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MΗNΥMA ΠΡΟΕΔΡΟΥ I.P.A. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας
πρόεδρος I.P.A.
Θεσσαλονίκης

Αγαπητοί αναγνώστες μας, φίλοι της I. P. A. Νομού Θεσσαλονίκης,
της Ελλάδος, και σε όλο τον κόσμο, φτάσαμε, στο 15ο 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
την χώρα.

Το περιοδικό μας, μαζί με την ιστοσελίδα της Ένωσής μας, www.ipathessaloniki.gr αποτελούν
πλέον την πιο αγαπημένη «παρέα» όλων των συναδέλφων εν ενεργεία και εν αποστρατεία.
Επιθυμώ, για άλλη μια φορά, να τονίσω με ιδιαίτερη έμφαση προς κάθε αποδέκτη, ότι τα
ενυπόγραφα άρθρα, τόσο στο περιοδικό μας «Δύναμη», όσο και στην ιστοσελίδα μας
www.ipathessaloniki.gr , απηχούν προσωπικές απόψεις του αρθρογράφου και όχι της Ένωσης.
Όποιος εκφράζει αντίθετες απόψεις με τα δημοσιευμένα άρθρα, μπορεί να μας τις στείλει και εμείς
θα τις δημοσιεύσουμε, εφόσον δεν έχουν υβριστικό και απειλητικό
περιεχόμενο.
Αγαπητοί αναγνώστες, φίλες και φίλοι.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών
(I.P.A.) Τοπικής Διοίκησης Νομού Θεσσαλονίκης, εύχεται σε όλους
σας, Καλή

Ανάσταση.

Χρόνια Πολλά.

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 πέντε χιλιάδες (5.000) €.
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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 - 756564

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

Βασ. Γιαννακόπουλος
Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Χρυσουλάς
Αντιπρόεδρος

Νικ. Ταχματζίδης Δημ. Μπουραζάνας Ιάκωβος Τσαγκαλίδης
Ταμίας
Αν. Γ. Γραμματέας
Αντιπρόεδρος
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Γεώργιος Λαμπάδας
Αντιπρόεδρος

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

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

ΔΙΕΘΝΗΣ 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:......................................................
Ημερ. Γεννήσεως:..............................................
Τόπος Γεννήσεως:..............................................
Δ/νση κατοικίας:................................................
Πόλη:........................................Τ.Κ....................
Υπηρεσία που υπηρετώ:....................................
Τηλέφωνο Υπηρεσίας:.......................................
Τηλέφωνο οικίας:..............................................
Τηλέφωνο κινητό:..............................................
e-mail: ...............................................................
Ημερομηνία κατάταξης........../........../................
Διεύθυνση αποστολής εντύπων
Οικία

Υπηρεσία

Θεσσαλονίκη.....................................................
e-mail:................................................................

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……………………..

Συνιστώντα μέλη:
1)........................................................................
2)........................................................................

-4-

Ο ΑΙΤΩΝ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
7η Φιλική Συνάντηση στην Καρδίτσα
Με απόλυτη επιτυχία διεξήχθη στην Καρδίτσα, η 7η φιλική συνάντηση Ι.Ρ.Α. το χρονικό διάστημα
από 09 - 12 - 2011 έως 11 - 12 - 2011.
Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ι.Ρ.Α. Καρδίτσας για την άψογη
διοργάνωση.
Περισσότερες από 30 Τοπικές Διοικήσεις συμμετείχαν στην συνάντηση, στα πλαίσια της οποίας
πραγματοποιήθηκε και έκθεση φωτογραφίας.
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Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ I.P.A. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Η Τοπική Διοίκηση Καρδίτσας της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών έκοψε την πίτα της για το
2012 στον πάντα φιλόξενο χώρο του Παυσιλύπου το περασμένο Σάββατο.

Για τη φετινή χρονιά καλεσμένες ήταν όλες οι γυναίκες – αστυνομικοί που υπηρετούν στην
Καρδίτσα, καθώς και αυτές που έχουν αποστρατευτεί, όμως πάντα βρίσκονται κοντά στην
αστυνομική οικογένεια. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ένα πολύ ζεστό κλίμα και η τυχερή
της βραδιάς εκτός από το φλουρί κέρδισε τη δωρεάν συμμετοχή της στην εκδρομή που θα
πραγματοποιήσει η Ένωση μας στο Μπάνσκο της Βουλγαρίας στις 10-12 Φεβρουαρίου.
Μετά από μια χρονιά με έντονη
δραστηριότητα για την Τοπική μας
Διοίκηση, που κορυφώθηκε με τη
διοργάνωση της 7ης Πανελλήνιας
Φιλικής Συνάντησης εδώ στον
τόπο μας, το 2012 αναμένεται το
ίδιο δυναμικό και δραστήριο με
διάφορες εκδηλώσεις παρά τη
δύσκολη συγκυρία.
Η υπέροχη βασιλόπιτα ήταν
μια ευγενική προσφορά του
Αρτοποιείου Κουτρούλης που
βρίσκεται στον Παλαμά, ενώ
από ένα δώρο στις κυρίες που
παρευρέθηκαν στην εκδήλωση
πρόσφερε το κομμωτήριο Hair & Style της κ. Σοφίας Τσαβαλιά που βρίσκεται στην οδό
Ιεζεκιήλ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΣΙΡΩΝΗΣ Ιάσων
ΖΑΡΧΑΝΗΣ Γεώργιος

ΑΝΕΚΔΟΤΟ

Κάθεται ο άντρας μαζί με την δικιά του στη βεράντα και πίνει μπύρες..
Αφού έχει κατεβάσει καμιά 10ρια μπύρες λέει...
-Σ' αγαπώ..... -Τώρα εσύ μιλάς ή.. η μπύρα; -Εγώ μιλάω......στη μπύρα..

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

O Πρόεδρος του Συνδέσμου Φίλων Αστυνομίας
Σάμου κ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Κυριάκος ενώ κόβει την
πίτα, με την ευλογία του πανοσιολογιότατου
ΣΩΤΗΡΙΟΥ της Ιεράς Μητρόπολης Σάμου.

Να κρατήσουμε την παράδοση,
τα ήθη και τα έθιμα του τόπου
μας ζωντανά!!!
Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η εκδήλωση για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συνδέσμου
φίλων της Αστυνομίας Σάμου, που έγινε την Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2012, στο ξενοδοχείο «ΣΑΜΟΣ». Η
προσέλευση του κόσμου ήταν πολύ μεγάλη. Οι παρευρισκόμενοι ήταν πάρα πολλοί.
Ανάμεσα στους προσκεκλημένους επισήμους, που τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση,
ήταν ο πανοσιολογιότατος ΣΩΤΗΡΙΟΣ της Ιεράς Μητρόπολης Σάμου, ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής
κ. ΧΙΩΤΕΛΗΣ Δημήτρης, ο Λιμενάρχης Σάμου κ. ΚΩΣΤΑΝΤΕΛΗΣ Νικόλαος, ο πρόεδρος του Συνδέσμου
ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ Αστυνομικών κ. ΣΑΚΕΡΛΗΣ Γεώργιος, ο πρόεδρος της Τοπικής Διοίκησης ΙΡΑ Διεθνής
Ένωσης Αστυνομικών κ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Γεώργιος, ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων
Σάμου κ. ΛΙΟΚΑΥΤΟΣ Θωμάς, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου κ. Χ"ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ Ιωάννης, ο
πρώην Δημοτικός Σύμβουλος Σάμου και πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ Λεωνίδας,
ο πρόεδρος Συνταξιούχων Δημοσίου κ. ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ Κωνσταντίνος, ο Αντιπεριφερειάρχης Σάμου κ.
ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Θεμιστοκλής, ο Δημοσιογράφος κ. ΓΑΡΥΦΑΛΟΥ Γεώργιος και ο Δημοσιογράφος του
κοινοβουλευτικού ρεπορτάζ κ. ΝΕΓΡΗΣ Γιάννης. Κατόπιν ο Πρόεδρος του Συνδέσμου κ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ
Κυριάκος χαιρέτισε τους παρευρισκομένους και παρουσίασε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
και αναφέρθηκε περιληπτικά στην μέχρι τώρα πορεία 50 χρόνων του Συνδέσμου, στα έργα και στις
δραστηριότητές του. Στην ομιλία του ανέφερε χαρακτηριστικά: «Σκοπός μας, είναι να φέρουμε κοντά
μας όλες και όλους και να προσφέρουμε με ότι και όπως μπορούμε, ιδιαίτερα στην πατρίδα μας και την
Σάμο. Να κρατήσουμε την παράδοση, τα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας ζωντανά, σε μια περίοδο όπου
σε όλη την χώρα μας, μαστίζει η εγκληματικότητα και η απραξία των αξιών.
Ακόμη ο Πρόεδρος του Συνδέσμου κ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Κυριάκος αναφέρθηκε στον ιερό ναό της Αγίας
Ειρήνης και στο μνημείο των πεσόντων Αστυνομικών όπου παρόμοιο του, δεν υπάρχει πουθενά στην
Χώρα μας. Στο τέλος της ομιλίας του ο Πρόεδρος του Συνδέσμου κ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Κυριάκος ευχαρίστησε
τους: ΑΜΥΡΣΩΝΗ Γιακουμή Κοσμήτορα του Συνδέσμου φίλων Αστυνομίας για την ευγενή προσφορά
του να προσφέρει σε όλες της κυρίες από μια ορχιδέα δικής του παραγωγής, τα Ζαχαροπλαστεία της
κυρίας Πότης και Νίκου ΚΑΡΙΩΤΑΚΗ για την προσφορά της νόστιμης Βασιλόπιτας που ήταν δυο μεγάλες
λαμαρίνες. Στη συνέχεια χαιρέτησαν και καλωσόρισαν τους παρευρισκόμενους:
Ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής κ. ΧΙΩΤΕΛΗΣ Δημήτριος ο οποίος συνεχάρη τον πρόεδρο και τα μέλη
του Συνδέσμου για την αγάπη τους και το έργο που επιτελούν επί σειρά ετών στο νομό της Σάμου.
Ο πρόεδρος του Συνδέσμου ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ Αστυνομικών Σάμου κ. ΣΑΚΕΡΛΗΣ Γεώργιος ο οποίος
συμπληρώνοντας στα όσα αναφέρθηκε η Πρόεδρος του Συνδέσμου φίλων της Αστυνομίας, μίλησε για
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την ανάγκη της πολιτείας να σταθεί δίπλα στον Αστυνομικό ο οποίος τα τελευταία χρόνια απαξιώνετε.
Ο πρόεδρος της Τοπικής Διοίκησης Σάμου ΙΡΑ Διεθνής Ένωσης Αστυνομικών κ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Γεώργιος
εξήρε το έργο του Συνδέσμου φίλων της Αστυνομίας δια μέσω του πρόεδρου και των άξιων μελών του
και ευχήθηκε σε όλες και όλους ευτυχισμένο το 2012 με υγεία.
Επίσης τις ευχές του απέστειλε προς τον πρόεδρο του Συνδέσμου φίλων της Αστυνομίας κ. ΜΟΥΖΑΚΗ
Κυριάκο ο πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών Θεσσαλονίκης κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας και
ευχήθηκε καλή χρονιά με υγεία σε όλους τους Σαμιώτες του Συνδέσμου φίλων της Αστυνομίας.
Στην συνέχεια ο ταμίας κ. ΜΗΤΩΝΑΣ Στέφανος παρουσίασε τα Έσοδα - Έξοδα του Συνδέσμου και
αμέσως μετά έγινε η κοπή της Βασιλόπιτας από τον πρόεδρο του Συνδέσμου φίλων της Αστυνομίας κ.
ΜΟΥΖΑΚΗ Κυριάκο αφού πρώτα την ευλόγησε ο πανοσιολογιότατος ΣΩΤΗΡΙΟΣ της Ιεράς Μητρόπολης
Σάμου.
Η Βασιλόπιτα είχε δυο φλουριά τα οποία έτυχαν ο κ. ΤΣΙΡΙΓΟΣ Κωνσταντίνος κερδίζοντας μια εικόνα της
Παναγίας και ο κ. ΑΓΓΕΛΙΝΑΡΑΣ Γεώργιος κερδίζοντας το ταξίδι για το νησί της ΠΑΤΜΟΥ.

1

4

3

2

6

5

Φωτό 1. Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου κ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Κυριάκος
χαιρέτισε τους παρευρισκομένους.
Φωτό 2. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
Αστυνομικών Σάμου κ. ΣΑΚΕΡΛΗΣ Γεώργιος ο οποίος μίλησε για
την ανάγκη της πολιτείας να σταθεί δίπλα στον Αστυνομικό.
Φωτό 3. Ο πρόεδρος της Τοπικής Διοίκησης Σάμου ΙΡΑ Διεθνής
Ένωσης Αστυνομικών κ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Γεώργιος εξήρε το έργο
του Συνδέσμου φίλων της Αστυνομίας.
7
Φωτό 4. Ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής κ. ΧΙΩΤΕΛΗΣ Δημήτρης
ο οποίος συνεχάρη τον πρόεδρο και τα μέλη του Συνδέσμου.
Φωτό 5. O κ. ΤΣΙΡΙΓΟΣ Κωνσταντίνος στο μέσον κερδίζοντας μια εικόνα του Αγίου ΑΡΤΕΜΙΟΥ την
οποία παρέλαβε από τον κοσμήτορα κ. ΑΜΥΡΣΩΝΗ Γιακουμή και τον Αντιπρόεδρο του Συνδέσμου κ.
ΑΒΡΑΜΙΔΗ Γεώργιο.
Φωτό 6. Ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής κ. ΧΙΩΤΕΛΗΣ Δημήτρης και ο Λιμενάρχης Σάμου κ.
ΚΩΣΤΑΝΤΕΛΗΣ Νικόλαος με τον Πρόεδρο του Συνδέσμου κ. ΜΟΥΖΑΚΗ Κυριάκο.
Φωτό 7. Ο πρόεδρος κ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Κυριάκος παραδίδει στον κ. ΑΓΓΕΛΙΝΑΡΑ Γεώργιο το ταξίδι για το
νησί της ΠΑΤΜΟΥ το οποίο κέρδισε με το φλουρί της Βασιλόπιτας.
Όλοι συνεχάρησαν τον Γραμματέα του Συνδέσμου κ. ΒΑΡΟΥΜΑ Νίκο που επιμελήθηκε και παρουσίασε
καθ όλη την διάρκεια της εκδήλωσης, φωτογραφικό υλικό από παλαιότερες εκδηλώσεις με φωτογραφίες
που προμηθεύτηκε από το αρχείο του κ. ΑΒΡΑΜΙΔΗ Γεωργίου.
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Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα

Στη Σάμο έκοψαν από κοινού την πρωτοχρονιάτικη πίτα η Τοπική Διοίκηση της
Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών και ο Σύνδεσμος Αποστράτων Αστυνομικών Σάμου.

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα έκοψαν το απόγευμα της
Παρασκευής

(10-2-2012)

ο

Σύνδεσμος

Αποστράτων

Αστυνομικών Σάμου και η Τοπική Διοίκηση της Διεθνούς
Ένωσης Αστυνομικών στην αίθουσα εκδηλώσεων του
ξενοδοχείου ΣΑΜΟΣ. Τυχερός της βραδιάς ήταν ο εν
αποστρατεία Αστυνομικός Άρης ΤΣΙΜΠΑΚΗΣ ο οποίος
έτυχε το τυχερό νόμισμα. Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης
όλοι είχαν να θυμηθούν και να συζητήσουν παλιές, καλές
στιγμές, που πέρασαν κατά την διάρκεια της υπηρεσίας
τους και με τους νεότερους συναδέλφους τους, να τους
απολαμβάνουν ακούγοντας ιστορίες που θύμιζαν να είναι
βγαλμένες από παλιές Αστυνομικές ταινίες! Βέβαια όλες οι
συζητήσεις κατέληγαν στα νέα οικονομικά μέτρα και της
μειώσεις που δέχτηκαν και δέχονται όλοι οι αστυνομικοί εν
ενεργεία και συνταξιούχοι καθώς σε αυτά επικεντρώθηκαν
και αναφέρθηκαν οι ομιλητές στους χαιρετισμούς που
απεύθυναν. Ο Πρόεδρος της I.P.A. Σάμου, ανέγνωσε στην
εκδήλωση μήνυμα φιλίας από τον Πρόεδρο της Τοπικής
Διοίκησης I.P.A. Θεσσαλονίκης κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ Ηλία.
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
International Police Association (I. P.A.)
Σύμβουλος Οικονομικού & Κοινωνικού Συμβουλίου Ο.Η.Ε.
Μη Κυβερνητική Οργάνωση
ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Αγίου Αρτεμίου 1 Τ.Κ. 716 01 Ν. Αλικαρνασσός
e-mail: mzax@otenet.gr
Τηλ. 2810 274147 Fax. 2810 274062 Κιν. 6936 057082
Η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών Ν. Ηρακλείου (Ι.Ρ.Α.) υποδέχτηκε στα γραφεία της το μέλος της Ι.Ρ.Α.
Γερμανίας κ. Jens Leube.

