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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 Region. Of Hellenic Section. 326 Monastiriou str, Thessaloniki 546 28 Greece

MΗNΥMA ΠΡΟΕΔΡΟΥ I.P.A. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Αγαπητοί αναγνώστες μας, φίλοι της I. P. A. Νομού Θεσσαλονίκης,
φτάσαμε, στο 10ο τεύχος του περιοδικού μας «Δύναμη».
Θα έχετε αντιληφθεί ότι είναι συνεχής η προσπάθειά μας, για βελτίωση
της ποιότητας του περιοδικού μας, με ακόμα καλύτερη ποιότητα χαρτιού,
γραφικών και όλες οι σελίδες να είναι έγχρωμες.
Επόμενος στόχος μας, είναι η αύξηση του αριθμού των τευχών, ώστε να
ανταποκριθούμε στην τεράστια ζήτηση που έχει το περιοδικό μας από όλη
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας την χώρα.
πρόεδρος I.P.A.
Το περιοδικό μας, μαζί με την ιστοσελίδα της Ένωσής μας,
Θεσσαλονίκης
www.ipathessaloniki.gr αποτελούν πλέον την πιο αγαπημένη «παρέα» όλων
των συναδέλφων εν ενεργεία και εν αποστρατεία.
Στην ιστοσελίδα μας, μπορείτε να δείτε όλα τα νέα της I.P.A. τόσο από την Ελλάδα αλλά και από το
εξωτερικό, τα νέα της Τοπικής Διοίκησης Θεσσαλονίκης, το καταστατικό μας, αίτηση εγγραφής
μελών, εκδρομές, τα νέα της Ένωσης Αστυνομικών ε.α. Νομού Θεσσαλονίκης, προσφορές
του Συνεταιρισμού Αστυνομικών Θεσσαλονίκης, άρθρα πολιτικά, επιστημονικά, θρησκευτικά,
πολιτιστικά, νέα από τους συνδικαλιστικούς φορείς, άρθρα συνδικαλιστών, ειδική ενότητα με
ερωτήσεις – απαντήσεις για υπηρεσιακά ζητήματα, ειδική ενότητα επίκαιρων θεμάτων, απόψεις
και άρθρα μελών μας, ιδιωτών, ειδικές ενότητες άλλων Τοπικών Διοικήσεων i.p.a. στην χώρα μας,
και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Καλούμε όλους τους φίλους μας, να επισκέπτονται καθημερινά
την ιστοσελίδα μας, www.ipathessaloniki.gr καθόσον θα υπάρχει συνεχής ανανέωση.

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ
Eσύ συνάδελφε, είσαι μέλος στην μεγάλη οικογένεια της Διεθνούς Ένωσης
Αστυνομικών (I.P.A.) ; Αν όχι, επικοινώνησε αμέσως τώρα με τον
Γ. Γραμματέα της Τοπικής Διοίκησης I.P.A. Ν. Θεσ/νίκης κ. Βασίλειο
Γιαννακόπουλο, στο τηλ. 6975905020.
Η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών έχει περισσότερα από 400.000 μέλη,
σε 65 χώρες στον κόσμο και η ταυτότητα με την οποία θα εφοδιασθείς
είναι ίδια σε όλες τις χώρες και είναι η μόνη που είναι αναγνωρίσιμη.
Δικαιολογητικά: Μία αίτηση και 1 φωτογραφία έγχρωμη με πολιτικά (τύπου
Διαβατηρίου). Αιτήσεις εγγραφής και στο www.ipathessaloniki.gr

ΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΑΣ

Οι συνδρομές στην I.P.A. είναι ένα (1) € τον μήνα και γίνονται συνολικά από την μισθοδοσία
μηνός Δεκεμβρίου κάθε έτους, μαζί με έξι (6) € για το ετήσιο ημερολόγιο τοίχου και δύο (2) € για
ενίσχυση Τ.Δ. Σύνολο 20 €. Στην Ένωσή μας, από το παραπάνω ποσό, έρχεται το ποσό των 4 €
από κάθε μέλος (σε ετήσια βάση). Για τους συνταξιούχους, μέλη της Τοπικής Διοίκησης Νομού
Θεσσαλονίκης, είναι ΔΩΡΕΑΝ σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού μας, και πάντα όσον
αφορά μόνο τα δικαιώματα προς την Τοπική Διοίκηση I.P.A. Νομού Θεσ/νίκης. Το σύνολο των
ετήσιων εσόδων μας, από συνδρομές μελών, είναι περίπου στο ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) €.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ Η Ε.Ε. ΤHΣ I.P.A. Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής της I.P.A. Νομού
Θεσσαλονίκης, εύχονται σε όλους τους φίλους αναγνώστες του περιοδικού μας «Δύναμη» για
τις Άγιες ημέρες της Σταύρωσης και της Ανάστασης του κυρίου, να έχουν υγεία, αισιοδοξία και
ελπίδα για το μέλλον και κάθε τους επιθυμία να πραγματοποιηθεί.
Καλή Ανάσταση και Χρόνια Πολλά.
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“Δύναμη”

Υπεύθυνος Έκδοσης - Διευθυντής
Ηλίας Βασιλάκης
τηλ. 6975905010
e-mail: VASILAKIS.H@hotmail.com

Έκδοση της ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Mοναστηρίου 326 ΤΚ 546 28
Τηλ. 2310-388195 Fax. 2310-776414
www.ipathessaloniki.gr

ΕΝΥΠΟΓΡΑΦΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

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.

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

Φωτοστοιχειοθεσία - Εκτύπωση:
Δημήτριος Κοτσαρίδης
Π.Σιατίστης 38 Ν.Κορδελιό τηλ. 2310 - 707188

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Σωτήριος Κατσαρός
Συνταγματολόγος - Ποινικολόγος
Δικηγόρος Αθηνών

Ιωάννης Μισαηλίδης
Ποινικολόγος
Δικηγόρος Θεσσαλονίκης

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

Ηλίας Βασιλάκης
Πρόεδρος

Νικ. Ταχματζίδης
Ταμίας

Βασ. Γιαννακόπουλος
Γεν. Γραμματέας

Δημ. Μπουραζάνας
Αν. Γ. Γραμματέας

Δημήτριος Χρυσουλάς
Αντιπρόεδρος

Ιάκωβος Τσαγκαλίδης
Αντιπρόεδρος
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Γεώργιος Λαμπάδας
Αντιπρόεδρος

Χριστ. Χριστοδουλής Ιωάννης Πασχαλιάς
Υπ. Δημ. Σχέσεων
Αναπλ. Ταμίας

Διεύθυνση
Μοναστηρίου 321
Τ.Κ. 54628 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνα
2310 770842 - 6973 022665
Fax 2310 770942
info@talosgear.com
www.talosgear.com

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION
THESSALONIKI LOCAL CHAPTER
OF HELLENIC SECTION
326, MONASTIRIOU STR, THESSALONΙΚΙ
GREECE 546 28. TEL: 2310 388195 – FAX 2310 776414

ΔΙΕΘΝΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΜΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 326 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ. 546 28
ΑΡΙΘ. ΕΓΚΡ. ΠΡΩΤ.: 2384/07 - Α.Φ.Μ. 998458171 - Α’ ΔΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΤΗΛ. 2310388195 - ΦAΞ. 2310776414

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΠΡΟΣ
Αριθμός Μητρώου............................................
Βαθμός...............................................................
ΕΠΩΝΥΜΟ:........................................................
Όνομα :..............................................................
Πατρώνυμο:.......................................................
Μητρώνυμο:......................................................
Έτος Γεννήσεως:.................................................
Τόπος Γεννήσεως:..............................................
Δ/νση κατοικίας:................................................
Πόλη:........................................Τ.Κ....................
Υπηρεσία που υπηρετώ:....................................
Τηλέφωνο Υπηρεσίας:.......................................
Τηλέφωνο οικίας:..............................................
Τηλέφωνο κινητό:..............................................
Ημερομηνία κατάταξης........../........../................
Διεύθυνση αποστολής εντύπων
Οικία

Υπηρεσία

Συνιστώντα μέλη(*)
1)........................................................................
2)........................................................................
(*) επώνυμο, όνομα και Α.Μ της I.P.A.

Τοπική Διοίκηση Ν. Θεσσαλονίκης
της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών
Μέλος Ελληνικού Εθνικού Τμήματος
Παρακαλώ όπως με εγγράψετε ως μέλος
της Τοπικής Διοίκησης Θεσσαλονίκης
της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών, η οποία
είναι μέλος του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος,
του Καταστατικού της οποίας έχω λάβει
γνώση και να μου εκδώσετε το Ειδικό Δελτίο
Ταυτότητας.
Σας γνωρίζω ότι αποδέχομαι:
α) Το δικαίωμα εγγραφής, η ετήσια συνδρομή
και οι λοιπές οικονομικές μου υποχρεώσεις
έναντι της Ένωσης να κρατούνται
από τις αποδοχές μου.
β) Να σας ενημερώνω για τις μεταβολές
της διεύθυνσης κατοικίας μου.
γ) Επιτρέπω στην Ένωση και στο Ελληνικό
Εθνικό Τμήμα να τηρούν Μητρώα μελών
με τα στοιχεία που αναφέρονται
στην παρούσα αίτηση, και τους εξουσιοδοτώ
για την προστασία των προσωπικών
μου δικαιωμάτων, όσον αφορά
την αποκλειστική χρήση τους μόνο
για τους σκοπούς της Ένωσης και της Δ.Ε.Α.
Επισυνάπτω μία (1) φωτογραφία έγχρωμη
με πολιτική περιβολή, τύπου Διαβατηρίου
για το Δελτίο Ταυτότητας.
Θεσσαλονίκη……………………..
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Ο ΑΙΤΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Ε.Α. Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Ε.Α. Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Ε.Α. Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 14-01-2011

Με μεγάλη επιτυχία, διεξήχθη στις 14-01-2011, η Γενική Συνέλευση της ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
Ε.Α. ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Η Γενική Συνέλευση, έλαβε χώρα σε αίθουσα του ξενοδοχείου
PORTO PALLAS στην Θεσσαλονίκη.

Εκατοντάδες απόστρατοι συνάδελφοι, έδωσαν το παρόν σε ένα απίστευτο φιλικό και συναδελφικό
αντάμωμα. Στην ομιλία του, ο Πρόεδρος της Ένωσης Αποστράτων κ. ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ Σωτήριος,
διακόπτονταν συνέχεια από τα ενθουσιώδη χειροκροτήματα των μελών. Τον λόγο έλαβαν και
καταχειροκροτήθηκαν επίσης, ο Πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών (I.P.A.) Νομού
Θεσσαλονίκης κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας, ο π. Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων
Ν. Θεσσαλονίκης κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Γεώργιος, τα μέλη κ.κ. ΤΕΚΕΡΛΕΚΗΣ Κων/νος,
ΚΑΣΕΛΟΥΡΗΣ Γεώργιος κ.α.

Όλες οι αποφάσεις λήφθηκαν ΟΜΟΦΩΝΑ και σε άριστο φιλικό κλίμα. Δεκάδες οι νέες εγγραφές
και το Σωματείο γιγαντώνεται σιγά-σιγά και ήδη πλησιάζει τα 600 μέλη. Στόχος είναι μέχρι το
τέλος του 2011, να ξεπεράσει τα 1.000 μέλη. Το τρομοκρατικό κτύπημα που έγινε στα γραφεία της
Ένωσης στις 12-01-2011, είχε ως αποτέλεσμα την αθρόα προσέλευση και εγγραφή νέων μελών.

Κάντε κλικ στο. www.ipathessaloniki.gr
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ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Ε.Α. Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Καλούνται όλοι οι συνταξιούχοι Αστυνομικοί του Νομού Θεσσαλονίκης, να εγγραφούν αμέσως
στην Ένωσή μας. Η Ένωσή μας, αναζήτησε χωρίς επιτυχία (διότι δεν ήταν εγγεγραμμένοι) τους
συνταξιούχους συναδέλφους με αριθμό μητρώου: 229438, 224239, 231087, 220940, 214737 και
212406 προκειμένου να τους ενημερώσει, να παραστούν στην δίκη της 4-3-2011 στο Πρωτοδικείο
Θεσσαλονίκης, δίκη που αφορούσε την διεκδίκηση του επιδόματος Ειδικής Απασχόλησης για τα
έτη 2000-2003 και να προσκομίσουν βεβαιώσεις υπηρεσιακής κατάστασης για το επίδικο διάστημα.
Η μη εύρεση των συναδέλφων αυτών, αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι είναι απαραίτητο όλοι οι
συνταξιούχοι να είναι εγγεγραμμένοι στο Σωματείο Αποστράτων.
Οι εγγραφές γίνονται καθημερινά και ώρες 08.00΄- 17.00΄. Ελάτε στα γραφεία μας (Προμηθέως 1
έναντι Δικαστηρίων) έχοντας μαζί σας μια φωτογραφία με στολή, Φ/Α πράξης απόλυσης και 20
ευρώ (10 για εγγραφή και 10 για ετήσια συνδρομή). Σας περιμένουμε.

ΣΤΟΧΟ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Ε.Α. ΕΒΑΛΑΝ ΟΙ
ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ Σωτήριος

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΕΣ

Τα γραφεία μετά την έκρηξη

Επίθεση με γκαζάκια και βενζίνη, στα γραφεία της Ένωσης Αστυνομικών Ε.Α. στην οδό
Προμηθέως 1 στην Θεσσαλονίκη, πραγματοποίησαν στις 12-01-2011 και ώρα 13.10 τρομοκράτες.
Η ενέργεια έλαβε χώρα κατά τον χρόνο που εντός των γραφείων υπήρχαν υπάλληλοι του
Συνεταιρισμού Αστυνομικών και συνάδελφοι. Η έκρηξη και η πυρκαγιά που ακολούθησε
προκάλεσαν φθορές μεγάλης αξίας, χωρίς όμως να υπάρξουν ζημιές. Ο Πρόεδρος της Ένωσης
Αποστράτων Αστυνομικών κ. ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ Σωτήριος δήλωσε ότι παρόμοιες ενέργειες δεν
θα ήταν ποτέ δυνατόν να φοβίσουν απόμαχους αστυνομικούς και ότι δεν μπορεί να θεωρήσει
σύμπτωση την ενέργεια αυτή, που έλαβε χώρα σε χρονικό σημείο που η Ένωση δραστηριοποιείται
δυναμικά για τα δίκαια αιτήματα των συνταξιούχων Αστυνομικών.
Την άμεση συμπαράσταση εκδήλωσαν, η ηγεσία της Αστυνομίας στην Θεσσαλονίκη και
προσωπικά ο ίδιος ο Γενικός Αστυνομικός Δ/ντής Υποστράτηγος κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Δημήτριος, Βουλευτές, Δήμαρχοι, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Αποστράτων κ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Παύλος, ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων κ. ΔΑΓΚΛΗΣ Δημήτριος, Πρόεδροι
Σωματείων Αποστράτων από όλη την χώρα, Πρόεδροι Συλλόγων και πλήθος συναδέλφων..
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ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Ε.Α. Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Ε.Α. Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΗΛΥΠΡΕΠΕΙΣ ΗΤΑΝ ΟΙ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΕΣ !
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας
Πρόεδρος I.P.A. Νομού Θεσσαλονίκης
Γ. Γραμματέας Συνεταιρισμού Αστυνομικών Θεσσαλονίκης
Εκδότης του περιοδικού "Δύναμη"
Υπεύθυνος της ιστοσελίδας www.ipathessaloniki.com
e.mail: vasilakis.h@hotmail.com
fax. 2310 - 553430 - τηλ. 2310-553538 τηλ. κινητό 6975905010
Θρασύδειλα ανθρωποειδή, προφανώς θηλυκού γένους, με κενό κρανίου, αποφάσισαν και
εκτέλεσαν επίθεση σε βάρος των γραφείων της Ένωσης Αστυνομικών εν Αποστρατεία του Νομού
Θεσσαλονίκης, στην οδό Προμηθέως 1, στις 12 Ιανουαρίου 2011 και ώρα 13.10΄. Τα γραφεία
συστεγάζονται στον ίδιο χώρο με τα γραφεία του Συνεταιρισμού Αστυνομικών.
Ευρισκόμενος και προσωπικά ο ίδιος στον χώρο των γραφείων κατά την στιγμή της επίθεσης και
μάλιστα ήμουν αυτός που κατάσβησε την πυρκαγιά που ακολούθησε της έκρηξης, περίμενα να
περάσουν λίγες ημέρες, πριν αποτυπώσω τις απόψεις μου για το θέμα αυτό, ώστε οι σκέψεις μου
να είναι ξεκάθαρες και οι απόψεις μου σαφείς.
Επέλεξαν την επίθεσή τους να την εκδηλώσουν κατά τον χρόνο εργασίας των γραφείων, όπου
εργάζονται δύο γυναίκες υπάλληλοι του Συνεταιρισμού Αστυνομικών, με σκοπό να υπάρξουν
ανθρώπινα θύματα.
Επέλεξαν ικανό αριθμό από γκαζάκια, αλλά και μεγάλη ποσότητα βενζίνης, με ροή προς το
εσωτερικό των γραφείων, ώστε να επιτύχουν την ολοσχερή καταστροφή των γραφείων, αλλά και
με δολοφονικό σκοπό για όσους ευρίσκοντο εντός των χώρων αυτών.
Δεν είχαν υπολογίσει, τα μέτρα ασφαλείας που είχαν ληφθεί (τα οποία δεν θα αναφέρω για
ευνόητους λόγους) και έτσι αποφεύχθηκαν τραυματισμοί, αλλά και πετύχαμε την άμεση κατάσβεση
της πυρκαγιάς.
Επέλεξαν να κτυπήσουν Σωματείο Αποστράτων Αστυνομικών (συνταξιούχων δηλαδή), όπου
εργάζονταν δυο νεαρές κοπέλες, διότι προφανώς είναι δειλοί και θηλυπρεπείς.
Ποια η προέλευση αυτών των ανθρωποειδών; Σίγουρα δεν είναι από άλλο πλανήτη.
Είναι κάποιοι κοπρίτες, που καταναλώνουν στις καφετέριες το χαρτζιλίκι από τον μισθό ή
την σύνταξη του μπαμπά τους. Είναι προϊόν λανθάνουσας συνουσίας ανθρώπων που συνήθως
κατέχουν υψηλές θέσεις στην Πολιτική, στην Δικαιοσύνη και στην Πλουτοκρατία. Είναι
αρρωστημένα θηλυπρεπή ανθρωποειδή, τα οποία εκμεταλλεύονται, τις υψηλές θέσεις των γονέων
τους, βέβαιοι ότι αν συλληφθούν θα αφεθούν σχεδόν αμέσως ελεύθεροι.
Ένα ευνομούμενο Κράτος, θα πρέπει να αποδώσει συμπάθεια στους γονείς αυτών των
ανθρωποειδών, απαλλάσσοντάς τους, από την ιδιότητα του γονέα εν ζωή ανθρωποειδούς και
αυτό μπορεί να γίνει με την επαναφορά της ποινής του θανάτου, για όσους συλλαμβάνονται για
τρομοκρατικές ενέργειες. Ως τρόπο εκτέλεσης της θανατικής ποινής, προτείνω να είναι ίδια με την
μέθοδο που ακολουθούν οι ίδιοι στις θηλυπρεπείς και θρασύδειλες δολοφονικές επιθέσεις των.
Και ας μου επιτρέψουν οι κύριοι Εισαγγελείς, της όχι τυφλής δικαιοσύνης, να τους προτρέψω,
για όσους συλλαμβάνονται με βόμβες μολότοφ, την πρώτη φορά, να τους στέλνουν για μερικά
εικοσιτετράωρα πίσω από τα κάγκελα με σκοπό όχι τόσο την τιμωρία, αλλά τον χρόνο για
σκεπτικισμό και εάν συλληφθούν για δεύτερη φορά η ποινή να είναι πολυετής φυλάκιση. Έτσι,
θα αποτραπεί η μετάλλαξη αυτών των ανόητων, σε θηλυπρεπή θρασύδειλα ανθρωποειδή, που
συμμετέχουν σε δολοφονικές τρομοκρατικές επιθέσεις.
Βέβαια, όλα αυτά με την προϋπόθεση ότι συμφωνούμε πως διαβιούμε σ’ ένα ευνομούμενο
Κράτος!!
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ΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ!
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Τα
γραφεία
της
ΕΝΩΣΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Ε.Α., δέχτηκαν τις
προάλλες θρασύδειλη τρομοκρατική
επίθεση με γκαζάκια μέρα μεσημέρι,
με αποτέλεσμα να κινδυνεύσει η ζωή
και η σωματική ακεραιότητα των δύο
υπαλλήλων του Συνεταιρισμού και
του Γραμματέα του Συνεταιρισμού
και Προέδρου της I.P.A., καθώς και
δύο ακόμη συναδέλφων μας που
βρίσκονταν εκείνη την στιγμή στα
γραφεία.

ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ Ιωάννης
Μέλος της Ε.Α.Υ.Ν.Θ.
Αντιπρόσωπος Π.Ο.ΑΣ.Υ.
Μέλος Δ.Σ. ΙPA Θεσ/νίκης

Καταρχάς, θέλω να τους εκδηλώσω τη συμπαράστασή μου και να τους ευχηθώ να μην
ξανααντιμετωπίσουν κάτι παρόμοιο στο μέλλον.
Γιατί άραγε τα γραφεία μας να αποτελούν στόχο για τους τρομοκράτες; Μήπως γιατί η ΕΝΩΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Ε.Α. με τις δυναμικές παρεμβάσεις της για τους συνταξιούχους Συναδέλφους
μας αποτελεί απειλή για κάποιους; Και αν ναι γιατί; Η IPA Θεσσαλονίκης γιατί να αποτελεί
στόχο; Μήπως γιατί εκδίδει το περιοδικό «ΔΥΝΑΜΗ» και διαθέτει μία ιδιαιτέρως δυναμική και
ενημερωτική ιστοσελίδα, μέσα από την οποία πέραν όλων των άλλων βρίσκουν βήμα οι εκπρόσωποι
του «ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΥ»; Η αλήθεια είναι ότι από την πρώτη στιγμή που
εκδόθηκε το περιοδικό και λειτούργησε η ιστοσελίδα έτυχαν καθολικής και θερμής αποδοχής
από το σύνολο των Συναδέλφων μας. Πολλοί ήταν όμως και αυτοί που και την κυκλοφορία του
περιοδικού ήθελαν να σταματήσουν και την ιστοσελίδα ΜΑΣ να καταργήσουν. Δεν τα κατάφεραν
όμως και συνεχίζουμε το ίδιο μαχητικά. Το ότι κάποιοι άλλοι θέλησαν να πυρπολήσουν τα γραφεία
μας, ακόμα και να προκαλέσουν θύματα δεν περιμέναμε ότι θα συμβεί. Ούτε αυτοί τα κατάφεραν
όμως. Και όχι μόνο δεν μας φόβισαν, αλλά κάτι τέτοιες ενέργειες μας κάνουν να συνεχίζουμε
ακόμα πιο δυναμικά! Κάτι τέτοιες ενέργειες αποδεικνύουν περίτρανα ότι βρισκόμαστε στο σωστο
δρόμο! Μέσα από το περιοδικό «ΔΥΝΑΜΗ», την ιστοσελίδα ΜΑΣ και όποιον άλλο τρόπο μπορώ,
σας διαβεβαιώνω κι εγώ με τη σειρά μου, ότι θα συνεχίσω να ΣΑΣ ΥΠΗΡΕΤΩ ΔΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ
και να αγωνίζομαι για την ΕΛΛΑΔΑ, την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ και τον ΕΛΛΗΝΑ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ! Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ! ΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ! Και αυτό μπορούμε να το πετύχουμε αν είμαστε ενωμένοι και αν δώσουμε να
καταλάβουν οι τρομοκράτες ότι δεν τους φοβόμαστε και ότι θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε
για τα δίκαιά μας και τα πιστεύω μας! ΚΑΜΙΑ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ ΑΝΕΓΚΕΦΑΛΩΝ και κανενας
ΠΥΡΗΝΑΣ ΑΝΩΜΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΟΤΗΤΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΜΑΣ
ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΝΑ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΜΑΣ ΦΙΜΩΣΟΥΝ! ΟΛΟΙ ΜΑΣ
ΕΝΩΜΕΝΟΙ, ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ!.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Η Τοπική Διοίκηση I.P.A. Ν. Θεσσαλονίκης, για την
καλύτερη εξυπηρέτηση των συναδέλφων, με απόφαση του Δ.Σ. όρισε ως
υπεύθυνο εκπρόσωπο για το Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και τον
συνάδελφο ΚΑΤΣΑΟΥΝΙΔΗ Νικόλαο τηλ. 6945813378 που υπηρετεί στην
ΔΑΘ/Λέσχη.
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ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Χριστόδουλος
Υπεύθυνος
Δημοσίων Σχέσεων I.P.A. Νομού Θεσσαλονίκης

4.000 Χρόνια Ελληνικής Ιστορίας και Πολιτισμού.

Στη Χαλκιδική, στο σπήλαιο των Πετραλώνων, συναντάμε τον
πρώτο άνθρωπο που κατοίκησε στην Ελλάδα. Με κύριο εργαλείο
την πέτρα θα ζήσει δεκάδες χιλιάδες χρόνια. Η ζωή όμως παίρνει άλλη μορφή στην Νεολιθική
εποχή. Τώρα πια ο άνθρωπος ζει σε πλινθόκτιστα σπίτια, δημιουργεί οικισμούς και καλλιεργεί τη
γη. Ο πηλός στα χέρια του γίνεται υλικό για σκεύη και καλλιτεχνήματα.
Τα μικρά πήλινα ειδώλια από τη Νέα Νικομήδεια (6.000π.Χ) και τα πήλινα κεφάλια από τη Δράμα
(4.00π.Χ) μαρτυρούν την ευαισθησία και την προσπάθεια του να εκφραστεί. Γύρω στα 2.300π.Χ στη
Μακεδονία εμφανίζονται νέες ομάδες. Στ’ αχνάρια τους βρίσκουμε τη μοίρα των Ελλήνων. Σιγάσιγά μαθαίνουν τη χρήση του χρήση του χαλκού στην αρχή και του σιδήρου αργότερα. Σιδερένια
όπλα , χάλκινα κοσμήματα, τύμβων της Βεργίνας δείχνουν το επίπεδο του πολιτισμού του τότε
ανθρώπου . Στ’ αρχαϊκά χρόνια ο αποικισμός των παραλίων της Μακεδονίας κάνει στενότερες
τις επαφές με τον υπόλοιπο Ελληνισμό. Αγγεία από την Κόρινθο και την Αθήνα ταξιδεύουν προς
τη Μακεδονία, όπως και τα στοιχεία της αρχιτεκτονικής των Ιώνων. Στους κλασικούς χρόνους
η επίδραση της νότιας Ελλάδας γίνεται πιο γόνιμη και δημιουργική. Ο βασιλιάς Αλέξανδροςπρόγονος του Μεγαλέξανδρου- παίρνει μέρος στους Ολυμπιακούς αγώνες, όπου μόνο Έλληνες
αγωνίζονταν. Στ’ ανάκτορα της Βεργίνας φιλοξενούνται φιλόσοφοι, ποιητές , ζωγράφοι και
μουσικοί. Ο Αριστοτέλης ανοίγει το δρόμο στην ευρωπαϊκή σκέψη. Καλλιτεχνήματα επηρεασμένα
από τις δημιουργίες των Ιώνων θα πάρουν μια ιδιαίτερη μορφή στα χέρια των ντόπιων καλλιτεχνών.
Χτίζονται πόλεις πάνω σε τελειοποιημένα σχέδια .Ζωγράφοι δημιουργούν μεγαλόπνοα έργα στους
τοίχους των ανακτόρων και των βασιλικών τάφων. Τεχνίτες δουλεύουν με ευαισθησία το χρυσό.
Η τέχνη αυτή θα εξαπλωθεί ως τα βάθη της ανατολής και θ’ αφομοιωθεί από τους ντόπιους
πληθυσμούς μαζί με την ανάμνηση του Αλεξάνδρου. Ο Μεγάλος Βασιλιάς θα ζήσει μέσα στους
μύθους και από κει στη μνήμη του μεσαιωνικού ανθρώπου, που θα την περάσει στην Ευρώπη της
Αναγέννησης. Ο Χριστιανισμός έφτασε από τα πρώτα χρόνια στην Μακεδονία , αφού ο ίδιος ο
Απόστολος Παύλος ταξίδεψε και δίδαξε στην γη της. Η Θεσσαλονίκη γίνεται η δεύτερη πόλη
της Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Μεγάλα και λαμπρά κοσμικά , εκκλησιαστικά και μοναστηριακά
έργα χτίζονται σε όλη τη Μακεδονία. Στην Καστοριά και στη Βέροια δεκάδες εκκλησίες που μέσα
τους συναντάμε αρχαγγέλους , αγίους και νεότερους αφιερωτές . Η Θεσσαλονίκη πάλι με τις
πενήντα επτά εκκλησίες και τα σαράντα μοναστήρια και μετόχια , με τα ψηφιδωτά των εκκλησιών
της , δίνει τον δικό της πλούτο. Και τέλος η υπέροχη, ακατάβλητη μοναστική πολιτεία του Αγίου
Όρους . Στην τουρκοποιημένη Μακεδονία κάθε κίνηση ατονεί ως την ώρα που οι Έλληνες θα
πάρουν ένα μέρος της οικονομίας στα χέρια τους (18ος αι.). Η τέχνη αυτή την εποχή στηρίζεται
στη λαϊκή έμπνευση, που πλούσια δείγματά της υπάρχουν σε ξυλόγλυπτες πόρτες , σταμνιά ,
φορεσιές , χρυσά και αργυρά κοσμήματα. Θα τη δούμε σε Μακεδονίτικα αρχοντικά και εκκλησίες.
Το 1912, η Μακεδονία απελευθερώνεται και ενσωματώνεται στην ελληνική επικράτεια. Έκτοτε,
ακολουθεί αδιαίρετα την πορεία του σύγχρονου ελληνισμού, συμβολική αφετηρία και κατάληξη
της ψυχής και του πολιτισμού του.
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GREECE - MACEDONIA
Diligence: Christos V. Christodoulis
Head of Public Relations - GREEK SECTION THESSALONIKI REGION
4000 YEARS OF GREEK HISTORY AND CIVILIZATION.

The remains of the first man to inhabit Greece were found in Chalkidiki in Petralona Cave. For tens of thousands of years he used tools made only from stone. In the Neolithic era life took on another aspect.
By then he lived in sun-dried brick houses, he founded settlements and cultivated the earth. He made his
working clay with his hands and created objects of art. The small clay- figurines from Nikomidia (6.000
B.C) and the clay heads from Drama(4.000B.C) reveal his sensitivity and his efforts for self-expression.
Around the year 2.300 B.C , new groups of people appeared in Macedonia. In their traces the course of
the Greek’s history can be discerned. Little by little they learned the use of metals bronze to start with and
iron later on. At the funeral mounds of Vergina, the excavations revealed iron weapons, bronze jewelry and
decorative objects indicating the level of civilization these people had reached.
During the archaic Period, colonies founded on the coast line, brought Macedonia into closer contact with
the rest of the Greek world. Pottery and Ionian architecture elements were transferred from Corinth and
Athens to Macedonia.
In the classical era, the influence of southern Greece became even more prolific and creative. King Alexanter , ancestor of Alexanter the Great, took part in the Olympic games, which were closed to non-Greeks.
The Palace of Vergina played host to philosophers, poets, artists and musicians. Aristotle introduced the
way to European thought. Masterpieces influenced by the creative works of the Ionians took on a different
form in the hands of local artists.
Cities were built according to perfected plans. The royal palaces interior and the walls of the royal tombs
were decorated with the masterpieces great artists. Craftsmen did wonders with gold. This art eventually
spread to the far East and was adopted by the local populations together with Alexanter’s memory.
The Great King lived on their myths and his memory passed on from the medieval man to Renaissance
Europe.
Christianity came to Macedonia when it was still in its infancy, taught by St. Paul himself, who traveled
in their land.
Thessaloniki became the second city of Byzantine Empire. Grand and magnificent civic monuments,
churches and monasteries were erected throughout Macedonia.
In Kastoria and in Veria there are dozens of churches whose interiors are decorated with portraits of archangels, saints and more recent donors.
Thessaloniki has it’s own treasures to offer, there are fifty-seven churches forty monasteries dependencies
with vaulted ceilings and colorful mosaics. Nothing however compares to the exquisite, unsurpassed monastic state of Mount Athos.
In Turkish- occupied Macedonia everything declined until the moment when Greeks were able to acquire
some control over the region’s economy during the 18th century.
The art of that era is expressed trough the local craftsmen, whose superb work can be seen in the carved
doors, pottery, costumes gold and silver jewelry. It can be admired in Macedonian’s old mansions and
churches.
Macedonia was liberated and incorporated to the Greek territory. Since then it has been part of the Greek
state, a symbol of the origin of the Greek spirit and civilization.

Κάντε κλικ στο. www.ipathessaloniki.gr
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΑΜΟΥ

"Άλλη μια πολύ τιμητική διάκριση για τον Γιώργο Αβραμίδη, είναι η εκλογή του στον Σύνδεσμο
Φίλων Ελληνικής Αστυνομίας Σάμου. Η Τοπική Διοίκηση I.P.A. Νομού Θεσσαλονίκης, συγχαίρει
το επίτιμο Μέλος της, ο οποίος προκαλεί τον θαυμασμό με την σπουδαία δραστηριότητά του. Ένα
μεγάλο μπράβο στον Γιώργο Αβραμίδη."

ΚΟΡΔΟΝΟΥΡΗΣ Παναγιώτης Αστυνομικός Διευθυντής, ΜΟΥΖΑΚΗΣ Κυριάκος πρόεδρος
Συνδέσμου φίλων Αστυνομίας, ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Γεώργιος πρόεδρος Τ.Δ ΙΡΑ Σάμου.
Στις εκλογές που διεξήχθησαν την Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2011 εξελέγησαν οι κάτωθι που θα
απαρτίζουν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου φίλων Αστυνομίας.
Διοικητικό Συμβούλιο
Αναπληρωματικά μέλη Δ.Σ.
ΜΟΥΖΑΚΗΣ Κυριάκος
ΜΑΥΡΕΛΟΣ Εμμανουήλ
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Γεώργιος
ΜΩΡΑΪΤΗΣ Μιχάλης
ΒΑΡΟΥΜΑΣ Νικόλαος
ΠΟΘΑ Βασιλική
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος
Εξελεγκτική Επιτροπή
ΑΜΥΡΣΩΝΗΣ Γιακουμής
ΤΣΟΥΠΑΝΑΡΙΑΣ Γ.
ΤΣΑΚΑΛΩΦΑΣ Ευάγγελος
ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ Χ.
ΜΗΤΩΝΑΣ Στέφανος
ΜΑΝΩΛΙΑΔΗΣ Δ.

