΑΨΗΣ.
Η Ένωσή μας, προσκλήθηκε και εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρό μας κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ Ηλία. Εμείς
να θυμίσουμε ότι στην Θεσσαλονίκη υπάρχουν δύο σωματεία αποστράτων. Το ένα είναι ο Σύνδεσμος
Αποστράτων Χωροφυλακής Αστυνομίας στην Συγγρού 4 με πρόεδρο τον κ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ Παύλο και
το άλλο είναι η Ένωση Αστυνομικών ε.α. Νομού Θεσσαλονίκης στην Προμηθέως 1 με πρόεδρο τον κ.
ΖΑΧΑΡΑΚΗ Σωτήριο. Η επιλογή είναι των συναδέλφων αλλά η εγγραφή είναι απαραίτητη για πολλούς
και διαφορετικούς λόγους και βέβαια πάντα προς των συμφέρον των συναδέλφων.

Αυτό και αν γίνεται μόνο μια φορά στην ζωή μας.
1. ΔΥΟ ΦΕΓΓΑΡΙΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ
Την 27η Αυγούστου 2009, τριάντα λεπτά μετά τα μεσάνυκτα, κοιτάξτε
στον ουρανό. Ο πλανήτης Άρης θα είναι πολύ λαμπερός μέσα στον
ουρανό. Θα είναι το ίδιο μεγάλος όπως το φεγγάρι, παρόλο που ο
πλανήτης Άρης θα είναι 34,65 εκατομμύρια μίλια μακριά από την Γή.
Θα βλέπουμε με γυμνό μάτι από την Γή, δύο φεγγάρια !!! Προσπαθήστε
λοιπόν να μην χάσετε αυτό το γεγονός. Η επόμενη φορά που θα λάβει
χώρα αυτό το γεγονός θα είναι το έτος 2287.
2. ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Γεώργιος Λαμπάδας
Ταξίδευε κάποιος με το αυτοκίνητό του από την Αθήνα προς την Θεσ/
Αντιπρόεδρος Τ.Δ ΙΡΑ
νίκη. Κάπου στο ύψος της Μαλακάσας, του πετάγεται ένας τύπος
Νομού Θεσσαλονίκης
ντυμένος στα κόκκινα και του κάνει νόημα να σταματήσει. Μόλις
e-mail:george.lamp@hotmail.com
σταματάει, πλησιάζει στο παράθυρο και του λέει: Γειά σου φίλε, είμαι,
ο μαλάκας με τα κόκκινα και πεινάω. Έχεις τίποτα φαγώσιμο; Παραξενεύεται ο άνθρωπος με το παρανοϊκό
της όλης φάσης, αλλά τον λυπάται και του δίνει ένα σάντουϊτς που είχε μαζί του. Μερικά χιλιόμετρα
παρακάτω, του πετάγεται και τον σταματάει ένας άλλος παρόμοιος τύπος ντυμένος στα πράσινα και του
λέει. Φίλε μου γειά σου είμαι ο μαλάκας με τα πράσινα και πεθαίνω της δίψας. Δώσε μου κάτι να πιώ.
Τι να κάνει ο οδηγός… σκέφτεται ότι ίσως να δραπέτευσε καμιά φουρνιά από το ψυχιατρείο, αλλά είναι
πονόψυχος και του δίνει μια Coca Cola που είχε στο αμάξι. Δεν προλαβαίνει να φτάσει στα Καμένα Βούρλα
και εκεί στον Άγιο Κων/νο, να σου κι ένας άλλος ανάλογος τύπος ντυμένος στα μπλέ. Ο οδηγός μας όμως
έχει συνηθίσει το παρανοϊκό σκηνικό, οπότε μόλις ο τύπος με τα μπλέ πλησιάζει στο παράθυρο, ο οδηγός
του λέει βιαστικά: Ξέρω, ξέρω είσαι ο μαλάκας με τα μπλέ. Λέγε τι θέλεις. Και ο άνθρωπος με τα μπλέ του
απαντά: Άδεια και Δίπλωμα.
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κάποιοι εντέχνως την προσφορά μας και τις θυσίες
μας για εξυπηρέτηση ιδίων συμφερόντων.
Άς συνεχίσουν τις υπηρεσίες, ας δώσουν
καινούργια υπηρεσιακά οχήματα – μηχανές, ας
βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας μας και ΑΣ
ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΛΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ
ΑΝΟΥΣΙΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ.
Υ.Γ. Εκλογές στην Π.Ο.ΑΣ.Υ. καιρός ήταν, πάλι
καλά. Κάλιο αργά παρά ποτέ.

2. ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ. ΟΧΙ ΚΟΠΟΣ.

ΚΑΛΕΥΡΑΣ Αλέξανδρος
Αντιπρόσωπος της Ε.Α.Υ.Ν.Θ.
στην ΠΟΑΣΥ

1. ΑΝΟΥΣΙΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ

Το τελευταίο χρονικό διάστημα αυξάνονται οι
φωνές από άτομα τα κίνητρα των οποίων είναι
άγνωστα για την είσοδο αλλοδαπών στα σώματα
ασφαλείας. Δυστυχώς με έκπληξη διαπιστώνω ότι
υπάρχει και μια μικρή ομάδα ατόμων εντός της
ΕΛ.ΑΣ. κινούμενοι στοπ χώρο του συνδικαλισμού
οι οποίοι υιοθετούν παρόμοιες απόψεις. Όλοι αυτοί
χρησιμοποιούν ως παράδειγμα την αστυνομία
της Μεγάλης Βρετανίας η οποία την τελευταία
δεκαετία λόγω της αύξησης της εγκληματικότητας
προσέλαβε αλλοδαπούς για να ελέγξει τις
μεγάλες μάζες μεταναστών στη χώρα. Σκόπιμα
αποκρύπτεται ένα βασικό στοιχείο, ότι η στρατηγική
της αποικιοκρατίας που υιοθέτησε αυτή η χώρα
μέσα στο πέρασμα του χρόνου είχε αποτέλεσμα την
αθρόα εισροή αλλοδαπών στην χώρα και αλλοίωση
της εθνολογικής συνοχής της. Αναγκάστηκαν να
ακολουθήσουν αυτήν την πολιτική ως συνέπεια των
πράξεών τους ώστε να μπορέσουν να τους εντάξουν
πιο ομαλά στον κοινωνικό ιστό της χώρας.
Στην χώρα μας καθημερινά όλοι οι αστυνομικοί
δίνουν έναν άνισο αγώνα με το έγκλημα
προτάσσοντας την αυταπάρνηση και την αγάπη για
τον συνάνθρωπό μας. Δεν μπορούν να μειώνουν

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
Πρόεδρος IPA Θεσ/νίκης
Δ/ντής Έκδοσης
Περιοδικού «Δύναμη»

Στις μέρες που διανύουμε, η εμφάνιση της νόσου
των χοίρων έχει προκαλέσει πανικό σε πολλές χώρες
λόγω του φόβου μιας παγκόσμιας πανδημίας. Τα
ανακλαστικά της υπηρεσίας μας για άλλη μια φορά
μικρά. Καμιά ενημέρωση στους συναδέλφους,
ιδίως αυτών που εργάζονται σε αεροδρόμια και
τουριστικά μέρη και έχουν καθημερινή επαφή
με κόσμο που ταξιδεύει. Εμείς είμαστε οι πρώτοι
που θα μας ζητηθεί να επέμβουμε, δεν πρέπει να
ξέρουμε πώς να χειριστούμε το κάθε συμβάν και το
βασικότερο από όλα πώς να προστατεύσουμε τον
ίδιο μας τον εαυτό από μια πιθανή μας μόλυνση!
Λόγω της φύσης της δουλειάς μας είμαστε στις
υψηλές ομάδες κινδύνου, μόνο εμείς το βλέπουμε
αυτό;
Ακόμα και στην καθημερινή φύση της δουλειάς μας
είμαστε εκτεθειμένοι σε πολλές ιογενείς παθήσεις
με ποιο κοινή την ηπατίτιδα με συναδέλφους να
πληρώνουν από το υστέρημά τους χρήματα για
να προβούν σε προληπτικούς εμβολιασμούς για
να προστατέψουν αυτούς και τις οικογένειές
τους. Υπάρχει η δυνατότητα να οργανωθούν
προληπτικοί εμβολιασμοί για όλους τους
αστυνομικούς όπως γίνετε σε όλες τις ευρωπαϊκές
χώρες και στην Αμερική.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΟΧΙ ΚΟΠΟΣ.
ΠΟΤΕ ΘΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ
ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ….

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 1
Ευχαριστούμε θερμά τον Δ/ντή Αστυνομίας Θεσσαλονίκης
Ταξίαρχο κ. ΚΑΝΑΛΗ Βασίλειο, ο οποίος μας έδωσε την άδειά
του, να επισκευάσουμε τον πίνακα ανακοινώσεων της Ένωσής
μας, στο ισόγειο του Αστυνομικού Μεγάρου Θεσ/νίκης.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 2
Ευχαριστούμε θερμά τον Δ/ντή Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης Ταξίαρχο κ. ΠΑΜΛΙΔΗ
Παναγιώτη, διότι μετά από έγκρισή του, η Ένωσή μας, τοποθέτησε πίνακα ανακοινώσεων στην Δ.Α.Ε.Θ.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ενημερώνουμε όλους τους φίλους, προέδρους Ενώσεων, Συλλόγων και γενικότερα όλους τους αναγνώστες

μας, ότι τα κείμενα που μας στέλνουν, από εκδηλώσεις, άρθρα, ανέκδοτα, ποίηση κ.λ.π., θα δημοσιεύονται αμέσως εάν
περιέλθουν σε μας 30 ημέρες πριν από την κυκλοφορία του περιοδικού μας και βέβαια υπό την προϋπόθεση ότι θα
υπάρχει διαθέσιμος χώρος, Σε περίπτωση που δεν θα υπάρχει διαθέσιμος χώρος θα εξαντλούμε κάθε δυνατότητα ώστε
να δημοσιευθούν στο αμέσως επόμενο τεύχος του περιοδικού μας. Σε κάθε περίπτωση επιθυμούμε να εκφράσουμε τις
θερμές μας ευχαριστίες προς όλους τους αναγνώστες μας για την μεγάλη αγάπη με την οποία αγκάλιασαν το περιοδικό
μας. Υποσχόμαστε ότι θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε όλο και πιο δυνατό, όλο και καλύτερο, αλλά και με μεγαλύτερη
κυκλοφορία. ΚΑΛΟ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ.
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Η ΕΝΩΣΗ ΜΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΗΣΕ ΤΑ ΕΚΑΜ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
Το χρονικό διάστημα από 15 έως 19 Μαϊου 2009, η Ένωσή μας φιλοξένησε 14 Αστυνομικούς των
Ειδικών Δυνάμεων (ΕΚΑΜ) της Γερμανικής Αστυνομίας. Σε όλες τις μετακινήσεις των Γερμανών
συναδέλφων τους συνόδευαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσής μας.
Οι Γερμανοί συνάδελφοι, στις 18-05-2009, επισκέφτηκαν το Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης,
όπου έγιναν δεκτοί από τον Γενικό Επιθεωρητή ΕΛ.ΑΣ. Βόρειας Ελλάδος Αντιστράτηγο κ.
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ Στέργιο και τον Γενικό Αστυνομικό Δ/ντή Θεσσαλονίκης κ. ΚΑΣΑΠΑΚΗ Κων/
νο, οι οποίοι τους ενημέρωσαν για την λειτουργία της Ελληνικής Αστυνομίας και αντάλλαξαν
απόψεις και αναμνηστικά αντικείμενα.

Ο Γενικός Επιθεωρητής ΕΛ.ΑΣ. Βόρειας Ελλάδος
Αντιστράτηγος κ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Στέργιος

Ο Γενικός Αστυνομικός Δ/ντής Θεσ/νίκης
Υποστράτηγος κ. ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ Κων/νος

Από την ανταλλαγή αναμνηστικών της ηγεσίας μας, με τους Γερμανούς συναδέλφους.

