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Κατςαρόπουλοσ Γ. : Χριςτόσ Ανζςτθ, χρόνια πολλά, καλϊσ ιρκατε!

Να ςασ ευχθκϊ καλι διαμονι. Κα ξεκινιςουμε με τισ παρουςίεσ, κα δϊςω τον λόγο ςτον
κφριο Δζλλα. Εάν υπάρξει κάποια αλλαγι εκπροςϊπου ι παρατθρθτοφ κα παρακαλοφςα
να τον ενθμερϊςετε ςχετικά ϊςτε να καταγραφεί για τα Ρρακτικά περιςςότερο. Και μετά
κα προχωριςουμε ςτθν εκλογι προεδρείου τθσ γενικισ ςυνζλευςθσ.

Συγγνϊμθ, μετά τισ παρουςίεσ από τον κφριο Δζλλα, κα δϊςω το λόγο ςτον Ραγκόςμιο
Ρρόεδρο να απευκφνει ζναν χαιρετιςμό γιατί μετά κα φφγει και κα ςυμμετάςχει ςτο
γκρουπ των επιςκεπτϊν και των ...

Δζλλασ : Καλθμζρα κι από μζνα. Ππωσ πάντα, χάςαμε τθ φωνι πάλι…

Καλθμζρα, καλϊσ ιρκατε.

Κα μπω απευκείασ ςτισ παρουςίεσ … Αιτωλίασ, Τζγασ Χριςτοσ. Ραρϊν; Ναι. Ακαρνανίασ,
Κοφτςικοσ ¶γγελοσ. Ραρϊν. Αλεξανδροφπολθσ, Χατηθαναγνϊςτου Κων/νοσ. Αργολίδασ,
Σχοινοχωρίτθσ Χριςτοσ. Αρκαδίασ, Κουρζτα Αναςταςία. ¶ρτασ, Χαντηάρασ Ανδρζασ παρϊν,
Ακθνϊν, Κυριακάκθσ Εμμανουιλ. Ραρϊν. Αχαΐασ, Φϊτογλου Σπφροσ. Ραρϊν. Βοιωτίασ,
Τηιτηϊκοσ Λωάννθσ. Ραρϊν. Γρεβενϊν, Ραπαδοποφλου Κωνςταντινιά. Ραροφςα. Δράμασ,
Σκάρλιοσ Μθνάσ… Ευρυτανίασ, Ρατλιάσ Ανδρζασ. Ραρϊν. Ηακφνκου, Ανδριόπουλοσ
Χαράλαμποσ. Ραρϊν. Θλείασ, Γιαννακόπουλοσ Διονφςιοσ. Ραρϊν. Θμακίασ, Τρίγκασ
Νικόλαοσ. Ραρϊν. Θρακλείου, Ηαχαριουδάκθσ Μανϊλθσ. Ραρϊν. Κεςπρωτίασ, Γεωργίου
Σταυροφλα. Ραροφςα. Κεςςαλονίκθσ, Βαςιλάκθσ Θλίασ. Ραρϊν. Λωαννίνων, Κίτςιοσ
Κων/νοσ. Ραρϊν. Καβάλασ, Χαρπαντίδθσ Γεϊργιοσ. Ραρϊν. Καρδίτςασ, Τςιρϊνθσ Λάςονασ.
Ραρϊν. Καςτοριάσ, Σταυρακάκθσ Νικόλαοσ. Ραρϊν. Κζρκυρασ, Βλαχόπουλοσ Κων/νοσ.
Ραρϊν. Κιλκίσ, Ταρνανάσ Κων/νοσ. Ραρϊν. Κοηάνθσ, ϊμα Φωτεινι. Ραροφςα. Κορινκίασ,
Δαλμάκθσ Διονφςιοσ… Κυκλάδων, Γιαννοφκοσ Ταξιάρχθσ. Ραρϊν. Λακωνία, Λιάςκοσ
Ραναγιϊτθσ. Ραρϊν. Λάριςασ, Τςάνα Ρθνελόπθ … Λαςικίου, Ρρινιωτάκθσ Γεϊργιοσ.

Ραρϊν. Λζςβου, Κανιμάσ Ρολυχρόνθσ. Ραρϊν. Λευκάδασ, Λιβιτςάνοσ Νικόλαοσ. Ραρϊν.
Μαγνθςίασ, Κάρκαλθσ Στζφανοσ. Ραρϊν. Μεςςθνίασ, Ηαφειρόπουλοσ Λωάννθσ. Ραρϊν.
Ξάνκθσ, Λωαννίδθσ Χριςτοσ. Ραρϊν. Ορεςτιάδασ, Λφτρασ Κων/νοσ. Ραρϊν. Ρειραιϊσ,
Μπαηάκοσ Σταφροσ… Ρζλλασ, Μπάτςιοσ Λωάννθσ, δεν ιρκε. Ριερίασ, Αδαμόπουλοσ
Δθμιτριοσ … κα εκπροςωπιςω εγϊ γιατί είναι ςτθν εκδρομι για ςυνοδεία. Ρρεβζηθσ,
Κίτςιοσ Σοφοκλισ. Ραρϊν. εκφμνου, Ραραδειςανόσ Αδάμ. Ραρϊν. οδόπθσ, Βαβαϊτθσ
Σταφροσ. Ραρϊν. Σάμου, Αβραμίδθσ Γεϊργιοσ. Ραρϊν. Σερρϊν, Αραμπατηισ Αναςτάςιοσ.
Ραρϊν. Τρικάλων, Σκρζκασ Γεϊργιοσ. Ραρϊν. Φκιϊτιδασ, Σταςινόσ Νικόλαοσ. Ραρϊν.
Φλϊρινασ, Ραπαμιχαιλ Αναςτάςιοσ. Ραρϊν. Φωκίδασ, Καρπίδασ Γεϊργιοσ…

…(αςαφισ παρζμβαςθ)…

Ναι, νομίηω ότι δεν υπάρχει πρόβλθμα.