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ I.P.A. ΣΑΜΟΥ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΑΜΟΥ

Έκοψαν την πίτα τους από κοινού η Τοπική Διοίκηση Σάμου της Διεθνής Ένωσης Αστυνομικών
και ο Σύνδεσμος Αποστράτων Αστυνομικών Σάμου την Κυριακή 23-1-2011 στην αίθουσα της
Λέσχης Αξιωματικών της 79 ΑΔΤΕ Σάμου.

Στην Σάμο βρέθηκε προσκεκλημένος της Τοπικής Διοίκησης Σάμου ο Παγκόσμιος Γραμματέας
της Διεθνής Ένωσης Αστυνομικών Ι.Ρ.Α και πρόεδρος του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος της
Ι.Ρ.Α. κ. Γεώργιος ΚΑΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ.
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΑΜΟΥ

Αριθ. Πρ.: 1

Σάμος 13 Ιανουαρίου 2011

Δελτίο Τύπου

Προς: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Τοπικές Διοικήσεις - Μ.Μ.Ε.
Θέμα: Aρχαιρεσίες της Τ. Δ. I.P.A. Νομού Σάμου και το Διοικητικό Συμβούλιο.
Την 12η Ιανουαρίου 2011 έγιναν αρχαιρεσίες της Τοπικής Διοίκησης Σάμου
από τις οποίες εκλέχθηκαν τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της
Εξελεγκτικής Επιτροπής. Την 13η Ιανουαρίου 2011 συνήλθε το νεοεκλεγέν
Διοικητικό Συμβούλιο και συγκροτήθηκε σε σώμα με την ακόλουθη σύνθεση:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ :
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α ' :
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β ' :
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ ' :
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ :
ΑΝΑΠΛ/ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ :
ΤΑΜΙΑΣ:
ΑΝΑΠΛ/ΤΗΣ ΤΑΜΙΑ:
ΥΠΕΥΘ. ΔΗΜ.ΣΧΕΣΕΩΝ:

Αναπληρωματικά μέλη Δ.Σ.
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗΣ Γεώργιος
ΧΙΩΤΕΛΗΣ Δημήτριος
ΠΑΝΤΕΛΟΥΚΑΣ Νικόλαος
Γ Ι Α Τ Ο Δ. Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
		
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Γεώργιος		

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Γεώργιος
ΠΕΤΡΟΥ Σταματία
ΑΣΒΕΣΤΑΣ Ευστράτιος
ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ Θεόφιλος
ΜΗΤΩΝΑΣ Στέφανος
ΤΣΙΡΙΓΟΣ Δημήτριος
ΚΟΥΛΟΥΚΤΣΗΣ Βασίλειος
ΣΚΟΥΠΡΑΣ Γεώργιος
ΣΑΚΕΡΛΗΣ Γεώργιος

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δημ.
ΜΕΛΟΣ: ΣΑΚΕΡΛΗΣ Νικόλαος
ΜΕΛΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΕΛΙΑΣ Νικ.
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΗΤΩΝΑΣ Στέφανος

ΑΝΕΚΔΟΤΟ

Οι παπαγάλοι και η παπαγαλίνα.

Μια γυναίκα έχει ένα πρόβλημα με την παπαγαλίνα της η οποία λέει συνέχεια: "Είμαι πολύ
ξαναμμένη, θέλεις να κάνουμε τρελλίτσες;"
Η γυναίκα δεν ξέρει τι να κάνει και μετά από καιρό καταλήγει στον παπά της ενορίας.
"Παπά μου το και το. Τι θα κάνω με την παπαγαλίνα μου; Ο κόσμος που μπαίνει μέσα στο σπίτι
μου, την ακούει να λέει αυτά τα πράγματα και δεν ξέρω τί μπορεί να σκέφτονται.."
"Τέκνον μου μην ανησυχείς, νομίζω πως ξέρω την λύση. Εγώ έχω δύο πολύ θεοσεβούμενους
παπαγάλους. Από το πρωί μέχρι το βράδυ διαβάζουν την Βίβλο και προσεύχονται... Εάν την
φέρεις την παπαγαλίνα σου και περάσουν μαζί κάποιο χρόνο ίσως να την επηρεάσουν θετικά
και το ρεπερτόριό της να αλλάξει. Τί λές;" "Καταπληκτική ιδέα πάτερ!!"
Έτσι την επόμενη μέρα βάζουν την παπαγαλίνα μέσα στο κλουβί. Με το που βλέπει η παπαγαλίνα
τους παπαγάλους τους λέει: "Είμαι πολύ ξαναμμένη. Θέλετε να κάνουμε τρελλίτσες; "
Τότε ο ένας παπαγάλος κοιτάει τον άλλο και λέει:
"Πέτρο πέτα την Βίβλο... Οι προσευχές μας εισακούσθηκαν".
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Η ΤΟΠΙΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ I.P.A.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΝ ΣΑΜΟ

Μετά από πρόσκληση της Τοπικής Διοίκησης
I.P.A. Σάμου, ο Πρόεδρος της Τοπικής Διοίκησης
I.P.A. Θεσσαλονίκης και ο Γενικός Γραμματέας,
επισκέφτηκαν στις 05 Μαρτίου 2011 την
πανέμορφη Σάμο. Στην Σάμο τους περίμενε ο
Πρόεδρος της I.P.A. Σάμου κ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ
Γεώργιος, ο οποίος όλες τις ημέρες παραμονής
τους στο νησί, ήταν συνεχώς κοντά τους.
Ιδιαίτερα συγχαρητήρια αξίζουν τα Δ.Σ. της
I.P.A. Σάμου και του Συνδέσμου Αποστράτων
Αστυνομικών, για την σεμνή τελετή –
επιμνημόσυνη δέηση, που πραγματοποιήθηκε
στις 06 Μαρτίου 2011 στο Μνημείο πεσόντων
Αστυνομικών το οποίο βρίσκεται στο προαύλιο
της Εκκλησίας Αγίας Ειρήνης.

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Γεώργιος - ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας - ΣΑΚΕΡΛΗΣ Γεώργιος- ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Β. –
ΜΟΥΖΑΚΗΣ Κυριάκος

Συνέντευξη στα Μ.Μ.Ε.

Με τον Διοικητή της 79 ΑΔΤΕ
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Ήταν συγκινητική η προσέλευση πλήθους πολιτών και επιβλητική η παρουσία του Διοικητή της 79 ΑΔΤΕ
Σάμου Ταξίαρχου κ. ΒΙΓΛΑ Αναστασίου, ο οποίος συνέβαλε και στα διαδικαστικά της τελετής. Υποτονική
και άχρωμη η συμμετοχή των συναδέλφων, καθώς ο απερχόμενος Αστυνομικός Διευθυντής, ο οποίος την
προηγούμενη ημέρα προήχθη σε Ταξίαρχο, είναι φανερό ότι δεν έδωσε τις δέουσες οδηγίες και διαταγές
σχετικά. Αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι και ο ίδιος προσήλθε στον χώρο με πολιτική περιβολή!!!
Όταν κανείς ασχολείται μόνο με τις κρίσεις, το αποτέλεσμα άλλων προσπαθειών είναι πάντα θλιβερό!!!

Ο Διοικητής της 79 ΑΔΤΕ Ταξίαρχος κ. ΒΙΓΛΑΣ Αναστάσιος, παρέθεσε δεξίωση προς τιμήν του προεδρείου
της Τοπικής Διοίκησης I.P.A. Νομού Θεσσαλονίκης, στην διάρκεια της οποίας από τα προεδρεία της i.p.a.
Σάμου και του Συνδέσμου Αποστράτων Αστυνομικών, επιδόθηκε τιμητική πλακέτα στον Πρόεδρο της Τ.Δ.
I.P.A. Θεσσαλονίκης. Ο Πρόεδρος της I.P.A. Θεσσαλονίκης, απένειμε τιμητική πλακέτα στον Πρόεδρο της
i.p.a. Σάμου, αναμνηστικό δώρο στον Πρόεδρο του Συνδέσμου Αποστράτων Σάμου και το λάβαρο της
Τοπικής i.p.a. Θεσσαλονίκης στον Διοικητή της 79 ΑΔΤΕ.

Με τον Πρόεδρο της Ι.Ρ.Α. Σάμου
Τaξίαρχο κ. Αβραμίδη Γεώργιο.

Με τον Πρόεδρο του Συνδέσμου
Αποστράτων Αστυνομικών
Σάμου κ. ΣΑΚΕΡΛΗ Γεώργιο.

Στο χωριό Παλαιόκαστρο (Καθαρή Δευτέρα)

Με τον Διοικητή της 79 ΑΔΤΕ
κ. ΒΙΓΛΑ Αναστάσιο.

Στα γραφεία του ΛΑ.Ο.Σ στο Βαθύ Σάμου.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Φίλων Αστυνομίας Σάμου κ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Κυριάκος, παρέθεσε γεύμα προς
τιμήν του Προέδρου και του Γ. Γραμματέα της Τοπικής Διοίκησης i.p.a. Νομού Θεσσαλονίκης.
Η Τοπική Διοίκηση I.P.A. Θεσσαλονίκης, ευχαριστεί θερμά για την άριστη φιλοξενία τους Προέδρους και
τα Δ.Σ. των: 1) Τοπική Διοίκηση I.P.A. Σάμου, 2) Σύνδεσμο Αποστράτων Αστυνομικών Σάμου, 3) Σύνδεσμο
Φίλων Αστυνομίας Σάμου. Επίσης ευχαριστεί θερμά για την φιλοξενία, τον Διοικητή της 79 ΑΔΤΕ Σάμου
Ταξίαρχο κ. ΒΙΓΛΑ Αναστάσιο, καθώς και τον Υποδιοικητή και όλους τους βαθμοφόρους και απλούς
στρατιώτες.
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Πως αντιμετωπίζει
η Ισπανία
τους μετανάστες

(αφιερωμένο σε κάθε ελεύθερα σκεπτόμενο Έλληνα)

Γεώργιος Λαμπάδας
Αντιπρόεδρος Τ.Δ. IPA
Νομού Θεσσαλονίκης

george.lamp@hotmail.com

Mήνυμα "ευρωπαίου πολίτη"
από άλλη δημοκρατική χώρα της
Ευρώπης:

Όταν ήρθα στην Ισπανία πήγα στο Δημαρχείο να δηλωθώ (νόμος!) για να πάρω άδεια παραμονής και άδεια
εργασίας (και ας είμαι πολίτης χώρας της E.E). Εκεί μου ζήτησαν:
1) Αντίγραφο ποινικού μητρώου από την χώρα από την οποία κατάγομαι (Ελλάδα).
2) Αντίγραφο ποινικού μητρώου από την χώρα από την οποία ήρθα στην Ισπανία (Γερμανία).
Τα δυο παραπάνω για να βεβαιωθούν ότι δεν πήγα "κυνηγημένος" στην Ισπανία να ζήσω. Κατόπιν ήλεγξαν
επιτόπου εάν έχω διεθνές ένταλμα σύλληψης από Europol η Ιντερπόλ.
3) Με έστειλαν στο ΙΚΑ της Καταλονίας όπου έπρεπε να κάνω εξετάσεις για Ηπατίτιδα, Σύφιλη, AIDS,
φυματίωση και λοιπές κολλητικές αρρώστιες.
4) Έπρεπε να κάνω ένορκη δήλωση ότι εκείνη τη στιγμή δεν διώκομαι σε καμία χώρα για ποινικό αδίκημα
και ούτε γίνεται αστυνομική / δικαστική ερευνά εις βάρος μου (και ας μην έχει γίνει ακόμη το δικαστήριο).
Εφόσον προσκόμισα όλα τα παραπάνω έπρεπε να βρω σπίτι να μείνω. Στο μεσοδιάστημα εμένα σε
Ξενοδοχείο, καθότι στην Ισπανία απαγορεύεται ιδιοκτήτης να νοικιάσει σπίτι σε αλλοδαπό, εφόσον δεν
έχει άδεια παραμονής και εφόσον δεν πάει με τον υποψήφιο νοικάρη στο τοπικό αστυνομικό τμήμα όπου
πρέπει να ελέγξει τον νοικάρη η αστυνομία και να δώσει συγκατάθεση!!!
Η τιμωρία είναι κατάσχεση του διαμερίσματος!!!
Μου βγήκε η άδεια παραμονής (για έξι μήνες αρχικά) και άρχισα να ψάχνω σπίτι.
Βρήκα σπίτι και πήγα με τον ενοικιαστή στο πλησιέστερο τμήμα όπου η αστυνομία έλεγξε και εμένα και
την άδεια παραμονής μου και έδωσε τη συγκατάθεση της. Με αυτό το χαρτί πήγα ξανά στο δημαρχείο
και κατόπιν πήρα άδεια εργασίας και πήρα και από την Εφορία ΑΦΜ. Έως ότου βρω δουλειά έπρεπε να
πληρώνω το ΙΚΑ από την τσέπη μου (90 Euro το μήνα) ώστε να είμαι ασφαλισμένος. Κατόπιν αυτών μου
συνέστησαν να διαβάσω μερικά χωρία του ισπανικού δικαίου (όσον αφορά τι είναι ποινικά αδικήματα, τι
πλημμελήματα κτλ.) και με ενημέρωσαν ότι εάν αρχικά τον πρώτο χρόνο υποπέσω σε σοβαρό αδίκημα τότε
θα απελαθώ σούμπιτος (sic) προς την χώρα από την οποία κατάγομαι (όχι σε αυτήν από την οποία πήγα εκεί)
και θα παρακρατηθεί η τυχόν περιουσία μου (λογαριασμοί σε ισπανικές τράπεζες) από το ισπανικό κράτος!
Σημειωτέον ότι εγώ ήρθα Μετανάστης στην Ισπανία και όχι Λαθρομετανάστης (όπου οι διαδικασίες είναι
πολύ πιο δύσκολες για να πάρεις άδεια παραμονής, σχεδόν αδύνατο).
Ρωτώ λοιπόν τους βαθιά δημοκρατικούς συνέλληνες:
Στην Ελλάδα, ποιός από τους λαθρομετανάστες θα πέρναγε επιτυχώς την παραπάνω διαδικασία;?
ΕΙΔΗΣΕΙΣ της τελευταίας στιγμής:
Σε εκλογές που έγιναν στις Τοπική Διοίκηση Άρτας, επανεξελέγη Πρόεδρος ο ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ Ανδρέας.
Σε εκλογές που έγιναν στην Τοπική Διοίκηση Ευρυτανίας επανεξελέγη Πρόεδρος ο ΠΑΤΛΙΑΣ Ανδρέας.
Σε εκλογές που έγιναν στην Τοπική Διοίκηση Κοζάνης, Πρόεδρος εξελέγη η ΡΩΜΑ Φωτεινή.
Σε εκλογές που έγιναν στην Τοπική Διοίκηση Γρεβενών, Πρόεδρος εξελέγη η ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Κων/να.
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ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
(Από τον: ΒΑΣΙΛΑΚΗ Ηλία Mερισματούχο του ΜΤΣ)

Απόδοση Μερισμάτων και Β.Ε.Α. (πρώην προικοδοτήσεις)

Στάση πληρωμών = χρεωκοπία του Κράτους !!!

Η Διοίκηση του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, αφού ετσιθελικά αποφάσισε μείωση των μερισμάτων κατά
25% με ταυτόχρονη αύξηση τα κρατήσεων από τους εν ενεργεία κατά 25%, εφαρμόζει από τον Σεπτέμβριο
του έτους 2008 στάση πληρωμών στα Β.Ε.Α. (πρώην προικοδοτήσεις)!! Παιδιά συναδέλφων άνω των 25 ετών
και έχοντας τελέσει γάμο, υπέβαλαν τα δικαιολογητικά για την χορήγηση Β.Ε.Α., περιμένουν περισσότερο
από 30 μήνες για να λάβουν τα χρήματα και από το Μ.Τ.Σ. η απάντηση είναι ότι δεν υπάρχουν χρήματα!!
Να σημειωθεί ότι τα χρήματα αυτά είναι προϊόν υποχρεωτικών κρατήσεων επί 25 ετών των γονέων αυτών
των παιδιών!! Το εξωφρενικό, είναι, η κυνική ομολογία του Μ.Τ.Σ. σε έγγραφο που έστειλε στην Ένωση
Αστυνομικών ε.α. Νομού Θεσσαλονίκης, στο οποίο έγγραφο, ο Διευθυντής του Μ.Τ.Σ. δηλώνει ότι τα
τελευταία 5 χρόνια, τα χρήματα από τις κρατήσεις για ΒΕΑ, δινόντουσαν στα τριμηνιαία μερίσματα!!
Η Διοίκηση του Μ.Τ.Σ. είναι διορισμένη από τον εκάστοτε Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Άρα το Κράτος
φέρει ακεραία την ευθύνη για την διασφάλιση των κρατήσεων επί 30 και πλέον έτη των Αστυνομικών και
Στρατιωτικών. Το Κράτος, η σημερινή Κυβέρνηση, οφείλει αμέσως να επιχορηγήσει το Μ.Τ.Σ. με τα ανάλογα
κεφάλαια, ώστε να ανταποκριθεί το Ταμείο στους δικαιούχους Μερισματούχους για την άμεση απόδοση
των Β.Ε.Α. Ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών ε.α. Νομού Θεσσαλονίκης κ. ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ Σωτήριος
δηλώνει ότι η Ένωση Αστυνομικών ε.α. Νομού Θεσσαλονίκης, θα προβεί σε όλες εκείνες τις ενέργειες ώστε
να αναδείξει στην Κοινωνία την θλιβερή - νοσηρή αυτή υπόθεση (ήδη ενημερώθηκαν όλοι οι Βουλευτές
του Νομού Θεσσαλονίκης) και θα προσφύγει σε κάθε νόμιμη αρχή για να διαφυλάξει τα συμφέροντα των
μελών της!! Ας το λάβει αυτό σοβαρά υπόψιν η σημερινή Κυβέρνηση. Και κάτι ακόμη για το οποίο δεν
είδαμε αντιδράσεις από αυτούς που θα έπρεπε. Τα μέλη της Κυβέρνησης και κάθε ανευθυνο-υπεύθυνος
αυτής της χώρας ας είναι λίγο προσεχτικότερος όταν απευθυνόμενος σε Αστυνομικούς και Στρατιωτικούς
τους αποκαλεί αντιπαραγωγικούς και προσθέτει την φράση «μαζί τα φάγαμε». Λίγη ντροπή, και ας κοιτάξει
ο καθένας τους πόσο παραγωγικός ήταν για την χώρα, πριν ανοίξει το στόμα του και βλασφημεί, διότι περί
βλασφημίας και βλακείας τελικώς μπορεί να προσδιορισθεί τέτοια συμπεριφορά.
Ο Πρωθυπουργός ας τους μαζέψει λίγο αυτούς τους απίθανους.