Συζητήσαμε θέματα συνεργασίας των δύο τμημάτων και φυσικά η συζήτηση πέρασε και στα θέματα
αποδοχών, συνθηκών εργασίας, συνταξιοδοτικά - κοινωνικής ασφάλισης και εκφράσαμε την
επιθυμία όσον αφορά τις αποδοχές να μπορούσαμε να είμαστε νεοεισερχόμενοι Αστυνομικοί της
Γερμανίας…….
Επίσης συζητήσαμε το θέμα της οικονομικής κρίσης και ζητήσαμε να μάθουμε τι λέει ο πολίτης της
Γερμανίας για το θέμα αυτό. Μας απάντησε ότι ο απλός κόσμος επιθυμεί να υπάρχει η σταθερότητα
του νομίσματος και δεν έχει αντίρρηση να δοθεί βοήθεια στις χώρες που το έχουν ανάγκη αλλά να
διασφαλιστεί ότι η βοήθεια αυτή δεν θα καταλήξει στους λίγους και έχοντες αλλά να αποτελέσει
βήμα για την ανάκαμψη.
Παρατέθηκε δείπνο προς τιμή του φιλοξενούμενου μας και δεν παραλείψαμε φυσικά να ποιούμε μια
ρακί στην υγεία των δανειστών μας. Τέλος ανταλλάχθηκαν αναμνηστικά καπέλα – σήματα.
Ευχαριστούμε τις κ. Καλαϊτζάκη Βασιλική και Σπανάκη Αριάδνη για τη διερμηνεία και τη βοήθεια που
μας προσέφεραν.
Για την Ι.Ρ.Α. Ν. Ηρακλείου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ Σ
Ο Γενικός Γραμματέας
Μανόλης Ζαχαριουδάκης
Ιωάννης Κουναλάκης

METOXIKO TAMEIΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Βύρωνας

Σχόλιο από τον Μερισματούχο ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ Βύρωνα.
Σε ανακοίνωσή του στις 4/1/2012 μας πληροφορούσαν ότι
θα αναρτούσαν προσεχώς τα ονόματα των δικαιούχων του
μηνός Νοεμβρίου του έτους 2008.
Ακόμα περιμένουμε.... Πότε θα γίνει αυτό?
Μήπως εννοούσαν τον Ιανουάριο του 2013?
Άρα, θα πληρώνουν τους δικαιούχους ενός μηνός για
κάθε έτος. Αν είναι έτσι να περιμένουμε μέχρι το 2100 !
Περιμένουμε την απάντηση του μετοχικού ταμείου στρατού,
εάν έχουν να πουν κάτι !!
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AN Ο ΝΩΕ ΗΤΑΝ ΕΛΛΗΝΑΣ...
Ο Κύριος φανερώθηκε στον Νώε και του είπε: Σε ένα χρόνο θα ρίξω βροχή
και θα σκεπάσω ολόκληρη τη Γη με νερό και θα καταστρέψω τα πάντα. Αλλά
θέλω εσύ να σώσεις τους δίκαιους και ευσεβείς ανθρώπους και δύο ζώα από
κάθε είδος που υπάρχει στη Γη. Σε προστάζω να χτίσεις μία Κιβωτό.
Και ο Θεός παραδίδει στον Νώε τα σχέδια για την Κιβωτό. Με φόβο Κυρίου
ο Νώε παίρνει τα σχέδια και συμφωνεί να φτιάξει την Κιβωτό. Θυμήσου, είπε
ο Κύριος, Πρέπει να έχεις τελειώσει την Κιβωτό και να έχεις μαζέψει όλα τα
ζώα σε ένα χρόνο.
Ένα χρόνο αργότερα, αρχίζει να σχηματίζεται μια καταιγίδα και όλες οι
Λαμπάδας
θάλασσες της Γης έχουν φουρτούνα. Ο Θεός κοιτάει τι γίνεται και βλέπει τον
Γεώργιος
Νώε να κάθεται στην αυλή του και να κλαίει.
Αντιπρόεδρος Τ.Δ. IPA
Νώε! Ανακράζει, Που είναι η Κιβωτός;
Νομού Θεσσαλονίκης
george.lamp@hotmail.com Συγχώρεσε με Κύριε, παρακαλά ο Νώε, έκανα ό,τι μπορούσα αλλά
αντιμετώπισα μεγάλα προβλήματα.
Πρώτα-πρώτα έπρεπε να πάρω άδεια για την κατασκευή και τα σχέδια που μου έδωσες δε συμφωνούσαν
με τον ισχύοντα κανονισμό. Χρειάστηκε να προσλάβω ναυπηγό και να ξαναγίνουν τα σχέδια από την
αρχή.
Μετά βρέθηκα σε διαμάχη με το Λιμενικό για το αν χρειαζόταν η Κιβωτός σύστημα πυρασφάλειας,
βάρκες και σωσίβια.
Μετά μου έκανε καταγγελία ο γείτονας μου, γιατί παραβίαζα λέει τα όρια δόμησης χτίζοντας την Κιβωτό
στην αυλή μου, και έτσι χρειάστηκα άδεια και από την Πολεοδομία.
Είχα πρόβλημα και να βρω ξύλα για την Κιβωτό γιατί υπήρχε απαγόρευση υλοτόμησης για την
προστασία της Πιτσιλωτής Κουκουβάγιας. Τελικά κατάφερα να πείσω την Υπηρεσία Προστασίας Δασών
πως χρειαζόμουν το ξύλο για να σώσω τις κουκουβάγιες.
Αλλά όμως ο Οργανισμός Προστασίας Ζώων δεν με άφηνε να πιάσω κουκουβάγιες. Και έτσι δεν έχουμε
κουκουβάγιες.
Μετά οι ξυλουργοί κατέβηκαν σε απεργία, αλλά κατάφερα να έρθω σε συμφωνία με το σύλλογο τους.
Τώρα έχω 16 ξυλουργούς να δουλεύουν στην Κιβωτό, αλλά δεν έχω κουκουβάγιες.
Όταν άρχισα να μαζεύω τα υπόλοιπα ζώα, μου έκανε μήνυση μία ομάδα ακτιβιστών, γιατί θα έπαιρνα
μόνο δύο από κάθε είδος.
Όταν ξεμπέρδεψα με αυτή τη μήνυση με ενημέρωσαν από το ΥΠΕΧΩΔΕ ότι δεν γινόταν να συνεχιστούν
οι εργασίες αν δεν κάνω δήλωση για την επίδραση στο περιβάλλον του σχεδιαζόμενου κατακλυσμού.
Δεν τους αρέσει η ιδέα ότι δεν έχουν αρμοδιότητα στις αποφάσεις του Δημιουργού του Σύμπαντος.
Μετά οι τοπογράφοι του Στρατού απαίτησαν χάρτη της προτεινόμενης ροής των υδάτων του
κατακλυσμού. Εγώ τους έστειλα μία υδρόγειο.
Αυτές τις μέρες προσπαθώ να λύσω ένα ζήτημα με την Επιτροπή Ισότητας, που λένε ότι κάνω διακρίσεις
επειδή δεν θα πάρω ανθρώπους που δεν πιστεύουν σε Εσένα, Κύριε.
Μου έστειλαν και αυτή την ειδοποίηση με δικαστικό επιμελητή ότι οφείλω φόρο και πρόστιμο γιατί δεν
δήλωσα την Κιβωτό ως σκάφος αναψυχής.
Τώρα η εφορία έχει παγώσει τις καταθέσεις μου γιατί πιστεύουν ότι φτιάχνω την Κιβωτό για να φύγω
από την χώρα για να μην πληρώσω φόρους.
Και ακόμη δεν έχει αποφασίσει το Συμβούλιο της Επικρατείας αν ο Κατακλυσμός είναι αντισυνταγματικός,
αφού πρόκειται για θρησκευτική πράξη.
Πραγματικά, δεν υπάρχει περίπτωση να τελειώσω για τουλάχιστον 5 - 6 χρόνια.
Και τότε άρχισε να καθαρίζει ο ουρανός, να λάμπει ο ήλιος και να ηρεμούν οι θάλασσες.
Το ουράνιο τόξο στόλισε τον ορίζοντα.

Ο Νώε κοίταξε τον Θεό με ελπίδα.
Κύριε, αυτό σημαίνει ότι δεν θα τα καταστρέψεις όλα;;;
Και απάντησε ο Θεός: Μπα, δε βαριέσαι. Ας το κάνει το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ
Τ.Δ. IPA ΞΑΝΘΗΣ
1) Το απόγευμα της 22/11/2011 οι δόκιμοι αστυφύλακες και οι ειδικοί φρουροί που βρίσκονται στην

αστυνομική σχολή Ξάνθης δέχτηκαν μια ευχάριστη έκπληξη από την Τ/Δ Ι.Ρ.Α. Ξάνθης.
Ο αντιπρόεδρος ΔΕΤΣΑΡΙΔΗΣ Δημήτριος εμφανίστηκε στα διδακτήρια ντυμένος Άγιος Βασίλης και μοίρασε
γλυκά, ευχές και αναμνηστικά της ένωσής μας (μπρελόκ, στυλούς, αναπτήρες). Ήταν μία εκδήλωση που
απέσπασε τα κολακευτικά σχόλια τόσο των νεαρών συναδέλφων, όσο του Διοικητή και του προσωπικού της
σχολής.
2) Το απόγευμα της Τετάρτης 28-12-2011, πραγματοποιήθηκε η Χριστουγεννιάτικη γιορτή για τα παιδιά των
εργαζομένων στην Α/Δ Ξάνθης και της αστυνομικής σχολής. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε χώρο που
παραχώρησε η αστυνομική σχολή Ξάνθης και για τον λόγο αυτό ευχαριστούμε θερμά το Διοικητή Αστυνόμο
Α΄ ΓΚΙΚΑ Ευάγγελο. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Αστυνομικός Διευθυντής ΓΚΟΔΟΣΙΔΗΣ
Γεώργιος, ο Διοικητής της σχολής κ. ΓΚΙΚΑΣ Ευάγγελος καθώς και ο πρόεδρος των συνταξιούχων αστυνομικών
κ. ΚΑΡΑΜΠΙΠΕΡΗΣ Φάνης. Για μια ακόμα φορά ο Άι-Βασίλης ήταν ο αντιπρόεδρος της Τ/Δ Ξάνθης ΔΕΤΣΑΡΙΔΗΣ
Δημήτρης. Μοιράστηκαν δώρα σε όλα τα παιδιά. Βραβεύτηκαν τα παιδιά των συναδέλφων που πέτυχαν
στις Πανελλήνιες εξετάσεις. Τους μικρούς μας φίλους τους διασκέδασαν οι κλόουν Κρόκο και Λίνο. Υπήρχε
πλούσιος μπουφές με λιχουδιές τόσο για τους μικρούς όσο και για τους μεγάλους φίλους μας. Η εκδήλωση
στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία, όλοι μαζί μικροί μεγάλοι τραγουδήσαμε τα κάλαντα και ευχηθήκαμε ο νέος
χρόνος να είναι δημιουργικός και γεμάτος υγεία για όλο τον κόσμο.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ: Η Τοπική διοίκηση IPA Ξάνθης, θα ήθελε να ευχαριστήσει τον πρόεδρο και όλο το Διοικητικό
Συμβούλιο της Τοπικής Διοίκησης IPA Ν. Θεσσαλονίκης για την απόφαση που πήρε, ώστε να αναλάβει εξ
ολοκλήρου την χρηματοδότηση δύο (2) Δοκίμων Αστυφυλάκων από την Αστυνομική Σχολή Ξάνθης, προκειμένου
να μεταβούν στην Γερμανία και να συμμετάσχουν στα Σεμινάρια Gimporn.
Κύριε Πρόεδρε.
Με την ενέργεια σας αυτή, στους δύσκολους καιρούς που περνάμε, να ξέρετε ότι κάνετε πράξη τις ιδέες που
υπηρετεί η Ένωση μας και να γνωρίσετε ότι μας δίνετε κουράγιο και ώθηση για περισσότερη δουλειά και διάδοση
του SERVO PER AMIKECO. Ευχόμαστε τέτοιες ενέργειες να γίνονται παράδειγμα προς μίμηση για όλους όσους
υπηρετούμε το SERVO PER AMIKECO.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Χρήστος
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΑΤΣΑΡΙΚΑΣ Δημήτρης
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INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Ελευθερίας 2, 21100 Ναύπλιο
Τηλ: 2752098740 -Φαξ:27520-98757
e-mail: sxinoxorits@yahoo.gr
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Τοπικής Διοίκησης
Αργολίδας της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών και με πλήρη
συναίσθηση της ευθύνης όλων μας, γνωστοποιούμε προς όλους
τα ακόλουθα:
Είναι σε όλους γνωστή η μεγάλη μας επιθυμία και οι τεράστιες
προσπάθειες στις οποίες επιδοθήκαμε από το έτος 2000,
προκειμένου να κατασκευάσουμε Ιερό Ναό προς τιμή του
προστάτη του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας Αγίου
Αρτεμίου. Επιτρέψτε μας στο σημείο αυτό να κάνουμε μια μικρή
ιστορική αναδρομή. Ειδικότερα:
Οι αρχικές μας προσπάθειες επικεντρώθηκαν στον τότε Δήμο
της Νέας Κίου, του οποίου ο αείμνηστος Δήμαρχος Γιώργος
Κατριλιώτης μετά από απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου,
μας είχαν παραχωρήσει οικοπεδική έκταση εντός της Νέας Κίου,
για την πραγματοποίηση του σκοπού μας. Πέρασαν όμως αρκετά
χρόνια χωρίς να γίνει τίποτε, διότι όπως διαπιστώθηκε εκ των
υστέρων, το παραχωρηθέν οικόπεδο είχε σοβαρά πολεοδομικά
προβλήματα τα οποία δεν μπορούσαμε να υπερβούμε και να
επιλύσουμε.
Ως εκ τούτου εγκαταλείψαμε την προσπάθεια στη Νέα Κίο και
υποβάλαμε το αίτημά μας στο Δήμαρχο Ναυπλίου, για προσφορά
οικοπεδικής έκτασης, μέσα στην πόλη του Ναυπλίου.
Πράγματι ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο ανταποκρίθηκαν
θετικά στο αίτημά μας και με δύο αποφάσεις τους, το 2004, μας
παραχώρησαν οικόπεδο πλησίον του Μεγάρου της Αστυνομικής
Δ/νσης, προκειμένου να ανεγερθεί ο Ναός.
Από το έτος 2004 μέχρι και τον Οκτώβρη του 2011, είχαμε επιδοθεί
με τον υπεύθυνο μηχανικό μας, τον κ. Γιώργο Στεφανόπουλο
σε έναν διαρκή και επίπονο αγώνα προς την αρμόδια τεχνική
υπηρεσία της Εκκλησίας της Ελλάδος, τη Διεύθυνση Ναοδομίας
της Ιεράς Συνόδου, με σκοπό την έκδοση σχετικής άδειας.
Ο τεχνικός φάκελος του Ναού έκανε συνεχώς δρομολόγια από
την Αθήνα στο Ναύπλιο και από το Ναύπλιο στην Αθήνα, είχαμε
παραστεί προσωπικά εγώ μαζί με το μηχανικό μας στη Δ/νση
Ναοδομίας, είχαμε παρακαλέσει να επισπεύσουν τις διαδικασίες
για την έκδοση της άδειας, χωρίς όμως να επιτύχουμε το ποθητό
αποτέλεσμα, διότι οι υπεύθυνοι μηχανικοί της Ναοδομίας,
κωλυσιεργούσαν, δημιουργώντας χρονοβόρες γραφειοκρατικές
διαδικασίες.
Κι ενώ το Σ/μβριο του 2011 είχαμε μπει στην τελική ευθεία για
να πάρουμε την άδεια, ο Δήμαρχος με ομόφωνη απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου και χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωσή
μας, ανακάλεσαν τις αποφάσεις του 2004 που αφορούσαν τη
διάθεση οικοπέδου για την εκκλησία, χωρίς καμία δικαιολογία.
Με μεγάλο ενδιαφέρον και ως δημότες αυτού του Δήμου, θα
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Τρόφιμα για εκφόρτωση στα «συσσίτια»
του Πατρός Ελευθερίου ΜΙΧΟΥ στο
Ναύπλιο.