…(αςαφισ διάλογοσ)…

¶γνωςτοσ : Επικοινϊνθςε τϊρα τθλεφωνικά ο κφριοσ Καρπίδασ, πριν δφο λεπτά, είναι ςτο
νοςοκομείο τθσ ¶μφιςςασ. Ζχει ςοβαρό πρόβλθμα με τον αδερφό του και ιδθ τϊρα
ςυντάςςει επιςτολι τθν οποία ςτζλνει ςτο fax του ξενοδοχείου και όριςε προφορικά μζχρι
να ζρκει το fax τον κφριο Ραπαπολίτθ.

…(αςαφισ διάλογοσ)…

Δζλλασ : Υπάρχει πρόβλθμα; … ¶ρα εγκρίνεται, ζτςι; Εντάξει.

Χαλκιδικισ, Κτενά Χαροφλα. Ραροφςα. Χανίων, Ρερράκθσ Λωάννθσ. Ραρϊν. Χίου,
Καρβοφνθσ Ευςτράτιοσ. Ραρϊν.

…(αςαφισ διάλογοσ)…

Το λόγο ο κφριοσ Ρρόεδροσ να μασ μιλιςει.

Ραγκόςμιοσ Ρρόεδροσ Αςτυνομικϊν : Καλθμζρα, χρόνια πολλά.

Πςον αφορά το Ελλθνικό τμιμα, τθν προςφορά του, τα είπαμε εψζσ.

Απλϊσ ςιμερα κζλω να ςασ ευχθκϊ καλζσ δουλειζσ και ςτο ςυνζδριό ςασ κάκε επιτυχία.
Πλοι με γνωρίηετε. Είμαι εδϊ διότι αγαπϊ τθν Ελλάδα, αγαπϊ τθν Ζνωςθ, αγαπϊ όλα τα
μζλθ. Πταν κάποτε με ρϊτθςε ζνασ ξζνοσ «πϊσ τα καταφζρνεισ κάκε τριετία και
επανεκλζγεςαι Ραγκόςμιοσ Ρρόεδροσ;» του απάντθςα το εξισ : «πατϊ ςτο ζδαφοσ όπωσ
πατάσ κι εςφ». Δεν πετάω ςτα ςφννεφα. Αυτι είναι θ ςυμβουλι μου ςε όλουσ ςασ. Πλοι
πρζπει να ζχουμε υπόψθ μασ το ζμβλθμα, το μότο του Συνδζςμου μασ. Το οποίο επζλεξε ο
ιδρυτισ και είναι: «θ εξυπθρζτθςθ διά τθσ φιλίασ».

Είμαςτε ζνασ Σφνδεςμοσ που πιςτεφουμε ςε αυτζσ τισ αρχζσ και αυτά πρζπει να ζχουμε
υπόψθ μασ. Πλοι πρζπει να δουλζψουμε για ζνα κοινό ςκοπό.

Και το Ελλθνικό τμιμα χαίρει μεγάλθσ εκτίμθςθσ και από τα 62 τμιματα και ζχουμε και ωσ
παράδειγμα ότι τόςο εμείσ όςο και θ Ελλάδα πετφχαμε ςτα τελευταία χρόνια να είμαςτε
ςτισ πρϊτεσ κζςεισ τθσ μόνιμθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ. Αυτό πρζπει να το ςυνεχίςουμε.
Εγϊ διανφω τθν τελευταία μου κθτεία, δεν πρόκειται να ξαναεπιδιϊξω. Ελπίηω ι από τθν
Ελλάδα ι από τθν Κφπρο, να ακολουκιςουν τα βιματά μου. Κζλουμε πάντοτε να ζχουμε
ςτθ μόνιμθ Εκτελεςτικι Επιτροπι ζνα πρόςωπο δικό μασ. Να παρακολουκεί. Μπορεί να
μασ εκτιμοφν, μπορεί να μασ αγαποφν, αλλά τα ςυμφζροντα είναι ςυμφζροντα. Ιδθ
άρχιςαν να μασ μιμοφνται. Αρχίςαμε με τα Μεςογειακά τμιματα, όχι για να κάνουμε καμία
παρανομία, αλλά να βροφμε και μείσ τρόπο να μθν τα ελζγχουν όλα οι κεντρϊοι και οι
βόρειοι. Το ίδιο αν προςζξατε γίνεται και ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ μασ
αντζγραψε εμάσ.

Τα Μεςογειακά τμιματα επειδι ζχουν κοινά, ςυναντϊνται μαηί, τα μελετοφν και
υποβάλλονται ςτο κζντρο για εξυπθρζτθςθ του χρόνου.