ANEKΔOTO

Ένα αεροπλάνο ταξιδεύει προς Μελβούρνη, όταν μια ξανθιά σηκώνεται από την οικονομική θέση και
πηγαίνει στην πρώτη θέση. Η αεροσυνοδός η οποία παρακολουθούσε, πήγε κοντά της και της ζήτησε να δει
το εισιτήριο της. Αφού το κοίταξε της εξήγησε ότι θα πρέπει να......επιστρέψει πίσω στην οικονομική θέση.
Η ξανθιά απάντησε "είμαι νέα, όμορφη, ταξιδεύω για Μελβούρνη και θα μείνω εδώ".
Η αεροσυνοδός μπήκε τότε στο πιλοτήριο και εξήγησε στον πιλότο και στον συγκυβερνήτη τι συνέβηκε.
Ο συγκυβερνήτης βγήκε έξω και προσπάθησε να εξηγήσει στην ξανθιά ότι είχε πληρώσει για οικονομική
θέση και δεν επιτρεπόταν η παραμονή της στην πρώτη θέση.
Η ξανθιά απάντησε "είμαι νέα, όμορφη, ταξιδεύω για Μελβούρνη και θα μείνω εδώ". Ο συγκυβερνήτης
επιστρέφει απελπισμένος στο πιλοτήριο.
Ο πιλότος τον βλέπει και τον ρωτά. "Είναι ξανθιά είπες? Κανένα πρόβλημα. Είμαι παντρεμένος με ξανθιά
και μπορώ να μιλήσω την γλώσσα της.Την πλησιάζει, της ψιθυρίζει κάτι στο αυτί και αμέσως η ξανθιά
σηκώνεται λέει στον πιλότο "συγνώμη δεν το ήξερα" και επιστρέφει πίσω στην οικονομική.
Οι άλλοι δύο έχουν μείνει να κοιτάζουν απορημένοι. "Τι στο καλό της είπες ?"
Ο πιλότος απάντησε: "Της είπα ότι οι πρώτες θέσεις δεν πηγαίνουν Μελβούρνη!"
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΑΘΗΝΩΝ 188 ΛΑΜΙΑ Τ.Κ. 35100

Λαμία 10 Ιανουαρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕΩΣ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Στην Λαμία την 29 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2010 έγιναν οι αρχαιρεσίες της Τοπικής
Διοίκησης Φθιώτιδας με τις οποίες εκλέχθηκαν τα μέλη του Δ.Σ.
Στις 6-10-2010 συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο σε πρώτη συνεδρίαση και συγκροτήθηκε σε
σώμα με μυστική ψηφοφορία από τους:
Πρόεδρος: ΣΤΑΣΙΝΟΣ Νικόλαος τηλ. 6973322481
Α΄ Αντιπρόεδρος: ΑΡΜΟΥΤΙΔΗΣ - ΠΕΤΡΙΔΗΣ Πέτρος τηλ. 6977274436
Β΄ Αντιπρόεδρος: ΜΠΑΚΑΛΟΣ Κων/νος τηλ. 6982248700
Γ΄ Αντιπρόεδρος: ΑΡΕΚΛΑΚΗΣ Ιωάννης τηλ. 6984170501
Γεν. Γραμματέας: ΧΑΨΑΣ Μενέλαος τηλ. 6974641168
Βοηθ. Γραμματέας: ΣΠΑΝΑΚΗ Δήμητρα τηλ. 6982627452
Ταμίας: ΝΤΖΑΒΙΔΑΣ Βασίλειος τηλ. 6944464218
Βοηθ. Ταμία: ΠΑΤΗΘΡΑ Ιουλία τηλ. 6974586205
Αρμόδιος Δημοσίων Σχέσεων: ΚΑΤΣΑΜΑΣ Νικόλαος τηλ. 6948622911
Τα εκλεγέντα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής συγκροτήθηκαν σε σώμα ως κάτωθι:
Πρόεδρος: ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ Φώτιος
Μέλος: ΛΙΑΣΚΩΝΗΣ Ευάγγελος
Μέλος: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Δημήτριος
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΤΑΣΙΝΟΣ Νικόλαος
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΧΑΨΑΣ Μενέλαος

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Γ.Παπανδρέου 35α, Τ.Κ.66100 - Δράμα

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΡΑΜΑΣ

Δράμα 18 Φεβρουαρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Αρχαιρεσίες της 9ης Φεβρουαρίου 2011, για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου
και Εξελεγκτικής Επιτροπής της Τοπικής Διοίκησης Δράμας».
Σας γνωρίζουμε ότι την 9η Φεβρουαρίου 2011 έγιναν αρχαιρεσίες της Τοπικής Διοίκησης
Δράμας (I.P.A) από τις οποίες εκλέχθηκαν τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της
Εξελεγκτικής Επιτροπής. Την 17η Φεβρουαρίου 2011 συνήλθε το νεοεκλεγέν Διοικητικό
Συμβούλιο και συγκροτήθηκε σε σώμα με την ακόλουθη σύνθεση:
Πρόεδρος
		
ΣΚΑΡΛΙΟΣ Μηνάς
Α΄Αντιπρόεδρoς
ΚΑΛΤΣΑΣ Αθανάσιος
Β΄ Αντιπρόεδρος
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γεώργιος
Γ΄ Αντιπρόεδρος
ΒΟΥΛΤΣΙΟΣ Ιωάννης
Γ. Γραμματέας
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Γεώργιος
Βοηθ. Γεν. Γραμματέα
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Αναστάσιος
Ταμίας
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Παύλος
Βοηθός Ταμία
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ Ευάγγελος
Yπ. Δημ. Σχέσεων
ΕΓΓΛΕΖΟΥ Μαρία
Εξελεγκτική επιτροπή
Πρόεδρος
ΣΑΒΒΙΔΗΣ Αχιλλέας
Μέλος
ΕΥΚΑΡΠΙΔΟΥ Ευμορφίλη
Μέλος
ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ Παύλος
Για το Δ.Σ.
Ο Π ρ ό ε δ ρ ο ς: ΣΚΑΡΛΙΟΣ Μηνάς
Ο Γεν. Γραμματέας: ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Γεώργιος

- 18 -

2η Συνάντηση Φιλίας στην Θεσσαλονίκη στις 15-03-2011

Στην συνάντηση τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στην μνήμη του επιτίμου Προέδρου του Εθνικού Τμήματος
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Κων/νου και ενός λεπτού σιγή στην μνήμη των πρόσφατα δολοφονηθέντων από
κακοποιούς συναδέλφους ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΕΛΗ Ιωάννη και ΣΚΥΛΟΓΙΑΝΝΗ Γεωργίου.
Κύριο θέμα συζήτησης, υπήρξε το επερχόμενο Πανελλήνιο Συνέδριο της I.P.A. το οποίο φέτος θα διεξαχθεί
στην Κατερίνη και είναι εκλογικό.
Αναζητήθηκαν τρόποι ανάτασης του Εθνικού Τμήματος και μετά από πολύωρη διαλογική συζήτηση,
αποφασίσθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ στο ερχόμενο Συνέδριο, κάποιοι καλοί συνάδελφοι, να ενώσουν τις δυνάμεις
τους και να ζητήσουν από το Σώμα της Γενικής Συνέλευσης την ψήφο, υποσχόμενοι ότι θα εργαστούν με
ζήλο, για την ανασυγκρότηση του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος, δεσμευόμενοι για μια σειρά θεμάτων.
Α) Κάθε Τρίτο Διοικητικό Συμβούλιο στην Αθήνα, θα καλούνται και δύο Πρόεδροι Τοπικών Διοικήσεων,
διαφορετικοί κάθε φορά, οι οποίοι θα καταθέτουν απόψεις, προτάσεις και κριτικές για το έργο του Δ.Σ.
Β) Τα Διοικητικά Συμβούλια θα γίνονται τα μισά στην Αθήνα και τα άλλα μισά στις έδρες των Τοπικών
Διοικήσεων και θα καλούνται να συμμετέχουν και οι όμοροι νομοί.
Γ) Το περιοδικό «Νέα της i.p.a.» του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος, θα διαθέτει υποχρεωτικά τουλάχιστον
μία σελίδα σε κάθε Τοπική Διοίκηση και όλες οι σελίδες του, θα είναι έγχρωμες.
Δ) Εφόσον στους πρώτους 3 μήνες λειτουργίας του νέου Δ.Σ. δεν καλυφθούν οι Γραμματειακές ανάγκες με
διάθεση συναδέλφου από το Αρχηγείο, τότε θα προσληφθεί υπάλληλος , ο οποίος να γνωρίζει άριστα την
αγγλική και Η/Υ.
Ε) Οι ταυτότητες των μελών θα εκδίδονται εντός 15 ημερών, ώστε σε διάστημα 25 ημερών να έχουν
παραληφθεί από το μέλος μας.
ΣΤ) Θα γίνουν άμεσα συναντήσεις με την Φυσική και Πολιτική ηγεσία και θα διεκδικηθούν αφενός η διάθεση
συναδέλφου για την Γραμματειακή υποστήριξη καθώς και η έκδοση Π.Δ. ή Υ.Α. που να προβλέπεται η
στέγαση των Τοπικών Διοικήσεων στις Αστυνομικές Διευθύνσεις των νομών.
Ζ) Θα γίνει δραστική μείωση των εξόδων που αφορούν κυρίως ταξίδια στο εξωτερικό.
Θ) Στο εξωτερικό τα μέλη του Εθνικού Τμήματος, θα συνοδεύει υποχρεωτικά και ένας εκπρόσωπος Τοπικής
Διοίκησης, από διαφορετική Τ.Δ. κάθε φορά.
Η)Όλες οι αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων, θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Εθνικού
Τμήματος και θα αποστέλλονται εντός 10 ημερών με αλληλογραφία σε όλες τις Τοπικές Διοικήσεις.
Θ) Αναβάθμιση της ιστοσελίδας, με καθημερινή ενημέρωση.
Ι) Στα Πανελλήνια Συνέδρια, θα καταρτίζεται ημερήσια διάταξη των θεμάτων και ο Οικονομικός
απολογισμός – προϋπολογισμός, θα είναι δεύτερο θέμα αμέσως μετά τον Διοικητικό απολογισμό, ώστε να
δίνεται η δυνατότητα για περισσότερες τοποθετήσεις των Συνέδρων.
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ΙΑ) Το Εθνικό Τμήμα, θα εκδίδει Δελτία Τύπου για σοβαρά γεγονότα όπως π.χ. η πρόσφατη δολοφονία των
συναδέλφων ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΕΛΗ Ι. και ΣΚΥΛΟΓΙΑΝΝΗ Γ. τα οποία θα αποστέλλει σε όλα τα ΜΜΕ, θα
δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του και θα αποστέλλει επίσης σε όλες τις Αστυνομικές Υπηρεσίες Χώρας καθώς
και με fax στις Τοπικές Διοικήσεις.
ΙΒ) Θα αποσαφηνιστούν άμεσα οι υποχρεώσεις του Εθνικού Τμήματος και των Τοπικών Διοικήσεων,
έναντι του νεοϊδρυθέντος ταμείου ΤΕΑΤΔΕΑ.
ΙΓ) Θα ζητηθούν προτάσεις – υποδείξεις και κριτικές από όλες τις Τοπικές Διοικήσεις για την καλύτερη
λειτουργία του Εθνικού Τμήματος.

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ I.P.A.

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Β.

ΘΕΟΧΑΡΗΣ Κων/νος

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Χρισ.

ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ Εμ.

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Χρήστος

ΡΗΓΑΣ Γεώργιος

ΡΑΠΤΗ Όλγα

ΣΚΡΕΚΑΣ Γεώργιος

ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗΣ Γεώργιος

ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ Γ.

ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Σταύρος

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ I.P.A.

ΚΑΤΣΑΜΑΣ Νικόλαος

ΚΙΤΣΙΟΣ Σπύρος
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ΒΟΓΔΟΣ Ζήσης

Εκτός των προαναφερομένων οι παραπάνω υποψήφιοι, δεσμεύτηκαν ότι στις εκλογές για το νέο ταμείο
ΤΕΑΕΤΔΕΑ, όποτε αυτές γίνουν θα στηριχτούν οι υποψήφιοι:
α) ΠΕΡΡΑΚΗΣ Ιωάννης της Τ.Δ.
Χανίων,β) ΤΣΙΩΡΑΣ Χρήστος της Τ.Δ. Λάρισας και γ) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Χριστόδουλος της Τ.Δ.
Θεσσαλονίκης.
Για το προεδρείο του Συνεδρίου που θα γίνει στην Κατερίνη, θα προταθούν: Για την θέση του Προέδρου ο
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Γεώργιος και για την θέση του Γραμματέα ο ΘΕΟΧΑΡΗΣ Κων/νος.
Να σημειωθεί ότι το ψηφοδέλτιο είναι ένα και κοινό, θα υπάρχουν σαφώς και άλλες υποψηφιότητες, και
οι παραπάνω υποψήφιοι των οποίων θα ηγηθεί ο ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος, θα αποτελούν μέρος
του ψηφοδελτίου.
Την πλήρη στήριξη και συμπαράσταση, στους παραπάνω υποψηφίους εξέφρασαν ο ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας
της Τ.Δ. Θεσσαλονίκης, ο ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Γεώργιος της Τ.Δ. Σάμου και ο ΤΣΙΩΡΑΣ Χρήστος της Τ.Δ.
Λάρισας, αλλά και πολλοί πρόεδροι άλλων Τ.Δ. που για ευνόητους λόγους δεν αναφέρουμε.
Η Τοπική Διοίκηση I.P.A.Νομού Θεσσαλονίκης, ζητά την κατανόηση για την μη πρόσκληση στην εκδήλωση
των Προέδρων όλων των Τοπικών Διοικήσεων και εύχεται σε όλους τους υποψηφίους καλή επιτυχία.
Μετά το πέρας της συζήτησης, η Τοπική Διοίκηση Θεσσαλονίκης, απένειμε σε όλους τους συμμετέχοντες
από ένα λάβαρο της Τ.Δ. και μία εικόνα του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της πόλεως της Θεσσαλονίκης
και με την συμμετοχή σύσσωμου του Διοικητικού της Συμβουλίου παρέθεσε γεύμα προς τιμήν όλων των
φιλοξενουμένων της.

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ I.P.A.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. της Τοπικής μας, καλώ
όλους τους εκπροσώπους των Τοπικών Διοικήσεων
Χώρας, να τιμήσουν με την ψήφο τους, τους παραπάνω
14 υποψηφίους για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. του Εθνικού
Τμήματος.Είναι ιστορική ευκαιρία να δώσουμε όλοι μαζί,
με Δύναμη, Όραμα, Ελπίδα και Αισιοδοξία, την μάχη για
την ανασυγκρότηση του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος
I.P.A. Είναι ώρα ευθύνης όλων μας.
Τα μάτια σας, λοιπόν….. δεκατέσσερα.
Ο Πρόεδρος: ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας
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Λιάνα Δημοπούλου
Κωνσταντινίδου

Συμβολαιογράφος
Σαλαμίνος 10 – 5ος όροφος
Γωνία Πολυτεχνείου

(έναντι HOTEL ASTORIA)
τηλ.: 2310-524581
Θεσσαλονίκη.

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. 2310-680200 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).

ΑΪΒΑΤΖΙΔΗΣ Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Χειρούργος Οδοντίατρος

ΔΕΧΕΤΑΙ:ΠΡΩΪNA ME PANTEBOY (10-1μ.μ.)
ΑΠΟΓΕΥΜΑ:6-9μ.μ.
ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 99, ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑ
(Στάση Αγ. Βαρβάρας)

ΤΗΛ. ΙΑΤΡΕΙΟΥ:2310 907474
ΚΙΝΗΤΟ:6972 997264

ΟΙΚΙΑ:2310 919410

ΕΚΠΤΩΣΗ 15 %

στα ελαστικά μάρκας GOODYEAR,
DUNLOP, SAVA και STARMAXX.
EMM. M. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΖΑΝΤΩΝ
ΟΔΟΣ ΙΩΝΙΑΣ (6º ΧΙΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ)
ΤΗΛ. 2310 754601 • 754602 • 755158
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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.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΑΝΔΡΙΝΟ Α.Ε.
Τιμή Μονόκλινου 40 € και Δίκλινου 45 €.
Η τιμή αυτή δεν ισχύει την περίοδο εκθέσεων.