Στην συνέχεια και με μέριμνα του Γενικού Επιθεωρητή, επισκέφτηκαν την Δ/νση Άμεσης Δράσης,
όπου τους υποδέχτηκε ο Δ/ντής της Δ.Α.Δ.Θ. Ταξίαρχος κ. ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΑΣ Δημήτριος, ο οποίος
τους ενημέρωσε για την λειτουργία της Υπηρεσίας αυτής και τους ξενάγησε στο κέντρο Αμέσου
Δράσεως. Ακολούθως οι ξένοι φίλοι μας, επισκέφτηκαν την Υποδ/νση Εγκληματολογικών
Ερευνών Βόρειας Ελλάδος, όπου ο Υποδιοικητής της Υπηρεσίας αυτής Αστυνομικός Υποδ/ντής
κ. ΤΑΣΙΟΣ Κων/νος τους ενημέρωσε για την λειτουργία της Υπηρεσίας και τους ξενάγησε στο
Μουσείο όπλων και λοιπών αντικειμένων.
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Ο Δ/ντής της Δ/νσης Άμεσης Δράσης Θεσ/νίκης
(αριστερά) Ταξίαρχος κ. ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΑΣ Δημήτριος

Ο Υποδιοικητής της Υ.Ε.Ε.Β . Ελλάδος
Αστυνομικός Υποδ/ντής κ. ΤΑΣΙΟΣ Κων/νος

Στην συνέχεια η Ένωσή μας, προς τιμή των ξένων συναδέλφων, παρέθεσε γεύμα στην Λέσχη
Αστυνομίας το οποίο τίμησαν με την παρουσία τους, ο Γενικός Επιθεωρητής ΕΛ.ΑΣ. Βόρειας
Ελλάδος Αντιστράτηγος κ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Στέργιος και ο Γενικός Αστυνομικός Δ/ντής
Θεσσαλονίκης κ. ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ Κων/νος.
Επίσης στο γεύμα παραβρέθηκαν οι: πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών ε.α. Νομού
Θεσσαλονίκης κ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ Σωτήριος και ο Α΄ Αντιπρόεδρος κ. ΓΟΥΛΑΣ Χρήστος. Μετά
το γεύμα οι φίλοι μας από την Γερμανία φωτογραφήθηκαν με φόντο ένα περιπολικό της Αμέσου
Δράσεως, το προεδρείο της Ένωσής μας, μοίρασε σε όλους αναμνηστικά δώρα σε τσάντες των
οποίων η μία πλευρά έφερε το σήμα και τον τίτλο της Ένωσής μας και η άλλη πλευρά την Ελληνική
Σημαία και συνέχισαν με την συνοδεία μελών της Ένωσής μας, την ξενάγησή τους στις ομορφιές
της Θεσσαλονίκης. Οι Γερμανοί συνάδελφοι στις 19 Μαϊου μας ευχαρίστησαν θερμά για την
φιλοξενία και αναχώρησαν για την χώρα τους με τις καλύτερες εντυπώσεις και υποσχέθηκαν
πολύ σύντομα να επισκεφτούν την χώρα μας, με τις οικογένειές τους.

Η Ένωσή μας, ευχαριστεί θερμά τον Γενικό Επιθεωρητή ΕΛ.ΑΣ. Βόρειας Ελλάδος Αντιστράτηγο κ.
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ Στέργιο, τον Γενικό Αστυνομικό Δ/ντή Θεσ/νίκης Υποστράτηγο κ. ΚΑΣΑΠΑΚΗ
Κων/νο, τον Δ/ντή Άμεσης Δράσης Θεσ/νίκης Ταξίαρχο κ. ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΑ Δημήτριο, τον Υποδ/
τη της Υ.Ε.Ε.Β.Ε. Αστυνομικό Υποδ/ντή κ. ΤΑΣΙΟ Κων/νο, τον Δ/ντή Αστυνομίας Θεσσαλονίκης
Ταξίαρχο κ. ΚΑΝΑΛΗ Βασίλειο και όλο το προσωπικό της Λέσχης που για άλλη μια φορά έδωσαν
τον καλύτερο εαυτό τους, ώστε οι ξένοι συνάδελφοι να φύγουν πραγματικά ενθουσιασμένοι από
την Ελληνική φιλοξενία.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕIΣ ΤΗΣ Τ.Δ. I.P.A.
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΤΟΥΣ 2008

ΚΑΤΣΑΜΑΣ Νικόλαος
Πρόεδρος Τ.Δ. I.P.A Φθιώτιδας
1 Την 23 – 2 ΕΩΣ 24 – 2 – 2008 πραγματοποιήθηκε η 3η
ΦΙΛΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ
στα Καμμένα Βούρλα και στο Ξενοδοχείο ΓΑΛΗΝΗ
Επίσης συζητήθηκαν διάφορα θέματα προκειμένου
να τεθούν στην ημερήσια διάταξη του Πανελληνίου
Συνεδρίου στην Κέρκυρα.
2 Την 8 – 3 – 2008 και ώρα 19.00 πραγματοποιήθηκε
ημερίδα σε κεντρικό Ξενοδοχείο της Λαμίας με
προτωβουλία της Τ.Δ. Φθιώτιδας, με αφορμή την
παγκόσμια ημέρα για τα δικαιώματα της Γυναίκας
.κεντρικός ομηλιτής η κυρία Σοφία Βούλτεψη (πολιτευτής
και Δημοσιογράφος) στην συνέχεια πραγματοποιήθηκε
μικρή δεξίωση με την συμετοχή των Αρχών της πόλης
– Βουλευτές και πλήθος πολιτών.
3 Την 31 – 5 – 2008 και ώρα 20.00 πραγματοποιήθηκε
ημερίδα στο Δημοτικό Θέατρο Λαμίας με αφορμή την
Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος κεντρικός
ομηλιτής ο κ.κ. ΝΕΡΟΛΗ Γ. Επιστημονικό Υπεύθυνο
Κ.Ε.Π.Ε.Ν. και Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου
Λαμιέων.
4 Την 22 – 6 – 2008 πραγματοποιήθηκε Τελετή Εορτασμού
προς Τιμή των Αποστράτων της Ελληνικής Αστυνομίας
στην πόλη της Λαμίας και στον Μητροπολιτικό Ναό
Ευαγγελισμό της Θεοτόκου όπου στην συνέχεια
πραγματοποιήθηκε δεξίωση στην Στρατιωτική Λέσχη
Λαμίας, όπου έγινε επίδωση Αναμνηστικής Πλακέτας
και Αναμνηστικό δίπλωμα στον Πρόεδρο της Ένωσης
Αποστράτων Αστυνομικών προς ένδειξη Τιμής Ένεκεν
για τις Υπηρεσίες που προσέφεραν στην ΕΛ.ΑΣ. και
στην Ι.Ρ.Α
5 Την 24 – 6 – 2008 επισκέφτηκε την πόλη της Λαμίας
ο Αξιωματούχος της Ρουμανικής Πρεσβείας κ.κ. LIVIU DOBREANU και μέλος της Ι.Ρ.Α. του Ρουμανικού
Τμήματος στα πλαίσια της επικείμενης επισκέψεώς μας
την 25 – 8 – 2008 στο Βουκουρέστι.
6 Επίσκεψη στην Πόλη της Λαμίας Προέδρου Ι.Ρ.Α.
Τ.Σ. Πάφου – Κύπρου
Την 25 – 6 – 2008 έως 27 – 6 – 2008 επισκέφτηκε την
πόλη της Λαμίας ο Πρόεδρος της Διεθνούς Ενώσεως
Αστυνομικών - Τ.Σ. Πάφου κ.κ. ΚΟΝΙΩΤΗΣ Σπύρος
μετά της συζύγου του όπου φιλοξενήθηκε από την
Τοπική μας Διοίκησης. Έγινε ξενάγηση στην Πόλη
μας και συζητήσαμε σχετικά με την αδελφοποίηση

που πρόκειται να γίνει μεταξύ των Τοπικών μας
Διοικήσεων
Την 26 – 6 – 2008 και ώρα 11.00 πραγματοποιήθηκε
επίσκεψη στο Αστυνομικό Μέγαρο της Αστυνομικής
Διεύθυνσης Φθιώτιδας – επίσκεψη στο Γραφείο του
κ.κ.. Γενικού Επιθεωρητού Στερεάς Ελλάδος και
στο Γραφείο του κ.κ. Αστυνομικού Διευθυντού Ν.
Φθιώτιδας.
7 Την 26 – 6 – 2008 19.00 ώρα πραγματοποιήθηκε
στο εργατικό κέντρο Λαμίας με πρωτοβουλία της
Τ.Δ. Φθιώτιδας ημερίδα με Θέμα «Ναρκωτικά
– εξαρτησιογόνες ουσίες και Τοπική Κοινωνία»
με συντονιστή της εκδήλωσης κ.κ. ΝΕΡΟΛΗ Γ.
Επιστημονικό Υπεύθυνο Κ.ΕΠ.Ε.Ν. και Πρόεδρο
του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων. Ομιλητές ήταν:
ο Α΄Αντιπτόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ.κ.
ΣΟΥΡΛΑΣ Γ. και Πρόεδρος του Αντικαρκινικού
Μετώπου. Ο κ.κ. ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗΣ Αντ. Καθηγητής
Ιατρικής, κ.κ. ΥΦΑΝΤΗΣ Δ. Κοινωνιολόγος και
κ.κ. ΜΠΛΕΤΣΑΣ Ευστ. Στέλεχος Πρόληψης του
ΚΕΠΕΝ.
8 Την 27 – 6 – 2008 επιστεφτήκαμε την Ιερά μονή
Αγάθωνος και το μουσείο Φυσικής Ιστορίας και
στην συνέχεια επισκεφτήκαμε την Μαρτυρική πόλη
της Υπάτης όπου είχαμε και επίσκεψη στον Δήμαρχο
Υπάτης κ.κ. ΚΑΡΑΒΑΝΑ Δημήτριο όπου μας
τίμησε για την επίσκεψή μας με τιμητική πλακέτα
υποσχόμενος ότι θα βρίσκετε πάντα στο πλευρό της
Ένωσής μας όποτε και όταν τον χρειαστούμε.
9 Την 14/15 –8– 2008 εκδρομή – επίσκεψη στην Ιερά
μονή Αγάθωνος (στην Ιερά πανήγυρη της Μονής)
10 Την 25 – 8 ΕΩΣ 31 – 8 – 2008 πραγματοποιήθηκε
7 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑ με την συμμετοχή 47 μελών της Τ.Δ.
Φθιώτιδας
11 Την 1 – 10 – 2008 παγκόσμια ημέρα των Γηρατειών
πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Γηροκομείο
Λαμίας όπου μοιράστηκαν τρόφιμα και διάφορα είδη
ρουχισμού προσφορά από τα μέλη της Ένωσής μας.
12 Την 25 – 10 – 2008 πραγματοποιήθηκε ημερίδα με
πρωτοβουλία της Τ.Δ. Φθιώτιδας στην Αστυνομική
Δ/νση Φθιώτιδας ημερίδα με θέμα trafficking με
συνεργασία της Μ.Κ.Ο.
Ι.Ν.Α.Μ.Ι.Τ.Ε. Ομιλητές
ήταν: ο Πρόεδρος της Τ.Δ. Φθιώτιδας κ Κατσαμάς
Νικόλαος, η Ψυχολόγος Άννα Χαδιά και ο Δικηγόρος
Σπύρος Απέργης.
13 Την 29 – 11 – 2008 πραγματοποιήθηκε δεντροφύτεψη
από μέλη της Ένωσής μας με την συνεργασία του
Δήμου και του Δασαρχείου για την προσφορά σε
δένδρα.
14 Την 3 – 12 – 2008 παγκόσμια ημέρα ατόμων με
ειδικές ανάγκες πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στα
γραφεία του συλλόγου όπου με μεγάλη χαρά και
συγκίνηση μας υποδέχθηκαν τα μέλη του συλλόγου
στην συνέχεια μεταβήκαμε στο κέντρο της πόλης όπου
είχαμε τοποθέτηση ένα περίπτερο με έντυπο υλικό και
εκθέματα με έργα των Α.Μ.Ε.Α. για ενημέρωση των
διερχομένων πολιτών.
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15

Την 27 – 12 – 2008 πραγματοποιήθηκε
Χριστουγεννιάτικη γιορτή με συνεργασία με την Ένωση
Αστυνομικών Υπαλλήλων όπου και μοιραστήκαν
δώρα σε παιδιά συναδέλφων, την παράσταση
έκλεψαν οι κλόουν και ο ταχυδακτυλουργός και
μοίρασαν αστείρευτο γέλιο και χαρά σε όλους τους
παρευρισκομένους στην εν λόγω γιορτή.
16
Την 30 – 12 – 2008 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη
από το Δ.Σ. της Τοπικής Διοίκησης Φθιώτιδας στο
Ορφανοτροφείο Αρρένων Λαμίας όπου δόθηκαν
τρόφιμα – γλυκά και διάφορα παιγνίδια στα παιδιά του
ιδρύματος.

ΑΔΕΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Τ.Δ.
I.P.A. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΚΑΙ
ΠΑΦΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
Την 17-3-2009 έως 21 – 3 – 2009 πραγματοποιήθηκε
επίσκεψη στην Πάφο της Κύπρου με αντιπροσωπεία
από την Τοπική μας Διοίκηση 43 μελών μας , με
σκοπό την αδελφοποίηση των δυο τοπικών μας
Διοικήσεων κατόπιν των κοινών αποφάσεων των
Τ.Δ Φθιώτιδας και της Πάφου. Την 17-3-2009 το
πρωί και ώρα 11.10 περίπου έφτασε η CY 323 πτήση
από Αθήνα στην Λάρνακα της Κύπρου όπου μας
υποδέχθηκε αντιπροσωπεία της Ι.Ρ.Α. με επικεφαλής
τον πρόεδρο τους κύριο Σπύρο ΚΟΝΙΩΤΗ και
τον Γενικό Γραμματέα κύριο Ζήνωνα ΨΑΘΙΤΗ.
Επιβιβαστήκαμε σε τουριστικό Λεωφορείο και
φτάσαμε στην Πέτρα του Ρωμιού για γεύμα και
στην συνέχεια επισκεφτήκαμε τον τόπο γέννησης
της Αφροδίτης. Επιστροφή στην
πόλη της
Πάφου το μεσημέρι όπου μια καταπράσινη καθαρή
πόλη μας υποδεχόταν με μεγάλη χαρά όπου και
τακτοποιηθήκαμε στα δωμάτιά μας. Το απόγευμα
μας περίμενε μια βόλτα στην πόλη της Πάφου και
το βράδυ μεταβήκαμε στο εστιατόριο SUN BOW για
δείπνο με πλούσια εδέσματα, άφθονο ποτό, κέφι και
χορό.
Την Τετάρτη 19/3/2009 επισκεφτήκαμε το Δημαρχείο
της πόλης όπου έγινε ανταλλαγή αναμνηστικών από
τον πρόεδρό μας κ. ΚΑΤΣΑΜΑ Νικόλαο και με
τον Δήμαρχο της πόλης. κ. Σάββα ΒΕΡΓΑ . στην
συνέχεια αναχωρήσαμε για την Ιερά μονή Κύκκου
μέσω Ομόδους . έγινε επίσκεψη στον Ιερό Ναό του
Τιμίου Σταυρού και συνεχίσαμε για ην Ιερά μονή του
Κύκκου όπου μας περίμενε ο Ηγούμενος της Μονής
και προς τιμή της Ελληνικής Αποστολής προσέφερε
πλούσιο γεύμα σε εστιατόριο της Ιεράς Μονής..
Το βράδυ της ιδίας μέρας, προς τιμήν της Ελληνικής
αποστολής της Ι.Ρ.Α της Τ.Δ. Φθιώτιδας,
ο
Δήμαρχος της πόλης κ. Σάββας ΒΕΡΓΑΣ παρείχε
επίσημη δεξίωση, όπου κράτησε μέχρι αργά την νύχτα
με πλούσιο φαγητό και άφθονα ποτά, παραδοσιακά
τραγούδια και χορούς δόθηκαν αναμνηστικά δώρα
στον Δήμαρχος της πόλης κ. Σάββα ΒΕΡΓΑ από τον
πρόεδρο της Τ.Δ. Φθιώτιδας κ. Νικόλαο ΚΑΤΣΑΜΑ
όπου σε σύντομο χαιρετισμό του εξέφρασε τους

θερμούς χαιρετισμούς της ηγεσίας του Εθνικού
Τμήματος της Ι.Ρ.Α.
Την Πέμπτη 19/3/2009 το πρωί αναχωρήσαμε για
την Λευκωσία όπου επισκεφτήκαμε στον Τύμβο της
Μακεδονίτισσας και καταθέσαμε στεφάνη στο μνημείο
των πεσόντων και στην συνέχεια επισκεφτήκαμε τα
Φυλακισμένα Μνήματα όπου ξεναγηθήκαμε στον
μαρτυρικό αυτό μνημείο και καταθέσαμε στεφάνη
στον τάφο του Ευαγόρα Παλληκαρίδη Στην
συνέχεια περπατήσαμε στην πόλη της Λευκωσίας
και περπατώντας στα στενά της Λαϊκής γειτονιάς
φτάνοντας μέχρι τα οδοφράγματα που χωρίζουν την
ελεύθερη Πόλη με την κατεχόμενη. Στην συνέχεια μας
παρείχε γεύμα σε εστιατόριο η Τ.Δ. Λευκωσίας όπου
όλο το Δ.Σ. της Τ.Δ. Λευκωσίας μας περίμενε να μας
φιλοξενήσει στην μαρτυρική αυτή πόλη. Το απόγευμα
της ιδίας μέρας, φτάσαμε στην Πάφο και το βραδάκι
μας όλοι μαζί δειπνήσαμε σε παραδοσιακό Ταβερνάκι
στην πόλη της Πάφου.
Την Παρασκευή 20/3/2009 έγινε επίσκεψη στον
αρχαιολογικό χώρο με τα Ψηφιδωτά και στην συνέχεια
έγινε περίπατος στο Λιμανάκι της Πάφου και στο
Κάστρο της Πόλης, στην συνέχεια επισπευτήκαμε
τους τάφους των Βασιλέων και έπειτα στην Ιερά
Μονή Αγίου Νεοφύτου. Η Ιερά Μητρόπολη μας
παρείχε γεύμα στο Ξενοδοχείο Άγιος Γεώργιος με
πλούσια εδέσματα και άφθονα ποτά . Το βράδυ δεν
άργησε να έρθει και όλοι μαζί πήγαμε στο ξενοδοχείο
που διαμέναμε στο Πάφος Γκάρντεν όπου πλήθος
συναδέλφων, Αρχών, Βουλευτών, από την Πάφο
αλλά και αντιπροσωπείες από όλες τις Τ.Δ. της Κύπρου
μας περίμεναν για την τελετή της αδελφοποίησης. Η
δεξίωση κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες με
κέφι και χορό.
Το Πρωί δεν άργησε να έρθει όμως έπρεπε να
εγκαταλείψουμε την όμορφη πόλη της Πάφου και
τους φιλόξενους συναδέλφους που μας γέμισαν από
την φιλοξενία τους και την αγάπη τους. Πήραμε τον
δρόμο της επιστροφής. Καθοδόν έγινε επίσκεψη στον
Ναό της Αφροδίτης και στο Μουσείο της Παλαίπαφου
και στην συνέχεια γευματίσαμε στην Χοιροκοιτία.
Ξεκινήσαμε για την όμορφη πόλη της Λάρνακας όπου
μας περίμενε αντιπροσωπεία από την Τ.Δ. Λάρνακας
και μας ξενάγησαν στον Ιερό Ναό του Λαζάρου και
απολαύσαμε μια υπέροχη βόλτα και τον απογευματινό
μας καφέ στην παραλία των Φοινικούδων. Ώρα 18.30
αναχωρήσαμε για το αεροδρόμιο της Λάρνακας όπου
αποχαιρετήσαμε τον πρόεδρο της Ι.Ρ.Α. κ.κ. Σπύρο
ΚΟΝΙΩΤΗ και την συνοδεία του ο οποίος μας
συνόδευσε μέχρι την πόρτα του αεροσκάφους της CYPROUS της πτήσης CY348. ο οποίος αξίζει ένα μεγάλο
μπράβο για όλη την φιλοξενία και τον χρόνο που
διέθετε για την Ελληνική αποστολή, εγκαταλείποντας
τα πάντα για να μας εξυπηρετήσει.
Η συγκίνηση μεγάλη και από τις δυο πλευρές και
δόθηκε ραντεβού τον Σεπτέμβριο στην Λαμία όπου θα
πραγματοποιηθεί η δεύτερη φάση της αδελφοποίησης
των δύο Τοπικών Διοικήσεων.
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Χαιρετισμός – Καλωσόρισμα του Προέδρου κ. Σπύρου ΚΟΝΙΩΤΗ στην
Επίσημη Τελετή Αδελφοποίησης των Τ.Δ. Πάφου και Φθιώτιδας
Εκ μέρους του Δ.Σ. και των υπολοίπων μελών του Τοπικού Τμήματος Πάφου του Διεθνούς Συνδέσμου
Αστυνομικών (Ι.Ρ.Α.) Κύπρου καλωσορίζω τους εκλεκτούς προσκεκλημένους μας και τους λοιπούς φίλους και
συναδέλφους από τα υπόλοιπα Τοπικά Τμήματα του Διεθνή Συνδέσμου Αστυνομικών Κύπρου.
Ιδιαίτερα καλωσορίζω τους αδελφούς από την Τοπική Διοίκηση Φθιώτιδος (Λαμίας) του Ελλαδικού Τμήματος
του Διεθνούς Συνδέσμου Αστυνομικών, με τους οποίους σε λίγο θα αδελφοποιηθούμε και τυπικά , εφαρμόζοντας
έτσι και στην πράξη τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του Συνδέσμου μας.
Ο Διεθνής Σύνδεσμος Αστυνομικών, γνωστός με τα αρχικά Ι.Ρ.Α. από τις Αγγλικές λέξεις International Police Association, αριθμεί σήμερα 400.000 μέλη σε 62 χώρες και εμείς όλοι αισθανόμαστε περήφανοι που ανήκουμε σ’ αυτή
τη μεγάλη οικογένεια, η οποία είναι μέλος των μη Κυβερνητικών Οργανώσεων του Ο.Η.Ε. Η απόφασή μας να
αδελφοποιηθούμε εκφράζει έμπρακτα την βούλησή μας για περισσότερη και ποιο αναβαθμισμένη προσφορά, έτσι
ώστε το Διεθνές σύνθημά μας «εξυπηρέτηση δια της φιλίας» να εφαρμόζεται έμπρακτα και ζωντανά. Ιδιαίτερες
ευχαριστίες εκφράζω σ’ όλους όσους βοήθησαν με οποιαδήποτε τρόπο και ξεχωριστά σ’ αυτούς που μας βοήθησαν
οικονομικά ώστε να πραγματοποιήσουμε όχι μόνο αυτή η χοροεσπερίδα και τελετή αδελφοποίησης, αλλά και να
μπορέσουμε να φιλοξενήσουμε και να ξεναγήσουμε για 5 μέρες τους 43 αδελφούς από την Φθιώτιδα.
Θα ήταν όμως σοβαρή παράληψή μου να μην ευχαριστήσω και δημόσια τους συνεργάτες μου στο Δ.Σ. γιατί
χωρίς την δική τους συμβολή και συνεργασία δεν θα μπορούσαμε να φέρουμε σε πέρας αυτό το τόσο πραγματικά
δύσκολο έργο. Τέλος ευχαριστώ θερμά την δ/νση και το προσωπικό του ξενοδοχείου Πάφος Γκάρντεν και την
εταιρία ΚΑΛΥΨΩ του ομίλου εταιριών ΛΕΠΤΟΣ τόσο για το αποψινό δείπνο όσο και για την διάθεση του
ξενοδοχείου για παραμονή των φιλοξενουμένων μας για 4 νύχτες σε τιμή κάτω του κόστους.
Και πάλι σας ευχαριστώ όλους για την εδώ παρουσία σας και σας εύχομαι καλή διασκέδαση και στους αδελφούς
από την Φθιώτιδα που αναχωρούν αύριο καλό ταξίδι.

Χαιρετισμός Προέδρου κ. ΚΑΤΣΑΜΑ Νικολάου στην Επίσημη Τελετή Αδελφοποίησης των
Τ.Δ. Πάφου και Φθιώτιδας.
Κύριοι Βουλευτές, κύριε Δήμαρχε, κύριε πρόεδρε,
Κυρίες και κύριοι, Συναδέλφισσες και συνάδελφοι Αγαπητοί μου φίλοι, Αδέρφια…
Για μένα και για τους συναδέλφους μου της Τ.Δ. Φθιώτιδας είναι ιδιαίτερη η χαρά και η τιμή να βρισκόμαστε εδώ,
σε αυτόν τον ιερό τόπο στην πόλη όπου εδώ σε αυτά τα ιερά χώματα ξεκίνησε επίσημα ο Χριστιανισμός. Το 45 π.χ. οι
Απόστολος Παύλος (ο οποίος είναι και ο προστάτης της Ένωσής μας), και Βαρνάβας άρχισαν να διδάσκουν επίσημα
τον Χριστιανισμό. Στην Πόλη όπου γέννησε την Αφροδίτη την Θεά του έρωτα και της Ομορφιάς. Ένα μεγάλο
ευχαριστώ στον Πρόεδρο και το Δ.Σ. του Τ.Σ. ΠΑΦΟΥ για την θερμή υποδοχή και φιλοξενία που μας προσφέρατε
αυτές τις λίγες αλλά ξεχωριστές μέρες που βρισκόμαστε κοντά σας Διαπιστώσαμε ότι η Κύπρος και ειδικά η Πάφος
συνδεδεμένη με την Ιστορία και Μυθολογία, έχει μετατραπεί σε ένα ζωντανό Μουσείο.