Λοιπόν αγαπθτοί φίλοι και φίλεσ, με αυτά τα λίγα λόγια ςασ εφχομαι κάκε επιτυχία ςτο
ςυνζδριό ςασ κι εργαηόμαςτε όλοι για ζναν κοινό ςκοπό. Για εμάσ, για τισ οικογζνειζσ μασ,
για τα παιδιά μασ, για τουσ ςυναδζλφουσ μασ, άςχετα εάν είναι μζλθ ι όχι και ςασ
παρακαλϊ να βοθκιςουμε τθν Αςτυνομία διότι ζχει να επιτελζςει ζνα πολφ - πολφ
δφςκολο ζργο. Και βλζπω εδϊ ότι ζχετε τθ ςυμπαράςταςθ και του Αρχθγοφ και των
Ανωτάτων Αξιωματικϊν τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ.

Σασ ευχαριςτϊ, κα ςασ αφιςω να κάνετε τθ δουλειά ςασ κι εγϊ κα πάρω τθν ευκαιρία να
δω και αυτιν τθν περιοχι τθσ Ελλάδοσ που είναι θ πρϊτθ φορά που ιρκα. Σασ ευχαριςτϊ.

Κατςαρόπουλοσ : Ευχαριςτοφμε πάρα πολφ τον κφριο Ρρόεδρο.

Είναι δίπλα μασ πάρα πολλά χρόνια, εγϊ τουλάχιςτον προςωπικά ζχω τφχει αμζριςτθσ
ςυμπαράςταςθσ από εκείνον προσ εμζ και ςτο Ελλθνικό τμιμα αλλά και ςτθν Ραγκόςμια
Εκτελεςτικι Επιτροπι, ζχουμε μια πολφ καλι ςυνεργαςία, ελπίηω να ςυνεχιςτεί και ςτο
μζλλον. Και τϊρα κα ικελα να δϊςω το λόγο ςτον επίτιμο πρόεδρό μασ τον κφριο
Ραπακωςταντίνου, να μασ πει δφο λόγια. ...(αςαφισ διάλογοσ )...

Επίτιμοσ Ρρόεδροσ Ραπακωςταντίνου: Λοιπόν, βεβαίωσ είμαι χαροφμενοσ όπωσ ςε κάκε
ςυνζδριο και παρϊν. Ρζρυςι ζλειψα, ζγινε αιςκθτι απ’ όλουσ ςασ, κι αυτό με ευχαρίςτθςε
πάρα πολφ, θ απουςία μου. Γιατί είχα ζνα ςοβαρό και τραγικό περιςτατικό που πζραςε θ
φαμίλια μου κι ζτςι πζραςε κι αυτό τϊρα… Σφμφωνα με αυτά που είπε ο αγαπθμζνοσ μασ ο
Μιχαλάκθσ, ότι είναι κι αυτόσ πάντα εδϊ γιατί αγαπάει τθν Ελλάδα, εγϊ βζβαια δεν μπορϊ
να πω το ίδιο, αλλά όμωσ είναι αλικεια ότι για ζνα μεγάλο χρονικό διάςτθμα ο Ελλθνιςμόσ,
και πρζπει να το ζχετε καταλάβει όλοι ςασ, κυβερνάει τθ Διεκνι Ζνωςθ Αςτυνομικϊν. Αυτό
δεν είναι κακόλου οφτε ςχιμα λόγου οφτε κάτι που το λζμε ζτςι για να λζμε μια κουβζντα.
Και ςθμαίνει πάρα πολλά.

Λκανότθτεσ, αναγνωριςμζνεσ από όλο το Διεκνι ςτερζωμα τθσ Διεκνοφσ Ενϊςεωσ
Αςτυνομικϊν, των ικανοτιτων και των προςόντων που ζχουμε.

Σα ράτςα. Και δεν κζλω τϊρα να κάνω διακρίςεισ ι διαχωριςμοφσ ι να πω ότι είμαςτε κι
εμείσ όπωσ λζμε και για τουσ Λταλοφσ μία ράτςα. Και το είπα και χκεσ ςτθ Σιλβάνα εκεί, ότι
ζτςι λζγεται, ότι είμαςτε οφνα ράτςα οφνα φάτςα.

Λοιπόν αυτό ςυμβαίνει γιατί αυτοί μασ αναγνϊριςαν όλεσ αυτζσ τισ ικανότθτεσ. Τϊρα αυτό
το οποίο λζει ο αγαπθμζνοσ μασ ο Μιχαλάκθσ, ο Διεκνισ Ρρόεδροσ, ότι είναι θ τελευταία
του κθτεία, ε! ¶ςτο, μθν το ςκαλίηεισ. Και κα είναι κάτι που ενδεχομζνωσ να μθν μπορζςεισ
να το αποφφγεισ.

Δεν ζχω άλλο τίποτα να πω, χαίρομαι γιατί βλζπω ότι είναι κάπωσ περιςςότερεσ και
παροφςεσ οι Τ.Δ. και αυτό είναι πάρα πολφ ευχάριςτο.