Με τον Πατέρα Ελευθέριο ΜΙΧΟ
στα μαγειρεία του Ι.Ν.Ευαγγελιστρίας
στο Ναύπλιο.

Με την υπεύθυνη του «ΧΑΜΟΓΕΛΟΥ»
στην Αρχαία Κόρινθο κα ΓΚΙΚΑ.

Με τα παιδάκια του «ΧΑΜΟΓΕΛΟΥ»
στην Αρχαία Κόρινθο.
Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα

Τρόφιμα για εκφόρτωση στο σύλλογο
«Η ΦΛΟΓΑ»
Στην Αρχαία Κόρινθο.

Με την Πρόεδρο του συλλόγου «Η
ΦΛΟΓΑ» κα Τρυφωνίδου.

Παράδοση των τροφίμων στο σύλλογο
«Η ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ».

Παράδοση των τροφίμων στο σύλλογο «Η

ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ».

περιμένουμε να δούμε πως θα αξιοποιηθεί το συγκεκριμένο
οικόπεδο.
Θα δυσαρεστηθούμε όμως, αν δούμε το οικόπεδο αυτό να
πωλείται μόνο και μόνο για να καλυφθούν οικονομικές ανάγκες
του Δήμου.
Ύστερα από το δυσάρεστο για μας αποτέλεσμα, η Ένωσή μας
διέκοψε οριστικά τις διαδικασίες για την ανέγερση του Ναού
και η Μητρόπολη της Αργολίδας, μετά από δική μας εισήγηση,
ζήτησε την επιστροφή του φακέλου για αρχειοθέτηση.
Επειδή κατά το ξεκίνημα των αρχικών διαδικασιών για την
ανέγερση του Ναού και ειδικότερα από το έτος 2000 έως το
2002, είχαν κατατεθεί χρήματα με σκοπό να χρηματοδοτηθεί
η ανέγερση του Ναού, στη Νέα Κίο, αποφασίσαμε με ομόφωνη
απόφαση του Διοικητικού μας Συμβουλίου, να διαθέσουμε όλο
το χρηματικό ποσό που είχαμε αποταμιεύσει σε δύο τραπεζικούς
λογαριασμούς, στην Εθνική Τράπεζα και στην Alpha Bank, για
κοινωνικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς. Ειδικότερα και σε
πρώτη φάση, αποφασίσαμε τα ακόλουθα:
Επειδή όλη αυτή η προσπάθεια έγινε προς τιμή του Προστάτη
μας Αγίου Αρτεμίου και επειδή δεν καταφέραμε τελικά να του
φτιάξουμε εκκλησία, για λόγους που δεν οφείλονται σε μας,
αποφασίσαμε να αγιογραφήσουμε μία εικόνα του, την οποία θα
λειτουργήσουμε στην Ιερά Μονή Αγίου Δημητρίου Καρακαλά και
στη συνέχεια θα την αφιερώσουμε εκεί, όπου θα συνυπάρχει με
έναν επίσης στρατιωτικό Άγιο. Τις λεπτομέρειες για τη λειτουργία
αυτή θα γνωστοποιήσουμε στο άμεσο μέλλον.
1. Γνωρίζοντας το φιλανθρωπικό και κοινωνικό έργο του
εφημερίου του Ιερού Ναού της Ευαγγελιστρίας Ναυπλίου,
πατρός Ελευθερίου ΜΙΧΟΥ, προσφέραμε μεγάλες ποσότητες
τροφίμων, για το «συσσίτιο της αγάπης» που πραγματοποιεί ο
εφημέριος κάθε μέρα, μεσημέρι και βράδυ, δίνοντας τροφή σε
περισσότερους από (80) συντοπίτες μας που έχουν ανάγκη.
2. Είναι γνωστή σε όλους η τεράστια κοινωνική προσφορά
του εθελοντικού οργανισμού, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
«ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ». Επειδή με την οικονομική κρίση,
τον τελευταίο καιρό, υπάρχουν στο οργανισμό αυτό, τεράστια
οικονομικά προβλήματα, όπως βλέπουμε σε καθημερινά
δημοσιεύματα και υπάρχει ορατός ο κίνδυνος ακόμα και του
κλεισίματός του, προσφέραμε μεγάλες ποσότητες τροφίμων, οι
οποίες θα διατεθούν για τη σίτιση των παιδιών του παραρτήματος
του Οργανισμού, στην Αρχαία Κόρινθο.
3. Προσφέραμε επίσης μεγάλες ποσότητες τροφίμων, που θα
διατεθούν για τη σίτιση των παιδιών, σε ξενώνα των Αθηνών,
που διαθέτει ο σύλλογος γονιών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
«Η ΦΛΟΓΑ», με παιδιά που έτυχε να αρρωστήσουν από καρκίνο.
4. Μεγάλες ποσότητες τροφίμων, επίσης προσφέραμε για τη
σίτιση οικογενειών σε ξενώνα των Αθηνών, που διαθέτει ο μη
κερδοσκοπικός οργανισμός ειδικής μέριμνας και προστασίας
μητέρας και παιδιού « Η ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ», τον οποίο έχει
ιδρύσει και υπηρετεί με πολύ αγάπη, ο Ιερέας Πατήρ Αντώνιος
Παπανικολάου.
- Στο σημείο αυτό, θέλουμε να αναφέρουμε ότι, διαθέσαμε σε
τρόφιμα περίπου (6) τόνους, συνολικά.
- Τέλος, για τις άμεσες και λειτουργικές ανάγκες της Καρδιολογικής
Κλινικής του Νοσοκομείου Άργους, με σκοπό να συμβάλλουμε κι
εμείς στον τομέα της πρόληψης των καρδιοπαθειών, δωρίσαμε,
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Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα

ένα ιατρικό μηχάνημα τελευταίας τεχνολογίας, το
οποίο θα είναι χρήσιμο σε όλους τους κατοίκους του
Νομού Αργολίδας.
- Όλα όσα αναφέραμε είχαμε χρέος και υποχρέωση
να τα γνωστοποιήσουμε, προκειμένου, αφενός μεν να
ενημερωθούν όλοι για την τύχη του προς ανέγερση
Ναού, αφετέρου δε, να κατανοήσουν όλοι ότι, το
όποιο χρηματικό υστέρημά τους που είχαν καταβάλει
προς βοήθειά μας, με σκοπό την ανέγερση του Ναού,
να είναι σίγουροι ότι έπιασε τόπο, δεδομένου ότι, με
τα χρήματα αυτά θα ανακουφιστούν πονεμένοι και
πάσχοντες συνάνθρωποί μας.
- Τελειώνοντας, θέλουμε να ζητήσουμε συγνώμη,
διότι αν και επιθυμούσαμε πολύ, δεν καταφέραμε
τελικά να πραγματοποιήσουμε το σκοπό μας, χωρίς
όμως γι’ αυτό να έχουμε καμία απολύτως ευθύνη.

Ο Πρόεδρος της ΙΡΑ Αργ/δας, Σχοινοχωρίτης Χρήστος,
μαζί με τα μέλη του Δ.Σ. Καζά, Σαρρή και Πιπερτζή, με το
Διοικητή του Νοσοκομείου Άργους κ. Άρχοντα Γιάννη και
τον επιμελητή καρδιολόγο της κλινικής κ.Μπιμπή Γιώργο.

Ο Πρόεδρος: Xρήστος Σχοινοχωρίτης 		

Ο Γενικός Γραμματέας: Αθανάσιος Καζάς

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – 12 Φεβρουαρίου 2012

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Τοπικής Διοίκησης Αργολίδας της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών,
με ιδιαίτερη χαρά γνωστοποιούμε προς όλους, ότι, μετά την ολοκλήρωση της αγιογράφησης της εικόνας
του Αγίου Αρτεμίου, Προστάτη του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας τελέσαμε πανηγυρική θεία
Λειτουργία με αρτοκλασία, την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2012, στην Ιερά Μονή Αγίου Δημητρίου Καρακαλά,
χοροστατούντος του Εφημερίου, Πατρός Δημητρίου ΓΑΛΑΝΗ.
Τη σεμνή - απέριττη τελετή, τίμησαν με την παρουσία τους:
Η Πταισματοδίκης Ναυπλίου κ.ΜΑΡΚΑΚΗ Σταυρούλα, Ο Δ/
ντής της Αστυν/κής Δ/νσης Αργολίδας Ταξίαρχος κ.ΝΤΟΚΟΜΕΣ
Γεώργιος, οι Υποδιευθυντές του Επιτελείου της Α.Δ.Αργολίδας,
Αστυν/κοί Δ/ντές κ.κ. ΖΟΥΓΡΗ Μαρία και ΣΙΑΧΑΜΗΣ Ιωάννης,
ο Δ/της του Αστυν.Τμήματος Ναυπλίου, Αστυν/κός Υποδ/
ντής κ.ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Αδαμάντιος, ο Πρόεδρος της Ένωσης
Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Αργολίδας, κ.ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΗΣ
Γεώργιος, ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου
Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Αργολίδας κ.κ. ΓΚΟΥΒΑΣ
Νικόλαος και ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ευστάθιος, τα μέλη του Δ.Σ.
της Ένωσής μας, καθώς επίσης και πλήθος εν ενεργεία και εν
αποστρατεία συναδέλφων, μετά των οικογενειών και φίλων τους.
Μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας, στους προσκεκλημένους
μας, παραχωρήθηκε ευγενικά από την Καθηγουμένη , η αίθουσα
του Συνοδικού της Ιεράς Μονής, όπου με μέριμνά μας και με τη
βοήθεια της Αδελφότητας, προσφέρθηκαν καφές και γλυκίσματα.
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά, όλους όσους τίμησαν με την
παρουσία τους, τη Θεία Λειτουργία που τελέσαμε προς τιμή της
Αγιογραφημένης Εικόνας του Αγίου Αρτεμίου, όπως στο πρόσφατο
παρελθόν είχαμε υποσχεθεί, αφού δεν κατορθώσαμε για λόγους
ανεξάρτητους της θελήσεώς μας, να του φτιάξουμε εκκλησία στο
Νομό Αργολίδας.
Θέλουμε επίσης να ευχαριστήσουμε από καρδιάς, την Καθηγουμένη
της Ιεράς Μονής του Αγίου Δημητρίου Καρακαλά, Ακακία Μοναχή
μετά της συνοδείας αυτής, για την αγόγγυστη φιλοξενία που προσέφεραν, τόσο σε μας και στον κόσμο που
μας τίμησε, όσο και στην Αγιογραφημένη Εικόνα του Αγίου μας, Αρτεμίου, η οποία πλέον με απόφαση της
Καθηγουμένης, κοσμεί το Ιερό του Ναού του Αγίου Δημητρίου.-

Ο Πρόεδρος: Xρήστος Σχοινοχωρίτης 		
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Ο Γενικός Γραμματέας: Αθανάσιος Καζάς

Η Τ.Δ. ΤΗΣ I.P.A. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ
BANSKO ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
Η Τοπική Διοίκηση Θεσσαλονίκης της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών (I.P.A.) πραγματοποίησε 3ήμερη
εκδρομή στις 10-11-12 Φεβρουαρίου 2012 στο χιονοδρομικό κέντρο του BANSKO Βουλγαρίας.

Στις 11-2-2012, επισκέφθηκαν τους εκδρομείς μας, στο ξενοδοχείο που διέμεναν στο bansko, ο
Διευθυντής Αστυνομίας της περιφέρειας του BLAGOEVGRAD και μέλος του Δ.Σ. του Εθνικού Τμήματος
IPA Βουλγαρίας Αστυνομικός Διευθυντής Ognian BOGOEV και ο Δήμαρχος Stoyan BLAGOEV. Κατά την
διάρκεια της συνάντησης ανταλλάχθηκαν απόψεις και σκέψεις για καλύτερη συνεργασία καθώς και
αναμνηστικά. Τους διαλόγους μετέφρασε η συνοδός
των φίλων και γειτόνων Βουλγάρων, φίλη της ιδέας
και του θεσμού της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών
κ. liubov – Αγάπη IVANOVA Ελληνικής καταγωγής.
Οι εκδρομείς μας, είχαν την χαρά να επισκεφτούν
το άρτια οργανωμένο χιονοδρομικό κέντρο του
bansko και να διασκεδάσουν τις δυο βραδιές
παραμονής τους στα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης
της πόλης.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το Τουριστικό
γραφείο ΛΙΟΤΣΗΣ TRAVEL για την άψογη
διοργάνωση της εκδρομής μας, καθώς και τους
Βούλγαρους φίλους μας για την υποδοχή που μας
επιφύλαξαν.