-- 24 --

συνέχεια στη επόμενη σελίδα

συνέχεια από προηγούμενη σελίδα

Εκ μέρους των φίλων και συναδέλφων από την Φθιώτιδα που είναι σήμερα κοντά μας, θέλω να σας
εκφράσω της ευχαριστίες τους και που μας δόθηκε η ευκαιρία να επισκεφτούμε Αρχαιολογικά – ιστορικά
και θρησκευτικά μνημεία όπως τον Τύμβο της Μακεδονίτισσας και τα Φυλακισμένα Μνήματα, δύο από τα
πιο σημαντικά προσκυνήματα Τιμής για τον Ελληνισμό της Κύπρου. Στο σημείο αυτό νοιώθω την βασική
υποχρέωσή μου ως Πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών της Τοπικής Διοίκησης Φθιώτιδας να
αναφερθώ ότι στο χώρο εκείνο, αποτίσαμε ελάχιστο φόρο τιμής γεμάτοι συγκίνηση και σεβασμό. Όπως εμείς
έτσι και ο κάθε Έλληνας που επισκέπτεται τους χώρους αυτούς, αναβαπτίζεται Εθνικά και δίνει όρκο αγώνα
για δικαίωση της Θυσίας των Ηρωικών Νεκρών που βρίσκονται θαμμένοι εκεί αναμένοντας τη Μεγάλη
Ημέρα της Απελευθέρωσης.
Τέλος θα ήθελα να αναφερθώ στο ότι βρεθήκαμε σήμερα εδώ για να χαράξουμε την παραπέρα πορεία
μας μέσα από δυσκολίες και προβληματισμούς καθώς και να υλοποιήσουμε τα όνειρα και τις σκέψεις μας
υπογράφοντας το Πρωτόκολλο συνεργασίας των Τοπικών μας Διοικήσεων (Συνδέσμων).
Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι Χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλο περισσότερο από ποτέ, και γι’αυτό, ως Τ.Δ.
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ της Ι.Ρ.Α.δίνουμε την υπόσχεση για τη σφυρηλάτηση ισχυρότερων δεσμών μεταξύ μας.
Η αδελφοποίηση των Τοπικών μας Διοικήσεων μας βρίσκει όλους εδώ έτοιμους να προχωρήσουμε από
κοινού και να υλοποιήσουμε τους στόχους μας, και να επεξεργαστούμε ένα σχέδιο δράσης, ενισχύοντας
την εθελοντική μας προσφορά προς στον συνάδελφο και γενικά στον συνάνθρωπό μας γεφυρώνοντας έτσι
τις σχέσης του Αστυνομικού με τον απλό πολίτη που τόσο έχει ανάγκη σήμερα η Αστυνομία και η κοινωνία
μας γενικότερα. Ας κάνουμε λοιπόν πράξη μαζί το SERVO PER AMIKECO που στην Εσπεράντο σημαίνει
ΥΠΗΡΕΤΩ ΔΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ . Σας ευχαριστώ

Αριστερά ο πρόεδρος της Τ.Δ. I.P.A. Πάφου Κύπρου κ. ΚΟΝΙΩΤΗΣ Σπύρος
Δεξιά ο πρόεδρος της Τ.Δ. I.P.A. Φθιώτιδας κ. ΚΑΤΣΑΜΑΣ Νικόλαος

Χαιρετισμός του Παγκοσμίου Προέδρου του ΙΡΑ κ Μιχαήλ Οδυσσέως
Υπό την ιδιότητα του Παγκοσμίου Προέδρου του ΙΡΑ αλλά και του Προέδρου του Εθνικού Τμήματος
Κύπρου, θέλω να εκφράσω την ευαρέσκειά μου στις Τοπικές Διοικήσεις ΙΡΑ Φθιώτιδας (Λαμίας) και Πάφου
κ. Νικόλαο ΚΑΤΣΑΜΑ και κ. Σπύρο ΚΟΝΙΩΤΗ αντίστοιχα, για την πρωτοβουλία που ανέπτυξαν να
προχωρήσουν στην αδελφοποίηση των Τοπικών τους Τμημάτων. Οι Πρόεδροι των δυο Τοπικών Διοικήσεων
είναι άξιοι συγχαρητηρίων γιατί, παρ’ όλες τις δυσκολίες και οικονομικά προβλήματα, πρωτοστάτησαν στην
υλοποίηση της απόφασης των Τοπικών τους Συμβουλίων.
Πιστεύω ότι οι εκδηλώσεις αυτές συμβάλλουν αποφασιστικά στην δημιουργία ισχυρών δεσμών φιλίας
και στην ανάπτυξη κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων αλλά και στην ανταλλαγή επαγγελματικών
γνώσεων και εμπειριών προς όφελος των μελών. Είμαι σίγουρος ότι η αδελφοποίηση θα βοηθήσει τα δυο
Τοπικά Συμβούλια να υλοποιήσουν με επιτυχία τα σχέδιά τους προς όφελος των μελών τους. Τελειώνοντας,
θέλω να συγχαρώ και πάλιν τους δυο Προέδρους αλλά και τα Διοικητικά τους Συμβούλια για την απόφασή
τους και να ευχηθώ κάθε επιτυχία στις επιδιώξεις τους.
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Ελληνική γλώσσα...γιατί το να διαβάζεις Ισοκράτη και
Πλάτωνα ..κάνει τελικά καλό!!!!

Επιμέλεια: Γεώργιος Λαμπάδας
Αντιπρόεδρος Τ.Δ. IPA
Νομού Θεσσαλονίκης
e-mail::george.lamp@hotmail.com

Προς το τέλος είναι που αποκτά
ενδιαφέρον...

Hellenic Quest λέγεται ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικής
εκμάθησης της Ελληνικής που το CNN άρχισε να
διανέμει παγκοσμίως και προορίζεται σε πρώτο στάδιο
για τους αγγλόφωνους και ισπανόφωνους.
Η μέθοδος διδασκαλίας συνίσταται στην προβολή
πληροφοριών στην οθόνη του Η/Υ με ταυτόχρονη
μετάδοση ήχου και κινούμενης εικόνας.
Το πρόγραμμα παράγεται από τη μεγάλη εταιρία Η/Υ
Apple, o Πρόεδρος της οποίας Τζον Σκάλι είπε σχετικά:
Αποφασίσαμε να προωθήσουμε το πρόγραμμα
εκμάθησης της Ελληνικής, επειδή η κοινωνία μας
χρειάζεται ένα εργαλείο που θα της επιτρέψει ν’
αναπτύξει τη δημιουργικότητά της, να εισαγάγει
καινούριες ιδέες και θα της προσφέρει γνώσεις
περισσότερες απ’ όσες ο άνθρωπος μπορούσε ως τώρα
να ανακαλύψει. Με άλλα λόγια, πρόκειται για μιαν
εκδήλωση της τάσης για επιστροφή του παγκόσμιου
πολιτισμού στο πνεύμα και τη γλώσσα των Ελλήνων.
Άλλη συναφής εκδήλωση: Οι Άγγλοι επιχειρηματίες
προτρέπουν τα ανώτερα στελέχη να μάθουν Αρχαία
Ελληνικά επειδή αυτά περιέχουν μια ξεχωριστή
σημασία για τους τομείς οργανώσεως και διαχειρίσεως
επιχειρήσεων. Σε αυτό το συμπέρασμα ήδη οδηγήθηκαν
μετά από διαπιστώσεις Βρετανών ειδικών ότι η
Ελληνική γλώσσα ενισχύει τη λογική και τονώνει τις
ηγετικές ικανότητες. Γι’ αυτό έχει μεγάλη αξία, όχι
μόνο στην πληροφορική και στην υψηλή τεχνολογία,
αλλά και στον τομέα οργανώσεως και διοικήσεως ..
Αυτές οι ιδιότητες της Ελληνικής ώθησαν το
Πανεπιστήμιο Ιρμάιν της Καλιφόρνια να αναλάβει
την αποθησαύριση του πλούτου της. Επικεφαλής
του προγράμματος τοποθετήθηκαν η γλωσσολόγος
-Ελληνίστρια- Μακ Ντόναλι και οι καθηγητές της
ηλεκτρονικής Μπρούνερ και Πάκαρι.
Στον Η/Υ Ίμυκο αποθησαυρίστηκαν 6 εκατομμύρια
λεκτικοί τύποι της γλώσσας μας όταν η Αγγλική έχει
συνολικά 490.000 λέξεις και 300.000 τεχνικούς όρους,

δηλαδή σαν γλώσσα είναι μόλις το 1/100 της δικής μας.
Στον Ίμυκο ταξινομήθηκαν 8.000 συγγράμματα 4.000
αρχαίων Ελλήνων και το έργο συνεχίζεται. Μιλώντας
γι’ αυτό ο καθηγητής Μπρούνερ είπε: Σε όποιον απορεί
γιατί τόσα εκατομμύρια δολάρια για την αποθησαύριση
των λέξεων της Ελληνικής απαντούμε: Μα πρόκειται
για τη γλώσσα των προγόνων μας. Και η επαφή μας μ’
αυτούς θα βελτιώσει τον πολιτισμό μας .
Οι υπεύθυνοι του προγράμματος υπολογίζουν ότι οι
ελληνικοί λεκτικοί τύποι θα φθάσουν στα 90 εκατομμύρια,
έναντι 9 εκατομμυρίων της λατινικής. Το ενδιαφέρον
για την Ελληνική προέκυψε από τη διαπίστωση των
επιστημόνων πληροφορικής και υπολογιστών ότι οι Η/
Υ προχωρημένης τεχνολογίας δέχονται ως νοηματική
γλώσσα μόνον την Ελληνική. Όλες τις άλλες γλώσσες
τις χαρακτήρισαν σημειολογικές . Νοηματική γλώσσα
θεωρείται η γλώσσα στην οποία το σημαίνον, δηλαδή
η λέξη, και το σημαινόμενο, δηλαδή αυτό, που η λέξη
εκφράζει (πράγμα, ιδέα, κατάσταση), έχουν μεταξύ τους
πρωτογενή σχέση. Ενώ σημειολογική είναι η γλώσσα
στην οποία αυθαιρέτως ορίζεται ότι το αμ πράγμα
(σημαινόμενο) εννοείται με το αμ (σημαίνον).
Με άλλα λόγια, η Ελληνική γλώσσα είναι η μόνη γλώσσα
της οποίας οι λέξεις έχουν πρωτογένεια, ενώ σε όλες τις
άλλες, οι λέξεις είναι συμβατικές, σημαίνουν, δηλαδή,
κάτι, απλώς επειδή έτσι ‘συμφωνήθηκε’ μεταξύ εκείνων
που την χρησιμοποιούν.
ΟΛΕΣ οι λέξεις στην Ελληνική ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ, π.χ. η
λέξη ενθουσιασμός = εν-Θεώ, γεωμετρία = γη +μετρώ,
προφητεία = προ + φάω, άνθρωπος = ο άναρθρων (ο
αρθρώνων λόγο).
Έχουμε δηλαδή αιτιώδη σχέση μεταξύ λέξεωςπράγματος, πράγμα ανύπαρκτο στις άλλες γλώσσες. Τα
πιο τέλεια προγράμματα Ίμυκος , Γνώσεις και Νεύτων
αναπαριστούν τους λεκτικούς τύπους της Ελληνικής σε
ολοκληρώματα και σε τέλεια σχήματα παραστατικής,
πράγμα που αδυνατούν να κάνουν για τις άλλες
γλώσσες. Και τούτο επειδή η Ελληνική έχει μαθηματική
δομή που επιτρέπει την αρμονική γεωμετρική τους
απεικόνιση. < BR> Ιδιαιτέρως χρήσιμα είναι τα
ελληνικά προσφύματα ΟΠΩΣ : τηλέ , λάνδη =...LAND,
ΓΕΩ...,νάνο, μίκρο, μέγα, σκοπό....ισμός, ΗΛΕΚΤΡΟ....,
κυκλο...., ΦΩΝΟ...., ΜΑΚΡΟ...., ΜΙΚΡΟ...., ΔΙΣΚΟ....,
ΓΡΑΦΟ....., ΓΡΑΜΜΑ..., ΣΥΝ..., ΣΥΜ..., κ.λπ..
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ : ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΣΕ ΟΛΟΥΣ C D =
COMPACT DISK = ΣΥΜΠΑΚΤΩΜΕΝΟΣ ΔΙΣΚΟΣ
Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές θεωρούν την Ελληνική
γλώσσα «μη οριακή», δηλαδή ότι μόνο σ’ αυτή δεν
υπάρχουν όρια και γι’ αυτό είναι αναγκαία στις νέες
επιστήμες όπως η Πληροφορική, η Ηλεκτρονική, η
Κυβερνητική και άλλες. Αυτές οι επιστήμες μόνο στην
Ελληνική γλώσσα βρίσκουν τις νοητικές εκφράσεις που
χρειάζονται, χωρίς τις οποίες η επιστημονική σκέψη
αδυνατεί να προχωρήσει.
Γι’ αυτούς τους λόγους οι Ισπανοί Ευρωβουλευτές
ζήτησαν να καθιερωθεί η Ελληνική ως η επίσημη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης διότι το να μιλά κανείς για
Ενωμένη Ευρώπη χωρίς την Ελληνική είναι σα να μιλά
σε έναν τυφλό για χρώματα.
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ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΑΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΜΠΑΣ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
1. Στις 09 έως 12 Απριλίου 2009 έξι
Γερμανοί Συνάδελφοι, φιλο-ξενήθηκαν
από την Ένωσή μας.
Στις 12-04-2009 οι Γερμανοί συνάδελφοι
συνοδευόμενοι από το στέλεχος
της Ένωσής μας, Αναπλ. Ταμία κ.
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ Λάζαρο, έγιναν δεκτοί
από τον Νομάρχη Θεσσαλονίκης κ.
ΨΩΜΙΑΔΗ Παναγιώτη, ο οποίος τους
ενημέρωσε για τα θέματα της Νομαρχίας
και για την στενή συνεργασία που
υπάρχει μεταξύ της Νομαρχίας και της
Ελληνικής Αστυνομίας. Ακολούθως
οι φιλοξενούμενοί μας επισκέφθηκαν
το Τμήμα Ασφαλείας Τούμπας, όπου
έγιναν δεκτοί από τον Διοικητή της
Υπηρεσίας αυτής Αστυνόμο Α΄και
Αν. Γραμματέα της ΄Ενωσής μας κ.
ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΑ Δημήτριο.