Και όπωσ πάντα, όχι με τυπικι πρόκεςθ και διάκεςθ, κζλω να πω ότι, και εφχομαι, εδϊ οι
ςυνεδριάςεισ και τα κζματα που κα απαςχολιςουν ςφμφωνα με τθν θμερθςία διάταξθ το
ςυνζδριο, να είναι καρποφόρεσ, και εγϊ προςωπικά ζνα που κζλω να ξαναπϊ και που είναι
μζςα ακριβϊσ ςτο ςλόγκαν, είναι ότι ςασ αγαπάω όλουσ πάρα πολφ και αυτό κα κάνω μζχρι
τθν τελευταία πνοι τθσ ηωισ μου. Σασ αγαπάω όλουσ. Καλζσ δουλειζσ.

Ραγκόςμιοσ Ρρόεδροσ Αςτυνομικϊν : Καλζσ δουλειζσ.

Κατςαρόπουλοσ : Ευχαριςτοφμε τον Ραγκόςμιο Ρρόεδρο, ευχαριςτοφμε τον κφριο
Ραπακωςταντίνου για τα καλά τουσ λόγια. Φυςικά θ προςφορά τουσ είναι ανεκτίμθτθ. Κα
προχωριςουμε τϊρα ςτθν επιλογι προεδρείου τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ, εννοϊ του
προζδρου και του γραμματζα τθσ ςυνζλευςθσ.

Κατά ςυνζπεια κα ικελα, ο κφριοσ Δαλμάκθσ ζχει … τθσ Τ. Δ. Κορίνκου.

Κα πρζπει να ρωτιςω εάν υπάρχουν υποψιφιοι για τθ κζςθ του προζδρου τθσ Γενικισ
Συνζλευςθσ. Ροιόσ κζλει; Ο κφριοσ Αβραμίδθσ και ο κφριοσ Βλαχόπουλοσ.

Κα προχωριςουμε ςε ψθφοφορία ςχετικά, να δοφμε ποιόσ κα επιλεγεί.

Κα κάνω ονομαςτικι … κα διαβάςω μάλλον τισ Τ.Δ. και κα επιλζγετε εςείσ ποιόν από τουσ
δφο κζλετε να …

Αιτωλία; Ακαρνανία; Αλεξανδροφπολθ; Αργολίδα; Αρκαδία; ¶ρτα; Αττικι; Αχαΐα; Βοιωτία;
Γρεβενά; Δράμα; Ευρυτανία; Ηάκυνκοσ; Θλεία; Θμακία; Θράκλειο; Κεςπρωτία;
Κεςςαλονίκθ; Λωάννινα; Καβάλα; Καρδίτςα; Καςτοριά; Κζρκυρα; Κιλκίσ; Κοηάνθ; Κορινκία;
Κυκλάδεσ; Λακωνία; Λάριςα; Λαςίκι; Λζςβοσ; Λευκάδα; Μαγνθςία; Μεςςθνία; Ξάνκθ;
Ορεςτιάδα; Ρειραιϊσ;

…(αςαφισ παρζμβαςθ)…

Κα ςασ παρακαλοφςα να μθν φεφγουμε χωρίσ λόγο από τθν αίκουςα προκειμζνου όταν
ζχουμε ψθφοφορίεσ να μθν δθμιουργοφνται τζτοια προβλιματα.

… ( αςαφισ διάλογοσ ) …

Τουλάχιςτον ασ μασ το ζλεγε, τζλοσ πάντων.

… ( αςαφισ διάλογοσ ) …

Ρζλλα; Ριερία; Ρρζβεηα; ζκυμνο; οδόπθ; Σάμοσ; Σζρρεσ; Τρίκαλα; Φκιϊτιδα; Φλϊρινα;
Φωκίδα; Χαλκιδικι; Χανιά; Και Χίοσ;

... Ο κφριοσ Αβραμίδθσ ςυγκζντρωςε 17 υποςτθρικτζσ, εάν μου επιτρζπεται ο όροσ, και ο
κφριοσ Βλαχόπουλοσ 32. Κατά ςυνζπεια ο κφριοσ Βλαχόπουλοσ καλείται να ζρκει να
προεδρεφςει τθ Γενικι Συνζλευςθ.

Να ρωτιςουμε, ςτθ κζςθ του γενικοφ γραμματζα, υπάρχει κάποιοσ που κζλει;

Ο κφριοσ Κεοχάρθσ, ο κφριοσ Τςοφνθσ. Να ξεκινιςω πάλι τα ίδια.

Αιτωλία; Ακαρνανία; Θ Αλεξανδροφπολθ; Θ Αργολίδα; Θ Αρκαδία; Θ ¶ρτα;

Θ Αττικι; Θ Αχαΐα; … Θ Βοιωτία; Τα Γρεβενά; Θ Δράμα; Θ Ευρυτανία;

Θ Ηάκυνκοσ; … Θ Θλεία; Θ Θμακία; Το Θράκλειο; Κεςπρωτία; Κεςςαλονίκθ; Λωάννινα;
Καβάλα; Καρδίτςα; Καςτοριά; Κζρκυρα; Κιλκίσ; Κοηάνθ; Κορινκία; Κυκλάδεσ; Λακωνία;
Λάριςα; Λαςικίου; Λζςβοσ; Λευκάδα; Μαγνθςία; Μεςςθνίασ; Ξάνκθσ; Ορεςτιάδασ; Ριερίασ;
Ρρζβεηασ; ζκυμνο; οδόπθ; Σάμοσ; Σερρϊν; Τρικάλων; Φκιϊτιδασ; Φλωρίνθσ; Φωκίδασ; …
Χαλκιδικι; Χανίων; Και Χίου;

... Ο κφριοσ Τςοφνθσ ςυγκζντρωςε 29 ψιφουσ, ο κφριοσ Κεοχάρθσ 19.