BANSKO

I.P.A. of Thessaloniki District organized a trip in BANSKO at 10-12th of February 2012. Members and friends of I.P.A.
participated in this 3-day-trip.
On February the 11th we had met at the hotel the district of BLAGOEVGRAD, Mr. Ognian BOGOEV and a member
of the Board of National I.P.A. of Bulgaria Mr. Stoyan BLAGOEV, who is also the Mayor of Architectural Development
of the town of BLAGOEVGRAND. There was a complimentary lunch offered by the above Bulgarian representatives to our representative of Public Relations of I.P.A.-Thessaloniki District Mr. Christodulos CHRISTODOULIS and
our member Mr. Konstantinos TEKERLEKIS. There was a meeting involving the exchange of aspects and ideas for
a future cooperation and also there was exchange of commemorative gifts. Translator of the meeting was Mrs.
Liubov.Agapi IVANOVA, who made easier the communication with our Bulgarian friends. She spoke Greek fluently
because of her job (tourist-Guide) and her Greek origin. Also, she was a friend of the idea and the constitution of
I.P.A. We would also like to thank the travel agency "LIOTSIS TRAVEL" for the complete and excellent arrangement
of our trip, the Bulgarian colleagues and representatives of the local Administration of BLAGOEVGRAD for their
warm welcome and our promise that whenever they visit Thessaloniki they will have the same warm hospitality.
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Παράξενα, Περίεργα κι όμως αληθινά
1. Η λαιμητόμος εφευρέθηκε στο Γιορκσάιρ της Αγγλίας.
2. Τα κιλτ, οι γκάιντες, ο αρνίσιος πατσάς, το βραστό κουάκερ, το ουίσκι και το παραδοσιακό
μάλλινο σκοτσέζικο ένδυμα δεν προέρχονται από τη Σκοτία.
3. Οι χαμαιλέοντες δεν αλλάζουν χρώμα για να ταιριάζουν με το περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται.
4. Το κουνούπι είναι το πλέον επικίνδυνο ζώο που υπήρξε ποτέ.
5. Η μνήμη του χρυσόψαρου διαρκεί 3 μήνες και όχι 3 δευτερόλεπτα.
6. Ο βόρειος πόλος του πλανήτη Ουρανού είναι σκοτεινός για 42 συνεχόμενα έτη.
7. Κανένα σημείο της Ιαπωνίας δεν απέχει περισσότερο από 100 μίλια από τη θάλασσα.
8. Κατά μέσο όρο, κάθε χρόνο σκοτώνονται 10 άνθρωποι από τις αυτόματες μηχανές πωλήσεων.
9. Οι άνθρωποι ευθύνονται για τον θάνατο περίπου 70 εκατομμυρίων καρχαριών το χρόνο.
10. Μία αστραπή χτυπάει με τέτοια ταχύτητα που θα μπορούσε να κάνει την περιφορά
της Γης 8 φορές σε 1 δευτερόλεπτο.
11. Εάν περάσει κάποιος έξω από το παλιό σπίτι του George Orwell (Άγγλος συγγραφέας) στο
Λονδίνο, θα καταγραφεί 33 φορές από τις κάμερες ασφαλείας.
12. Ο Χάρι Χουντίνι ήταν ο πρώτος άντρας που πέταξε με αεροπλάνο στην Αυστραλία το 1910.
13. Η πρώτη νησίδα ασφαλείας σε δρόμο κατασκευάστηκε με δικά του έξοδα από τον
Συνταγματάρχη Pierrepoint, έξω από τη λέσχη του στο Λονδίνο. Σκοτώθηκε, στην προσπάθειά
του να περάσει τη νησίδα.
14. Οι άνθρωποι και τα δελφίνια είναι τα μόνα είδη που κάνουν σεξ για ευχαρίστηση.
15. Ο σερ Τζ. Μ. Μπάρι, ο σερ Ισαάκ Νεύτωνας και ο Χανς Κρίστιαν Άντερσεν πέθαναν και οι τρεις
παρθένοι.
16. Ο Τζον Γουέιν κέρδισε κάποτε από τον ιδιοκτήτη του το κόλεϊ που ενσάρκωσε τη θρυλική
τηλεοπτική Lassie, σε μία παρτίδα πόκερ.
17. Ο Έρικ Κλάπτον και ο Τζακ Νίκολσον μεγάλωσαν με την εντύπωση ότι η μητέρα τους ήταν η
αδερφή τους.
18. Ο Τσακ Μπέρι επινόησε το «περπάτημα της πάπιας» γιατί ήθελε να κρύψει τις ζάρες στο
κουστούμι του.
19. Ο Πάπας Ιωάννης ο 12ος και ο Αττίλας ο Ούνος πέθαναν και οι δύο την ώρα που έκαναν σεξ.
20. Οι Μογγόλοι ρίχνουν αλάτι στο τσάι τους αντί για ζάχαρη.
21. Η Disneyland στις Η.Π.Α. είναι μεγαλύτερη από τις πέντε μικρότερες χώρες του κόσμου μαζί.
22. Ο νονός της Τζένιφερ Άνιστον ήταν ο Τέλι Σαββάλας.
23. Ο συντομότερος πόλεμος στην ιστορία ήταν ανάμεσα στη Ζανζιβάρη και τη Βρετανίατο 1896.
Η Ζανζιβάρη παραδόθηκε μετά από 38 λεπτά.
24. Οι ορεινές κατσίκες είναι στην πραγματικότητα μικρές αντιλόπες.
25. Ο Ζεράρ Ντεπαρτιέ και ο Μπιλ Γκέιτς έχουν και οι δύο φωτογραφική μνήμη.
26. Ο πρώτος Άγγλος που σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα ήταν ο Ρόις της γνωστής Rolls
Royce.
27. Το μαστίγιο ήταν η πρώτη εφεύρεση που έσπασε το φράγμα του ήχου.
28. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του '90, οι πυρηνικές βόμβες της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας
του Ηνωμένου Βασιλείου (RAF) μπορούσαν να ενεργοποιηθούν με τη χρήση ενός λουκέτου
ποδηλάτου.
29. Καθημερινά, στην Ιαπωνία, σημειώνονται κατά μέσο όρο 90 αυτοκτονίες.
30. Όλοι οι αριθμοί σε μία ρουλέτα έχουν άθροισμα 666.
31. Οι κροκόδειλοι ανήκουν πιο κοντά στην οικογένεια των πτηνών παρά στην οικογένεια των
ερπετών.
32. Το υποκατάστατο κρέμας για τον καφέ είναι εύφλεκτο.
33. Σε οποιαδήποτε στιγμή, πραγματοποιούνται 100 εκατομμύρια τηλεφωνήματα στις Η.Π.Α.
34. Η Coca-Cola ήταν αρχικά πράσινη.
35. Η πόλη με τις περισσότερες Rolls Royce ανά κεφαλή είναι το Χονγκ Κονγκ.
36. Η κύρια βιβλιοθήκη στο Πανεπιστήμιο της Ιντιάνα, βουλιάζει κατά μία ίντσα κάθε χρόνο, γιατί
όταν χτίστηκε, οι μηχανικοί δεν υπολόγισαν το βάρος όλων των βιβλίων που θα τοποθετούνταν
στο κτίριο.
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ I.P.A. ΝΟΜΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Ε.Α. ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 19 - 01 - 2012
Με απροσδόκητα μεγάλη επιτυχία, διεξήχθη η από κοινού Γενική Συνέλευση της Διεθνούς Ένωσης
Αστυνομικών (i.p.a.) Τοπική Διοίκηση Νομού Θεσσαλονίκης και της Ένωσης Αστυνομικών Εν Αποστρατεία
Νομού Θεσσαλονίκης, στις 19-01-2012 σε πολυτελή αίθουσα του ξενοδοχειακού συγκροτήματος
PORTO PALACE στην Θεσσαλονίκη. Στην Γενική Συνέλευση συμμετείχαν περισσότεροι από τριακόσιοι
(300) συνάδελφοι, μέλη και των δύο Ενώσεων. Να σημειωθεί ότι τα μέλη της Ένωσης Αποστράτων είναι
όλοι μέλη και της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών Θεσσαλονίκης σύμφωνα με το Καταστατικό της I.P.A.
Θεσσαλονίκης.

Από αριστερά: ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ Σωτήριος – ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας – ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ΟΜΟΦΩΝΑ ως Προεδρείο τους: ΒΑΣΙΛΑΚΗ Ηλία – Πρόεδρο και
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ Βασίλειο – Γραμματέα. Η Γενική Συνέλευση άρχισε με σύντομο χαιρετισμό των δύο
Προέδρων των Ενώσεων, του κ. ΖΑΧΑΡΑΚΗ Σωτηρίου για την Ένωση Αποστράτων και του κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ
Ηλία για την Διεθνή Ένωση. Ακολούθησε χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Συνεταιρισμού Αστυνομικών
Θεσσαλονίκης, Επίτιμο Πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Θεσσαλονίκης και 1-ο
Πρόεδρο της Ένωσης Αποστράτων Θεσσαλονίκης κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ Γεώργιο. Μετά τους χαιρετισμούς,
τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Ένωσης Αποστράτων κ. ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ Σωτήριος, ο οποίος παρουσίασε
το έργο της Ένωσης Αποστράτων για την περασμένη χρονιά. Το Σώμα της Γ.Σ. ΟΜΟΦΩΝΑ επικύρωσε τα
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πεπραγμένα και χειροκρότησε θερμά στο τέλος της ομιλίας του Προέδρου. Ακολούθως τον λόγο έλαβε
ο Πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας, ο οποίος παρουσίασε το έργο της Διεθνούς
Ένωσης όσον αφορά τα οικονομικό και διοικητικό ετήσιο απολογισμό. Η αντίδραση από το Σώμα της
Γ.Σ. ήταν η ίδια. Δηλαδή, όχι μόνο ενέκρινε τα πεπραγμένα αλλά χειροκρότησε με θέρμη στο τέλος της
ομιλίας.

ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ Ιωάννης - Δικηγόρος

ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ Βασίλειος

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Γεώργιος

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ – ΖΑΧΑΡΕΓΚΑΣ – ΤΑΧΜΑΤΙΖΔΗΣ

ΤΕΚΕΡΛΕΚΗΣ Κων/νος
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Ακολούθως ο λόγος δόθηκε στον νομικό σύμβουλο της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών Θεσσαλονίκης
Δικηγόρο κ. ΜΙΣΑΗΛΙΔΗ Ιωάννη, ο οποίος ανέλυσε και κατέθεσε σκέψεις και προτάσεις όσον αφορά
περικοπές δώρων για όσους είναι κάτω των 60 ετών, ΛΑΦΚΑ, πρόσφατες περικοπές 20 και 40%, Β.Ε.Α. και
Εφάπαξ. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε να αναθέσει την περαιτέρω έρευνα των θεμάτων και τα μέλη θα
ενημερωθούν για όποιες Διοικητικές ή Δικαστικές ενέργειες αποφασισθούν. Από αρκετά μέλη τέθηκαν
διάφορα ερωτήματα, στα οποία απάντησε ο νομικός σύμβουλος. Με την ολοκλήρωση της τοποθέτησης,
των ερωτήσεων και των απαντήσεων του νομικού συμβούλου, ο λόγος δόθηκε στα μέλη, ΠΟΥΡΝΑΡΑ
Βασίλειο, ΤΕΚΕΡΛΕΚΗ Κων/νο και ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗ Ιάκωβο – Αντιπρόεδρο της i.p.a. Θεσσαλονίκης.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ – ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ – ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ Ιάκωβος

ΤΖΑΚΟΣ - ΜΠΕΡΓΕΛΕ - ΛΙΒΕΡΤΖΙΔΗΣ - ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ

ΝΙΩΤΗΣ-ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ-ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ-ΛΑΜΠΑΔΑΣ-ΚΟΚΟΡΗΣ-ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ-ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ

Η Γενική Συνέλευση άρχισε, διεξήχθη και έκλεισε σε φιλικό κλίμα. Ήταν η πρώτη φορά που δύο μεγάλοι
Σύλλογοι, διεξήγαγαν από κοινού μία Γενική Συνέλευση. Το αποτέλεσμα ξεπέρασε κάθε προσδοκία και
όλοι οι συνάδελφοι, απαίτησαν την από κοινού Γενική Συνέλευση και την επόμενη φορά.
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΜΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2011
Αναφερόμενοι στις Κοινωνικές, Πολιτιστικές και λοιπές δράσεις της Τοπικής Διοίκησης Διεθνούς Ένωσης
Αστυνομικών (I.P.A.) Νομού Θεσσαλονίκης, για το έτος 2011, γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Η Τοπική Διοίκηση Θεσσαλονίκης, λειτουργεί πλέον με το δικό της καταστατικό, με νομική αυτοτέλεια
και φορολογική ικανότητα (σχετικές φορολογικές δηλώσεις υποβλήθηκαν για τα έτη 2007, 2008,
2009, 2010 και 2011 στην αρμόδια Α΄ Δ. Ο. Υ. Θεσσαλονίκης). Έγιναν δηλώσεις στο αρμόδιο ΙΚΑ, ως
ο νόμος ορίζει σχετικά και θεωρήθηκαν – σφραγίστηκαν σε όλες τους τις σελίδες, από την Νομαρχία
Θεσσαλονίκης, τα βιβλία της Ένωσής μας, τα οποία προβλέπονται από το Καταστατικό μας, καθώς
επίσης και τα μπλόκ αποδείξεων είσπραξης και πληρωμών.
Για την εύρυθμη λειτουργία της, η Τοπική Διοίκηση Θεσσαλονίκης, συνεργάζεται με το νομικό γραφείο
της Θεσσαλονίκης του Ποινικολόγου κ. ΜΙΣΑΗΛΙΔΗ Ιωάννη και το νομικό γραφείο Αθηνών του
Συνταγματολόγου / Ποινικολόγου κ. ΚΑΤΣΑΡΟΥ Σωτηρίου, με το λογιστικό γραφείο Θεσσαλονίκης
του κ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ Νικολάου, το Τυπογραφείο Θεσσαλονίκης του κ. ΚΟΤΣΑΡΙΔΗ Δημητρίου, και άλλους
συνεργάτες.
Επιπλέον εκδώσαμε νέα έντυπα αιτήσεων εγγραφής, νέων μελών μας, με αυστηρά πρότυπα από τα
έντυπα αιτήσεων εγγραφής του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος και πάντα με την έγκριση του νομικού μας
τμήματος (όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα των μελών μας).
2. Επανεκδώσαμε το Γραμματόσημό μας, σε 2.000 αντίτυπα το οποίο έγινε ανάρπαστο και ήδη λόγω
μεγάλης ζήτησης από μέλη και φίλους της Τοπικής Διοίκησης, αλλά και συναδέλφους από όλη την χώρα,
μελετάται η περίπτωση 4ης επανέκδοσης ικανού αριθμού.
3. Εκδώσαμε το έτος 2011 τέσσερα (4) τεύχη του περιοδικού μας με τίτλο «Δύναμη» τρίμηνης έκδοσης
40 σελίδων έγχρωμες και σε 6.000 αντίτυπα έκαστο τεύχος, και τα οποία τεύχη έγιναν αποδεκτά με
ιδιαίτερη χαρά από το σύνολο των Αστυνομικών αλλά και από πολίτες φίλους της IPA.
Πέραν της μεγάλης αποδοχής από τα μέλη μας, το περιοδικό έτυχε ευρείας αποδοχής από τους
Πολιτικούς, Στρατιωτικούς, Θρησκευτικούς και Επιστημονικούς φορείς στην χώρα και έτυχε ειδικών
ευμενών αναφορών από πολλά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, του γραπτού αλλά και του ηλεκτρονικού
τύπου.
Στο περιοδικό μας, φιλοξενούμε πέραν των άλλων και δραστηριότητες Τοπικών Διοικήσεων Ι.P.A. και
από άλλους νομούς της χώρας, ενώ γίνεται συνεχής προσπάθεια αύξησης του αριθμού των αντιτύπων
με ταυτόχρονη προσπάθεια ταχυδρομικής αποστολής σε συναδέλφους όλης της χώρας, απολύτως
δωρεάν οι οποίοι επικοινωνούν μαζί μας και εκδηλώνουν την επιθυμία να λαμβάνουν το περιοδικό μας.
Περισσότερα από 1.000 αντίτυπα κάθε έκδοσης, αποστέλλονται ταχυδρομικά σε αποδέκτες από όλη
την χώρα και όχι μόνο.
4. Η ταχυδρομική αποστολή του περιοδικού, μετά την κατάργηση της ατέλειας από την Γ.Γ. Τύπου
αποτέλεσε αρχικά ένα τεράστιο οικονομικό πρόβλημα για την Ένωσή μας, το οποίο λύθηκε όμως
άμεσα και έχουμε επιπλέον την δυνατότητα αύξησης και των περιοδικών που στέλναμε ταχυδρομικά σε
διάφορα μέρη της χώρας, ώστε να ικανοποιήσουμε την ζήτηση.
5. Πετύχαμε συμφωνία με τον Προμηθευτικό και Καταναλωτικό Συνεταιρισμό των Αστυνομικών ε.ε.
και ε.α. Νομού Θεσσαλονίκης, ώστε όλες οι προσφορές προς τα μέλη του Συνεταιρισμού να είναι χωρίς
συνδρομή προς όφελος και όλων των μελών της Τοπικής Διοίκησης i.p.a. Θεσσαλονίκης (όπως αυτές
παρουσιάζονται μέσα από το περιοδικό μας, αλλά και μέσα από την ιστοσελίδα μας) για το έτος 2011 και
ευελπιστούμε ότι η συμφωνία μας αυτή θα συνεχισθεί και το 2012.
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Να σημειωθεί ότι ο Συνεταιρισμός Αστυνομικών εν ενεργεία και εν αποστρατεία Νομού Θεσ/νίκης,
στηρίζει όλες τις δραστηριότητες της Τοπικής Διοίκησης i.p.a. Νομού Θεσσαλονίκης και γενικά υπάρχει
άριστη συνεργασία.
6. Η Τοπική Διοίκηση i.p.a. Ν. Θεσσαλονίκης, στήριξε με κάθε τρόπο το παρελθόν έτος την Ένωση
Αστυνομικών εν αποστρατεία Νομού Θεσσαλονίκης. Διαθέσαμε νομική στήριξη, γραμματειακή
υποστήριξη και λοιπές διευκολύνσεις, με αποτέλεσμα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, εκατοντάδες
συνάδελφοι να γίνουν μέλη στην Ένωση Αστυνομικών εν αποστρατεία.
7. Φιλοξενήσαμε στον ξενώνα της Θεσσαλονίκης κατά το περασμένο έτος περισσότερους από
500 συναδέλφους από την Ελλάδα και το Εξωτερικό, χωρίς οικονομικό όφελος ως Τοπική Διοίκηση,
και μάλιστα με οικονομική ζημία για τα μέλη του Δ.Σ. της Τοπικής μας οι οποίοι φροντίζουν για την
εξυπηρέτηση των επισκεπτών συναδέλφων και την εύρυθμη λειτουργία του ξενώνα. Πλήθος τα ευμενή
σχόλια και ευχαριστήρια προς τους συναδέλφους του Δ.Σ. που κάθε φορά εξυπηρετούν τους επισκέπτες
του ξενώνα.
8. Κατά το παρελθόν έτος 2011, παρείχαμε φιλοξενία, ξενάγηση κλπ σε δεκάδες συναδέλφους που
ήρθαν οργανωμένοι σε γκρούπ ή μεμονωμένα στην Θεσσαλονίκη για τουρισμό, για λόγους υγείας ή
άλλους λόγους, από διάφορους νομούς της χώρας αλλά και από χώρες του εξωτερικού.
9. Στις 12 Ιανουαρίου 2011, μετά από πρόσκληση του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, συμμετείχαμε δια του
Προέδρου κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ Ηλία, σε εκδήλωση με την ονομασία «Γιορτή Αθλητισμού της Θεσσαλονίκης»
στην οποία απονεμήθηκαν τα βραβεία «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» στους καλύτερους αθλητές και αθλήτριες.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό κέντρο Ι.ΒΕΛΛΙΔΗΣ της HELEXPO ΔΕΘ.
10. Στις 1 Μαρτίου 2011, η Ένωσή μας προσκλήθηκε σε εκδήλωση με θέμα «Η προστασία του
περιβάλλοντος είναι ευθύνη όλων μας». Την εκδήλωση διοργάνωσαν τα ΙΕΚ ΞΥΝΗ και η Κοινωνική
Οργάνωση ΑΓΑΠΗ και έλαβε χώρα στην Θεσσαλονίκη στην αίθουσα του κινηματογράφου «ΟΛΥΜΠΙΟΝ».
Την Ένωσή μας, εκπροσώπησε ο πρόεδρος κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας, ο οποίος απηύθυνε και χαιρετισμό.
Χαιρετισμό επίσης απηύθυναν ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης Βουλευτής Β΄Αθηνών, ο Περιφερειάρχης
Κεντρικής Μακεδονίας κ. Παναγιώτης Ψωμιάδης, ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Μπουτάρης, ενώ ομιλητές
ήταν η Βουλευτής κ. Έλενα Ράπτη, ο Δικηγόρος κ. Γιάννης Μαρακάκης και ο καθηγητής ΑΠΘ κ. Παύλος
Σμύρης, ενώ παρέστησαν πλήθος άλλων επισήμων.
11. Στις 05 Μαρτίου 2011, η Ένωσή μας, με τους Πρόεδρο κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ Ηλία και Γενικό Γραμματέα
κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ Βασίλειο, μετά από πρόσκληση της Τοπικής Διοίκησης I.P.A. Σάμου, μετέβη στην
Σάμο όπου συμμετείχε σε μία σειρά σπουδαίων εκδηλώσεων της Τοπικής Διοίκησης Σάμου.
12. Στις 15 Μαρτίου 2011, η Ένωσή μας πραγματοποίησε εκδήλωση σύσφιξης των σχέσεων μεταξύ
των Τοπικών Διοικήσεων IPA Χώρας. Η "Δύναμη" της φιλίας υπερίσχυσε όλων. Έτσι με καλή καρδιά
και οδηγό την φιλία στις 15-03-2011 οι πρόεδροι των Τοπικών Διοικήσεων της Διεθνούς Ένωσης
Αστυνομικών (I.P.A.) έδωσαν ένα βροντερό παρόν στην Θεσσαλονίκη. Το σημείο συνάντησης ήταν
το πολυτελές ξενοδοχείο ΜΕΤ PALLAS. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, ο ε.τ. Πρόεδρος
της Ένωσης Αστυνομικών Θεσσαλονίκης κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Γεώργιος, ο Πρόεδρος της Ένωσης
Αστυνομικών ε.α. Νομού Θεσσαλονίκης κ. ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ Σωτήριος, ο Πρόεδρος της Ε.Ε. του ΛΑΜΔΕΑ
κ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ Θεόδωρος, Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, οι παρακάτω εκπρόσωποι των
Τοπικών Διοικήσεων I.P.A.: Νομός Φθιώτιδας o Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων κ. ΚΑΤΣΑΜΑΣ Νικόλαος,
Νομός Σάμου ο Πρόεδρος κ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Γεώργιος, Νομός Ιωαννίνων οι κ.κ. ΚΙΤΣΙΟΣ Σπύρος και ΡΑΠΤΗ
Όλγα, Νομός Τρικάλων ο Πρόεδρος κ. ΣΚΡΕΚΑΣ Γεώργιος και ο Υπ. Δημ. Σχέσεων κ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ Κων/
νος, Νομός Ευρυτανίας ο Υπεύθυνος Δημ. Σχέσεων κ. ΡΗΓΑΣ Γεώργιος, Νομός Χανίων ο Αντιπρόεδρος κ.
ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ Γεώργιος, Νομός Ηρακλείου ο Πρόεδρος κ. ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ Εμμανουήλ, Νομός Ξάνθης
ο Πρόεδρος κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Χρήστος, Νομός Κοζάνης ο Αντιπρόεδρος κ. ΒΟΓΔΟΣ Ζήσης, Νομός Καβάλας
ο Πρόεδρος κ. ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗΣ Γεώργιος, Νομός Αχαϊας ο κ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Σταύρος.
13. Στις 16 Μαρτίου 2011, η Ένωσή μας προσκλήθηκε σε εκδήλωση με θέμα την «δωρεά οργάνων
σώματος και μεταμοσχεύσεις», που διοργανώθηκε σε αίθουσα του ξενοδοχείου ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ,
από την Κοινωνική Οργάνωση «Αγάπη». Την Ένωσή μας, εκπροσώπησε ο πρόεδρος κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας.
Χαιρέτισαν την εκδήλωση ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. Αντώνης Σαμαράς, ο Περιφερειάρχης
Κεντρικής Μακεδονίας κ. Παναγιώτης Ψωμιάδης και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Γιάννης Μπουτάρης.
Ομιλητές οι: Βουλευτής κ. Έλενα Ράπτη, ο κ. Κώστας Παναγόπουλος, ο κ. Δημήτριος Γάκης, ο κ. Γιάννης
Μαρακάκης, η κ. Χρυσούλα Κουτελιέρη και εκπρόσωπος της Εκκλησίας.
14. Στις 03 Απριλίου 2011, μετά από πρόσκληση της Τοπικής Διοίκησης I.P.A. Κοζάνης, οι: Πρόεδρος κ.
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ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας, Γεν. Γραμματέας κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος και ο Πρόεδρος της Εξελεγκτικής
Επιτροπής κ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ Θεόδωρος, μετέβησαν στην Κοζάνη και συμμετείχαν σε ημερίδα, που
διοργάνωσε η Τοπική Διοίκηση i.p.a. Κοζάνης, με θέμα την ενδοοικογενειακή βία.
15. Το χρονικό διάστημα από 26 Απριλίου 2011 έως 01 Μαϊου 2011, η Τοπική Διοίκηση I.P.A.
Θεσσαλονίκης, συμμετείχε στο Πανελλήνιο Συνέδριο I.P.A. που διεξήχθη στην Κατερίνη Πιερίας και
φέτος ήταν εκλογικό. Η συμμετοχή της Τοπικής Διοίκησης Θεσσαλονίκης ήταν δυναμική καθ΄όλη την
διάρκεια του Συνεδρίου και εκλογικά ωφέλιμη, αφού εξέλεξε για Τρίτη θητεία στο Δ.Σ. του Ελληνικού
Τμήματος τον ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ Βασίλειο. Επίσης η Τοπική Διοίκηση i.p.a. Σάμου, βράβευσε την Τοπική
μας, για την σπουδαία έκδοση του περιοδικού μας «Δύναμη».
16. Στις 05 Ιουνίου 2011 μετά από πρόσκληση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η Τοπική
Διοίκηση Θεσσαλονίκης I.P.A. συμμετείχε δια του Προέδρου της κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ Ηλία στο 6ο φεστιβάλ της
Οικολογίας που διοργανώθηκε στην Θεσσαλονίκη, από την εφημερίδα «Οικολογία και Περιβάλλον» υπό
την αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
17. Στις 19 Ιουνίου 2011, μετά από πρόσκληση του Γενικού Επιθεωρητή Ελληνικής Αστυνομίας
Βόρειας Ελλάδος, η Τοπική Διοίκηση I.P.A. Θεσσαλονίκης, συμμετείχε στις εκδηλώσεις προς τιμήν των
Αποστράτων Αστυνομικών. Στεφάνι στο μνημείο Αστυνομικών έναντι Γ΄ Σώματος Στρατού κατέθεσε ο
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων της i.p.a. Θεσσαλονίκης κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Χριστόδουλος.
18. Μετά από επίπονες προσπάθειες η Ένωσή μας, πέτυχε για τα μέλη της, σπουδαίες καλοκαιρινές
προσφορές, ήτοι: α) Έκπτωση 200 ευρώ (αντί 700 στα 500) για 20 ημέρες, στις κατασκηνώσεις «ΚΑΛΥΒΑ»
στην Χαλκιδική, β) Έκπτωση 40% στην WATERLAND Θεσσαλονίκης, γ) Έκπτωση 50% στο MAGIK PARK
Θεσσαλονίκης, δ) Ειδικές τιμές σε ενοικιαζόμενα δωμάτια στην Χαλκιδική, ε) Ειδικές τιμές σε ενοικιαζόμενα
δωμάτια στην Πιερία, στ) Ειδικές τιμές σε ξενοδοχειακό συγκρότημα στην Κέρκυρα και ζ) Ειδικές τιμές
σε ξενοδοχειακά συγκροτήματα στην Ζάκυνθο. Επίσης τα τελευταία χρόνια η Τοπική Διοίκηση I.P.A.
Νομού Θεσσαλονίκης, είναι σε μόνιμη και άριστη συνεργασία με τον «Προμηθευτικό και Καταναλωτικό
Συνεταιρισμό Αστυνομικών ε.ε. και ε.α. Νομού Θεσσαλονίκης» ώστε τα μέλη της I.P.A. Θεσσαλονίκης, να
απολαμβάνουν όλες τις προσφορές και ευκαιρίες αγοράς που προσφέρει ο Συνεταιρισμός.
19. Στις 09-09-2011 η Ένωσή μας, με την παρουσία του Προέδρου της και την πλειοψηφία του Δ.Σ.
συμμετείχε στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας – πορεία, που πραγματοποίησε η Ένωση Αστυνομικών εν
Αποστρατεία Νομού Θεσσαλονίκης, παρέχοντας ταυτόχρονα υλική και ηθική βοήθεια στην αναφερόμενη
Ένωση.
20. Στις 13-09-2011 η Ένωσή μας, ανταποκρινόμενη σε πρόσκληση του Δημάρχου Θεσσαλονίκης,
παραβρέθηκε δια του Προέδρου της στα εγκαίνια του περιπτέρου του Δήμου Θεσσαλονίκης.
21. Στις 14-10-2011 η Ένωσή μας, πραγματοποίησε αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Δ.Σ. – Ε.Ε. και
Αντιπροσώπων Νομών Χώρας του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Αστυνομικών (ΤΕΑΕΤΔΕΑ).
Οι αρχαιρεσίες διεξήχθησαν σε πνεύμα φιλικό με μεγάλη επιτυχία όσον αφορά την προσέλευση των
συναδέλφων στο κάλεσμα της Τοπικής Διοίκησης. Στην ψηφοφορία που διεξήχθη στα γραφεία της
Ένωσης Αστυνομικών Αποστράτων Ν. Θεσσαλονίκης στην οδό Προμηθέως 1, μεταξύ των άλλων
προσήλθε και εκτέλεσε το εκλογικό του δικαίωμα και ο Γενικός Αστυνομικός Δ/ντής Θεσσαλονίκης,
Υποστράτηγος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος.
22. Στις 22-10-2011, η Τοπική μας Διοίκηση από κοινού με την Ένωση Αποστράτων Αστυνομικών
Νομού Θεσσαλονίκης και τον Συνεταιρισμό Αστυνομικών Θεσσαλονίκης, μετέβη στο παιδικό χωριό SOS
Πλαγιαρίου Θεσσαλονίκης και παρέδωσε το περιεχόμενο ενός φορτηγού αυτ/του σε τρόφιμα (κρέας,
λάδι, τυρί κ.λ.π.) αξίας αρκετών χιλιάδων ευρώ για τις ανάγκες του παιδικού χωριού. Επίσης αρκετά
κιβώτια με γλυκίσματα για τα παιδιά.
23. Η Ένωσή μας, συμμετείχε δια του Προέδρου της, στην 7-η φιλική συνάντηση που έγινε στην Καρδίτσα
το χρονικό διάστημα από 09-12-2011 έως 11-12-2011.
Κατά την διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων (Δεκέμβριος 2011) κάναμε έντονη την παρουσία της
Ένωσής μας, γεγονός που αποδεικνύεται από τις εκατοντάδες ευχές που λάβαμε, μεταξύ των οποίων του
Προέδρου της Δημοκρατίας, του Πρωθυπουργού, του Προέδρου της Βουλής, του Αρχιεπισκόπου Αθηνών,
Αρχηγών Πολιτικών Κομμάτων, Υπουργών, Βουλευτών, Περιφερειαρχών, Δημάρχων, Πολιτευτών, του
Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ., Ανωτάτων Αξιωματικών, Συλλόγων, ΜΜΕ κ.α.
- Πέραν των ανωτέρω δημιουργήσαμε και συμμετείχαμε σε πλήθος άλλων δραστηριοτήτων.
- Είχαμε συνεχή συνεργασία και επικοινωνία με τα συνδικαλιστικά σωματεία και τους Αθλητικούς και
Πολιτιστικούς Συλλόγους Αστυνομικών του Νομού Θεσσαλονίκης, τους οποίους φιλοξενήσαμε στο
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περιοδικό μας «Δύναμη» και επίσης άρθρα και απόψεις των για διάφορα επίκαιρα θέματα δημοσιεύσαμε
και στην ιστοσελίδα μας www.ipathessaloniki.gr
- Πραγματοποιήσαμε το 2011, επισκέψεις στους Βουλευτές του Νομού Θεσσαλονίκης, στον Παναγιότατο
Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ.κ. Άνθιμο, στην Φυσική μας ηγεσία, στον Περιφερειάρχη, στον Δήμαρχο
Θεσσαλονίκης, στους Δημάρχους λοιπών Δήμων του Νομού Θεσσαλονίκης, σε πλήθος Αστυνομικών
υπηρεσιών και είχαμε διαρκή επικοινωνία με εκπροσώπους των γραπτών και ηλεκτρονικών Μ.Μ.Ε.
- Προγραμματίζουμε ακόμη μία σειρά από κοινωνικές, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες για το
τρέχον έτος 2012, η πραγματοποίηση των οποίων θα εξαρτηθεί από διάφορους σταθερούς και ασταθείς
παράγοντες.
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Συνταξιούχος συνάδελφος ΣΕΦΕΡΙΔΗΣ Χρήστος τηλ. 6975 909590 προσφέρει δωρεάν
εκμάθηση τένις στις Δημοτικές Αθλητικές Εγκαταστάσεις του Αθλητικού Πάρκου Ευόσμου
Θεσσαλονίκης, τις κάτωθι συγκεκριμένες ημέρες και ώρες:
καθημερινές, Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή από ώρα 09.00 – 13.00. Σάββατο 17.00-21.00
Κυριακή 09.00-13.00.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6975 909590 (είναι εταιρικό του Συνεταιρισμού).

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION
LOCAL ADMINISTRATION OF XANTHI
2A NESTOU STR 67100 XANTHI
TEL : 25410 84124 FAX : 25410 84122
www.ipa.xan.gr

Ξάνθη 17 Φεβρουαρίου 2012
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 2012/4
ΠΡΟΣ: ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ
ΦΙΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ-ΑΤΤΙΚΗΣ
Κύριε Πρόεδρε
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε Δημόσια το Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Φίλων
Αστυνομίας, για την προσφορά μιας καφετιέρας (TASSIMO) στην Τ/Δ Ξάνθης.
Να γνωρίζετε ότι με την ενέργεια σας αυτή στην δύσκολη εποχή που διανύει η χώρα μας ανεβάζετε
στο μέγιστο βαθμό το ηθικό των αστυνομικών.
Κύριε Πρόεδρε, μέσω της επιστολής μας θα θέλαμε να ευχαριστούμε την γενική γραμματέα του
συνδέσμου σας Κ. ΛΟΥΡΙΔΑ Γιώτα, διότι πάντα βρίσκετε στο πλευρό της Ένωσης μας και γενικά κοντά
στον Έλληνα αστυνομικό.
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Χρήστος

Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΑΤΣΑΡΙΚΑΣ Δημήτριος

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 Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης /Λέσχη.
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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 ευρώ μηνιαίο πάγιο!!!
1)
2)
3)

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 12 ευρώ μηνιαίο πάγιο!!!

1)
2)
3)
4)

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).

Γ΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ 29 ευρώ μηνιαίο πάγιο!!!
1)
2)
3)
4)

ΔΩΡΕΑΝ 25 ώρες μηνιαίως προς όλη την WIND
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:
1)Επιδοτήσεις έως 25% εφόσον παραμείνουν και την επόμενη χρονιά.

α. 100 ευρώ σε μετρητά σε σύνδεση που θα έχει ετήσια κίνηση 400 +ευρώ.
β. 200 ευρώ σε μετρητά σε σύνδεση που θα έχει ετήσια κίνηση 800 +ευρώ.
γ. 300 ευρώ σε μετρητά σε σύνδεση που θα έχει ετήσια κίνηση 1.200 +ευρώ.
Σημείωση: Η ετήσια κίνηση υπολογίζεται από 1 Δεκεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου.