2. Στις 12 Μαϊου 2009 η Ένωσή μας, φιλοξένησε τον
Γερμανό συνάδελφο Paul Gummelt εκπαιδευτή στην
Αστυνομική Ακαδημία του Μπόρκ, ο οποίος
επισκέφθηκε την χώρα μας συνοδευόμενος από την
σύζυγό του. Το ζεύγος των συναδέλφων επισκέφθηκε
το Αστυνομικό Τμήμα Τούμπας, όπου έγιναν δεκτοί
από τον Διοικητή του Τμήματος Ασφαλείας Τούμπας
Αστυνόμο Α΄ και στέλεχος της Ένωσής μας Αν.
Γραμματέα κ. ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΑ Δημήτριο και από τον
Υποδιοικητή του Τμήματος Ασφαλείας Τούμπας
Υπαστυνόμο Β΄ κ. ΚΑΡΑΚΟΛΗ Ιωάννη, ενώ πριν την
αποχώρησή τους φωτογραφήθηκαν με συναδέλφους
του Αστυνομικού Τμήματος Τούμπας.
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ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ Δημήτριος
Μέλος Εκτελεστικής Γραμματείας Π.Ο.ΑΣ.Υ.
Μέλος Δ.Σ. της Ε.Α.Υ.Ν.Θ.
e-mail: DimitrisXrysoulas@hotmail.com

1. ΠΕΡΙ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΗ.
Άλλη μια επίδειξη «σοβαρότητας» και
«υπευθυνότητας» από τη συντακτική επιτροπή
και τον εκδότη της εφημερίδας «Αστυνομικό
Βήμα» που υπογράφει και το σχετικό άρθρο
στο οποίο αναφέρεται στον ιατρικό
έλεγχο που γίνεται από ψυχολόγους-ψυχιάτρους
στους
αστυνομικούς
που υπηρετούν σε
υπηρεσίες της Γ.Α.Δ. Θεσ/νίκης και αλλού. Το
άρθρο τιτλοφορείται « Η ΤΡΕΛΑ ΔΕΝ ΠΑΕΙ
ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ»!!!(πράγματι πολύ εμπνευσμένος
ο τίτλος), και στο κλείσιμο του άρθρου ο
υπογράφων ζητά, την «πρόσληψη ψυχολόγωνψυχιάτρων για να ξεκινήσει το ξεσκαρτάρισμα
στην αστυνομία. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΝ ΠΑΕΙ
ΑΛΛΟ!»
Θα πρέπει να γνωρίζουν τόσο ο συνάδελφος που
υπογράφει το άρθρο όσο και οι συνάδελφοι της
συντακτικής επιτροπής ότι είναι τουλάχιστον
απρέπεια να υιοθετούν εκφράσεις του τύπου
«ξεσκαρτάρισμα στην αστυνομία» όταν
αναφέρονται σε συναδέλφους (ασθενείς) με
μεγάλο ή μικρό πρόβλημα ψυχικής υγείας. Το
θεωρώ απαράδεκτο και απάνθρωπο να γίνεται
αναφορά σε ασθενείς συνανθρώπους μας, πόσο
δε μάλιστα σε συναδέλφους, χρησιμοποιώντας
απαξιωτικές εκφράσεις.
Επίσης κύριοι και η υπερβολή έχει τα όριά
της μιας και η έκφραση «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ!» δεν ανταποκρίνεται
στην πραγματικότητα. Επιτέλους τι μας λέτε
δηλαδή, πως το νούμερο των ψυχικά ασθενών
αστυνομικών είναι τόσο τραγικά υψηλό που
υπάρχει πλέον πρόβλημα συνοχής στο δυναμικό
της αστυνομίας και εξ αυτού δεν πάει άλλο;
Όχι κύριοι δεν είναι αυτή η πραγματικότητα
και θα έπρεπε να το γνωρίζεται , ορισμένα
λεπτά ζητήματα απαιτούν απ΄ όλους μας, μια

ποιο υπεύθυνη προσέγγιση.Η οικογένεια της
αστυνομίας όπως και κάθε άλλη κοινωνική ομάδα
έχει και αυτή μέσα από τη δική της ιδιαιτερότητα,
το «μερίδιό» της στην πάσης φύσεως ασθένεια.
Σαφώς και ο μέχρι σήμερα τρόπος αντιμετώπισης
διαφόρων τέτοιων περιπτώσεων από την πλευρά
της ηγεσίας δημιουργούσε πολλά ερωτηματικά
και ορισμένες φορές μάλιστα και προβλήματα,
όμως άλλο αυτό και άλλο η προσέγγιση που
οφείλουμε να έχουμε στο συγκεκριμένο ζήτημα
ως υπεύθυνα άτομα και υπεύθυνοι συνδικαλιστές
ενός τόσο ευαίσθητου ζητήματος σ΄ έναν τόσο
ιδιαίτερο εργασιακό χώρο, και προς θεού κύριοι
να μη ξεχνούμε ούτε στιγμή πως αναφερόμαστε
σε ανθρώπους και όχι πράγματα.

2. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ!!!
Τελικά η πλειοψηφία (των εννιά) του διοικητικού
συμβουλίου του Σωματείου μας κατάφερε
να μεταλλάξει την εφημερίδα « Αστυνομικό
Βήμα», από συνδικαλιστικό έντυπο σε «όργανο»
της Κεντρικής Επιτροπής του Π.Α.Σ.Ο.Κ.
Απροκάλυπτα πλέον τα εννιά μέλη που ελέγχουν
το διοικητικό συμβούλιο συνεπικουρούμενα
και από τους γνωστούς πλέον σε όλους τους
συναδέλφους συμβουλάτορές τους, συνειδητά
πια προβάλουν μετ΄επιτάσεως το συγκεκριμένο
κόμμα, παραθέτοντας μάλιστα στην εφημερίδα
και έγγραφα με το λογότυπο του κόμματος και το
έμβλημά του. Φαίνεται πως οι καλοί συνάδελφοι
δεν μπορούν πλέον να αντισταθούν στον πειρασμό
των γκάλοπ ή σε άλλες ενδεχόμενες «πιέσεις», με
αποτέλεσμα αντί για συνδικαλισμό να έχουμε την
εμφάνιση ενός άκρατου κομματισμού από μέρους
τους. Η απαράδεκτη αλλά και συντονισμένη
αυτή πρακτική και τακτική που ακολουθείται
στις τελευταίες τρείς εκδόσεις της εφημερίδας
του Σωματείου μας, συνιστά ύβρη, υποβάθμιση
και κατάφορη παραβίαση των καταστατικών
αρχών και του συνδικαλιστικού ιδεώδους. Σε
κανέναν πλέον δεν πρέπει να προκαλεί έκπληξη
η οποιαδήποτε προκλητική ενέργεια αυτών των
συναδέλφων, για τον απλούστατο λόγο διότι
έτσι αντιλαμβάνονται τα πράγματα. Γι΄αυτούς
συνδικαλισμός
σημαίνει κομματισμός και
προσωπική προ-βολή. Έχω την αίσθηση πως θα
έβγαιναν ακριβέστατα συμπεράσματα για τη
συνέπεια λόγων και έργων των συγκεκριμένων
συνδικαλιστών αν ανατρέξουμε στο πρόσφατο
παρελθών. Αυτοί δεν ήταν που διαλαλούσαν
αριστερά και δεξιά ότι ως νέοι είναι πολιτικά
ανένταχτοι και ότι δεν έχουν πολιτικές δεσμεύσεις
σε κανένα κόμμα, τώρα τι έχουν να πουν;
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Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα

Αυτοί και οι παρατρεχάμενοί τους δεν ήταν
που κάκιζαν μέλη παλαιότερων διοικήσεων του
Σωματείου μας για κομματική συμπεριφορά,
τώρα τι συμβαίνει, γιατί αυτοί οι νέοι και
δυστυχώς μοιραίοι έσπασαν τα κοντέρ
κομματικής εξάρτησης και μάλιστα τόσο
απροκάλυπτα; Όπως πολύ καλά θυμάστε όλοι
μέχρι και το χρώμα της εφημερίδας, από το
παραδοσιακό μπλε της αστυνομίας το άλλαξαν
σε πράσινο!!!, και ύστερα από την οξεία κριτική
του γράφοντος αλλά και πολλών συναδέλφων
επανέφεραν τον αρχικό χρωματισμό της
εφημερίδας. Ως και η αλλαγή του ονόματος
της εφημερίδας προτάθηκε από νεόκοπο και
νεοεκλεγέντα στο Δ.Σ. συνάδελφο σε μια
επίδειξη αλαζονείας και «γενιτσαρισμού», και
αυτό συνέβη τις πρώτες ημέρες που ανέλαβαν
τη διοίκηση. Φυσικά όσους γνωρίζουν πρόσωπα
και πράγματα, προεκλογικά δεν κατάφεραν
να τους ξεγελάσουν, πλην όμως δεν ήταν λίγοι
οι συνάδελφοι εκείνοι που πίστεψαν πως οι
προθέσεις τους συμβάδιζαν με τα λεγόμενά
τους και τους στήριξαν στις εκλογές, τώρα όμως
τι έχουν να πουν σ΄ αυτούς τους συναδέλφους;
Πλέον ξεγυμνώθηκαν τελείως στα μάτια όλων
των συναδέλφων, ακόμη και αυτοί που δεν τους
γνώριζαν ή αυτοί που διατηρούσαν κάποιες
επιφυλάξεις και κατά το κοινός λεγόμενο
«έφαγαν» φιλότιμο στις εκλογές, πλέον δεν
έχουν καμιά αμφιβολία για το τι συμβαίνει και
κάτω από ποιών την ασφυκτική καθοδήγηση
λειτουργούν κατά το συγκεκριμένο τρόπο. Όσο
για σας κύριοι ακομμάτιστοι να γνωρίζεται

πως τον έναν μπορείτε να τον ξεγελάσετε για
πολύ καιρό, τους πολλούς μπορείτε να τους
ξεγελάσετε για λίγο καιρό, όλους όμως δεν
μπορείτε να τους ξεγελάσετε ούτε λεπτό.

3. Δ.Α.Ε.Θ./Υ.Α.Τ.