Κατά ςυνζπεια ο κφριοσ Τςοφνθσ παρακαλείται να ζρκει ςτθ κζςθ του γενικοφ γραμματζα.

Ρρόεδροσ Βλαχόπουλοσ : Καλθμζρα ςε όλουσ ςασ, χρόνια πολλά, Χριςτόσ Ανζςτθ. Κα ικελα
κατ’ αρχιν να ςασ ευχαριςτιςω κερμά που με επιλζξατε για πρόεδρο του ςυνεδρίου μασ,
μεταξφ δφο ιςάξιων, κα ζλεγα, υποψθφίων.

Ωσ πρόεδροσ του ςυνεδρίου κατ’ αρχιν κα ικελα και κεωρϊ ότι εκπροςωπϊ όλουσ ςασ,
αςχζτωσ αν υπιρξαν δφο υποψιφιοι για τθν εκλογι μου. Να δϊςω ςυγχαρθτιρια και ςτο
Εκνικό τμιμα ςτο Εκνικό Συμβοφλιο και ςτθν Τοπικι Διοίκθςθ Ριερίασ και ςτον πρόεδρο το
Χριςτο το Δζλλα, για τθν άρτια διοργάνωςθ του ςυνεδρίου ςτο οποίο όλοι εμείσ
παρευριςκόμαςτε.

Είναι αλικεια ότι και θ Ριερία είναι ζνασ πολφ όμορφοσ τόποσ τον οποίο και εγϊ δεν τον
γνϊριηα, ίςωσ και οι περιςςότεροι από ςασ να μθν τον γνωρίηατε.

Πταν άκουςα κα γίνει ςτθν Ριερία, είχα ςτθν αρχι κάποιεσ αμφιβολίεσ, ζλεγα «τι υπάρχει
εκεί;» Αυτζσ οι αμφιβολίεσ όταν ζφταςα εδϊ μετατράπθκαν ςε ενκουςιαςμό. Ρραγματικά
ελπίηω να βρω το χρόνο να μπορζςω να επιςκεφτϊ τα αξιοκζατα τθσ περιοχισ, κακϊσ
ζχουμε τισ εργαςίεσ εδϊ πζρα του ςυνεδρίου, και ςίγουρα όλοι εμείσ που είμαςτε εδϊ δεν
ζχουμε αυτό τον απαιτοφμενο χρόνο.

Κεωρϊ ότι φζτοσ το ςυνζδριό μασ ζχει ιδιαίτερθ βαρφτθτα για δφο κυρίωσ λόγουσ, κα
ζλεγα. Κατ’ αρχιν όλοι γνωρίηουμε ότι βριςκόμαςτε ςε μια ιδιαίτερθ, κρίςιμθ για τθν
πατρίδα μασ χρονικι περίοδο. Κακθμερινά μασ βομβαρδίηουν με όρουσ όπωσ οικονομικι
κρίςθ, spread, ομόλογα, αναδιάρκρωςθ του χρζουσ, Δ.Ν.Τ. και οφτω κακ εξισ. Και είναι
αλικεια ότι όλα αυτά επθρεάηουν κι εμάσ ωσ Αςτυνομία. Και ωσ Σϊμα αλλά και κακζναν
από εμάσ χωριςτά.

Ωσ αςτυνομικοί όλοι ζχουμε υποςτεί μειϊςεισ μιςκϊν και κυρίωσ ζχουμε αβεβαιότθτα για
το μζλλον, «τι κα μασ ξθμερϊςει αφριο». Εδϊ νομίηω ότι το ςφνκθμά μασ, το ςφνκθμα τθσ
Διεκνοφσ Ζνωςθσ Αςτυνομικϊν που αναφζρεται ωσ «SERVO PER AMIKECO», το «υπθρετϊ
διά τθσ φιλίασ», είναι περιςςότερο ςθμαντικό από ποτζ. Ρρζπει να δϊςουμε πολφ μεγάλθ
βαρφτθτα ςε αυτό.

Να βοθκιςουμε και να ςτθρίξουμε το ςυνάδελφο ιδιαίτερα ςε αυτι τθν τόςο πολφ κρίςιμθ
περίοδο και για τθν χϊρα αλλά και για τθν Αςτυνομία όπωσ προανζφερα.

Ο δεφτεροσ λόγοσ βζβαια που κακιςτά το ςυνζδριό μασ ςθμαντικό είναι ότι

αποτελεί και εκλογοαπολογιςτικό. Δθλαδι κα κλθκοφμε, κα κλθκείτε εςείσ όλοι κι εγϊ
μαηί, να εκλζξουμε τα νζα μζλθ του Εκνικοφ Τμιματοσ. Τα νζα μζλθ που κα κλθκοφν ςε
αυτι τθ δφςκολθ περίοδο να πάνε το Εκνικό Τμιμα ζνα βιμα πιο μπροςτά. Εγϊ κα ικελα
από αυτό το βιμα να ευχθκϊ ςε όλουσ τουσ υποψθφίουσ, οι οποίοι για πρϊτθ φορά είναι
και πάρα πολλοί, νομίηω είναι 28 για το Διοικθτικό Συμβοφλιο και 26; Και 8; 6; … 8; Για τθν
Εξελεγκτικι Επιτροπι.