2) 50 % φτηνότερα ΙΝΤΕRΝΕΤ ADSM (για όσους αιτηθούν) σε κινητό - laptop.
3) Webnmail 750 με πάγιο 6,10 ευρώ + ΦΠΑ
4) ΔΩΡΕΑΝ φορητότητα κρατώντας το δικό σας νούμερο.
5) α) Πρόγραμμα 1 Χρεώσεις κλήσεων ομιλίας και βίντεο προς Εθνικά δίκτυα και προς σταθερά 0,216 ϐ / λεπτό + ΦΠΑ
β) Πρόγραμμα 2 και 3 Χρεώσεις κλήσεων ομιλίας και βίντεο προς Εθνικά δίκτυα και προς σταθερά 0,210 ϐ / λεπτό + ΦΠΑ
6) Ελάχιστη χρέωση προς σταθερά και κινητά 60 δευτερόλεπτα.
7) Συνάδελφοι που μετατίθενται ή αποσπώνται σε άλλους νομούς, επιβάρυνση εξόδων αποστολής λογαριασμών 2ϐ
ανεξαρτήτως πόσες συνδέσεις έχουν.
Η προσφορά απευθύνεται σε όλους τους συναδέλφους. Για περισσότερες πληροφορίες, να απευθύνεστε
αποκλειστικά στα γραφεία του Συνεταιρισμού - Προμηθέως 1 (2ος όροφος, έναντι Δικαστηρίων) καθημερινά
08.00’ - 17.00’ εκτός Σαββάτου - Κυριακής και επισήμων αργιών.
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Τηλ. 2310 553538 - 6975 909933

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ I.P.A. ΧΙΟΥ
Την 28/12/2011 και ώρα 18:00, στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας Αγίου Αρτεμίου, για άλλη μία χρονιά
και παρόλη την οικονομική κατάσταση που επικρατεί, πραγματοποιήθηκε η παιδική Χριστουγεννιάτικη
εκδήλωση, της Δ.Ε.Α. Τοπική Διοίκηση Χίου σε συνεργασία με την Αστυνομική Διεύθυνση Χίου. Οι μικροί μας
φίλοι παρακολούθησαν παράσταση Χαρτοθεάτρου *, με τίτλο :
<<Ο Καραγκιόζης γητευτής των ζώων>> από τον Μπάμπη ΚΟΙΛΙΑΡΗ.
Χαιρετισμό και ευχές προς τους συναδέλφους απεύθυναν ο Α/Δ Κυριακός ΑΦΕΝΔΟΥΛΗΣ Α.Δ. της Α.Δ. Χίου
και ο πρόεδρος την Δ.Ε.Α. Τ.Δ. Χίου Ευστράτιος ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ. Οι γονείς απόλαυσαν τον καφέ τους, γεύτηκαν
τις λιχουδιές και το κέρασμα που προσέφερε η Τ.Δ. Χίου και αντάλλαξαν ευχές για το νέο έτος. Μετά το τέλος
της παράστασης, στους μικρούς μας φίλους προσφέρθηκε συμβολικά, λόγω των δύσκολων οικονομικών
ημερών που περνάμε, κουμπαράδες με τα πρώτα τους χρήματα (€ 5), προσφορά της Ι.Ρ.Α. Τ.Δ. Χίου και της
Α.Δ. Χίου.
Ευχαριστούμε θερμά τα Σούπερ Μάρκετ, «ΧΑΡΑ» Βερίτη, «KEY FOOD» Βερίτη, «ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ» Κατάστημα
Ν3 και «ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ» Κατάστημα Ν2, για την ευγενική χορηγία τους.
Σε όλους ευχόμαστε το 2012 να μας χαρίζει Υγεία- Αγάπη και δύναμη για να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες
που θα αντιμετωπίσουμε. Το Δ.Σ.
Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό από τον πρόεδρο ΚΑΡΒΟΥΝΗ Ευστράτιο.

*Το Χαρτοθέατρο είναι μια εναλλακτική απόδοση το Ελληνικού Καραγκιόζη με φιγούρες ζωγραφισμένες σε
χαρτόνι. Δεν υπάρχει μπερντές και ο φωτισμός της σκηνής που κατά τα άλλα μοιάζει με αυτή του κουκλοθέατρου
γίνεται από έξω, χρησιμοποιώντας κοινούς προβολείς. Οι φιγούρες κινούνται με ξυλάκια όπως στο θέατρο
σκιών αλλά είναι αδιαφανείς και ζωγραφισμένες από τις δύο πλευρές . Οι καραγκιοζοπαίχτες φοράμε μαύρα
ρούχα και γάντια για να μην ενοχλούν αισθητικά το αποτέλεσμα του έργου. Το παίξιμο για κάθε φιγούρα
μπορεί να γίνει εμπρός ή και πίσω από τα σκηνικά ανάλογα με την πλοκή του έργου. Τα σκηνικά μπορεί να
είναι δισδιάστατα ή και τρισδιάστατα και τοποθετούνται 20 εκατοστά εσωτερικά της σκηνής. Ο σκοπός του
ΧΑΡΤΟΘΕΑΤΡΟΥ είναι κυρίως εκπαιδευτικός για να μπορούν οι θεατές να παρακολουθούν τις κινήσεις που
γίνονται πίσω από την σκηνή και εν τέλει να δοκιμαστεί και ένας άλλος τρόπος παιξίματος. Το Χαρτοθέατρο
ιδρύθηκε από μια ομάδα παιδιών του τμήματος παιδικής ζωγραφικής του Πολιτιστικού συλλόγου "Γεώργιος
Βούρος" της Χίου τον Απρίλη του 2003, με δάσκαλο τον Μπάμπη Κοιλιάρη που ήταν και ο εμπνευστής του.
Δόθηκαν αρκετές παραστάσεις με μεγάλη επιτυχία, εντός και εκτός τού συλλόγου καθ όλη την διάρκεια του
Καλοκαιριού με το έργο "Ο Καραγκιόζης προφέσορας" που γράφτηκε από το Μπάμπη Κοιλιάρη και είναι
βασισμένο σε παλιά κλασικά έργα του Καραγκιόζη με κάποιες σύγχρονες προσθήκες.
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Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ I.P.A. ΧΙΟΥ

Την Κυριακή 12/02/2012, ο Σύλλογος γονέων των μαθητών των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης & Κατάρτισης, πραγματοποίησαν αποκριάτικο τσάι στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας
Αγ. ΑΡΤΕΜΙΟΥ. Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν πολύ μεγάλη. Η εν λόγω εκδήλωση πραγματοποιήθηκε,
προκειμένου συγκεντρώσουν χρήματα για την
καλοκαιρινή απασχόληση των παιδιών.
Σύλλογος Γονέων Εργαστηρίων Ειδικής Κατάρτισης
Νομού Χίου Χανιά 13 Φεβρουαρίου 2012-02-22
ΠΡΟΣ: ΔΙΕΘΝΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ – ΤΟΠΙΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΙΟΥ- ΠΟΛΕΜΙΔΗ 1 – ΧΙΟΣ
ΚΟΙΝ: ΔΙΕΘΝΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΘΝΙΚΟ
ΤΜΗΜΑ – ΙΚΤΙΝΟΥ 2 – ΑΘΗΝΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να
ευχαριστήσουμε το Διοικητικό Συμβούλιο τηςΤ.Δ. Χίου
της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών, για την βοήθειά
τους ώστε να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε
για δεύτερη φορά, αποκριάτικη εκδήλωση στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας Αγ. Αρτεμίου, με σκοπό την
συγκέντρωση χρημάτων για την καλοκαιρινή απασχόληση των παιδιών μας.
Ευχαριστούμε για την βοήθειά σας. Η Πρόεδρος – ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ Αγγελική

ΚΑΙ …... ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1. Μαθήματα Τούρκικης Γλώσσας.

Από τον Οκτώβριο του 2011, στο χώρο του Ξενώνα της Τ.Δ.Χίου, λειτουργούν μέχρι στιγμής πέντε (5)
τμήματα των έξι (6) ατόμων, υπό την διδασκαλία του Δημήτρη ΣΑΜΩΝΑ, γιο συνταξιούχου συναδέλφου,
ο οποίος είναι γνώστης της Τούρκικης Γλώσσας.
Στα εν λόγο γκρουπ, συμμετέχουν εκτός από
συνάδελφοι και πολίτες, οι οποίοι έχουν εμπορικές
επιχειρήσεις.

2. Παραδοσιακοί χοροί.

Για δεύτερη χρόνια φέτος, έχει ξεκινήσει από αρχές
Σεπτεμβρίου 2011 και συνεχίζει, κάθε Δευτέρα και
για δύο (2) ώρες, γκρουπ από τριάντα (30) περίπου
άτομα, υπό την καθοδήγηση του συναδέλφου και
μέλους της Δ.Ε.Α. ΖΗΡΡΙΑ Γεωργίου, εκμάθηση
παραδοσιακών χορών από τη Χίο, τη Μικρασία και
την υπόλοιπη Ελλάδα.
Εντός του μηνός Φεβρουαρίου θα ξεκινήσει και ένα
νέο γκρουπ αποτελούμενο από Λιμενικούς, υπό
την διδασκαλία του
ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ Στεφάνου – Λιμενικού.

3. Ανακύκλωση.

Για δεύτερη συνεχή χρονιά
συμμετέχει ενεργά στην
ανακύκλωση μπαταριών
σε συνεργασία με την ΑΦΗ
και στην συγκέντρωση
πλαστικών καπακιών τα οποία
παραδίδονται στο Ειδικό
Σχολείο Χίου.
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ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εγνατία 19 - Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 522921

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Το ξενοδοχείο ''ΑΙΓΑΙΟΝ'' στην
Θεσσαλονίκη, προσφέρει:
Για το χρονικό διάστημα από 1/1/2012 έως
31/12/2012
Δωμάτια μονόκλινα 40 € και Δωμάτια
δίκλινα 45 € με πρωϊνό.
Οι τιμές δεν ισχύουν για περιόδους εκθέσεων.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ MANDRINO
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

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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Κάντε κλικ στο. www.ipathessaloniki.gr

ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Μέσα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον με κύριο χαρακτηριστικό την παγκόσμια οικονομική
κρίση που επηρεάζει ιδιαίτερα την χώρα μας, πετυχαίνουμε με τις συνεργασίες μας και σας προσφέρουμε
τις οικονομικότερες λύσεις για την ασφάλιση των οχημάτων σας, παρέχοντας παράλληλα ένα υψηλό
ποιοτικό επίπεδο παροχής υπηρεσιών και προϊόντων.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΛΥΨEIΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ
ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ / ΦΙΛΙΚΟΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΙΔΙΟΥ ΑΠΟ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΤΟΣ ΦΥΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΟΔΗΓΟΥ/ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ
ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ/ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΛΕΙΔΙΩΝ
ΚΥΒΙΣΜΟΣ
ΗΡ
500 - 900
6ΗΡ
950 -1200
7-8ΗΡ
1300 -1400 9 -10ΗΡ
1600 -1700 11-12ΗΡ
1800 -2000 13-14ΗΡ

ΒΑΣΙΚΟ
126,00
135,00
173,00
179,00
184,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΛΥΨΕΩΝ
750.000€
750.000€
ΙΣΧΥΕΙ
9.000€ ΜΕ ΑΠΑΛ 150€
ΙΣΧΥΕΙ
5.000€
3.000€
ΙΣΧΥΕΙ

ΒΑΣΙΚΟ ΜΕ ΘΡΑΥΣΗ
141,00
150,00
189,00
195,00
200,00

ΒΑΣΙΚΟ ΜΕ ΘΡΑΥΣΗ & ΟΔΙΚΗ
148,00
157,00
195,00
201,00
206,00

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΟΤ/ΤΩΝ & ΜΟΤΟΣYΚΛΕΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ
ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
ΠΥΡΟΣ & ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΛΥΨΕΩΝ
750.000€
750.000€
ΙΣΧΥΕΙ
ΙΣΧΥΕΙ

CC
ΠΥΡΟΣ & ΤΡΟΜ/ΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΕΩΣ 50CC
300€
51-125CC
600€
126 -250CC
600€
251-500CC
800€
501-1000CC
1000€
1000 & ΑΝΩ
1200€

6ΜΗΝΟ
62,00€
75,00€
95,00€
109,00€
136,00€

12ΜΗΝΟ
74,00€
121,00€
147,00€
187,00€
214,00€
267,00€

• ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ ΛΟΓΩ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
• ΣΤΑ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 2%
• ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ - ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ MONDIAL ASSISTANCE
• ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ARAG
ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Ή ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ : ΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ 6975 909919
EMAIL: konst_an@otenet.gr & a.konstantinidou@mylonas.gr & www.mylonas.gr
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ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Ε.Ε. ΚΑΙ Ε.Α. ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ WIND

Όλοι οι συνδρομητές του εταιρικού μας πακέτου
wind, μπορούν να ζητήσουν από τις υπαλλήλους του
Συνεταιρισμού μας, την ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ
του Ιατρικού Διαγνωστικού Κέντρου ΠΛΑΤΩΝ - Σοφούλη
14 Θεσσαλονίκη και να τυγχάνουν ιδιαίτερα ευνοϊκών
εκπτώσεων επί όλων των εξετάσεων π.χ. για τα ασφαλισμένα
στο Δημόσιο μέλη οικογενειών των συναδέλφων αντί 25%
συμμετοχής, θα πληρώνουν 10%. Και ακόμη, μεγάλες
εκπτώσεις σε όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες του
πρότυπου ιατρικού διαγνωστικού κέντρου ΠΛΑΤΩΝ.

Η Κάρτα, χορηγείται μόνο στους συνδρομητές του εταιρικού μας πακέτου, της κινητής τηλεφωνίας WIND

ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΑΓΓΛΙΚΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ - ΓΑΛΛΙΚΑ - ΙΤΑΛΙΚΑ

Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ

ΝΥΜΦΑΙΟΥ 39 ΕΥΟΣΜΟΣ
ΤΗΛ. 2310 766533
www.e-athanasiadou.gr
e-mail: taxmas@otenet.gr
ΕΚΠΤΩΣΗ 10% ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
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ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ - Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α.
Του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗ Χριστόδουλου Μέλους του Δ.Σ.
του ΤΕΑΕΤΔΕΑ Email. Christos-christodulis@hotmail.gr
Το ταμείο δημιουργήθηκε και λειτουργεί σε συνέχεια του πρώην ΛΑΜΔΕΑ (Λογαριασμός Αλληλοβοήθειας Μελών
Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών), ως αυτοδιαχειριζόμενο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Ν.Π.Ι.Δ. (ΦΕΚ Αρ.
Φ.1903 ΤΒ /4-9-2009) για τον κλάδο μας και λειτουργεί συμπληρωματικά στην υποχρεωτική ασφάλιση. Πολλές
απαντήσεις υπάρχουν στο «γιατί» πρέπει να συμμετέχω στο ΤΕΑΕΤΔΕΑ και σας παραθέτω μερικές από αυτές.
Διότι:
• Έχω δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεστε στην Διοίκηση του Ταμείου και στην Ε.Ε.
• Η θεσμική λειτουργία του ταμείου, εξασφαλίζει την ακεραιότητα της διαχείρισης και την διασφάλιση των κεφαλαίων
του, χωρίς να διατρέχει κινδύνους της ιδιωτικής ασφάλισης. Ήδη, μετά από προσφορές όλων των τραπεζών,
τα χρήματα κατατέθηκαν υπό προθεσμία στις τράπεζες ΕΜΠΟΡΙΚΗ και ALPHA BANK με πολύ ικανοποιητικές
αποδόσεις (πάνω από 6%). Αυτό αποτελεί μία πρώτη μεγάλη επιτυχία της διοίκησης του ταμείου στην οποία
διοίκηση έχω την τιμή να συμμετέχω στο Δ.Σ. αυτού, μετά από τις εκλογές που έγιναν πριν λίγους μήνες.
• Οι εισφορές μου αποταμιεύονται και θα λάβω εφάπαξ μετά από 20 έτη ασφάλισης ή την συμπλήρωση του 50ου
έτους ηλικίας μου, έχοντας την δυνατότητα να ρυθμίσω εγώ το ποσό της μηνιαίας εισφοράς μου.
• Θέλω για μένα και τους συναδέλφους μου, να αναπτυχθεί μία σχέση αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας για όσους
αντιμετωπίζουν χρόνιες παθήσεις και έχουν μακροχρόνιες νοσηλείες.
• Θέλω να συμμετέχω στην χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος προς τις οικογένειες θανόντων συναδέλφων μου και
προς τους συναδέλφους μου, που αντιμετωπίζουν μόνιμη και ολική αναπηρία (άνω του 67%).
• Χορηγείται βεβαίωση των ετήσιων εισφορών μου, που εκπίπτουν εξ ολοκλήρου από το φορολογητέο μου
εισόδημα.
• Στην αβεβαιότητα και στην αναμόρφωση του ασφαλιστικού συστήματος παρέχεται μια επιπλέον δυνατότητα
ασφαλιστικής κάλυψης.
• Και τέλος, διότι δύσκολα αποταμιεύω χρήματα από μόνος μου.

ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΥΣ ΜΑΝΔΥΕΣ
Αγαπητοί συνάδελφοι ενόψει και των επικείμενων εκλογών στο Σωματείο μας, εδώ
στην Θεσσαλονίκη, επιθυμώ να σας εκφραστώ από καρδιάς λέγοντάς σας ότι, να
αφήσουμε κατά μέρος τους κομματισμούς γιατί βλέπετε και από μόνοι σας, ότι 30
χρόνια τώρα που μας οδήγησαν οι Κυβερνώντες αυτή την χώρα. Μακριά λοιπόν από
κομματικούς μανδύες. Η δουλειά μας, πλέον έχει όσο ποτέ άλλοτε την ανάγκη ενός
δυναμικού και υγιούς συνδικαλισμού. Τα τέσσερα τελευταία χρόνια ευρισκόμενος
στο Δ.Σ. του Σωματείου (μειοψηφία) ντράπηκα και ντρέπομαι για την κατάντια του
ΔΡΟΣΟΣ Στέργιος
Σωματείου μας. Οι περισσότεροι από εσάς με γνωρίζετε πολλά χρόνια. Ξέρετε ότι
Μέλος Δ.Σ. της Ε.Α.Υ.Ν.Θ. και τώρα και παλιά που ήμουν και Αντιπρόεδρος, ποτέ δεν βολεύτηκα σε καλή
Αντιπρόσωπος Π.Ο.ΑΣ.Υ. Υπηρεσία και ποτέ δεν έφυγα από το Αστυνομικό Τμήμα Πλατείας Δημοκρατίας.
Μέλος της «ΔΥΝΑΜΗ
Σας καλώ να προσέλθετε μαζικά στις κάλπες του Σωματείου και όσοι για διάφορους
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ»
λόγους (δικαίως) διαγράφηκαν, να εγγραφούν αμέσως. Η διαγραφή συνάδελφοι
βολεύει αυτούς που σας ώθησαν στην διαγραφή και όχι αυτούς που πραγματικά
αγωνίζονται για το καλό όλων.
Οι κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια μας κατάκλεψαν τα δικαιώματα που
αποκτήσαμε με αγώνες. Μακριά λοιπόν από κομματικούς μανδύες και ελάτε όλοι στις εκλογές. Γιατί με σωστή
επιλογή προσώπων από εσάς και μαζική συμμετοχή θα δώσουμε τους αγώνες σε αυτούς τους δύσκολους
καιρούς. Καλή Ανάσταση.
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ΚΑΛΕΥΡΑΣ Αλέξανδρος
Αντιπρόσωπος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων
Νομού Θεσσαλονίκης στην Π.Ο.ΑΣ.Υ.
Μέλος της «ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ»

ΜΟΝΟ ΤΟ ΦΙΛΟΤΙΜΟ…..

Ξεκινώντας αυτό το άρθρο, εν μέσω κρίσης και απογοήτευσης όλου του κόσμου λόγω των ολοένα και
αυξανόμενων οικονομικών δυσκολιών, φέρνω στο μυαλό μου παρατηρήσεις πολλών φίλων μου πολιτών,
οι οποίοι απορούν πραγματικά πως μπορούμε ακόμα εμείς σαν μέλη αυτής της κοινωνίας να δουλεύουμε
και να προσφέρουμε μολονότι τα εισοδήματά μας έχουν μειωθεί και οι συνθήκες εργασίας χειροτερεύουν
μέρα με τη μέρα. Η απάντηση είναι μία και τους κάνει εντύπωση το φιλότιμο… Πριν την κρίση πάλι
κακοπληρωμένοι είμασταν, μετά την κρίση πάλι τα ίδια. Κανένας από εμάς δεν έγινε Αστυνομικός για να
πλουτίσει. Όλοι ξέραμε σε τι συνθήκες εργασίας μπαίνουμε και ήταν επιλογή μας. Και αυτές τις συνθήκες
που βρήκαμε προσπαθούμε καθημερινώς να τις βελτιώσουμε με διαμαρτυρίες, επιστολές, ανακοινώσεις
προκειμένου να σταματήσουμε να αντιμετωπιζόμαστε σαν εργαζόμενοι Β΄ κατηγορίας. Τι μπορείς να
πεις στους συναδέλφους όλων των υπηρεσιών που εν γνώσει τους καταστρατηγούνται ωράρια εργασίας
και κόβονται ημερήσιες αναπαύσεις καθώς «οι περίφημες υπηρεσιακές ανάγκες» καταστρατηγούν
τα πάντα.. Μόνο συγχαρητήρια τους αξίζουν. Και για όλους αυτούς όλοι εμείς οι εκλεγμένοι έχουμε
καθήκον να προσπαθούμε και να αγωνιζόμαστε και όχι να αράζουμε και να αναπαυόμαστε στις δάφνες
της εκλογής μας και 4 χρόνια κυριολεκτικά να κοροϊδεύουμε… ξέρουν αυτοί σε ποιους αναφέρομαι.
Προτού 3 χρόνια εν γνώση μου, μαζί με άλλους συναδέλφους από τη Θεσσαλονίκη, Μέλη της ΠΟΑΣΥ
καθώς και από την υπόλοιπη Ελλάδα, τολμήσαμε να πάμε κόντρα στο προεδρείο της ΠΟΑΣΥ, καθώς
με την αυθαίρετη διαγραφή της ‘Ένωσης Αττικής είχε καταστρατηγηθεί το Καταστατικό και πλέον όλα
τα υπόλοιπα μέλη όλων των Ενώσεων ήταν υποχρεωμένα να καλύψουν το κόστος των εισφορών των
μελών της Αττικής, έτσι ξαφνικά όλοι οι συνάδελφοι είδαν αυξημένες μηνιαίες κρατήσεις καθώς και
έκτακτες.
Οριστήκαμε μέσω Πρωτοδικείου ως προσωρινή διοίκηση με άλλους συναδέλφους. Καθαιρέθηκε
η προηγούμενη διοίκηση καθώς αποδείχτηκε ότι δεν μπορούσε να παρατείνει από μόνη της, την
θητεία της και επί 2 χρόνια περίπου, πολεμούσαμε και εκλογές να γίνουν και να επανέλθει η Ένωση
Αττικής στην Ομοσπονδία. Και τελικά επειδή το δίκιο αργά ή γρήγορα λάμπει, δικαιωθήκαμε. Όταν
συζητούσαμε το θέμα με συναδέλφους μας λέγανε ότι προβλήματα δικά σας είναι, βρείτε τα. Όχι
συνάδελφοι. Είναι προβλήματα όλων μας. Όλοι πρέπει να ασχοληθούμε έστω και λίγο η ευφορία των
τελευταίων χρόνων και η αδράνεια είδατε όλοι τι έχει φέρει… Κεκτημένα δικαιώματά μας, ένα – ένα
χάθηκαν. Καθώς όλοι τα θεωρούσαν δεδομένα.. Το σωματείο είναι το σπίτι μας. Αφιερώστε 5 λεπτά από
το χρόνο σας, να ενημερωθείτε. Χαμένοι σίγουρα δεν θα βγείτε. Όσο δυσαρεστημένοι και αν είστε με
κάποιον, μην διαγράφεστε. Η διαγραφή αποδυναμώνει το σωματείο. Ψηφίστε άτομα που πιστεύετε ότι
θα προσφέρουν και όχι με γνώμονα το συμφέρον και την προσωπική γνωριμία. Αυτά τα 4 χρόνια χάσαμε
πολλά και η δυναμική μας μειώθηκε. Στο χέρι όλων μας είναι να ξαναδώσουμε πνοή στο σωματείο μας
που είναι το σπίτι όλων των συναδέλφων… Όσοι λένε ότι το σωματείο δεν έχει δύναμη είναι ανίκανοι να
αντιληφθούν την ευθύνη της θέσης στην οποία τους στείλατε εσείς. Πείτε ένα τέρμα στους συνδικαλιστές
φιλιππινέζες Υπουργών, στους βολεψάκηδες και στους δημοσιοσχετίστες. Η πόλη μας είναι μικρή και
όλοι γνωριζόμαστε μεταξύ μας και κρινόμαστε από τις πράξεις μας και τα λόγια μας….

Καλή Ανάσταση και Χρόνια Πολλά σε όλους.
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ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ...

...ΓΚΡΕΜΙΖΟΝΤΑΣ ΠΙΣΩ ΜΑΣ ΤΙΣ
ΓΕΦΥΡΕΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΣΥΝΔΕΟΥΝ
ΜΕ ΤΟ ΘΛΙΒΕΡΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ !!!

ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ
Συνάδελφοι, έχουμε φτάσει σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο. Εδώ και δυόμισι χρόνια το βιοτικό μας επίπεδο έχει
φτάσει στο ναδίρ. Περικοπές, κρατήσεις, φόροι από τη μία, και από την άλλη να μας αναθέτουν το ρόλο του
«κυμματοθραύστη» της λαϊκής οργής και αγανάκτησης. Εξαιτίας των παραπάνω, πολύ εύστοχα τίθεται από την
πλειοψηφία των Συναδέλφων, της Θεσσαλονίκης στη δική μας περίπτωση, το εξής ερώτημα, με αρκετή δόση
οργής και αγανάκτησης: «Τι κάνει ο Συνδικαλισμός;». Το ερώτημα αυτό δυστυχώς, στην πιο ακραία του μορφή,
συνοδεύτηκε και από διαγραφές Συναδέλφων από το Σωματείο ΜΑΣ, σε μια προσπάθειά τους να στείλουν ένα
ηχηρό μήνυμα. Με τον τρόπο αυτό όμως, απώλεσαν το δικαίωμα του συνδικαλίζεσθαι, για το οποίο απαιτήθηκαν
πολύχρονοι αγώνες για να το κερδίσουμε. Συνάδελφοι, δεν φταίει ο Συνδικαλισμός για ότι συμβαίνει. Ο
Συνδικαλισμός μόνο καλός μπορεί να είναι. Για τα καθ’ όλα δικαιολογημένα παράπονά σας, ευθύνονται εκλεγμένοι
Συνδικαλιστές. Εκλεγμένοι μάλιστα από τη δική σας πλειοψηφία, γι’ αυτό άλλωστε και ανέλαβαν τις θέσεις ευθύνης
του Σωματείου, όντες η πλειοψηφία των Μελών του Δ.Σ. Επομένως, την ευθύνη δεν την έχει ο Συνδικαλισμός,
αλλά ορισμένοι Συνδικαλιστές, οι οποίοι και εκλεγμένοι είναι και ονοματεπώνυμο έχουν. Ένα ακόμα λάθος το
οποίο γίνεται, είναι το κλισέ του τύπου: «όλοι οι Συνδικαλιστές είναι ίδιοι». Ένα λάθος, το οποίο αν το αναλύσουμε
αρκετά, θα δούμε ότι συμφέρει μόνο τους νοσταλγούς του πολύ μακρινού παρελθόντος, οι οποίοι δεν θέλουν
το Συνδικαλισμό στην Αστυνομία, για να μπορούν να αυθαιρετούν ανενόχλητοι, συμπεριφερόμενοι σαν
κοτσαμπάσηδες. Επίσης δεν είμαστε όλοι ίδιοι, γιατί δεν έχουμε κάνει όλοι τα ίδια. Ο καθένας κρίνεται από τις
πράξεις του και αυτός και μόνο αυτός είναι υπεύθυνος και υπόλογος γι’ αυτές και κανένας άλλος. Αυτό που για
μένα, για μερικούς ακόμα Συνδικαλιστές και για την πλειοψηφία των Συναδέλφων είναι αδιανόητο, ανήθικο και
ανέντιμο, για κάποιους άλλους αποτέλεσε κοινή πρακτική και όσο και αν παρουσιάζονται τώρα μετανοιωμένοι και
διαφορετικοί, είναι σίγουρο πως πάλι τα ίδια θα κάνουν.
Για να βγούμε τώρα από το τέλμα στο οποίο βρισκόμαστε, η μόνη λύση είναι να προχωρήσουμε μπροστά. Και
δεν μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά με τα ίδια άτομα που πρόδωσαν την εμπιστοσύνη μας. Δεν μπορούμε
να προχωρήσουμε μπροστά μ’ αυτούς που αποτελούν πλέον το συνδικαλιστικό παρελθόν, και το μέλλον το
οποίο τάζουν, θα είναι το ίδιο και χειρότερο με το βαλτωμένο παρόν και το ζοφερό παρελθόν, για τα οποία είναι
υπεύθυνοι. Δεν είναι δυνατόν να ξαναεμπιστευθούμε την ίδια αποτυχημένη συνταγή των ατόμων που απέτυχαν σε
όλα για τα οποία τους εμπιστευθήκαμε. Δεν μπορούμε να δώσουμε δεύτερη ευκαιρία σ’ αυτούς που δεν τίμησαν
την πρώτη. Σήμερα περισσότερο από ποτέ χρειάζονται άτομα, τα οποία θα ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΟΥΝ το Συνδικαλιστικό
μας Κίνημα.
Συνάδελφοι, προχωράμε μπροστά, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να βγούμε από τη στασιμότητα και να ξεφύγουμε
από την παρακμή του παρελθόντος. Προχωράμε μπροστά, γκρεμίζοντας πίσω μας τις γέφυρες που μας συνδέουν
με το παρελθόν, για να μην υποχωρήσουμε στις γνωστές, αλλά αποτυχημένες συνταγές του παρελθόντος και για
να αφήσουμε εκεί πίσω τους εκπροσώπους του παρελθόντος. Συνάδελφοι, προχωράμε μπροστα, αφήνοντας
πίσω όλους αυτούς, που ενώ μπορούσαν δεν έκαναν τίποτα, καθώς και αυτούς που ενώ δεν μπορούσαν,
παρέμειναν γαντζωμένοι στις θέσεις ευθύνης του Σωματείου μας, για να μην χάσουν την καρέκλα, παγιδευμένοι
στην ανυπαρξία της ματαιοδοξίας τους. Συνάδελφοι, προχωράμε μπροστά, αφήνοντας πίσω όλους αυτούς, που
προτίμησαν να είναι παραπαίδια του κόμματός τους, παρά κύριοι του Σωματείου τους. Συνάδελφοι, προχωράμε
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ μπροστά με τη «ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ», γιατί η «ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ» είναι η ΔΙΚΗ ΣΑΣ
ΔΥΝΑΜΗ! ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ.
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ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ Δημήτριος
π. Πρόεδρος Ε.Α.Υ.Ν.Θ. - Μέλος Δ.Σ. της Ε.Α.Υ.Ν.Θ.
Αντιπρόσωπος της Ε.Α.Υ.Ν.Θ. στην Π.Ο.ΑΣ.Υ.
Αντιπρόεδρος Τοπικής Διοίκησης I.P.A Θεσ/νίκης
e-mail: dimitrischrysoulas @ hotmail.com Τηλ.6979972000
Ιδρυτικό Μέλος της «ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ»