Μπράβο στη διοίκηση της Δ.Α.Ε.Θ./Υ.Α.Τ.,
γιατί καταφέρνει και κρατά τους άνδρες της
υπηρεσίας της σε άριστη κατάσταση παρ΄ όλες
τις μετακινήσεις εκτός έδρας που υφίστανται
σε πολύ τακτικά πλέον διαστήματα, κι έτσι
με απαράμιλλο ζήλο και πάθος μπορούν και
πραγματοποιούν με κάθε επιτυχία ασκήσεις
ακριβείας και διάφορους σχηματισμούς
(αμυντικούς ή επιθετικούς)αντιμετώπισης
ανθρώπινου πλήθους όπου διαταχθεί να μεταβεί
για να τα επιδείξει.
Αγαπητοί συνάδελφοι της Υ.Α.Τ. κακός
δυσανασχετείτε σε τέτοιες μετακινήσεις γιατί
εκτός από το θέαμα που προσφέρετε προς
τέρψιν του κοινού που σας παρακολουθεί είναι
και μια ευκαιρία μεταξύ «τυρού και αχλαδιού»
να διαγνωστεί από τους παρισταμένους ειδικούς
και το αξιόμαχο της μονάδας.
Όχι συνάδελφοι δεν είστε ούτε «περιοδεύων
θίασος» ούτε «μαζορέτες» όπως πολλοί από
σας μου εκμυστηρευτήκατε παραπονούμενοι ,
το τι πραγματικά είστε το έχετε αποδείξει και
κατά το μακρινό παρελθών αλλά και κατά
το πρόσφατο στα επεισόδια του Δεκεμβρίου
όταν με περισσή αυταπάρνηση επιτελέσατε στο
ακέραιο το καθήκον σας προς την κοινωνία
και την υπηρεσία.

ANAKOIΝΩΣΗ

Ο Συνεταιρισμός είναι στην ευχάριστη
θέση να ανακοινώσει, ότι, μετά την
οικοδόμηση της έκτασης στην Σίβυρη, και
μετά από πέντε χρόνια έντονων δράσεων,
δρομολογήθηκαν όλες οι απαραίτητες
ενέργειες ώστε η έκταση του Λακώματος
Χαλκιδικής, 110 στρεμμάτων να είναι στο
τελικό στάδιο της οικοδόμησης. Για τον
λόγο αυτό καλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες
των αγροτεμαχίων αυτής της έκτασης το
ταχύτερο δυνατόν να επικοινωνήσουν με
τα γραφεία του Συνεταιρισμού Aστ/κών
(Προμηθέως 1 - Θεσ/νίκη 2ος όροφος)
τηλ.2310-535538.
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ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ Ιωάννης
Μέλος Δ.Σ. Ε.Α.Υ.Ν.Θ
Αντιπρόσωπος ΠΟΑΣΥ

1.ΤΑ ΨΕΥΤΙΚΑ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΑ
ΜΕΓΑΛΑ!

Τον περασμένο Δεκέμβριο όλοι εμείς που υπηρετούμε
στη ΔΑΕ Θεσσαλονίκης βρισκόμασταν στην έσχατη
λεπτή γραμμή που χώριζε κάθε έννοια οργανωμένης
πολιτείας από το χάος και την καταστροφή. Η
Ηγεσία της Θεσσαλονίκης και κυρίως της ΔΑΕΘ μας
αντιμετώπισε σαν τους κινηματογραφικούς ήρωες της
ταινίας «Αρμαγεδδών». Τότε ήταν που μόνο καλά λόγια,
επαίνους και συγχαρητήρια ακούγαμε. Ακούσαμε όμως
και κάποιες υποσχέσεις για την ανταμοιβή μας και για την
βελτίωση των συνθηκών εργασίας μας μόλις ηρεμούσαν
τα πράγματα. Κύριοι οι υποσχέσεις σας δεν ξεχάστηκαν,
θα τις θυμόμαστε πάντα με νοσταλγία! Ανήμερα τα
Χριστούγεννα του 2008 επισκέφθηκε τη Διμοιρία μου
πρώην Ανώτατος Αξιωματικός στον οποίο μεταξύ άλλων
του εκθέσαμε και τον προβληματισμό μας για τις συχνές,
συνεχιζόμενες και πολυήμερες εκτός έδρας αποστολές
ιδίως στην Κέρκυρα. Η απάντηση που λάβαμε ήταν ότι
στην επαρχία μας βλέπουν όπως ο ασθενής τον γιατρό και
πως σύντομα θα άλλαζε η κατάσταση…
Ανήμερα Κυριακής του Πάσχα του 2009. Μια Διμοιρία
ΥΑΤ αφού δέχεται τηλεφωνικά τις ευχές της Διοίκησης,
λαμβάνει σαν «δώρο» μια μετακίνηση στην Κέρκυρα τις
πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας του Πάσχα για μια
συναυλία 100-150 ατόμων…! Την ώρα που έγραφα αυτό
το άρθρο πληροφορήθηκα ότι η Διμοιρία μου θα μεταβεί
σε λίγες μέρες στην Βέροια για να κάνει επίδειξη στην
εκεί σχολή μετεκπαίδευσης …! (αποκτήσαμε και το ρόλο
των Διμοιριών επίδειξης σε περιοδεία!). Φαίνεται πως η
αποστολή ενός DVD με την εκπαίδευση της ΥΑΤ κοστίζει
ακριβότερα από την αποστολή μιας Διμοιρίας ΥΑΤ!
Αυτά είναι μόνο δύο παραδείγματα της πραγματικότητας
που αντιμετωπίζουμε μετά το Δεκέμβριο ,σχετικά με τις
εκτός έδρας μετακινήσεις, που αποδεικνύουν ότι όχι μόνο
δεν μειώθηκαν αλλά αυξήθηκαν. Κι όχι μόνο αυξήθηκαν,
αλλά κανείς μας δεν ξέρει ποιες είναι οι προϋποθέσεις
για να σταλεί μια Διμοιρία εκτός έδρας και έτσι με το
παραμικρό όποιος θελήσει μια Διμοιρία θα την έχει! Η
Διοίκηση της ΔΑΕΘ θα πρέπει να παρατήσει το ρόλο
του «Πόντιου Πιλάτου» και να αντιδράσει σ’ αυτήν την
κατάσταση. Τα παράπονα είναι πάρα πολλά, έντονα και
καθημερινά. Και να της υπενθυμίσουμε ότι εμείς που τώρα
παραπονιόμαστε είμαστε οι ίδιοι που μας επαινούσατε
πριν μερικούς μήνες. Κάποιες φήμες που ακούγονται
τελευταία και κάνουν λόγο για «απείθαρχους» και
«αντιδραστικούς», που συνέχεια διαμαρτύρονται, ακόμα
και για διάλυση Διμοιριών ,μήπως αποτελούν άλλοθι για

να μην υλοποιηθούν όσα μας υποσχεθήκατε το Δεκέμβριο;
Αυτοί οι «απείθαρχοι» και οι «αντιδραστικοί», είναι οι
ίδιοι Συνάδελφοι που το Δεκέμβριο τους αποκαλούσατε
«ήρωες» και πίνατε νερό στο όνομά τους και αυτές οι
Διμοιρίες που τώρα θέλετε να διαλύσετε έσωσαν την πόλη
και τις θέσεις σας.
Η Διοίκηση της ΔΑΕΘ θα πρέπει να απαντήσει και σε
μερικά ακόμα ερωτήματα των Συναδέλφων: Από πότε
έχει να γίνει συγκέντρωση προσωπικού; Γιατί δεν έχει
γίνει; Έχετε εξηγήσει σε όλους αυτούς που ζητάνε
Διμοιρίες για εκτός έδρας πόσες ΔΙΑΤ και ΔΙΜΕΤ έχει η
Θεσσαλονίκη και ποιες είναι οι καθημερινές ανάγκες της
ΔΑΕΘ μόνο για τις βάρδιες (το 50% των Διμοιριών) και
τα Δικαστήρια; Ποιες προϋποθέσεις απαιτούνται για να
στείλετε μια Διμοιρία εκτός έδρας; Σε τι ενέργειες έχετε
προβεί για να μειωθούν οι μετακινήσεις; Σε ποιες ενέργειες
θα προβείτε αν ξαναέχουμε το καλοκαίρι μετακινήσεις
«τύπου Κέρκυρας»; Έγινε καμία ποιοτική και ποσοτική
αλλαγή στις εκπαιδεύσεις των Διμοιριών μετά τον
Δεκέμβριο; Ανανεώθηκε ο εξοπλισμός των Διμοιριών;
Γιατί η ΔΑΕΘ μετατράπηκε σε Υπηρεσία «δημοσίων
σχέσεων»; Όπως καταλαβαίνουμε όλοι μας δεν άλλαξε
και δεν αλλάζει τίποτα και οι υποσχέσεις ήταν «τροφή»
για το φιλότιμό μας. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να είμαστε
σε ετοιμότητα για δυναμικές κινητοποιήσεις. Στο Δ.Σ. της
Ε.Α.Υ.Ν.Θ. της Τετάρτης 6-5-2009 πρότεινα για αρχή την
συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τη ΔΑΕΘ μαζί με τα
μέλη των οικογενειών μας, γιατί η ανοχή και το φιλότιμό
μας εξαντλήθηκαν.

2. ΠΡΩΤΑ ΤΟ ΣΩΜΑ!

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να κάνω για πρώτη φορά
κριτική στην πλειοψηφία του Δ.Σ. της Ε.Α.Υ.Ν.Θ. και
πιο συγκεκριμένα στα μέλη της πλειοψηφίας που είναι
υπεύθυνα για την έκδοση της εφημερίδας ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
ΒΗΜΑ. Η προβολή συγκεκριμένου πολιτικού κόμματος
και μάλιστα με το σύμβολό του στο ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
ΒΗΜΑ Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου 2009 ( κάτι που
συμβαίνει για πρώτη φόρα στην ιστορία του εντύπου)
με βρίσκει αντίθετο όπως άλλωστε και πολλούς άλλους
Συναδέλφους που μου επισήμαναν και σχολίασαν
αρνητικά την ενέργεια αυτή. Φυσικά με βρίσκει αντίθετο
η προβολή οποιουδήποτε κόμματος μέσα από τα έντυπά
μας. Είμαι απ’ αυτούς που βάζουν ΠΡΩΤΑ ΤΟ ΣΩΜΑ
ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΚΟΜΜΑ! Τα συνδικαλιστικά μας έντυπα
πρέπει να αναδεικνύουν τα προβλήματα και τις ανησυχίες
των Συναδέλφων και μέσα από αυτά να προτείνουμε
λύσεις. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να προβάλουν
τις πολιτικές προτιμήσεις της εκάστοτε πλειοψηφίας του
Δ.Σ., γιατί αυτομάτως δημιουργούνται διαχωριστικές
γραμμές . Ο συνδικαλισμός υπάρχει για να ενώνει και
όχι για να χωρίζει! Θέλω σας να υπενθυμίσω επίσης ότι
πριν τις εκλογές οι Συνάδελφοι που αποτελούν τώρα την
πλειοψηφία του Δ.Σ. της Ε.Α.Υ.Ν.Θ. σας προσέγγισαν και
ζήτησαν την ψήφο σας παρουσιαζόμενοι ως ανεξάρτητοι,
ακομμάτιστοι, αχρωμάτιστοι και διαφορετικοί από τους
άλλους, αλλά με ενέργειες όπως αυτή που προανέφερα
αποδεικνύουν στην πράξη το αντίθετο. Πρέπει να
αντιληφθούμε όλοι μας ότι όταν είμαστε ενωμένοι
μπορούμε να διεκδικήσουμε μόνοι μας το δίκιο μας και
δεν έχουμε ανάγκη κανέναν. Κανένας δεν σου δίνει τίποτε
αν δεν το διεκδικήσεις, ανεξάρτητα από τις συμπάθειες
που μπορεί να έχεις.
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3.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την Υπηρεσία μου που την Κυριακή του Πάσχα
το μεσημέρι με πήρε τηλέφωνο και μου έδωσε τις θερμότερες ευχές, ανακαλώντας
μου την Υπηρεσία της Δευτέρας του Πάσχα, στέλνοντας με στις 03:30 τα χαράματα
στην Κέρκυρα για μια συναυλία 150 ατόμων!
Αυτό είναι το ευχαριστώ που κινδυνέψαμε να σκοτωθούμε το Δεκέμβριο! Αυτό
είναι κύριε Ταξίαρχε το ευχαριστώ που το Δεκέμβριο ξεπεράσαμε τους εαυτούς
Υπηρεσία φρόντισε να μας χαλάσει και του Πάσχα. Πρόεδρε του σωματείου μας,
όταν ήσουν στις διμοιρίες διαμαρτυρόσουν- τώρα;
Με αγανάκτηση «Ο Ανώνυμος Ματατζής».