ΕΓΝΑΤΙΑΣ 29 & ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ 2
ΤΗΛ. 2310-526321 ΕΩΣ 2310-526324
FAX. 2310-526321
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.mandrino.gr
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STOUNTIO Φωτογραφίας Βασίλη Νικολόπουλου
Μοναστηρίου 6 Τηλ.: 2310 544209 Κιν. 6974 161162
www.vnikolopoulos.gr • email: info@vnikolopoulos.gr

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΚΛΙΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ

Γνωρίζεται ότι στο Πευκοχώρι
Χαλκιδικής διατίθενται – ενόψει
των θερινών διακοπών του έτους
2011 καινούρια ενοικιαζόμενα
διαμερίσματα , με air-condition,
τηλεόραση κουζίνα με ψυγείο ,σε
απόσταση 150 μέτρα περίπου από
την θάλασσα;

ΔΙΑΣΤΗΜΑ
01-6 έως 20-6
21-6 έως 05-7
06-7 έως 30-8
01- 8 έως.......
Σεζόν Ιούνιο έως Σεπτέμβριο

ΜΟΝΟΧΩΡΑ
(2-3 Ατόμων)
20
30
45
30
1.800 ευρώ

ΔΙΧΩΡΑ
(4 Ατόμων)
30
40
55
40
2.600 ευρώ

Πληροφορίες - κρατήσεις στον κ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Αθανάσιο
Τηλ. και fax: 2310 825317 • Κιν. 6948 374804 • http://filiowikidot.com
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ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ E.E. KAI E.A. ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ 1 Τ.Κ. 546 27 ΤΗΛ.2310 553538 • FAX.2310 553430

Νέα ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ 2011 - 2012

Α΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ
1)
2)
3)

1ευρώ μηνιαίο πάγιο!!!

ΔΩΡΕΑΝ απεριόριστη ενδοεπικοινωνία.
ΔΩΡΕΑΝ 25 ώρες μηνιαίως προς σταθερά
ΔΩΡΕΑΝ 130 SMS κάθε μήνα, προς όλα τα δίκτυα.

Τελική τιμή 2,88 ευρώ (ΦΠΑ, τέλη κινητής και 1,50 € συνδρομή στον Συνεταιρισμό ).

Β΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ

1)
2)
3)
4)

12 ευρώ μηνιαίο πάγιο!!!

ΔΩΡΕΑΝ 25 ώρες μηνιαίως προς όλη την WIND
ΔΩΡΕΑΝ 7 ώρες μηνιαίως προς σταθερά.
ΔΩΡΕΑΝ 200 λεπτά μηνιαίως προς COSMOTE – VODAFONE
ΔΩΡΕΑΝ 130 SMS κάθε μήνα προς όλα τα δίκτυα.

Τελική τιμή 18,03 ευρώ (ΦΠΑ, τέλη κινητής και 1,50 € συνδρομή στον Συνεταιρισμό).

29
ευρώ μηνιαίο πάγιο!!!
ΔΩΡΕΑΝ 25 ώρες μηνιαίως προς όλη την WIND

Γ΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ
1)
2)
3)
4)

ΔΩΡΕΑΝ 7 ώρες μηνιαίως προς σταθερά.
ΔΩΡΕΑΝ 5 ώρες μηνιαίως προς COSMOTE – VODAFONE
ΔΩΡΕΑΝ 130 SMS κάθε μήνα προς όλα τα δίκτυα.

Τελική τιμή 41,45 ευρώ (ΦΠΑ, τέλη κινητής και 1,50 € συνδρομή στον Συνεταιρισμό).

ΚΑΙ ΣΤΑ ΤΡΙΑ (3) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΥΝ:
Επιδοτήσεις έως 25% εφόσον παραμείνουν και την επόμενη χρονιά.
1) 100 ευρώ σε μετρητά σε σύνδεση που θα έχει ετήσια κίνηση 400 +ευρώ.
2) 200 ευρώ σε μετρητά σε σύνδεση που θα έχει ετήσια κίνηση 800 +ευρώ.
3) 300 ευρώ σε μετρητά σε σύνδεση που θα έχει ετήσια κίνηση 1.200 +ευρώ.
4) 50 % φτηνότερα ΙΝΤΕRΝΕΤ ADSM (για όσους αιτηθούν) σε κινητό - laptop.
5) ΙΝΤERNET ADSM 1 GB και με στικάκι για το laptop, με πάγιο 7,50 ευρώ+ΦΠΑ
6) Web n mail 600 με πάγιο 8,40 ευρώ + ΦΠΑ
7) ΔΩΡΕΑΝ φορητότητα κρατώντας το δικό σας νούμερο.

8) Ενιαία χρέωση κλήσεων προς WIND, VODAFONE, COSMOTE , Q-TELECOM και προς σταθερά 0,2 € / λεπτό +ΦΠΑ
9) Ελάχιστη χρέωση προς σταθερά και κινητά 45 δευτερόλεπτα. Η προσφορά απευθύνεται σε συναδέλφους όλης της
χώρας.

Για περισσότερες πληροφορίες να απευθύνεστε στον Συνεταιρισμό στα τηλέφωνα 2310

553538 • 6975 909933

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΝΕΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!

Όλοι οι συμμετέχοντες στην έκταση 108 στρεμμάτων στην περιοχή Αλατόστρατα Γερακινής
Χαλκιδικής (αγορά τέλη 2002), προσήλθαν στην Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού που
διεξήχθη την Δευτέρα 20-12-2010 και ώρα 18.00΄ στο ξενοδοχείο PORTO PALLAS στην
Θεσσαλονίκη, για ευχάριστες ειδήσεις αλλά και εξαιρετικής σπουδαιότητας αποφάσεις.
Ειδικότερα, μετά από επίμονες και επίπονες προσπάθειες του Συνεταιρισμού, η έκταση
αυτή μπορεί να κατατμιστεί και οι ιδιοκτήτες συνάδελφοι (συνολικά 125) μπορούν να
προχωρήσουν μετά την κατάρτιση νέων συμβολαίων στην έκδοση οικοδομικών αδειών.
Ο Τοπογράφος Μηχανικός, εξήγησε όλες τις διαδικασίες που θα πρέπει να τηρηθούν και
η Συνέλευση αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ να προχωρήσει το έργο. Έτσι άλλη μια έκταση,
προχωράει θετικά και σύντομα 125 ακόμη συνάδελφοι, θα έχουν την δυνατότητα να
έχουν την δική τους εξοχική κατοικία.

Τα πάντα είναι έτοιμα και η όποια μικρή καθυστέρηση θα οφείλετε μόνο στον μεγάλο
αριθμό των ιδιοκτητών συναδέλφων οι οποίοι θα πρέπει να προχωρήσουν σε κάποιες
ενέργειες για τις οποίες άλλωστε συμφώνησαν. Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι στα επόμενα
δύο χρόνια, θα έχουν βγει οι πρώτες άδειες σπιτιών. Η διαδικασία που θα τηρηθεί είναι
ίδια με αυτή της έκτασης στην Σίβυρη Χαλκιδικής, όπου ήδη έχουν κτιστεί δεκάδες
εξοχικά σπίτια από τους συναδέλφους. Για όλες τις άλλες εκτάσεις συνιστούμε στους
συναδέλφους υπομονή. Δείτε παρακάτω, το πρώτο οικιστικό σχέδιο του Μηχανικού, για
την έκταση αυτή της Αλατόστρατας Γερακινής Χαλκιδικής.
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Οι ειδικοί του PROFILE
τονίζουν:

www.profilelaser.gr

Τα αποτελέσματα είναι
ορατά ΑΜΕΣΑ και βελτιώνονται με την πάροδο του
χρόνου. Οι μετρήσιμες βελτιώσεις σύσφιξης του δέρματος και ανανέωσης του περιγράμματος του προσώπου
εμφανίζονται βαθμιαία μέσα σε
2-6 μήνες, μετά από
ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ θεραπεία.

Πριν τη θεραπεία

2 εβδομάδες μετά

Πόσο διαρκούν τα
αποτελέσματα:

Η Thermage προκαλεί άμεση
σύσφιξη της δομής του κολλαγόνου με επιπρόσθετη
σταδιακή σύσφιξη μέχρι και
6 μήνες μετά. Τα αποτελέσματα διαρκούν για χρόνια,
εξαρτώμενα από τη φυσική
διαδικασία γήρανσης του
κάθε ασθενή.
Η Thermage θα σας αφήσει ένα
ομαλότερο, νεώτερο και
υγιέστατο δέρμα.

PROFILE • Thermage
Lifting χωρίς χειρουργείο

Σε ποιες περιοχές
του προσώπου γίνεται;
Σε όλο το πρόσωπο, στο
μέτωπο, γύρω από τα
μάτια, στα μάγουλα, γύρω
από το στόμα, στη γραμμή
σαγονιού, στις σιαγόνες,
στο πηγούνι και κάτω από
το πηγούνι.

Η μέθοδος Thermage είναι μια ασφαλής, μη
επεμβατική θεραπεία που σε ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ
επίσκεψη, επιτυγχάνει σύσφιξη του δέρματος,
ανανέωση του περιγράμματος του προσώπου και
πιο υγιές κολλαγόνο. Βοηθάει έτσι το δέρμα με
φυσικό τρόπο να γίνει υγιέστερο, πιο λείο και με πιο
νεανική εμφάνιση.
Πόσες επισκέψεις
θα χρειαστώ;
Η μέθοδος Thermage περιλαμβάνει πιστοποιημένη ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ
τεχνολογία πυκνωτικής σύζευξης ραδιοσυχνοτήτων θεραπεία Thermage
(CRF) η οποία ονομάζεται ThermaCool. Η συσκευή πετυχαίνει αποτελέσματα
ThermaCool έχει έγκριση από το FDA για τη μη στη πλειοψηφία των
επεμβατική θεραπεία των πτυχών και των ρυτίδων ασθενών.
του προσώπου. Έχει αποδειχθεί κλινικά η σύσφιξη
και το ελαφρύ “τράβηγμα” (lifting) του δέρματος, Υπάρχει οποιαδήποτε
το οποίο σαν αποτέλεσμα έχει τη βελτίωση των πρόσθετη προετοιμασία
ρυτίδων και την ανανέωση του περιγράμματος του ή ακόλουθη διαδικασία;
προσώπου.
Δεν απαιτείται καμία
ετοιμασία πριν τη
Η μέθοδος είναι αναίμακτη, γρήγορη και εύκολη θεραπεία, όπως εξετάσεις
και δεν απαιτεί κανένα χρόνο διακοπής από τις αίματος ή ειδική διατροφή
κανονικέςσας δραστηριότητες. Τα αποτελέσματα ούτε καμία πρόσθετη
είναι ορατά άμεσα και συνεχίζουν να βελτιώνονται προσοχή μετά.
μέχρι και 6 μήνες μετά. Αντίθετα από το Laser,
μπορεί να εκτελεσθεί σε όλους, ανεξάρτητα από το Πόσο χρόνο διαρκεί;
χρώμα του δέρματος τους.
Ανάλογα με το μέγεθος της
περιοχής που εφαρμόΗ Thermage στη Θεσσαλονίκη, εκτελείται ξεται, μπορεί να διαρκέσει
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ
στο
κέντρο
πλαστικής ελάχιστα, από 20 λεπτά
χειρουργικής και εφαρμογών Laser PROFILE.
μέχρι 1 ώρα.
Ακολουθούν απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις
για τη θεραπεία.

ΑΝΕΚΔΟΤΟ

Πριν τη θεραπεία

2 μήνες μετά

Πριν τη θεραπεία

6 μήνες μετά

Πότε θα επιστρέψω στις
καθημερινές μου
ασχολίες;
Αμέσως μετά την
θεραπεία;
Πως λειτουργεί;
Η συσκευή ThermaCool
χρησιμοποιεί ένα
προηγμένο τεχνολογικά
άκρο, το ThermaTip.
Αγγίζοντας το
δέρμα, παραδίδει
ένα ελεγχόμενο ποσό
ενέργειας CRF, σ’
ένα μεγάλο όγκο
κολλαγόνου, στα
βαθύτερα στρώματα
του δέρματος και τους
υποδόριους ιστούς.
Αυτή η ενέργεια βαθιάς
και ομοιογενούς θέρμανσης, προκαλεί την άμεση
σύσφιξη των βαθύτερων
δομών στο δέρμα σας.
Με το πέρασμα του
χρόνου, νέο κολλαγόνο
παράγεται συσφίγγοντας
επιπλέον το δέρμα.
Τι αίσθηση έχει;
Μια βαθιά εσωτερική
αίσθηση θερμότητας

καθώς η ενέργεια
ραδιοσυχνοτήτων RF,
παραδίδεται στο
δέρμα σας και τους
υποδόριους ιστούς.
Η θεραπεία είναι
άνετη, αφού η
συσκευή ψύχεται
πριν, κατά τη
διάρκεια και μετά
τη θέρμανση.
Είναι ασφαλής;
Έχει άριστα επίπεδα
ασφάλειας.
Παρενέργειες αισθάνονται λιγότεροι από
4 στους 1000.
Ελαφρό πρήξιμο ή
ερυθρότητα, φυσαλίδες ή φουσκάλες που
φεύγουν σε λίγες
ώρες.
Είναι μοναδική;
Η Thermage είναι η
μοναδική μη χειρουργική διαδικασία
που επιτυγχάνει σύσφιξη του δέρματος
και ανανέωση του
περιγράμματος του
προσώπου με φυσικό
τρόπο, ΣΕ ΜΙΑ ΚΑΙ
ΜΟΝΟ επίσκεψη.

Ήταν ένας και κολύμπαγε στα βαθιά. Τον πλησιάζει ένας καρχαρίας, κάνει 3 στροφές γύρω του και
φεύγει. Του φωνάζουν οι φίλοι του από έξω: Κολύμπα, βγές γρήγορα. Αρχίζει αυτός να κολυμπάει, αλλά
τον ξαναπλησιάζει ο καρχαρίας. Πάλι κάνει 3 στροφές γύρω του και φεύγει.
Βγες έξω αμέσως, ξαναφωνάζουν οι φίλοι του. Ξαναρχίζει να βγαίνει, τον ξαναπλησιάζει ο καρχαρίας, κι
άλλες στροφές γύρω του, ξαναφεύγει. Τα καταφέρνει αυτός και βγαίνει στην ακτή.
Καλά, πως και γλίτωσες; τον ρωτάνε οι φίλοι του. Πρέπει να είσαι πάρα πολύ τυχερός!
Να ρε παιδιά. Την πρώτη φορά με πλησιάζει και με ρωτάει: "Τι ψηφίζεις;" "ΠΑΣΟΚ." Φεύγει ο καρχαρίας.
Ξανάρχεται μετά από λίγο: "Τι ψηφίζεις; " "ΠΑΣΟΚ." Του απαντώ. Ξαναφεύγει ο καρχαρίας.
Την τρίτη φορά μου λέει: "Τι είπαμε ότι ψηφίζεις;"
"ΠΑΣΟΚ." του απαντώ. "Ε, καλά! Εσύ δεν τρώγεσαι με τίποτα!"
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εγνατία 19 - Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2310 522921

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Το ξενοδοχείο ''ΑΙΓΑΙΟΝ'' στην Θεσσαλονίκη, προσφέρει:
Για το χρονικό διάστημα από 1/11/2010 έως 31/12/2011
Δωμάτια μονόκλινα 40 € και Δωμάτια δίκλινα 45 € κατ' άτομο με
πρωϊνό.
Οι τιμές δεν ισχύουν για περιόδους εκθέσεων.
Βασίλης Στεφ. Ραφαηλίδης
Δικηγόρος

Δέσποινα - Σταματία Τσεντούρου

Δικηγόρος

Κομνηνών 20
54624 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 274604 - Κιν.: 6938 326421
Fax: 2310 274604

26ης Οκτωβρίου 8
Θεσσαλονίκη
τηλ:2310 551 455
κιν: 6976 496 743

ΕΚΠΤΩΣΗ 15%

Το συνεργείο αυτ/των παντός
τύπου
του ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΑ Βασίλη
στις Συκιές ΘεσσαλονίκηςΕπταπυργίου 23 Τηλ. 2310 611900
προσφέρει στους Αστυνομικούς
εν ενεργεία και συνταξιούχους,
έκπτωση 15% σε όλες τις εργασίες
και ΔΩΡΕΑΝ αλλαγή λαδιών και
έλεγχο ΚΤΕΟ.

ΕΚΠΤΩΣΗ 15%

• Μαυρομιχάλη 118 l Πολίχνη - τηλ.: 2310 60 70 35
• Μαυρομιχάλη Αρκαδίου & Βοσπόρου 40
τηλ.: 2310 64 32 90
• Εθνικής Αντίστασης - παιδικής χαράς l Νικόπολη
τηλ.: 2310 68 04 43, fax: 2310 02 01 11
w w w. va s i l i s. co m . gr

- 29 -

Η επιχείρηση ΓΑΒΡΑ Ιωάννη
στις Συκιές ΘεσσαλονίκηςΕπταπυργίου 34
Τηλ. 6932 684953, προσφέρει
σε όλους τους Αστυνομικούς
εν ενεργεία και συνταξιούχους
έκπτωση 15% σε εργασίες
Σιδηροκατασκευών –
Αλουμινοκατασκευών.

ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ Ιωάννης
Μέλος Ε.Α.Υ.Ν.Θ.
Αντιπρόσωπος Π.Ο.ΑΣ.Υ.
Μέλος Δ.Σ. ΙPA Θεσ/νίκης
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Ως ένδειξη Συναδελφικής αλληλεγγύης και σεβασμού στο έργο και την προσφορά όλων
σας και κατόπιν παραίνεσης πολλών και καλών Συναδέλφων αποφάσισα να γράψω ένα
άρθρο για ένα θλιβερό φαινόμενο με το οποίο ερχόμαστε αντιμέτωποι καθημερινά και
που κάνει τη ζωή μας δύσκολη και την καθημερινότητά μας εξίσου θλιβερή. Αποτελεί
επίσης τον υπ’ αριθμόν ένα εχθρό και διασπαστή της ενότητας και τροχοπέδη για την
πρόοδο και την εξέλιξή μας. Το φαινόμενο αυτό στο οποίο θα αναφερθώ είναι η ύπαρξη
του ΑΝΤΙΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ανάμεσά μας. Το φαινόμενο ΑΝΤΙΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ με
απασχολεί πολύ καιρό γιατί είχα την ατυχία, όπως όλοι σας, να γνωρίσω πολλούς από
δαύτους και κατάλαβα ότι δεν αξίζουν ούτε το σάλιο από το φτύσιμο. Επίσης σκοπεύω
να αναφερθώ χωρίς κανένα σεβασμό γι’ αυτούς που δεν σέβονται την ιδέα και την έννοια
Συνάδελφος.
Καταρχάς ΑΝΤΙΣΥΝΑΔΕΛΦΟ ονομάζω αυτόν ο οποίος απλώς φοράει την ίδια στολή
με εμάς τους υπόλοιπους ή απλώς κάνει το ίδιο επάγγελμα με εμάς. Η αλήθεια είναι
ότι αποτελούν ένα μικρό και θλιβερό ποσοστό, ικανό όμως να επηρεάζει καταστάσεις.
Ακολούθως ΑΝΤΙΣΥΝΑΔΕΛΦΟ ονομάζω εκείνον που έρπει και γλύφει για να
περνάει καλά κυρίως εις βάρος μας. Είναι αυτός που αυτοχρίζεται-τρομάρα του«υπερεπαγγελματίας» για να έχει άλλοθι για τα αίσχη του. ΑΝΤΙΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ είναι
αυτός που αν είχαμε το δικαίωμα απεργίας θα ήταν απεργοσπάστης. Άμα ζούσαμε στην
κατοχή θα ήταν δοσίλογος με κουκούλα. Σήμερα ο ΑΝΤΙΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ αποτελεί τον
πιο επικίνδυνο «κουκουλοφόρο» και «γνωστό άγνωστο». Ο ΑΝΤΙΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ είναι
ο βολεμένος, το λαμόγιο, ο συνεργάτης και ο «πληροφοριοδότης» των κακών διοικήσεων
και των κακών Αξιωματικών. Ο ΑΝΤΙΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ αποτελεί το διαχρονικό
σύμπτωμα της μιζέριας στην οποία θέλουν «κάποιοι» τον Έλληνα Αστυνομικό. Ο
ΑΝΤΙΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ δεν διστάζει να προβεί σε οποιαδήποτε αθλιότητα εις βάρος των
Συναδέλφων μας προκειμένου να καλοπερνάει και να είναι αρεστός. Αποτελεί κοινό
συκοφάντη των Συναδέλφων μας και προσπαθεί να ψηλώσει κονταίνοντας όλους τους
άλλους. Ποτέ δεν παραπονιέται για τις δυσκολίες και τα κακώς κείμενα της δουλειάς μας,
γιατί εχει βρει τρόπο να καλοπερνάει προσωπικά, πάντα εις βάρος του συνόλου. Γι’ αυτό
προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τα εξωτερικά χτυπήματα που δεχόμαστε καθημερινά
και όλο πιο συχνά, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε πρώτα την «εσωτερική αιμορραγία»
που προκαλεί ο ΑΝΤΙΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ.
Κλείνοντας θα ήθελα να δώσω μια συμβουλή- τρόπο αντιμετώπισης του φαινομένου
ΑΝΤΙΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ. Απομονώστε κάθε ΑΝΤΙΣΥΝΑΔΕΛΦΟ και βάλτε τον στο
περιθώριο. Το εφάρμοσα στην πράξη και πετυχαίνει. Φοβάται όταν είμαστε ενωμένοι και
με αυξημένη την Συναδελφική αλληλεγγύη. Να είστε όλοι καλά και να θυμάστε πάντα
πως όταν είμαστε ενωμένοι όλα τα προβλήματα λύνονται.
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ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Πέμπτη 23 – 02 - 2011
Στην φωτογραφία,
Αστυνομικός της ομάδας
ΔΙΑΣ, τυλίγεται στις φλόγες
μαζί με την μοτοσυκλέτα
του και στην συνέχεια
μεταφέρθηκε για νοσηλεία,
με σοβαρά εγκαύματα,
στο 401 Στρατιωτικό
Νοσοκομείο.

ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ Δημήτριος
π. Πρόεδρος Ε.Α.Υ.Ν.Θ.
π. Μέλος Εκτ. Γραμ. Π.Ο.ΑΣ.Υ.
Μέλος Δ.Σ. της Ε.Α.Υ.Ν.Θ.
Αντιπρόσωπος της Ε.Α.Υ.
στην Π.Ο.ΑΣ.Υ.
Αντιπρόεδρος Τοπικής Διοίκησης
I.P.A Θεσ/νίκης
e-mail: dimitrischrysoulas@hotmail.com
Τηλ.6979972000

Για μια ακόμη φορά οι «γνωστοί άγνωστοι» που πλέον
έχουν μετονομαστεί σε αντιεξουσιαστές έκαναν την
παρουσία τους κάτι παραπάνω από ορατή.
Η μεγάλη σε όγκο πορεία που πραγματοποίησαν οι
εργαζόμενοι διαμαρτυρόμενοι για την σκληρή και
δυσβάσταχτη οικονομική πολιτική της κυβέρνησης
καθώς και για τις περεταίρω αλλαγές που θέλει να
επιβάλλει στο εργασιακό πεδίο καθώς και για την μεγάλη
ακρίβεια στα είδη πρώτης ανάγκης θορύβησε αρκετούς.
Για μια ακόμη φορά τις εντυπώσεις προσπάθησαν να
κλέψουν οι γνωστοί πλέον αντιεξουσιαστές.

Έσπασαν, ρήμαξαν, έκαψαν πετώντας αυτοσχέδιες βόμβες μολότοφ κατά την προσφιλή τους
τακτική προσπαθώντας να δημιουργήσουν ένα κλίμα φόβου και να οδηγήσουν τα πράγματα προς
άλλη κατεύθυνση και όχι στην ανάδειξη του κύριου μηνύματος της μεγάλης αυτής διαμαρτυρίας
του κόσμου. Κανείς εργαζόμενος σε τέτοια έκταση δεν διαμαρτύρεται όταν ζει καλά, αυτοί λοιπόν
που εκμεταλλεύονται τέτοια γεγονότα και βοηθούν στο να στραφεί η προσοχή αλλού σε καμία
περίπτωση δεν εξυπηρετούν το σκοπό των εργαζομένων. Όπως ήταν αναμενόμενο οι εικόνες
των επεισοδίων έκαναν το γύρο του κόσμου δίνοντας τροφή για ποικίλα σχόλια στα Μ.Μ.Ε. του
εξωτερικού παρουσιάζοντας μια κακή εικόνα της χώρας μας. Έτσι λοιπόν από τη μια πλευρά
είχαμε τους εργαζόμενους να διαδηλώνουν και από την άλλη είχαμε τους αντιεξουσιαστές να
επιδίδονται στο γνωστό τους καταστροφικό σπορ και κάπου στη μέση η αστυνομία η οποία είναι
επιφορτισμένη με το καθήκον της διαφύλαξης της έννομης τάξης . Με την έναρξη των επεισοδίων
οι αστυνομικοί έπρεπε έστω και υπερβάλλοντας τους εαυτούς τους να αποκαταστήσουν την τάξη,
ναι, αυτοί οι εργαζόμενοι που λίγους μήνες πριν η κεντρική εξουσία τους ξέσκισε οικονομικά
με τις μισθολογικές μειώσεις που επέβαλε και μπροστά σε ένα θολό οικονομικό μέλλον αυτοί οι
αστυνομικοί υπάλληλοι έπραξαν το αυτονόητο κάνοντας σωστά τη δουλειά τους με ευσυνειδησία
και επαγγελματισμό. Θέλω να πιστεύω πως στη
θέα του φλεγόμενου αντιπαραγωγικού
ανειδίκευτου εργάτη να μετέβαλαν την άποψή τους όσοι με περισσή ευκολία χαρακτηρίζουν
ολόκληρες κοινωνικές ομάδες επειδή έτσι τους συμφέρει , λίγη προσοχή στο μέλλον δεν θα
έβλαπτε.. Ευτυχώς ο συνάδελφος δεν έπαθε ανεπανόρθωτη ζημιά από την εγκληματική αυτή
ενέργεια του στυγνού κακοποιού αντιεξουσιαστή. Συνάδελφοι, τέτοιου είδους γεγονότα πρέπει
να μας αφυπνίζουν και να μας κρατούν γενικά σε εγρήγορση επίσης θα πρέπει να έχουμε όλοι
μας ως εργαζόμενοι τα μάτια μας και τα αυτιά μας ανοιχτά για να μη μπορέσει κανείς να μας
αποπροσανατολίσει από το διακύβευμα των ημερών που δεν είναι άλλο από την αξιοπρεπή μας
διαβίωση μόνο από το επάγγελμα που κάνουμε καθώς και το σεβασμό της επαγγελματικής μας
υπόστασης από την κεντρική εξουσία. Πρέπει να διεκδικούμε αυτά που πρέπει καθώς εμείς είμαστε
αυτοί που βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή της καθημερινής μάχης, εμείς τραυματιζόμαστε εμείς
καιγόμαστε δικοί μας ήταν αυτοί που έχασαν τη ζωή τους την ώρα του καθήκοντος. Πολλά
ακούγονται και λέγονται τον τελευταίο καιρό για νέες μειώσεις μισθών , πολλά λέγονται επίσης
και για το ενιαίο μισθολόγιο, εμείς ας παρακολουθούμε με ψυχραιμία και ας επαγρυπνούμε. Τα
γνωστά παπαγαλάκια της κεντρικής εξουσίας ας μη διαγκωνίζονται μεταξύ τους ποιος θα φανεί
βασιλικότερος του βασιλέως, κανείς πλέον δεν «τρώει παπά» κατά το κοινός λεγόμενο. Προσοχή
μην υποστούμε και άλλο αιφνιδιασμό, τούτη τη φορά δεν θα υπάρχει δικαιολογία θα πέσει πολύ
κυνηγητό.

- 31 -

Όλοι μαζί μπορούμε. Ας το κάνουμε πράξη τώρα.
ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ Δημήτριος

π. Πρόεδρος Ε.Α.Υ.Ν. Θεσσαλονίκης - π. Μέλος
Εκτελεστικής Γραμματείας Π.Ο.ΑΣ.Υ. - Μέλος Δ.Σ. της
Ε.Α.Υ.Ν. Θεσσαλονίκης. Αντιπρόσωπος της Ε.Α.Υ.Ν.Θ.
στην Π.Ο.ΑΣ.Υ. - Αντιπρόεδρος Τοπικής Διοίκησης I.P.A
Θεσσαλονίκης
e-mail: dimitrischrysoulas@hotmail.com Τηλ. 6979 972000
Η ηγεσία ενός σωματείου με το παράδειγμά της κρατάει τον κόσμο κοντά της και σε εγρήγορση
ή τον διώχνει μακριά της και τον σπρώχνει σε αυτoακρωτηριασμό που είναι η διαγραφή του
από το σωματείο. Στην περίπτωση αυτή το ζήτημα έχει τρείς παραμέτρους που θα πρέπει να μας
απασχολήσουν προκειμένου να εξετάσουμε με σχετική ακρίβεια τι συμβαίνει.
Η πρώτη παράμετρο αφορά τη διοίκηση εκείνη, που με τον τρόπο άσκησης της εξουσίας που
κατέχει ανταποκρίνεται πλήρως στο ρόλο της ασκώντας καθαρή συνδικαλιστική δράση που δεν
είναι άλλη από τη διασφάλιση και προώθηση των εργασιακών του συμφερόντων μακριά από
κομματικές επιρροές και προσωπικές ματαιοδοξίες.
Η άλλη παράμετρος έχει να κάνει με τη διοίκηση εκείνη που απλός διαχειρίζεται μια καθημερινότητα
που άπτεται κυρίως των λειτουργικών υποχρεώσεων του σωματείου κυρίως λόγο ατολμίας και
ανικανότητας. Στην περίπτωση αυτή η διοίκηση με τη στάση της απονευρώνει τελείως το συνδικάτο
και το καθιστά ουσιαστικά ανύπαρκτο. Η Τρίτη παράμετρο αναφαίρετε στη διοίκηση εκείνη
όπου εσκεμμένα ακολουθεί μια στάση και ένα τρόπο λειτουργίας του σωματείου εξυπηρετώντας
κομματικές πολιτικές ή προσωπικές φιλοδοξίες. Τις περισσότερες φορές όμως στην είδη αρνητική
κατάσταση προστίθεται επιβαρυντικά και ο θόρυβος που δημιουργείται από τα διάφορα προσωπικά
«δωράκια» από τη πλευρά της υπηρεσίας ( τοποθετήσεις σε μεγάλες υπηρεσίες της αρεσκείας των
ιδίων ή στενών τους συγγενικών προσώπων, για να το εκμεταλλευτούν και ψηφοθηρικά ). Έτσι
λοιπόν γίνετε εύκολα κατανοητό πως δεν μπορούν να κριτικάρουν τον ευεργέτη τους πόσο δε να
συγκρουστούν μαζί του. Μια μερίδα μελών του σωματείου μπροστά σε τέτοιου είδους σηψαιμικά
φαινόμενα συνήθως αντιδρά συναισθηματικά και διαγράφεται, πόσο δε μάλλον αν πρόκειται για
ανθρώπους που στήριξαν με την ψήφο τους αυτούς τους συγκεκριμένους συνδικαλιστές.
Άρα λοιπόν έχουμε διοικήσεις που παράγουν συνδικαλιστικό έργο και διοικήσεις που είτε από
άγνοια και φόβο είτε από πρόθεση οδηγούν τα σωματεία και το κίνημα σε απαξίωση και εντέλει
στην πλήρη διάλυση. Οι διαγραφές εκτός του αρνητικού μηνύματος που εκπέμπουν έχουν και
μεγάλη αρνητική διαπραγματευτική και οικονομική συνέπεια για το σωματείο.
Πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους ότι ως εργαζόμενοι μόνο μέσα από τα σωματεία
μπορούμε να διεκδικήσουμε καλύτερες συνθήκες εργασίας και ικανοποίηση οικονομικών και
θεσμικών ζητημάτων που θα καλυτερεύσουν τη ζωή μας. Σ΄ ένα εργασιακό περιβάλλον που
συνεχώς μεταβάλλεται είναι επιζήμια πολυτέλεια για τους εργαζόμενους να έχουν το ρόλο του
παρατηρητή. Πρέπει τα μέλη ενός σωματείου να καταλάβουν πως το σωματείο είναι αυτοί και
πως απλός παραχωρούν την εξουσία που πηγάζει από αυτό σε ένα Δ.Σ. για ορισμένο χρόνο και
για συγκεκριμένο λόγο. Άρα λοιπόν κανείς και με κανένα τρόπο δεν μπορεί να τους αναγκάσει να
φύγουν από κάτι δικό τους.
Σε καμία ευνομούμενη δημοκρατία οι ελάχιστοι δεν μπορούν να απομακρύνουν τους πολλούς με
τερτίπια απ΄ οπουδήποτε. Όλα τα μέλη πρέπει το σωματείο να το αισθάνονται ως κάτι πολύ οικείο
και να το υπερασπίζονται με σθένος και θέρμη. Καμία αρνητική στάση μέλους του Δ.Σ. δεν πρέπει
να σταθεί ικανή να οδηγήσει κάποιον σε διαγραφή από το σωματείο. Οι διαγραφές δεν λύνουν
προβλήματα, δημιουργούν περισσότερα. Οι διαγραφές ευνοούν και διευκολύνουν αυτούς τους
λίγους κακούς συνδικαλιστές καθώς καθαρίζει γι΄ αυτούς το τοπίο από δυνάμεις με αντίθετη
άποψη.
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Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα

Για τίποτε δεν πρέπει στο όνομα της οποιασδήποτε αγανάκτησης να παραδώσουν αμαχητί κάτι
δικό τους συμβιβαζόμενοι με την ιδέα πως τίποτε δεν γίνεται κι έτσι τα βροντάμε και αποχωρούμε
και ότι θέλει ας γίνει από δω και πέρα. Όχι , μπορεί να είναι δύσκολα τα πράγματα όμως τώρα
πρέπει να συστρατευθούμε και να αναγεννήσουμε την ιδέα του συνδικαλισμού στηρίζοντας
άτομα που θα μπορέσουν αυτή τη φορά να σηκώσουν το βάρος της προσπάθειας αυτής. Ας
απενοχοποιήσουμε τη στάση μας στις προηγούμενες εκλογές και ας κρίνουμε αυτή τη φορά πιο
ρεαλιστικά για να επιλεγούν οι καταλληλότεροι.
Το σωματείο πρέπει να το αγαπήσουμε γιατί εκπέμπει κάτι απ΄τον καθένα μας. Αν εμείς δεν
μετατρέψουμε τη σπίθα μέσα μας σε φωτιά ορθώνοντας με παρρησία το ανάστημά μας απέναντι
σε ότι μας πληγώνει πολεμώντας το, τότε και οι επιλογές μας θα είναι ανάλογες και σίγουρα
κατώτερες των περιστάσεων. Όταν οι καιροί μας καλούν κανείς δεν έχει το δικαίωμα να φυγομαχεί,
κανείς δεν πρέπει να συμβιβαστεί μένοντας μακριά από τα συμβαίνοντα.
Μη ξεγελιέται κανείς και νομίζει πως αυτοί που μας σπρώχνουν στο γκρεμό κάποια στιγμή θα
σταματήσουν ακριβός στο χείλος του γκρεμού έτσι ως δια μαγείας και χαμογελώντας θα μας πουν
ότι όλα ήταν ένα αστείο, αυτό δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ οπότε όσο ποιο γρήγορα συνέλθουμε
και αντιδράσουμε τόσο το καλύτερο για όλους μας.