Καλι επιτυχία πραγματικά και όςοι επιλεγοφν να ζχουνε τθ δφναμθ να προχωριςουν τθν
Ζνωςθ, να τθν πάνε μπροςτά.

Κεωρϊ ότι ωσ πρόεδροσ του ςυνεδρίου ι γενικά ζνασ πρόεδροσ ενόσ ςυνεδρίου αυτό που
ζχει να κάνει το πιο ςθμαντικό, είναι να μπορζςει να περάςει όςο το δυνατόν περιςςότερο
απαρατιρθτοσ. Είναι κάτι ανάλογο με ζνα ποδοςφαιρικό αγϊνα. Ππου κζλουμε ο διαιτθτισ
… είναι επιτυχθμζνοσ όταν περάςει απαρατιρθτοσ. Αυτό κα προςπακιςω να κάνω κι εγϊ,
βζβαια με τθ δικι ςασ βοικεια και ςυμπαράςταςθ. Οφτωσ ι άλλωσ το ςυνζδριο ανικει
ςτουσ εκπροςϊπουσ των Τοπικϊν Διοικιςεων που είναι εδϊ πζρα ςιμερα μαηί μασ απ’ όλθ
τθν Ελλάδα αλλά και ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο το οποίο κα κλθκεί να παρουςιάςει το ζργο
του, να κρικεί γι’ αυτό, και να απαντιςει ςτα ερωτιματα και τισ παρατθριςεισ που όλοι
εςείσ κα κζςετε. Αυτά όςον αφορά μια μικρι ειςαγωγι που ικελα να κάνω, από κει και
πζρα τϊρα επί τθσ διαδικαςίασ, ζχουμε ςιμερα να ςυηθτιςουμε μια ςειρά από κζματα.

Σασ ζχουν μοιραςτεί κάποια ζντυπα, κζλω να πιςτεφω ότι όλοι από ςασ τα ζχετε μελετιςει,
ειδικά ςτθ ςελίδα 19 καταγράφονται τα κζματα που ζχουν τεκεί προσ ςυηιτθςθ και τα
οποία κα κλθκοφμε να αναπτφξουμε. Κεωρϊ ςκόπιμο να ορίςουμε από τϊρα κάποιουσ
κανόνεσ που κα ακολουκιςουμε, κακϊσ θ ϊρα είναι περίπου 10:10 και πρζπει μζχρι τισ
1:30 - 2:00 το πολφ, να ζχουμε ολοκλθρϊςει. Αντιλαμβάνεςτε … αντιλαμβάνεςκε ότι αν δεν
ολοκλθρϊςουμε, κα κλθκοφμε όπωσ λζει κι ο πρόεδροσ και το απόγευμα και αφριο το
πρωί, να τραβιξει θ ςυνεδρίαςθ επί μακρόν.

Με βάςθ το Καταςτατικό Αρχι και Κανονιςμόσ Εςωτερικισ Λειτουργίασ, κεωρϊ και
προτείνω τθ διαδικαςία να τθν ακολουκιςουμε ωσ εξισ : κατ’ αρχιν ...

...(αςαφισ διάλογοσ )...

Κατςαρόπουλοσ : Ηθτϊ ςυγνϊμθ, είναι παράλειψι μου, οφείλουμε να τθριςουμε ενόσ
λεπτοφ ςιγι και κα ςασ το ηθτιςω τϊρα και για τον πρόεδρό μασ τον κφριο Καλογερόπουλο
που χάκθκε πριν από μερικοφσ μινεσ και απλά ςτθ ρφμθ των λόγων ξεχάςτθκα να το
ηθτιςω αυτό. Ραράλλθλα κα ικελα να ςασ ηθτιςω να τθριςουμε και ενόσ λεπτοφ ςιγι για
τθν Ρόπθ τθν Μιςιακοφλθ τθ ςφηυγο του Βαςίλθ του Ευαγγζλου, μιασ και θ Ζνωςι μασ δεν
είναι Ζνωςθ μόνο μελϊν αλλά και μελϊν των οικογενειϊν μασ. Κεωρϊ ότι είναι υποχρζωςι
μασ να κάνουμε αυτό το πράγμα και πραγματικά ηθτϊ ςυγγνϊμθ γιατί το παρζλειψα. Ζτςι
ςασ καλϊ να κρατιςουμε ενόσ λεπτοφ ςιγι.

...(Ενόσ λεπτοφ ςιγι )...

...Ευχαριςτϊ πάρα πολφ. Τάςο ςε ευχαριςτϊ που μου το κφμιςεσ.

...(Αςαφισ διάλογοσ )...

Ρρόεδροσ : Λοιπόν τϊρα, επί τθσ διαδικαςίασ τθσ ςυηθτιςεωσ.