Τώρα το περιοδικό μας « Δύναμη» και στο: www.synasth.gr
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΤΗΣ I.P.A. ΣΕΡΒΙΑΣ

Κατά το χρονικό διάστημα από
8 έως 12-9-2008 επισκέφτηκαν
την Κέρκυρα, μέλη της
I.P.A. Σερβίας, στα πλαίσια
προγραμματισμένης εκδρομής
στη χώρα μας. Κατά την
παραμονή τους στην Κέρκυρα,
ξεναγήθηκαν από μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου στα
αξιοθέατα του νησιού, όπως
την
Παλαιοκαστρίτσα,
το
Αχίλλειο και το Ποντικονήσι.
Ιδιαίτερη σημασία για τους
Σέρβους συναδέλφους και τις
οικογένειές τους είχε η επίσκεψή
τους στο νησί του Βίδου όπου
βρίσκεται
οστεοφυλάκιο
Σέρβων Στρατιωτών του Α΄
Παγκοσμίου Πολέμου. Οι
Σέρβοι εκδρομείς αποχώρησαν
από το νησί της Κέρκυρας
απόλυτα
ευχαριστημένοι
και
ενθουσιασμένοι
και
μας
προσκάλεσαν
να
πραγματοποιήσουμε σύντομα
εκδρομή στην όμορφη Σερβία.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΤΗΣ I.P.A. ΑΥΣΤΡΙΑΣ

Κατά το χρονικό διάστημα
από
13
έως
18-9-2008
πραγματοποίησαν
εκδρομή
στην Κέρκυρα μέλη της IPA
Αυστρίας, από την περιοχή
Γκράτς.
Την
17-9-2008
επισκέφτηκαν τα γραφεία της
Τοπικής Διοίκησης Κέρκυρας
όπου
πραγματοποιήθηκε
ανταλλαγή αναμνηστικών και
διάφορων άλλων δώρων και
τους προσφέραμε παραδοσιακά
Κερκυραϊκά
ποτά
και
εδέσματα. Κατά τη διάρκεια
της συνάντησης είχαμε την
ευκαιρία να συζητήσουμε και
να ανταλλάξουμε απόψεις για
διάφορα θέματα αστυνομικού
και όχι μόνο ενδιαφέροντος.
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Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα

ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΔΑΣΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΚΕΔΡΟΣ
Την 15 και 16-11-2008 η
Τοπική Διοίκηση Κέρκυρας
πραγματοποίησε
διήμερη
εκδρομή στο Δασικό χωριό
«Κέδρος» στην περιοχή
Τζουμέρκων Άρτας. Στην
εκδρομή
συμμετείχαν
μέλη της Τ.Δ. Κέρκυρας
με τις οικογένειές τους. Η
διαμονή σε ξύλινα σπίτια,
τα παραδοσιακά εδέσματα
της περιοχής αλλά και το
πλήθος
δραστηριοτήτων
όπως ορειβατικό ποδήλατο,
ιππασία, τοξοβολία και
rafting ενθουσίασαν τους
συμμετέχοντες. Κατά την
παραμονή στην περιοχή
πραγματοποιήθηκαν
επισκέψεις στο μοναστήρι
Τσούκας
Ιωαννίνων
και στο τοξωτό γεφύρι
της Πλάκας. Η διήμερη
εκδρομή ολοκληρώθηκε με
παραδοσιακό γλέντι που
περιλάμβανε
εκλεκτούς
τοπικούς μεζέδες, μπόλικο
τσίπουρο και χορό μέχρι
τελικής πτώσεως!

G R O U P
Προετοιμαστείτε έγκαιρα και έγκυρα για το
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Τίθεται σε εφαρμογή η υποχρεωτική έκδοση ΕνεργειακούΠιστοποιητικού

Σύμφωνα με την Ελληνική αλλά και την Κοινοτική νομοθεσία και ειδικότερα την υπ’ αριθ. 214/1998 ΦΕΚ Β
880/19-8-1998, Ν. 2831/2000 ΦΕΚ Α 140/13-6-2000, ΑΠΟΦ. 687/2008 ΦΕΚ Α 128/3-7-2008 και Ν.3661/2008
ΦΕΚ Α 89/19-5-2008 (οδηγία 2002/91 ΕΚ) οφείλουν όλα τα κτίρια να φέρουν το συγκεκριμένο Πιστοποιητικό
Ενεργειακής Απόδοσης.
Η B.A.S.I.C. GROUP είναι στην ευχάριστη θέση να σας συμβουλέψει, αλλά και να σας εξυπηρετήσει
προκειμένου το υπό ιδιοκτησία σας κτίριο να ετοιμαστεί για την χορήγηση του προαναφερθέντος
πιστοποιητικού.
Βασική μας δραστηριότητα αποτελεί η ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ. Σας γνωστοποιούμε
ότι αναλαμβάνουμε πλήρως τις εργασίες θερμομονωτικής θωράκισης του κτιρίου και σας παρέχουμε
συγκεκριμένη εγγύηση. Για δωρεάν επίσκεψη και συμβουλές επικοινωνήστε μαζί μας.
24 Boulgari str, 54 249 Thessaloniki Greece, t: +30 2310 326530, +30 2310 326590 - f: +30 2310 221899
e mail: groupbasic@gmail.com - www.basicgroup.gr
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ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΠΑΕΙ.
Γράφει, ένας Υπαρχιφύλακας της ΥΑΤ.
Αγαπητοί συνάδελφοι αποφάσισα να γράψω αυτό το άρθρο ορμώμενος από τα μεγάλα λόγια και
τις υποσχέσεις που λαμβάναμε όλοι εμείς που υπηρετούμε στην Υ.Α.Τ. κατά την διάρκεια των
καθημερινών μαχών που δίναμε στους δρόμους της Θεσσαλονίκης τον μήνα Δεκέμβριο.
Τότε που στους δρόμους αυτής της πόλης έβλεπες μόνο διμοιρίες να τρέχουν πάνω – κάτω, δεξιά
– αριστερά για να αποκαταστήσουν την τάξη εργαζόμενοι για πάνω από δέκα ώρες ημερησίως.
Τότε αγαπητοί συνάδελφοι που έρχονταν στο πεζοδρόμιο όπου βρισκόμασταν και μας χτυπούσαν
στην πλάτη δίνοντάς μας συγχαρητήρια και μπράβο, υποσχόμενοι ότι μόλις τελειώσουν τα γεγονότα
θα απαιτήσουν σαν ΔΑΕΘ να αλλάξουν πολλά στην δομή και την λειτουργία της Υπηρεσίας αυτής,
με την συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού και όχι με άσκοπη παρουσία σε διάφορα σημεία του
κέντρου της πόλης, με προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού για καλύτερη λειτουργία των διμοιριών,
με την σωστή χρησιμοποίηση των διμοιριών όταν πρέπει και εκεί που πρέπει και όχι από δω και
από κει κάνοντας την δουλειά άλλων και άλλα πολλά.
Ο Δεκέμβριος πέρασε, οι ταραχές σταμάτησαν, η ηρεμία στην πόλη επανήλθε και μαζί μ’ αυτά
ξεχάστηκαν οι υποσχέσεις που δίνονταν απλόχερα την ανωτέρω περίοδο. Αντ’ αυτού συνάδελφε,
σου ζητούν να επιστρέψεις τα 500 ευρώ που σου έδωσαν σαν οικονομική βοήθεια το Δεκέμβριο,
σε στερούν από την οικογένειά σου 2η ημέρα του Πάσχα (δεν έχουν τον θεό τους!!) για να λάβεις
μέτρα στον ΧΥΤΑ Κέρκυρας για μια συναυλία «αντιεξουσιαστών» της οποίας ο συμμετέχων
αριθμός δεν ξεπέρασε τους 150 και άλλα πολλά. Στο σημείο αυτό και για να προλάβω κάποιους
κακόβουλους που θα πουν ότι γι’ αυτό τον λόγο παίρνεις εκτός έδρας, έχω να τους πω ότι δουλειά
της ΥΑΤ είναι να βγαίνει εκτός έδρας, να αποκαταστά την τάξη και να επιστρέφει και όχι να
φυλά ΧΥΤΑδες επί 20 ημέρου. Ξέρετε κύριοι οι άνδρες των ΥΑΤ και οικογένειες με παιδιά και
υποχρεώσεις που τρέχουν έχουν και δεν μπορείτε να τους στέλνετε από εδώ και από κει άσκοπα,
χωρίς λόγο, παρά μόνο όταν συντρέχει λόγος αποκατάστασης της τάξης. Λίγος σεβασμός σ’
αυτούς που με την υπηρεσιακή τους αυταπάρνηση και τον καθημερινό τους αγώνα σας βοηθούν
να ανεβείτε στην ιεραρχία της Ελληνικής Αστυνομίας, δεν βλάπτει.
Κλείνοντας αυτό το άρθρο, συνάδελφε, θα συμπέρανες όπως και εγώ ότι αφού δεν άλλαξαν
κάποια πράγματα στην λειτουργία της υπηρεσίας αυτής μετά από τα πρωτοφανή γεγονότα του
Δεκεμβρίου, δεν πρόκειται να αλλάξουν ποτέ!!!
Υ.Γ. : ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝ/ΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ:

Κύριοι τι περιμένετε για να κινηθείτε νομικά κατά των άσκοπων μετακινήσεων της ΥΑΤ; Μήπως
όταν μας διατάξουν να λάβουμε μέτρα τάξης στην βάπτιση της κόρης του Σάκη Ρουβά;

HOTEL
PHILIPPION
THESSALONIKI
****

ΔΑΣΟΣ ΣΕΪΧ ΣΟΥ
ΚΟΜΒΟΣ Νο 7
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ. 2310 217406
FAX. 2310 218528
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Κρατήσεις: 2310 217406
Fax. 2310 251670
Κιν. Τηλ. 6974755800

25ο Πανελλήνιο Συνέδριο I.P.A. ( Δελφοί 22 – 26/4/2009 )
Η Θεσσαλονίκη κατά την τελευταία διετία, παρουσίασε σπουδαία
δραστηριότητα (νομική, φορολογική και ασφαλιστική υπόσταση, με
την δημιουργία δικού της καταστατικού, έκδοση περιοδικού, έκδοση
γραμματοσήμου, ειδικά εκπαιδευτικά ταξίδια στο εξωτερικό κ.λ.π.) και
δίκαια απέσπασε τα ευμενή σχόλια του Παγκόσμιου Τμήματος, του
Ελληνικού Εθνικού Τμήματος και των Συνέδρων στο 25ο Πανελλήνιο
Συνέδριο. Μόνη παραφωνία, υπήρξε η ρυπαρή εμφάνιση ενός (και μόνο)
«Συνέδρου-Συνδικαλιστή», ο οποίος αφού δήλωσε ότι μεταφέρει απόψεις
του μπαμπά αρχισυνδικαλιστή, ως γκρίζος ψιττακός, κλαψούρισε
κάποιες ασυναρτησίες, με αποτέλεσμα να αντιμετωπισθεί από τους
Συνέδρους ως ψιττακός και τίποτε περισσότερο. Ας σημειωθεί ότι επέλεξε
χρονικό σημείο για να παπαγαλίσει, κατά την ολιγόλεπτη απουσία από
την αίθουσα του Συνεδρίου, του προέδρου της Θεσσαλονίκης, ο οποίος
μάταια περίμενε τον ψιττακό να απευθυνθεί στην συνέχεια σ’ αυτόν.
Ρυπαρότης, δειλία και ψιττακισμός δεν χωρούν στην μεγάλη φιλοσοφική, πολυπολιτισμική και δημοκρατική
οικογένεια της Διεθνούς Ένωσης. Ο συγκεκριμένος ψιττακός, μπορεί να παπαγαλίζει προς εκπλήρωση
πιθανών ωφελειών ή οφειλών του, από και προς τα αφεντικά του, πλην όμως να γνωρίζει ότι μόνο οίκτο
προκάλεσε η παρουσία του. Όσο για το όνομα αυτού του ανεκδιήγητου θα πρότεινα να του δώσουμε το
όνομα του εικονιζόμενου ανωτέρω παπαγάλου (αν και αδικούμε το συμπαθέστατο πτηνό).
Άς τον ονομάσουμε λοιπόν: Ζακό – African Gray Parrot

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ – ΠΥΡ. ΣΩΜΑΤΟΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Μοναστηρίου 326 Τ.Κ. 54121 Θεσ/νίκη. Τηλ.2310559103 Fax 2310559104
Αριθ. Πρωτ.: 628

Θεσσαλονίκη 13 Απριλίου 2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ανακοινώνουμε την σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας, όπως
προέκυψε από τις αρχαιρεσίες στις 03-04-2009.
Πρόεδρος: ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ Στέργιος (Τ.Α Τούμπας – Τριανδρίας)
Αντιπρόεδρος: ΦΙΤΖΙΟΣ Παναγιώτης (3ος Π.Σ. Θεσ/νίκης)
Γραμματέας: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Σάββας (Α.Υ. Γιαννιτσών)
Ταμίας: ΛΑΓΓΟΥΡΙΔΟΥ Πανωραία (Υποδ/νση Ασφαλείας Ορεστιάδος)
Μέλος: ΣΤΡΧΝΟΣ Γεώργιος (Δ/νση Αστυν. Θεσ/νίκης / Τμ. Διαχ.)
Μέλος: ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Δουκένη (Γ.Α.Δ.Θ./Τμ. Εκπαίδευσης)
Μέλος: ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ Χρήστος (Α.Δ. Πιερίας)
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Στέργιος ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Σάββας ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