«Αντίσταση και Ανάκαμψη. Για να ξαναβρούμε ότι έχουμε χάσει, για να
υπερασπιστούμε ότι κινδυνεύει.»
Αρχιεπίσκοπος ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ.

ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ Ιωάννης
Μέλος Ε.Α.Υ.Ν.Θ.

Αντιπρόσωπος Π.Ο.ΑΣ.Υ.
Μέλος Δ.Σ. ΙPA Θεσ/νίκης

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Δυστυχώς τον τελευταίο καιρό η δουλειά μας γίνεται δυσκολότερη
και επικινδυνότερη, οι μισθοί μας μειώνονται και τα εργασιακά
μας δικαιώματα συρρικνώνονται. Ανάμεσά μας είναι έκδηλες
η ανησυχία και η αβεβαιότητα από την μια και από την άλλη η
οργή και η αγανάκτηση. Πολλοί από εσάς αναρωτιέστε που είναι
ο Συνδικαλισμός και γιατί δεν αντιδράει. Μερικοί από εσάς ως
ένδειξη διαμαρτυρίας διαγράφεστε από το ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΑΣ,
θέλοντας να εκφράσετε μ’αυτόν τον τρόπο την αντίδρασή σας
για την απαξίωση του Συνδικαλιστικού μας Κινήματος, αν και
διαφωνώ ριζικά με αυτήν την ενέργεια, γιατί στο φινάλε αυτοί
που επωφελούνται είναι αυτοί οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την
κατάντια του Συνδικαλισμού, γιατί πολύ απλά εσείς που θα τους
στέλνατε εκεί που τους αξίζει και στην ανωνυμία από την οποία μας
ήρθαν, διαγράφεστε, χάνετε το δικαίωμα του ψηφίζειν και

κατά συνέπεια δεν τους καταψηφίζετε. Δυστυχώς έτσι επιβιώνουν! Και η ανταπάντηση η δική
σας στην παραπάνω τοποθέτησή μου είναι συνήθως του τύπου «όλοι οι Συνδικαλιστές είστε
ίδιοι» ΟΧΙ ΛΟΙΠΟΝ, ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΙΔΙΟΙ! Πέρα από τους παραπάνω «τύπους»
συνδικαλιστή, υπάρχουν και οι ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ στους οποίους είναι τιμή
μου που ανήκω! ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΙ από κομματικές εξαρτήσεις. ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΙ από συντεχνιακά
συμφέροντα. ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΙ από «λυκοφιλίες». ΑΔΕΜΕΥΤΟΙ από «πατερούληδες», «μεγάλους
αδελφούς» και «συνδικαλιστικά αφεντικά». ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΙ από κάθε λογής σχέσεων εξάρτησης
από τις εκάστοτε Διοικήσεις των Υπηρεσιών μας. Η μόνη μας ΔΕΣΜΕΥΣΗ είναι απέναντι στην
ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ, ΤΟ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ!

Και η ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ για να τα καταφέρουμε είστε ΟΛΟΙ ΕΣΕΙΣ!
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2011 ΣΤΑΘΕΡΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΙΣΘΕΝ !!
Διανύοντας το 13ο υπηρεσιακό μου έτος, έχοντας πλέον μια αρκετά
μεγάλη εμπειρία, διαπιστώνω με θλίψη αλλά και με ακόμα μεγαλύτερη
αγανάκτηση την επαγγελματική μας απαξίωση και εγκατάλειψη.
Σε ποια οργανωμένη χώρα νοείται να μην έχει θέρμανση Αστυνομικό
Τμήμα; Και όμως στο Α.Τ. και το Τ.Α. Αναλήψεως, από τις 26-02-2011
γίνονται ασκήσεις χειμερινής διαβίωσης καθώς δεν υπάρχει πετρέλαιο
και το κονδύλιο για την αγορά άλλου, δεν έχει ακόμη εγκριθεί μέχρι
σήμερα 4-3-2011, καθώς η διαδικασία είναι χρονοβόρα.
Το σύνολο των υπηρεσιακών αυτ/των και μηχανών της Θεσσαλονίκης
δεν υπόκειται σε σωστό έλεγχο και service καθώς δεν υπάρχουν κονδύλια
ούτε καν για λάδια και οι συνάδελφοι στο συνεργείο της Αστυνομίας
έχουν δεμένα χέρια. Κάποιοι συνάδελφοι χρησιμοποιώντας προσωπικές
ΚΑΛΕΥΡΑΣ
γνωριμίες προβαίνουν σε προσωρινές επιδιορθώσεις των οχημάτων
Αλέξανδρος
μέσω γνωστών τους σε συνεργεία και υποχρεώνονται προσωπικά…
Αντιπρόσωπος της
Είμαστε σοβαροί; Ούτε καν πλυντήριο να πλύνουμε τα οχήματά μας,
Ε.Α.Υ.Ν.Θ. στην
λες και είμαστε υποχρεωμένοι ή να πληρώνουμε από την τσέπη μας ή να
ΠΟΑΣΥ
υποχρεωνόμαστε σε κάθε βενζινάδικο. Αυτή είναι η επαγγελματική μας
Αστυνομία που απαιτείτε; Φυσικά μόνο στις υποχρεώσεις γιατί
όταν αναφερόμαστε σε δικαιώματα αμέσως αλλάζει η συζήτηση. Πλήρης καταστρατήγηση του
ωραρίου, οφειλόμενα ρεπό και διπλά νυχτερινά. Η Αστυνομία δεν είναι μαγαζί κανενός. Τα
δικαιώματα, δικαιώματα και οι υποχρεώσεις, υποχρεώσεις. Σε κανενός το χωράφι δεν δουλεύουμε.
Όλοι αυτοί οι συνάδελφοι συνδικαλιστές που την δεκαετία του 90 ζήσανε τις τριτοκοσμικές
εργασιακές μας συνθήκες, χωρίς ρεπό, χωρίς αδιάθετα, με σπαστά ωράρια πρωϊ-βράδυ και 16
ώρες εργασία σε 1 24ωρο τώρα τι έχουν να πουν. Δεν βλέπουν ότι πάνε να μας επαναφέρουν
σε μια παρόμοια κατάσταση; Σιωπή…. Η υπηρεσιακή τους απαλλαγή και οι προσωπικές τους
ενασχολήσεις τους απαγορεύουν να μιλάνε; Ή πλέον λύσανε όλα τα προβλήματα και δηλώνουν
μεγαλοπαράγοντες του συνδικαλιστικού κινήματος; Εξαιτίας σας κύριοι κύριοι, οι συνάδελφοι
απογοητευμένοι διαγράφονται και απορρίπτουν τον συνδικαλισμό αφού δεν υπάρχει καμιά
αντίδραση. Και όπως πάντα, ο μεγάλος απόντας η Ομοσπονδία μας, η οποία ψάχνει να βρει
που θα κάνει το Συνέδριο και πως θα γίνει πιο εύκολα η κατακερμάτιση των Τοπικών Ενώσεων.
Τελευταίο παράδειγμα η Ένωση Αττικής που σπάει σε 5 Ενώσεις !! Ικανοποιημένοι πλήρως
φαντάζομαι…. Διαίρει και βασίλευε….
Γιατί δεν καταργούν πλέον τα οχήματα ασφαλείας των διαφόρων Τ.Α. αφού σε καθημερινή
βάση από το πρωϊ έως και αργά το απόγευμα εκτελούν μεταγωγές κρατουμένων. Και δύναμη
θα εξοικονομηθεί στο κάθε Τμήμα, αφού 8 άτομα σε καθημερινή βάση θα είναι διαθέσιμα και
θα μπορούν να δημιουργηθούν ομάδες ασφαλείας σε κάθε Τμήμα που σίγουρα μπορούν να
προσφέρουν περισσότερα από το «κράτημα των στατιστικών» που κάνει το όχημα ασφαλείας
στο τέλος κάθε βάρδιας. Καινοτομίες και θράσος θέλει για να αλλάξουν τα πράγματα, λάθη
δεν κάνουν μόνο αυτοί που κοιμούνται και αυτοί που δεν κάνουν τίποτα. Κάντε κάτι σε σωστή
κατεύθυνση και να ξέρετε ότι όλοι θα το στηρίξουμε. Κανένας δεν έγινε Αστυνομικός για να
πλουτίσει, από την καλώς εννοούμενη τρέλα μας.

Είμαστε οι μόνοι που πρώτα ζητάμε να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας μας
και μετά τα λεφτά.
Εκτιμήστε το….

Κάντε κλικ στο. www.ipathessaloniki.gr
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ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ «ΝΕΚΡΟΘΑΦΤΕΣ»
«Νεκροθάφτες» συνδικαλιστές εδώ και τρία χρόνια, έβαλαν ταφόπλακα
στο συνδικαλιστικό κίνημα των Αστυνομικών στην Θεσσαλονίκη.
Βολεύτηκαν σε διάφορους πολιτικούς (Υπουργούς και Βουλευτές) και
σε διάφορες «απαλές» Υπηρεσίες, ξεχνώντας γιατί εκλέχθηκαν και τι
εκπροσωπούν.
Συνάδελφοι, σε λίγες ημέρες που θα έχουμε εκλογές, θα σας ζητήσουν
πάλι, χωρίς ίχνος ντροπής, να τους ψηφίσετε!! Είναι απίστευτοι οι
άνθρωποι!!
Ξόδεψαν 146.991,51 ευρώ το 2010 και δεν μπόρεσαν να οργανώσουν
μία αξιοπρεπή διαμαρτυρία για τους δύο συναδέλφους που έπεσαν στο
καθήκον στις 3-3-2011 στην Αθήνα!!
ΔΡΟΣΟΣ Στέργιος
Είναι η ώρα να τους δώσετε την απάντησή σας.
Μέλος Δ.Σ. της
Θα πρέπει να προσέλθετε μαζικά στις κάλπες και να τους μαυρίσετε
Ε.Α.Υ.Ν.Θ.
με την ψήφο σας. Η αποχή από την ψηφοφορία είναι έγκλημα. Αυτό
Αντιπρόσωπος
επιζητούν και οι ίδιοι. Θα κατέβουν τα φιλαράκια και οι κολλητοί τους
Π.Ο.ΑΣ.Υ.
και με αποχή δική σας ελπίζουν να πετύχουν ξανά την εκλογή τους!!
Αυτό όμως δεν πρέπει να το επιτρέψετε να συμβεί. Το Σωματείο είναι όλων μας. Πρέπει να το
προστατεύσουμε και να το ισχυροποιήσουμε. Ελάτε μαζικά στις εκλογές και τιμήστε με την ψήφο
σας, τους αγωνιστές συνδικαλιστές. Έτσι, με τον τρόπο αυτό, θα τεθούν στο περιθώριο και αυτοί
που σας εξαπάτησαν την προηγούμενη τριετία.
Όσοι συνάδελφοι πιθανόν δεν είναι γραμμένοι ή έχουν διαγραφεί, να εγγραφούν αμέσως τώρα.
Είναι απαραίτητη και η τελευταία ψήφος. Δώστε μας την δύναμη, να επαναφέρουμε το Σωματείο
μας, στην προ τριετίας δυναμική του. Ένα Σωματείο που θα το αγαπούν τα μέλη του και θα το
σέβεται η ηγεσία της Αστυνομίας και η Κοινωνία. Αυτό το Σωματείο μας αξίζει.

Η ΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

"Στο σημερινό κόσμο επενδύονται 5 φορές περισσότερα
για φάρμακα για την αντρική ανικανότητα και την
σιλικόνη για γυναίκες από ότι για την θεραπεία του
αλτσχάϊμερ. Σε μερικά χρόνια θα έχουμε ηλικιωμένες
με μεγάλα στήθη και ηλικιωμένους με σκληρό πέος,
αλλά κανένας από αυτούς δεν θα θυμάται σε τι του
χρησιμεύει."
Ελέχθη από τον νομπελίστα γιατρό Βραζιλιάνο ογκολόγο Drauzio Varella.

ΑΝΕΚΔΟΤΟ

Λέει ο παππούς στον εγγονό: Θέλω να μου βρεις Viagra…
Για κάθε χάπι εγώ θα σου αφήνω ένα εικοσάευρω κάτω από το μαξιλάρι σου.
Πάει λοιπόν ο εγγονός, βρίσκει ένα Viagra και το δίνει στον παππού.
Την επόμενη μέρα κοιτάει κάτω από το μαξιλάρι και βλέπει ότι ήταν τίγκα στα εικοσάευρα.Τα
μετράει, βλέπει ότι είναι 160 ευρώ και σκέφτεται ότι ο παππούς τα χασε από τη χαρά του και
σκορπάει τη σύνταξη.
Πάει λοιπόν, τον βρίσκει και του λέει:
Αφού ρε παππού είπαμε ένα εικοσάευρω για κάθε χάπι, τι ήταν αυτό που έκανες;
Κοίταξε, λέει ο παππούς, εγώ ένα σου άφησα, τα υπόλοιπα είναι της γιαγιάς σου
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ΕΡΕΥΝΑ.

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ........
ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ;
(ΑΚΡΑΤΟΣ ΚΟΜΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΠΑΡΑΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ ΠΛΗΡΗΣ ΠΑΡΑΝΟΙΑ !!)

Από τον: ΒΑΣΙΛΑΚΗ Ηλία (π. Γενικό Γραμματέα της Ένωσης Αστυνομικών Θεσσαλονίκης).

Η δημοσίευση της έρευνας και η παράθεση
στοιχείων, γεγονότων και δεδομένων,
είναι αποτέλεσμα επίμονου αιτήματος,
από εκατοντάδες συναδέλφους και την
πραγματοποιούμε πιστεύοντας ότι είμαστε
ηθικά
υποχρεωμένοι να το πράξουμε,
ως παλαιοί συνδικαλιστές που δώσαμε
σκληρές μάχες, για την καλυτέρευση των
συνθηκών εργασίας και αμοιβών στην
Αστυνομία, αλλά και πως έτσι συντελούμε ως
ελάχιστη προσφορά μας, στους σημερινούς
δύσκολους αγώνες, των γνήσιων αγωνιστών
συνδικαλιστών συναδέλφων μας, και βέβαια
πάντα στα πλαίσια της Δημοκρατίας, της
Ελευθεροτυπίας, της Ενημέρωσης, της Φιλίας,
της Συναδελφικότητας, της Αλληλεγγύης,
στην προσπάθεια ανάδειξης του έργου της
Αστυνομίας και την ατομική πρόοδο των
Αστυνομικών και των οικογενειών τους.

Δηλώνω επίσης με σαφήνεια, ότι εμείς
δεν ασχολούμαστε με τον Συνδικαλισμό,
πλην όμως στηρίξαμε και θα στηρίζουμε
όλες τις προσπάθειες των αγωνιστών
συνδικαλιστών συναδέλφων μας.

Από ένα ισχυρό συνδικαλιστικό
σωματείο των εν ενεργεία
Αστυνομικών δεν ωφελούνται μόνο
οι εν ενεργεία συνάδελφοι, αλλά και
οι συνταξιούχοι και η Αστυνομία
και η Κοινωνία.

των στοιχείων και γεγονότων.
Απίστευτα πράγματα συμβαίνουν στο
Σωματείο Αστυνομικών Θεσσαλονίκης!
Κάποιοι "απίθανοι" συνάδελφοι, οι οποίοι
ζήτησαν και πήραν την ψήφο των συναδέλφων
επικαλούμενοι την ανανέωση, απέδειξαν
περίτρανα, ότι το μόνο που τους ενδιέφερε
ήταν να βολευτούν οι ίδιοι. Το προεδρείο
της Ένωσης φέρει σοβαρές ευθύνες, για την
συνέχιση της "συνδικαλιστικής" ύπαρξής
τους.
Είναι φανερό ότι υπάρχει ζήτημα. Κάποιοι
πρέπει να πάρουν μαθήματα συνδικαλισμού.
Το Σωματείο πρέπει να ισχυροποιηθεί και αυτό
θα πρέπει να γίνει το ταχύτερο. Δυστυχώς
έρχονται χειρότερες ημέρες. Θα αναδείξουμε
στην έρευνα, και τους .... "βολεμένους".
Ποιοί και ποιές πήραν ευνοϊκές
μεταθέσεις και αποσπάσεις σε υπηρεσίες
του Αστυνομικού Μεγάρου. Ποιός
συνδικαλιστής διώχθηκε από υπηρεσία
Ασφαλείας και στην θέση του πήγε άλλος
συνδικαλιστής!! Ποιοί "βολεύτηκαν" σε
Υπουργούς και Βουλευτές !!