Μαζί θα αναγεννήσουμε το σωματείο μας.
Η διαγραφή από το σωματείο δεν αποτελεί αρνητική ψήφο σε κάποιον η κάποιους κακούς συνδικαλιστές,
αποτελεί αρνητική ψήφο στο συνδικαλισμό σαν ιδέα και αυτό είναι το πλέον λυπηρό γιατί έτσι δημιουργείται
ρωγμή σ΄ένα ανάχωμα κοινωνικής προστασίας. Πολλοί υποστηρίζουν πως η διαγραφή αποτελεί κίνηση
αγανάκτησης και ασυμφωνίας με τα πεπραγμένα μιας διοίκησης. Εκ πρώτης όψεως ακούγεται καλά,
κάποιος δεν συμφωνεί με κάποιους άλλους και απλά αποχωρεί από το σχήμα που μέχρι τώρα τους ένωνε.
Ο συνδικαλισμός είναι όμως κάτι τόσο απλό, μπορούμε να τον συγκρίνουμε με πράγματα μικρής σημασίας
,π.χ. με τη συμμετοχή μας σε κάποια ομάδα μπάσκετ ή όχι, φυσικά και θα ήταν ατυχής η όποια σύγκριση.
Ο συνδικαλισμός ως ιδέα είναι κάτι μεγαλειώδες γιατί υπερασπίζεται δημοκρατικά δικαιώματα και
ανθρώπινες αξίες. Άρα λοιπόν ως κάτι τόσο μεγάλο απαίτηση των πραγμάτων είναι να αντιμετωπίζεται και
να κρίνεται με τη δέουσα βαρύτητα.
Προαπαιτούμενο όλων θα πρέπει να είναι η παραδοχή πως το εκάστοτε διοικητικό συμβούλιο εκπροσωπεί
τους συναδέλφους μέλη του σωματείου για ορισμένο χρόνο και δεν είναι αυτό το σωματείο.
Με δεδομένα λοιπόν ότι: α) ο συνδικαλισμός είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, β) το διοικητικό συμβούλιο
εκπροσωπεί τα μέλη για ορισμένο χρόνο και τίποτε περισσότερο, αυτονόητα συνάγεται πως η απόφαση
κάποιου συναδέλφου για διαγραφή από το σωματείο πρέπει να προκύψει μετά από πολύ περίσκεψη.
Επειδή συνήθως ο άνθρωπος έχει την τάση να ενεργεί παρορμητικά και εν θερμώ, γκρεμίζοντας ότι με
κόπο έχει χτίσει μέχρι τότε και μετά να κλαίει πάνω από τις στάχτες ας κάνουμε μια δεύτερη σκέψη για ένα
τόσο σοβαρό ζήτημα. Ας αφιερώσουμε δέκα λεπτά από το χρόνο μας για να σκεφτούμε τι φταίει που το
συνδικαλιστικό κίνημα πρωτίστως στην πόλη μας έχει καταρρακωθεί.
Φταίει ο συνδικαλισμός σαν ιδέα ή φταίνε οι άνθρωποι που υποτίθεται ότι τον υπηρετούν δηλαδή οι
συνδικαλιστές;
Ο συνδικαλισμός σαν ιδέα δεν γίνεται να φταίει γιατί όπου εφαρμόστηκε με συνέπεια, καθαρότητα και
μακριά από κομματικές δεσμεύσεις όχι μόνο προσέφερε στον εργαζόμενο αλλά και στο πέρασμα του
χρόνου άντεξε, ενδυναμώθηκε και ενδυνάμωσε κοινωνίες ολόκληρες. Ο συνδικαλισμός έχει καθιερωθεί
πρώτα απ΄ όλα στη συνείδηση και την ψυχή κάθε ανθρώπου και κάθε εργαζόμενου, σήμερα μάλιστα είναι
απαραίτητος περισσότερο από κάθε άλλη περίοδο γιατί το εργασιακό πεδίο είναι τόσο ανασφαλές και
πολύ ρευστό.
Ο συνδικαλισμός όπως και το δημοκρατικό πολίτευμα έχουν ένα κοινό γνώρισμα, για να λειτουργήσουν
σωστά και τα δύο χρειάζονται ανθρώπους προικισμένους, είναι δύσκολη υπόθεση δηλαδή από μόνη της.
Το άλλο κομμάτι του πάζλ είναι το ανθρώπινο στελεχιακό δυναμικό που θέτει σε λειτουργία όλο αυτό το
μηχανισμό.
Όταν οι συνδικαλιστές δεν τάσσονται με την πλευρά των εργαζομένων αλλά προτιμούν να ταχθούν με
την πλευρά της Πολιτικής κα Φυσικής ηγεσίας, εξαργυρώνοντας την ταύτισή τους αυτή με προσωπικές
εξυπηρετήσεις ,τότε το συνδικαλιστικό κίνημα φθείρεται και απαξιώνεται από τους συναδέλφους.
Δυστυχώς από την «ασθένεια» αυτή έχει πληγεί και το συνδικαλιστικό κίνημα της Θεσσαλονίκης, και
αυτό προκύπτει από τα πεπραγμένα συγκεκριμένων μελών του διοικητικού συμβουλίου και όχι από
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οποιαδήποτε μικροπολιτική σκοπιμότητα. Το παράδειγμα που έδωσαν με τις πράξεις και τη στάση τους
ήταν τόσο αποκαρδιωτικό για τους συναδέλφους που αρκετοί από αυτούς αναγκάστηκαν να διαγραφούν
από το σωματείο.
Συνάδελφοι, η διαγραφή δεν είναι λύση.
Εάν όμως υποθέσουμε πως η διαγραφή όσων διαφωνούν με τον κακό τρόπο που όντως συνδικαλίζονται
αυτοί που ασκούν τη διοίκηση του σωματείου θα έλυνε το πρόβλημα τότε όλα θα ήταν απλά. Στην
περίπτωση όμως αυτή ποιος μπορεί να μας εγγυηθεί ότι το ίδιο θα έπρατταν και αυτοί που ενδεχομένως
συμφωνούν με τη στάση των διοικούντων; Άρα λοιπόν το μόνο που θα «κέρδιζαν» οι διαγραφέντες θα ήταν
να καταγραφεί μεν οι διαφωνία τους αλλά παράλληλα να αφήσουν το πεδίο ελεύθερο για τρία χρόνια στους
κακούς συνδικαλιστές και αυτοί οι ίδιοι να υφίστανται τα αποτελέσματα των πράξεων οι των παραλήψεων
του «κακού» διοικητικού συμβουλίου.
Εάν τώρα κάνουμε μια δεύτερη υπόθεση και πούμε πως αποφασίζουμε όλοι οι συνάδελφοι που είμαστε
μέλη του σωματείου να διαγραφούμε, το σωματείο ουσιαστικά θα υπάρχει μόνο στα χαρτιά.
Στην περίπτωση αυτή υπάρχει κάποιος που να μπορεί υπεύθυνα και σοβαρά να μας βεβαιώσει πως από
την επόμενη κιόλας ημέρα η Πολιτική και Φυσική ηγεσία θα νομοθετεί και θα δρα υπέρ των δικαίων του
χαμηλόβαθμου κυρίως προσωπικού, εγώ πάντως δεν πιστεύω.
Συνάδελφοι, βαθιά πεποίθησή μου είναι πως ο συνδικαλισμός λύνει προβλήματα, και πως κανένα πρόβλημα
δεν βρίσκει τη λύση του αν απομακρυνθείς από αυτό, εάν αποφασίσεις να κλίσεις τα μάτια στο πρόβλημα
απλά το μεταθέτεις χρονικά με τον κίνδυνο πάντα να το βρεις μπροστά σου διογκωμένο.
Συνάδελφοι η ώρα των εκλογών πλησίασε, όσοι δεν είστε μέλη στο σωματείο μας όσοι διαγραφήκατε ο
καθένας για τους δικούς του λόγους σας καλώ να ξανασκεφτείτε την ενέργειά σας αυτή και να επανενταχθείτε
στο σωματείο, σωματείο υπάρχει μόνο αν είμαστε όλοι μαζί, πρέπει να εγγραφείτε στο σωματείο για να
μπορέσετε να έχετε λόγο στις εξελίξεις, με τη ψήφο σας θα μπορέσετε να στείλετε το μήνυμα που εσείς
θέλετε και να ορίσετε εσείς ποιοι μπορούν να το οδηγήσουν σε ασφαλή νερά.
Μην κάνετε άθελά σας το χατίρι σε αυτούς που με τη στάση τους σας οδήγησαν η σας οδηγούν εκτός
σωματείου, παραμείνετε στο σωματείο σας και στηρίξτε αυτούς που πραγματικά θέλουν και μπορούν
να σταθούν απέναντι στην Πολιτική και Φυσική ηγεσία να διεκδικήσουν για εσάς, στηρίξτε άτομα που
δεν εξαρτώνται από πολιτικά γραφεία, άτομα που έχουν συνέπεια λόγων και έργων. Προσέξτε τους
συνδικαλιστικούς καιροσκοπισμούς όλων εκείνων που με τις μέχρι τώρα επιλογές τους οδήγησαν το
συνδικαλιστικό κίνημα της πόλη μας στην πλήρη ανυποληψία εξαφανίζοντάς το από τον συνδικαλιστικό
χάρτη. Κατά την προσφιλή τακτική τους θα επιχειρήσουν να ρίξουν σε άλλους τα βάρη της δικής τους
συνδικαλιστικής ανεπάρκειας και καταστροφικής πορείας, λες και δεν ήταν αυτοί που διοικούσαν επί
τέσσερα χρόνια το σωματείο. Η Θεσσαλονίκη είναι «μικρή» και όλοι γνωριζόμαστε, όλοι γνωρίζετε ποιας
παράταξης εκλεγμένοι συνδικαλιστές βολεύτηκαν δίπλα σε Βουλευτές και Υπουργούς, ποιοι προτίμησαν
τη βολή τους σε ειδικές υπηρεσίες με πολλούς μάλιστα συναδέλφους(ψηφοφόρους). Όλοι γνωρίζετε ποιοι
συνδικαλιστές κάνουν συνδικαλισμό τάζοντας ρουσφετάκια, ποιοί είναι οι «αγαπημένοι» της Πολιτικής
και Φυσικής ηγεσίας. Αυτά όλα είναι γνωστά, και αφού η πλειοψηφία των συναδέλφων επιθυμεί όλα αυτά
να αλλάξουν γιατί δεν τους αντιπροσωπεύουν τέτοια φαινόμενα, εμείς οι υποψήφιοι με τη ¨ΔΥΝΑΜΗ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ¨ στις επερχόμενες εκλογές, ζητούμε την ψήφο σας προκειμένου να αλλάξουμε όλα αυτά
που πονάνε όλους μας.
Δεσμευόμαστε ενώπιών σας να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας προκειμένου να φέρουμε το καλύτερο
αποτέλεσμα επ΄ ωφελεία όλων μας.
Εμείς δεν έχουμε εξαρτήσεις και το γνωρίζετε.
Υ.Γ. Αυτοί που δεν ψηφίζουν εκλέγουν τους κακούς συνδικαλιστές.

ΚΑΤΙ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ.

Σε ένα όχι και πολύ μακρινό παρελθόν οι χιτλερικές δυνάμεις κατοχής στην πατρίδα μας φρόντιζαν να
«εξορθολογήσουν» τη στάση των ελλήνων πατριωτών απέναντι στον κατακτητή τους τουφεκίζοντας
στο σκοπευτήριο της Καισαριανής όσους αντιδρούσαν στην υποδούλωση και τη σκλαβιά που τους είχαν
επιβάλλει δια της βίας των όπλων τους. Η ίδια κατάσταση επικρατούσε σε όλη την ελληνική επικράτεια. Οι
επιλογές των σκλαβωμένων ελλήνων, όσων δεν διέφυγαν στην Μέση Ανατολή ή αλλού, ήταν να πάρουν
μέρος στην αντίσταση κατά των κατακτητών διεκδικώντας την ελευθερία τους και το δικαίωμα στη ζωή
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με ότι ρίσκο αυτό προϋπόθετε, μια άλλη επιλογή ήταν να κλειστούν στον μικρόκοσμό τους περιμένοντας
κάποιους άλλους να τους ελευθερώσουν υπό την προϋπόθεση πάντα να επιβιώσουν της πείνας και του
τυχαίου γεγονότος που θα μπορούσε να τους οδηγήσει στο εκτελεστικό απόσπασμα η να βρουν το θάνατο
σε κάποιο υπόγειο κρατητήριο βασανιστηρίων της Γκεστάπο ή να συνεργαστούν με τα στρατεύματα
κατοχής υποστηρίζοντας πως οι κατακτητές είναι φίλοι μας και πως μόνο να ωφεληθούμε θα είχαμε εάν
παύαμε κάθε αντίσταση απέναντί τους.
Όλα αυτά αγαπητοί συνάδελφοι συνέβησαν όπως πολύ καλά γνωρίζουμε όλοι πριν 70 περίπου χρόνια, οι
μαύρες αυτές σελίδες στην ιστορία της ανθρωπότητας γεμάτες από τις θηριωδίες του κατακτητή γράφτηκαν
με τα ποτάμια αίματος των κατακτημένων αλλά αδούλωτων στην ψυχή και στο πνεύμα προγόνων μας. Οι
Έλληνες που έκαναν το ασύμβατο συμβατό, κόντρα σε κάθε πρόβλεψη και λογική παραδοχή, και που στο
αίμα τους φέρουν ρίζες από όλους εκείνους τους «αθάνατους» που στα βάθη των αιώνων υπερασπίστηκαν
με αυταπάρνηση τα αιματοβαμμένα χώματα που με τη σειρά τους μας κληροδότησαν, γι΄ αυτούς που η
αυτοθυσία ως πράξη υπεράσπισης πατρογονικών εστιών εθεωρείτο απλά ως μια «ελληνική υποχρέωση»,
το λιγότερο που πρέπει να πράξουμε ως φυσική τους συνέχεια είναι αυτή η στάση αυταπάρνησης και
μεγαλείου να γίνει παντοτινός οδηγός της εθνικής μας συνείδησης. Όλοι αυτοί έχουν εισπράξει τις τιμές
που τους πρέπουν από την ίδια την ιστορία. Μέσα από την υπέρτατη προσφορά στην πατρίδα, της ίδιας
τους της ζωής, μπορούμε αβίαστα να διακρίνουμε το ασίγαστο πάθος για την ελευθερία και το αδούλωτο
πνεύμα για αυτοδιάθεση, και όλες εκείνες τις πανανθρώπινες αξίες που εμείς οι έλληνες αποκαλούμε με
περηφάνια «ως ιερά και όσια της φυλής μας». Μετά από κάθε φουρτούνα πάντα έρχεται η νηνεμία, μόνο
που γι΄ αυτόν τον πολύπαθο τόπο δεν έμελε να υπάρξει ηρεμία για πολλά ακόμη χρόνια και μετά την
αποχώρηση των κατακτητών και σφαγέων του. Άλλοτε η εσωτερική ανυπαρξία και οι έριδες της πολιτικής
τάξης άλλοτε οι εξωτερικές παρεμβάσεις των κατά καιρούς «προστατών» μας που πάντα έβρισκαν στο
εσωτερικό της Χώρας «πρόθυμους ηλιθίους» να προωθήσουν τα σχέδιά τους, δημιούργησαν όλες εκείνες
τις προϋποθέσεις προκειμένου η χώρα μας να μην μπορέσει να παρακολουθήσει την πορεία ανάπτυξης
των άλλων δυτικών ευρωπαϊκών χωρών.
Σήμερα, εμείς οι «νεοέλληνες» τι κάνουμε μπροστά σε αυτόν τον σύγχρονο κίνδυνο που πεντακάθαρα
απειλεί την πατρίδα, δεν θα αντιδράσουμε, πάλι θα περιμένουμε από κάποιον άλλο να βγάλει τα κάστανα
από τη φωτιά, πάλι θα κάτσουμε άπραγοι πιστεύοντας πως στο τέλος κάτι θα συμβεί και θα βγούμε
αλώβητοι από αυτή την οικονομικοπολιτική λαίλαπα που σαρώνει τα πάντα, δεν πρέπει να κάνουμε το
χρέος μας έναντι της πατρίδας και των παιδιών μας , του μέλλοντος αυτής της πατρίδας; Δυνατή πατρίδα με
εξαθλιωμένους τους έλληνες δεν γίνεται να υπάρξει. Πρέπει να αντιδράσουμε δημιουργικά και παράλληλα
επιθετικά στο πρόβλημα που μας στέλνει δεκαετίες πίσω, αυτοί που αποτελούν μέρος του προβλήματος
δεν γίνετε να αυτοπροτείνονται ως μέρος της λύσης του, γιατί απλά αν ήξεραν τι να πράξουν προκειμένου
να μην φτάσουμε εδώ που φτάσαμε γιατί δεν το έπραξαν; Έφτασε λοιπόν η ώρα των πολλών, οι δρόμοι
όλων μας συναντιούνται στο μεγάλο σταυροδρόμι της Ιστορίας. Τώρα καλούμαστε να πάρουμε αποφάσεις,
να πούμε το μεγάλο ΝΑΙ η το μεγάλο ΟΧΙ.

Τα πάντα έχουν ονοματεπώνυμο.

Επειδή όσο πλησιάζουμε στην καταληκτική ημερομηνία των εκλογών παρατηρείται μια συντονισμένη
προσπάθεια από ολοένα και περισσότερες φωνές να γενικεύσουν στον επιμερισμό των ευθυνών. Επιχειρούν
να βγάλουν από πάνω τους όσο περισσότερες ευθύνες μπορούν προκειμένου να τις φορτώσουν σε αυτούς
που εκ των πραγμάτων ήταν εκτός του πεδίου λήψης αποφάσεων γιατί απλά ήταν μειοψηφούσα τάση στο
διοικητικό συμβούλιο.
Δυστυχώς γι΄αυτούς οι συνάδελφοι μετά από τέσσερα χρόνια διοικητικής ξηρασίας, είναι σε θέση να
γνωρίζουν. Το ποιοι διοικούσαν το σωματείο τέσσερα χρόνια είναι γνωστό στους πάντες.
Όλοι έχουν ονοματεπώνυμο. Ας μην ματαιοπονούν άδικα.

Καλή Ανάσταση. Χρόνια Πολλά

Κάντε κλικ στο. www.ipathessaloniki.gr
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