Οι περιςςότεροι από ςασ βζβαια είςτε ζμπειροι και περιςςότερο από εμζνα ζμπειροι ςτα
ςυνζδρια και γνωρίηετε τι ακριβϊσ γίνεται, αλλά επειδι υπάρχουν και νζοι ςυνάδελφοι που
ζχουν ζρκει ίςωσ για πρϊτθ φορά, καλό είναι να κάνω μια μικρι αναφορά ςτο πϊσ ακριβϊσ
κα γίνεται θ ςυηιτθςθ προκειμζνου να ξζρουμε που βαδίηουμε.

Κατ’ αρχιν τα κζματα που ζχετε όλοι μπροςτά ςασ, υπάρχει ςε κάκε κζμα ζνασ ειςθγθτισ.
Αυτόσ λοιπόν κα είναι ο πρϊτοσ που κα αναπτφςςει το κζμα που ζχει οριςτεί να αναπτφξει.
Από κει και πζρα μετά το πζρασ τθσ ανάπτυξθσ του κζματοσ όςοι επικυμοφν να λάβουν το
λόγο, κα το ηθτάνε από το προεδρείο, κα καταρτίηω ζνα κατάλογο ομιλθτϊν τον οποίο και
κα ςασ τον ανακοινϊνω και ςτθ ςυνζχεια με τθ ςειρά που ζχουν καταγραφεί, κα παίρνουν
το λόγο προκειμζνου να τοποκετθκοφν επί του κζματοσ. Τυχόν προβλιματα, ερωτιςεισ και
τα λοιπά, οτιδιποτε προκφψει, δικαίωμα δευτερολογίασ κα ζχει ο ειςθγθτισ του κζματοσ

προκειμζνου να απαντιςει ςτισ παρατθριςεισ που κα τεκοφν από τουσ εκπροςϊπουσ. Με
βάςθ … το Καταςτατικό ο Ρρόεδροσ του Εκνικοφ Τμιματοσ ι ζςτω και κάποιο άλλο μζλοσ
που αυτόσ κα ορίςει και κεωρείται περιςςότερο αρμόδιο επί του ςυγκεκριμζνου κζματοσ
μπορεί να τοποκετθκεί ι να απαντιςει ςε όποια ερωτιματα τεκοφν. Στο ςθμείο αυτό κα
κεωρείται θ ςυηιτθςθ του κζματοσ περαιωμζνθ και ακολοφκωσ κα ακολουκεί ψθφοφορία.

Θ ψθφοφορία αρχικά μποροφμε να τθν κάνουμε με ανάταςθ τθσ χειρόσ ι κυρίωσ με
ανάταςθ τθσ ταμπζλασ που ζχει θ κάκε Τοπικι Διοίκθςθ κι αν δοφμε ότι υπάρχει πρόβλθμα
ςτο να διακρίνουμε αν μποροφμε να το ψθφίςουμε ι όχι, κα ακολουκεί ονομαςτικι
ψθφοφορία. Τζλοσ κα ςασ ανακοινϊνω το αποτζλεςμα και κα προχωράμε ςτο επόμενο
ηιτθμα.

Το κζμα που άφθςα ςε εκκρεμότθτα βζβαια είναι ο χρόνοσ που κα δοκεί ςτουσ ομιλθτζσ
για τθν ανάπτυξθ των κεμάτων. Εκεί βεβαίωσ εξαρτάται και από το πόςοι κα είναι οι
ομιλθτζσ. Κεωρϊ ότι γφρω ςτα πζντε με ζξι λεπτά είναι αρκετά για τον ειςθγθτι να
αναπτφξει το κζμα. Κι ζνασ χρόνοσ μικρότεροσ για τουσ υπόλοιπουσ ομιλθτζσ, να
εκφράςουν τισ απόψεισ τουσ και τισ παρατθριςεισ τουσ επί του κζματοσ αυτοφ, χωρίσ
βζβαια να είναι αυτό απολφτωσ κακοριςμζνο.

Κα το δοφμε και ςτθν πορεία ανάλογα και με τον αρικμό των ομιλθτϊν.

Για να μπορζςουμε βζβαια να τθριςουμε και αυτά τα χρονικά περικϊρια και να ζχουμε μια
ϊριμθ, ωραία ςυηιτθςθ, καλό κα είναι να προςπακιςουν όλοι να μθν πλατειάηουν. Να
αποφφγουμε ςχόλια που ξεφεφγουν από το ςυγκεκριμζνο ηιτθμα, να είναι όςο το δυνατόν
πιο ςαφείσ και ςφντομοι.

Αντιλαμβάνομαι βζβαια ότι επειδι ζχουμε και πολλοφσ υποψιφιουσ, ςίγουρα κι αυτοί, κα
κζλουν κι αυτοί να μιλιςουν, κα κζλουν να λάβουν το λόγο αρκετά ςυχνά. Εδϊ ζχω να
κάνω μια πρόταςθ προσ το ςυνζδριο, αν μπορζςουμε να εξοικονομιςουμε λίγο χρόνο
ςιμερα προσ το τζλοσ των εργαςιϊν, μιςι ϊρα ίςωσ και λίγο παραπάνω, να ζχουν τθ
δυνατότθτα όλοι οι υποψιφιοι να λάβουν το λόγο … ( εδϊ ακοφμε καλφτερα; ) … Κα
πρότεινα λοιπόν όλοι οι υποψιφιοι να λάβουν το λόγο, να παρουςιαςτοφν ςτο Σϊμα, να
τουσ γνωρίςουν και αυτοί που γίνεται και οπτικά, και μζςα ςε λίγο χρόνο, ξζρω εγϊ, ςε ζνα
δφο λεπτά, δεν μποροφμε να ζχουμε και παραπάνω χρόνο, να πουν δφο τρία πράματα που
κζλουν να πουν ςτο Σϊμα. Νομίηω ότι αυτό είναι ...