Πριν όμως, σας παρουσιάσουμε αυτά τα
στοιχεία, πιστεύω ότι θα ήταν χρήσιμο για
όλους, ώστε να θυμηθούν οι παλιοί και να
μάθουν οι νέοι, που και πως λειτουργούσε
το Σωματείο από το 2000-2008 αλλά και
με ποιά ύλη και διεκδικητική μορφή, πότε
Καλούμε όλους τους εν ενεργεία συναδέλφους κυκλοφορούσε και σε ποιούς αποστελλόταν η
να είναι κοντά στο Σωματείο, να απομονώσουν εφημερίδα του Σωματείου ''ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
αυτούς που μπήκαν στον Συνδικαλισμό για ΒΗΜΑ". Και βέβαια θα σας πούμε τι ισχύει
προσωπικά οφέλη και να στηρίζουν με όλες σήμερα. Γιατί εύκολο είναι να καταγγέλλεις
τις δυνάμεις τους, τους αγνούς αγωνιστές αναίτια κάποιους στο ΣΔΟΕ (δύο έλεγχοι
συνδικαλιστές συναδέλφους.
χωρίς την παραμικρή υπόδειξη), να υποκινείς
Είμαστε βέβαιοι ότι τα γραφόμενά μας, θα ΕΔΕ για δημοσίευση ανεκδότων (μπήκε στο
ενοχλήσουν κάποιους, αλλά αυτό θα αποτελεί αρχείο), να κινείς διαδικασίες κατάργησης
και την επιτυχία της δημοσιοποίησης αυτών γραφείων στο ΑΜΕΘ (δεν πέτυχε), επαναφορά
Συνέχεια στην επόμενη σελίδα
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Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα

ΕΔΕ από το αρχείο!! (θα ξαναμπεί εκεί), να
ταξιδεύεις στην Αθήνα και να επιδιώκεις
με Ομοσπονδίες και Δικηγόρους διαγραφές
(απέτυχε και αυτό), να παροτρύνεις αφελείς
γυμνάστριες να υποβάλουν μηνύσεις (δεν
τρομάξαμε!!) και γενικά να λασπολογείς,
από το να αποδεικνύεις ότι εσύ είσαι
καλύτερος από αυτούς, εναντίον των οποίων
καταφέρεσαι. Και να είναι βέβαιοι ότι έχουμε
στοιχεία αρκετά δυσάρεστα για πολλούς από
αυτούς. Όλα όμως στην ώρα τους.
Συνάδελφοι. Η έρευνα αυτή, ως αποκλειστικό
σκοπό έχει να σταματήσουν κάποιοι να
εκμεταλλεύονται την ψήφο σου, προκειμένου
να βολευτούν οι ίδιοι, τα αδέρφια και οι
σύζυγοί των. Όμως επειδή όπως μαθαίνω,
πολλοί συνάδελφοι έχουν διαγραφεί, τους
καλώ να εγγραφούν αμέσως ξανά γιατί
η διαγραφή σας συνάδελφοι, είναι ότι
καλύτερο για τους ευκαιριακούς αυτούς
ανθρώπους. Το Σωματείο ήταν και πρέπει να
γίνει και πάλι το ισχυρότερο όλης της χώρας.
Όλοι μαζί λοιπόν πρέπει να βοηθήσουμε στην
κατεύθυνση αυτή. Πρέπει όμως να πούμε και
αυτό.
Εμείς το 2008 παραδώσαμε Σωματείο στην
Θεσσαλονίκη και όχι Νομαρχιακό Τμήμα !!
Αυτό όμως θα το αναλύσουμε άλλη φορά,
γιατί πιστεύουμε ότι λίγοι αντιλήφθηκαν τι
αποτρέψαμε τότε!!
ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Από το 2000-2008 το Σωματείο λειτουργούσε
στην οδό Προμηθέως 1 στον 2-ο όροφο
(απέναντι από το Δικαστικό Μέγαρο).
Τα γραφεία ήταν κάθε ημέρα ανοικτά,
με εύκολη πρόσβαση σε όλους τους
συναδέλφους. Στα τέλη του 2004 κρίθηκε
απαραίτητο και με ΟΜΟΦΩΝΕΣ αποφάσεις
του Σωματείου, που επικυρώθηκαν στην
Γενική Συνέλευση, ιδρύθηκε ο Συνεταιρισμός
Αστυνομικών Θεσσαλονίκης, με την ίδια
έδρα, με καταστατικό από το Πρωτοδικείο
Θεσσαλονίκης, με έναρξη εργασιών στην
Α΄ ΔΟΥ και στο ΙΚΑ, ο οποίος λειτουργεί
μέχρι σήμερα προσφέροντας σπουδαίες
υπηρεσίες σε όλους τους συναδέλφους του
Νομού Θεσσαλονίκης (όσοι ενδιαφέρονται
να μάθουν περισσότερες λεπτομέρειες για την
λειτουργία του Συνεταιρισμού, μπορούν να
ενημερωθούν καθημερινά από τον Γραμματέα
στα γραφεία στην οδό Προμηθέως 1). Η νέα

Διοίκηση του Σωματείου το 2008, θεώρησε ότι
έπρεπε να αναζητήσει αλλού στέγη και έτσι
ενοικίασε γραφεία στην οδό Αριστοτέλους
12. Ήταν μια λάθος επιλογή που δεν έδινε
εύκολη πρόσβαση στους συναδέλφους, αλλά
ούτε και στα ίδια τα μέλη της Διοίκησης,
με σκοπό τα γραφεία να είναι σπανίως
ανοικτά και μη προσβάσιμα. Εκ των υστέρων
αποδεικνύεται ότι κάποιοι λειτούργησαν
υστεροβουλικά και από εμπάθεια, είτε
γιατί επιθυμούσαν σφόδρα να είναι στην
Διοίκηση του Συνεταιρισμού και αυτό δεν
έγινε, είτε γιατί πίστευαν ότι ο Συνεταιρισμός
έτσι θα έκλεινε και μαζί του θα έσβηνε και
η ύπαρξη των παλαιών συνδικαλιστών που
ήταν στελέχη του Συνεταιρισμού και μάλιστα
αφού αργότερα είδαν ότι αυτό δεν έγινε,
άρχισαν και άλλες ασχήμιες, όπως παραπάνω
αναφέραμε (ψευδείς καταγγελίες σε ΣΔΟΕ,
επαναφορά ΕΔΕ, κ.λ.π.).
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ"
Η εφημερίδα του Σωματείου "ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
ΒΗΜΑ" από το 2000-2008 κυκλοφορούσε
σταθερά ανά 2 μήνες, σε αριθμό μέχρι 6.000
φύλλων κάθε φορά, με 16 σελίδες, εκ των
οποίων οι 4 σε τετραχρωμία και υπήρχαν
και έκτακτες εκδόσεις κατά την περίοδο της
ΔΕΘ ή έκτακτων γεγονότων που αφορούσαν
διεκδικήσεις. Αποστελλόταν μέσω των
ΕΛΤΑ σε πάνω από 500 αποδέκτες, με
ταχυδρομική ατέλεια που είχε εξασφαλιστεί
από την Γενική Γραμματεία Τύπου και
ΜΜΕ. Αποδέκτες της εφημερίδας ήταν όλοι
οι συνάδελφοι του Νομού Θεσσαλονίκης,
οι Υπουργοί και Βουλευτές του Ν.
Θεσσαλονίκης, η Νομαρχία Θεσσαλονίκης,
ο Δήμος Θεσσαλονίκης, οι λοιποί Δήμοι
Ν.Θεσσαλονίκης, Δικαστικοί και Δικηγορικοί
Σύλλογοι Θεσσαλονίκης, οι Διοικητές όλων
των Αστυνομικών Υπηρεσιών Θεσσαλονίκης
και όλα τα ΜΜΕ Θεσσαλονίκης. Εκτός
Θεσσαλονίκης αποστελλόταν στην ηγεσία
του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ., στην ηγεσία του
αρμόδιου Υπουργείου μας (Δημόσιας Τάξης
ή Εσωτερικών), στην Βουλή, στον Πρόεδρο
Δημοκρατίας, στον Αρχιεπίσκοπο, σε όλα
τα Πολιτικά Κόμματα, καθώς και σε όλα τα
ΜΜΕ του γραπτού και του ηλεκτρονικού
τύπου. Η ύλη της εφημερίδας ήταν μόνιμα
αιχμηρή και καταγγελτική. Δεν αρκούσε
μόνο περιγραφή του προβλήματος, καθώς
στο επόμενο τεύχος επανερχόταν σε αυτό εάν

- 37 -

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα

δεν είχε δοθεί λύση, η οποία συνήθως και δινόταν. Την εφημερίδα αυτή θαύμαζαν οι συνάδελφοι σε όλη
την Ελλάδα και ζητούσαν από την Ένωση, να την λαβαίνουν. Σας παραθέτουμε παρακάτω δύο - τρία
πρωτοσέλιδα από την τότε εφημερίδα, για διαπιστώσετε την διαφορά με το σήμερα.

Αριθμός Φύλλου 13 - Νοέμβριος 2001
(κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ)

Αριθμός Φύλλου 25 - Νοέμβριος 2003
(κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ)

Αριθμός Φύλλου 47 - Ιούνιος 2007
(κυβέρνηση Ν.Δ.)

ΤΟ “ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ” ΣΗΜΕΡΑ

Η συνέχεια της έρευνας για το πως λειτουργεί σήμερα το 'ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ",
αυτό το όπλο (γιατί η εφημερίδα είναι το ισχυρότερο όπλο για τον συνδικαλισμό).
ΤΟ "ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ" ΣΗΜΕΡΑ

Κυκλοφορεί σε μικρό αριθμό αντιτύπων. Δεν έχει σταθερή ημερομηνία έκδοσης. Το τελευταίο υπ' αριθ. 62 φύλλο
εκδόθηκε τον Αύγουστο 2010 !!! Είναι άγνωστο εάν αποστέλλεται και που, καθώς επειδή δεν πληροί τις απαραίτητες
προϋποθέσεις, έχει απολέσει την ταχυδρομική ατέλεια από την Γενική Γραμματεία Τύπου και ΜΜΕ. Όσον αφορά
την ύλη της εφημερίδας εκτός από έναν δύο αρθρογράφους, οι άλλοι κάνουν διαπιστώσεις και όχι καταγγελίες. Εμείς
πάντα ήμασταν υπέρ της ελευθεροτυπίας, αλλά κάποιος πρέπει να μαζέψει τους "ζαλισμένους". Με τίτλο ΔΙΚΑΙΩΜΑ
ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ οπλισμένος με απύθμενο θράσος και αναίδεια ο (K.Π) μαίνεται κατά απόμαχων συνδικαλιστών για
Συνέχεια στην επόμενη σελίδα
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τους οποίους αντί άλλου τουλάχιστον θα έπρεπε να
δαγκώνει την γλώσσα του. Όμως όταν τα κείμενα έχουν
την έγκριση του Υπευθύνου έκδοσης, του Αρχισυντάκτη
και της Συντακτικής Επιτροπής, τότε όλοι αυτοί είναι
συνυπεύθυνοι. Και δεν καταλαβαίνω αλήθεια γιατί ο
Πρόεδρος του Σωματείου δεν προσβάλλεται όταν στο ίδιο
κείμενο ο ίδιος καλός συνάδελφος ισχυρίζεται ότι κάποιοι
αναλώνονται σε λαϊκίστικες κορώνες του τύπου "Λεφτά
υπάρχουν", αναφερόμενος σε τίτλο άρθρου του Προέδρου
του Σωματείου στο τεύχος 61, το οποίο αναδημοσιεύεται
και στο τεύχος 62. Πρόεδρε ας πρόσεχες !!
Πάμε τώρα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδος. Κεντρικός
τίτλος: ΙΚΑνοί...αλλά ανΙΚΑνοποίητοι! και συνοδεύεται
από ένα σκίτσο που καταλαμβάνει μισή σελίδα. Καμιά
συνέχεια δεν γίνεται στον τίτλο της εφημερίδας και το
σκίτσο θα μπορούσε σε λογικές διαστάσεις να φιλοξενηθεί
σε κάποια εσωτερική σελίδα. Τι έγινε; Δεν μπορούσαν να
βρουν πρωτοσέλιδο; Η προχειρότητα σε όλο το μεγαλείο
της !! Χρειάζεται να γίνει αμέσως αλλαγή.
Για ακόμη μια φορά, τονίζουμε προς όλες τις κατευθύνσεις
ότι δεν ασχολούμαστε με τον Συνδικαλισμό. Αυτό είναι
δουλειά των εκλεγμένων συνδικαλιστών. Εμείς, επειδή
για πολλά χρόνια αγωνιστήκαμε για τα δίκαια αιτήματα
των Αστυνομικών και ποτέ δεν βολέψαμε τους εαυτούς
μας, νοιώθουμε ντροπή για όσα συμβαίνουν σήμερα
και τηρώντας υπεύθυνη στάση, είμαστε υποχρεωμένοι
να αναδείξουμε τους παρασυνδικαλιστές, τους δήθεν
συνδικαλιστές, τους σκυφτούληδες συνδικαλιστές,
τους βολεμένους συνδικαλιστές. Με απλά λόγια να
καταδείξουμε τους αντισυναδέλφους, στα πλαίσια της
φιλίας, της συναδελφικής αλληλεγγύης, της εργασιακής
ανάπτυξης......Ταυτόχρονα, με αυτό τον τρόπο πιστεύουμε
ότι δίνουμε δύναμη και κουράγιο στους καθαρούς,
έντιμους και γνήσιους αγωνιστές συναδέλφους, ώστε
να συνεχίσουν να αγωνίζονται για τα δίκαια αιτήματα
των συναδέλφων, αλλά και να θέσουν στο περιθώριο
τους δήθεν συνδικαλιστές που για ίδιον και μόνο όφελος
εκμεταλλεύονται την ψήφο των συναδέλφων.
Στην συνέχεια, συνάδελφοι, σας θέτουμε τέσσερα (4)
ερωτήματα και σας καλούμε να αναζητήσετε από μόνοι
σας τις σωστές απαντήσεις. Έτσι, καλά ενημερωμένοι δεν
θα έχετε καμιά δικαιολογία για την επιλογή σας (ψήφο
σας) στις επερχόμενες εκλογές του Σωματείου.
Α΄ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιός συνδικαλιστής της Θεσ/νίκης,
υπηρετεί στην ασφάλεια του Υφ.Ανάπτυξης κ. ΒΟΥΓΙΑ;
Β΄ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιός συνδικαλιστής της Θεσ/νίκης
υπηρετεί στην ασφάλεια του Βουλευτή κ. ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ;
Γ΄ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιός συνδικαλιστής της Θεσ/νίκης από
το Α.Τ. Πλατείας μόλις εκλέχθηκε πήρε μετάθεση στην Δ/
νση Ασφάλειας /τμήμα κλεπτών; Ποιά η συγγενική σχέση

του, με τον συνδικαλιστή που υπηρετεί στην ασφάλεια του
κ. ΒΟΥΓΙΑ;
Είναι αλήθεια ή ψέματα ότι για να πάει εκεί, έδιωξαν
άλλον συνδικαλιστή; !!!
Δ΄ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιά συνδικαλίστρια από το Α.Τ.
Πλατείας, πήγε στην Άμεση Δράση και από εκεί
με νέα μετακίνηση στην Δ/νση Ασφάλειας/Τμήμα
Ενημέρωσης;
Ε΄ ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιός συνδικαλιστής από το Α.Τ.
Τούμπας, πήγε στην Δ/νση Ασφάλειας/Τμήμα Επισήμων;
Έχουμε στοιχεία και για πολλούς άλλους, τα οποία θα
παρουσιάσουμε από την ιστοσελίδα μας
www.ipathessaloniki.gr αλλά και από το επόμενο τεύχος
του περιοδικού μας «Δύναμη».
Στις αρχές Μαρτίου 2011, το Σωματείο Αστυνομικών
Θεσσαλονίκης, πραγματοποίησε την ετήσια Γενική
Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε
σε αίθουσα του 4-ου ορόφου στο Αστυνομικό Μέγαρο
Θεσσαλονίκης. Δεκατέσσερα (14) άτομα συμμετείχαν
όλοι κι όλοι !! Αν αναλογιστεί κανείς ότι υπάρχουν 44
εκλεγμένοι από τα μέλη Αντιπρόσωποι στην Π.Ο.ΑΣ.Υ.
συνδικαλιστές, οι οποίοι ούτε στις Γενικές Συνελεύσεις
δεν πηγαίνουν, τότε εύκολα αντιλαμβάνονται όλοι γιατί
υπάρχει αυτή η μεγάλη απαξίωση του συνδικαλισμού.

Το Σωματείο, σε λίγο θα έχει εκλογές. Πριν 3
χρόνια όταν ανέλαβαν, ζήτησαν πανηγυρικά!!
να γίνει έλεγχος των οικονομικών από
ορκωτό λογιστή και όταν αυτός δεν βρήκε
τίποτα, κατάπιαν την γλώσσα τους. Τώρα
που ο σημερινός ταμίας του Σωματείου που
με μεγάλη ευκολία στέλνει το ΣΔΟΕ σε
άλλους, και κάνει ταξιδάκια στην Αθήνα,
επιζητώντας διαγραφές και άλλα όμορφα
για άλλους, θα έχει την τόλμη να ζητήσει και
για την δική του διαχείριση τον έλεγχο από
ορκωτό λογιστή; Δεν μένει παρά να το δούμε.
Θα επανέλθω στο θέμα αυτό. Με την ευκαιρία
όμως να ρωτήσω τον Ταμία να μας πει αν
μπορεί, ποιό είναι το σημερινό αποθεματικό
του Ταμείου, γιατί πριν τρία χρόνια έλεγε ότι
έπρεπε να είχαμε μεγάλο αποθεματικό!! Εκτός
και αν το ξέχασε!! Αλήθεια ξέρετε ποιός είναι
ο Ταμίας του Σωματείου; Είναι το ίδιο άτομο
που είναι και υπεύθυνος της εφημερίδας
(ο Θεός να την κάνει)ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ
!! Ανήκει φυσικά στο ίδιο ομοιοϊδεατικό
(εκσυγχρονιστικό;) τιμ !!

Κάντε κλικ στο. www.ipathessaloniki.gr
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