Από την Δ/νση του περιοδικού.
Συγχαίρουμε το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο, τους ευχόμαστε υγεία και δύναμη ώστε να
ανταποκριθούν κατά τον καλύτερο δυνατόν τρόπο στα συνδικαλιστικά τους καθήκοντα, προς
όφελος των μελών τους, που τους εμπιστεύθηκαν με την ψήφο τους.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Επιθυμώ να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου και να ευχαριστήσω θερμά, τον Διοικητή του
Τμήματος Ασφαλείας Τούμπας και τους συναδέλφους του Τ.Α και του Α.Τ. που εκτελούσαν
εσωτερική Υπηρεσία (14.00-22.00) την Παρασκευή 24-04-2009, για τον άψογο επαγγελματικό
χειρισμό υπόθεσης, για την οποία είχα προσωπικό ενδιαφέρον. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας – πρόεδρος
Τ.Δ. I.P.A. Θεσ/νίκης
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ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Ε. Α.
ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εκλογές
διενεργήθηκαν
στην
Ένωση
Αστυνομικών ε.α Νομού Θεσσαλονίκης στις
13 Μαϊου 2009. Η συμμετοχή των μελών στην
ψηφοφορία ήταν απίστευτα μεγάλη, οι δε
διαδικασίες άψογες.
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε
σε σώμα ως ακολούθως:

Πρόεδρος: ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ Σωτήριος
Γ. Γραμματέας: ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ Νικόλαος
Α΄ Αντιπρόεδρος: ΓΟΥΛΑΣ Χρήστος
Β΄ Αντιπρόεδρος: ΚΟΚΟΤΑΣ Ευάγγελος
Γ΄ Αντιπρόεδρος: ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ Σάββας
Ταμίας: ΠΑΣΧΑΛΕΡΗΣ Παναγιώτης
Υπευθ. Δημ. Σχέσεων: ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Χαράλμπος
Η Τοπική Διοίκηση I.P.A. Νομού Θεσσαλονίκης,
εύχεται στο νέο Δ.Σ. της Ένωσης Αστυνομικών ε.α.
να έχουν υγεία, δύναμη και πολλές επιτυχίες.
Το περιοδικό μας «Δύναμη», θα καλύπτει όλες τις
δραστηριότητές τους.
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H συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα

Από το φωτογραφικό υλικό που δημοσιεύουμε, είναι εύκολο να αντιληφθείτε φίλες και φίλοι
αναγνώστες, ότι την νεοϊδρυθείσα Ένωση Αστυνομικών ε.α. Νομού Θεσσαλονίκης, αγκάλιασαν
αμέσως και με θέρμη εκατοντάδες συνταξιούχοι συνάδελφοι και αυτό δικαιώνει και τους ιδρυτές
της Ένωσης αυτής, παλαιούς, έμπειρους και έντιμους συνδικαλιστές
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Η συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα

Από την σύνταξη:
Ζητάμε την
κατανόηση για
όσους φίλους δεν
συμπεριλάβαμε τις
φωτογραφίες τους,
αλλά αυτό ήταν
αδύνατον λόγω του
μεγάλου αριθμού
των μελών που
έλαβαν μέρος στις
εκλογές.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ
ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΡΘΡΟ 2.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1. Σκοπός της Ενώσεως Αστυνομικών εν Αποστρατεία Νομού Θεσσαλονίκης είναι οι κάθε μορφής
συνταξιοδοτικές διεκδικήσεις, η δημιουργία σχέσεων φιλίας, η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης,
αμοιβαίας εξυπηρετήσεως και βοηθείας μεταξύ των εν αποστρατεία αστυνομικών και των οικογενειών
τους, καθώς και η οργάνωση εκδηλώσεων, οι οποίες συμβάλλουν στη πνευματική, πολιτιστική και κοινωνική
ανάπτυξη των μελών της.
2. Ειδικότερα στους σκοπούς της Ενώσεως περιλαμβάνονται και τα εξής:
Α) Η διεκδίκηση δίκαιων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από την πολιτεία, με παραστάσεις και
έγγραφα σε κάθε επίπεδο πολιτικής εξουσίας της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με παραστάσεις,
έγγραφα και κατάθεση δικογράφων σε κάθε επίπεδο της δικαστικής εξουσίας της χώρας και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκπροσωπήσεις σε όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
Β) Η συνένωση όλων των μελών της Ενώσεως και η καλλιέργεια πνεύματος φιλαλληλίας, αμοιβαίας
κατανοήσεως, φιλίας και αγάπης.
Γ) Η εξυπηρέτηση της επικοινωνίας, της αλληλογνωριμίας και της επαφής μεταξύ των μελών της και μελών
άλλων Κοινωνικών και Πολιτιστικών Ενώσεων στην Ελλάδα.
Δ) Η σύσταση Τράπεζας Αίματος και Οργάνων Σώματος.
Ε) Η οργάνωση επισκέψεων και εκδρομών στο εσωτερικό και το εξωτερικό για τα μέλη της και τις
οικογένειές τους.
ΣΤ) Η οργάνωση επισκέψεων και φιλοξενιών για τα μέλη και τις οικογένειές τους σε κέντρα παραθερισμού
ή άλλα καταλύματα.
Ζ) Η βελτίωση της εικόνας της Αστυνομίας, ως και η βελτίωση των σχέσεων Αστυνομίας – Κοινού.
Η) Η προώθηση διεθνών εκδόσεων και η παροχή βοηθείας στη συγκέντρωση βιβλιογραφίας και εργασιών
σε θέματα, που έχουν σχέση με την Αστυνομία, το Νόμο και το Δίκαιο.
Θ) Η ανάπτυξη και καλλιέργεια αθλητικού πνεύματος.
Ι) Η έκδοση περιοδικού και άλλων εντύπων της Ενώσεως για την ενημέρωση των μελών της, για την
προβολή της δραστηριότητάς της και για την δημοσίευση κειμένων και εργασιών Αστυνομικού, κοινωνικού,
επιστημονικού, πολιτιστικού και αθλητικού περιεχομένου και ενδιαφέροντος.
Ο υπεύθυνος των εκδόσεων τούτων, ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Ενώσεως.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ:

Εγγραφές στην Ένωση Αστυνομικών ε.α. Νομού Θεσσαλονίκης, γίνονται καθημερινά,
ώρες 08-17 στα γραφεία της Ένωσης (Προμηθέως 1 στον 2ο όροφο) από τις υπαλλήλους του
Συνεταιρισμού Αστυνομικών Νομού Θεσσαλονίκης. Οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να έχουν μαζί τους
μια φωτογραφία με στολή και μαζί με την αίτηση (διατίθεται στα γραφεία), να καταβάλουν και 20 ευρώ
(10 εγγραφή και 10 ετήσια συνδρομή) Όλα τα μέλη εφοδιάζονται με ειδικές ταυτότητες στα Ελληνικά
και στα Αγγλικά.
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ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας
π.Γεν. Γραμματέας ΕΑΥΝΘ
π. Μέλος Δ.Σ. της ΠΟΑΣΥ
πρόεδρος IPA Ν. Θεσ/νίκης

ΘΑ ΜΕΤΑΝΟΗΣΕΤΕ ΟΡΕ
ΕΛΛΗΝΕΣ;
ΘΑ ΖΗΤΗΣΕΤΕ ΣΥΓΝΩΜΗ;

Ένας Αστυνομικός έφυγε. Ένα παλικάρι
έφυγε. Ένα παιδί της Νάξου, ο Αντώνης
– Νεκτάριος Σάββας έφυγε.
Έφυγε ένας ακόμη συνάδελφος την ώρα που
εργαζόταν στο μεροκάματο του τρόμου.
Άφησε πίσω του συντρίμμια. Μια μικρή
κόρη, μια σύζυγο, γονείς, συγγενείς, φίλους,
συναδέλφους, έναν ολόκληρο κόσμο.
Η Αστυνομική οικογένεια βρίσκεται σε
βαρύ πένθος και σε βαθιά οργή. Οργή
εναντίον της Φυσικής και πολιτικής ηγεσίας
μας. Οργή εναντίον των πολιτικών κομμάτων
(όχι όλων ευτυχώς).
Η
σημερινή
κατάσταση
ήταν
προδιαγεγραμμένη από τα επεισόδια του
περασμένου Δεκεμβρίου.
Να θυμίσουμε τι συνέβη τότε; Είχαμε δει
κουκουλοφόρους να καίνε και να ρημάζουν
περιουσίες σε πολλές πόλεις της Ελλάδος.
Είχαμε δει νεαρά παιδιά να παρασύρονται
και κάτω από τις παροτρύνσεις πολιτικών
κανίβαλων αλλά και πολιτικών κομμάτων
να πολιορκούν Αστυνομικά Τμήματα και
να πετούν εναντίον των Αστυνομικών
πέτρες, ξύλα και ότι έβρισκαν και κάποιοι
«ελεύθεροι» στα τηλεπαράθυρα να τους

χειροκροτούν. Είχαμε δει τον Υπουργό
Εσωτερικών να μιλά για ανοχή και τον
Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας να μην
λέει τίποτα! Κανείς δεν ένιωσε ντροπή.
Κανείς δεν παραιτήθηκε.
Σήμερα,
μετά
την
επέλαση
των
κουκουλοφόρων και των butter boys τι πιο
φυσικό,
ήρθαν και οι τρομοκράτες. Το φοβόμασταν
εμείς, κάποιοι ίσως το ήλπιζαν, πάντως
οι ηθικοί αυτουργοί είναι όλοι αυτοί που
όταν έπρεπε αδιαφόρησαν ή παρέλειψαν να
πράξουν αυτονόητα πράγματα.
Άφησαν μια χούφτα αλήτες, να εξελιχθούν
σε δολοφονικά τέρατα. Συγχαρητήρια!!
Είδαμε μετά την δολοφονία του συναδέλφου,
κάποιους πολιτικούς και άλλους, να
κλαψουρίζουν στα τηλεπαράθυρα. Σαν δεν
ντρεπόσαστε. Θα έπρεπε να κρύβεστε ή
καλύτερα θα έπρεπε να πάτε σε άλλη χώρα.
Κάνατε κυρίες μου (ναι για κυρίες πρόκειται),
ανεπανόρθωτη ζημιά στην Αστυνομία, στην
Δημοκρατία, στην Ελλάδα. Θα μετανοήσετε
ορέ Έλληνες; Θα ζητήσετε συγνώμη;
Η πίκρα, η αγανάκτηση, η οργή των Ελλήνων
Αστυνομικών είναι απερίγραπτη. Όλοι οι
Αστυνομικοί διερωτώνται; Άραγε που πάμε;
Θα βρεθεί ένας πατριώτης, ένας Έλληνας
βρε αδερφέ, να βάλει μια σειρά σε αυτόν τον
τόπο; Υπάρχει άραγε ελπίδα; Ως πότε κάποιοι
θα χρησιμοποιούν τον Έλληνα Αστυνομικό
ως εξιλαστήριο θύμα; Τι άλλο θα πρέπει να
γίνει; Δεν αντιλαμβάνονται κάποιοι ότι όταν
σπέρνουν ανέμους θα θερίσουν θύελλες;
Μήπως νομίζουν ότι η θλίψη δεν θα χτυπήσει
κάποια στιγμή και την δική τους πόρτα;
Εγώ ως πρότινος συνδικαλιστής, σκύβοντας
από ντροπή το κεφάλι, ζητώ συγνώμη από
τους νεκρούς ήρωές μας και τις οικογένειές
τους, αλλά και από όλους τους συναδέλφους
μας, για ενδεχόμενες πράξεις ή παραλείψεις
μου. Εσείς ορέ Έλληνες πολιτικοί, Μ.Μ.Ε.
και άλλοι;

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Αγαπητοί αναγνώστες μας, σας πληροφορούμε ότι η Τοπική Διοίκηση
i.p.a. Νομού Θεσσαλονίκης, απέκτησε την δική της ιστοσελίδα. www.ipathessaloniki.gr
Στην ιστοσελίδα μας, θα δείτε όλα τα νέα της i.pa., θα μπορείτε να διαβάσετε το περιοδικό
μας «Δύναμη», να ενημερωθείτε για τους ξενώνες της i.p.a., τις εκδρομές μας και πολλά
άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
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Πολύ περισσότερα

νέα

ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

ΕΠΕΤΕΥΧΘΗ ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ WIND ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2009.
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.2310553538 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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