...(Αςαφισ διάλογοσ )...

... Εφόςον ζχει κάποιοσ αντίρρθςθ, νομίηω ότι αυτόσ ο χρόνοσ δικαιωματικά κα πρζπει να
ανικει ςτουσ υποψιφιουσ, να μποροφν τουλάχιςτον να παρουςιαςτοφν ςτο Σϊμα και να
πουν οτιδιποτε κζλουν να πουν και βεβαίωσ όπωσ λζει κι ο πρόεδροσ, να πουν ποιοί
ακριβϊσ είναι αυτοί.

Ρριν ξεκινιςουμε τθ ςυηιτθςθ των κεμάτων επειδι υπάρχει ζνα κζμα ςτο τζλοσ, το 21ο
που αναφζρεται ςε λοιπά κζματα χωρίσ λιψθ απόφαςθσ. Καλό κα ιταν για να ξζρουμε που
βαδίηουμε να καταγράψουμε από τϊρα, να καταγράψουμε από τϊρα τα κζματα αυτά,
επομζνωσ αν ζχει κάποιοσ από ςασ να προτείνει κάποιο κζμα που κζλει να ςυμπεριλθφκεί
ςτθν τελευταία ενότθτα, χωρίσ λιψθ απόφαςθσ, ασ το πει τϊρα για να το καταγράψουμε.

...(Αςαφισ διάλογοσ )...

...Ακοφγεςτε αλλά για να καταγράφεται ςτα Ρρακτικά, γιατί κα ζχουμε πρόβλθμα αλλιϊσ.

Κατςαρόπουλοσ : Ζχουμε φορθτά μικρόφωνα, να τα ηθτάτε για να καταγράφονται ςτα
Ρρακτικά.

¶γνωςτοσ : Υπάρχει ζνα πρόβλθμα με τα κζματα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ, το γνωρίηει όλο
το προεδρείο. Ρικανόν από τυπογραφικό λάκοσ δεν ζχει μπει μζςα και κα ικελα τθν
ζγκριςθ του Σϊματοσ ϊςτε να μπει ςτα κζματα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ.

¶γνωςτοσ : Ρροσ ψιφιςθ;

Ρρόεδροσ : Είναι κζμα για ψιφιςθ;

¶γνωςτοσ : Για ψιφιςθ, ναι. Το γνωρίηουν, όλο το Διοικθτικό ...

Κατςαρόπουλοσ : Ρροφανϊσ ζχει γίνει κάποιο τυπογραφικό λάκοσ γιατί ςτθν επίςκεψθ που
ζκανα ςτθν Ξάνκθ, είχα τθν ευκαιρία να μιλιςω με το Χριςτο και είναι ζνα κζμα που
αφορά τουσ παλιοφσ Στακμοφσ τθσ Χωροφυλακισ οι οποίοι αυτι τθ ςτιγμι είναι
ανεκμετάλλευτοι αλλά ςε πολφ καλι κατάςταςθ.

Και ο Χριςτοσ ζχει κάνει μια πολφ καλι δουλειά εκεί πάνω προκειμζνου αυτοί οι Στακμοί
να χρθςιμοποιθκοφν ωσ ξενϊνεσ για τθν Λ..Α. Φυςικά πρζπει να ακολουκιςουμε μια
διαδικαςία αλλά κεωρϊ ότι επειδι θ αρχι είναι το ιμιςυ του παντόσ, είναι ζνα καλό
ξεκίνθμα για να προχωριςουμε παραπζρα. Φυςικά κα πρζπει να ζχουμε και μια άποψθ
δικι ςασ και τθν βοφλθςι ςασ να προχωριςουμε ςε αυτό το κομμάτι. Ζτςι ςυμπλθρϊςτε
ςτα λοιπά κζματα Αςτυνομικοί Στακμοί...

Ρρόεδροσ : … Στα λοιπά ι είναι κζμα ςτο οποίο κα λάβουμε απόφαςθ;

Κατςαρόπουλοσ : … Απόφαςθ … κα γίνει ςυηιτθςθ προκειμζνου να ςυμφωνιςουμε ότι δεν
είναι κζμα ψθφοφορίασ αυτό. Αν ςυμφωνεί θ πλειοψθφία να προχωριςουμε, κα
προχωριςουμε.

Ρρόεδροσ : Οπότε το εντάςςουμε ςτο κζμα 21 … ςτα λοιπά κζματα.

...(Αςαφισ διάλογοσ )...

Κατςαρόπουλοσ : Απλά ηθτάμε τθν ζγκριςθ του Σϊματοσ προκειμζνου να προχωριςουμε
ςτισ διαδικαςίεσ.

...(Αςαφισ διάλογοσ )...

Κατςαρόπουλοσ : ...Μπορεί να είναι ςτθν Κτθματικι Υπθρεςία όπωσ μου

λζει …

...(Αςαφισ διάλογοσ )...

Κατςαρόπουλοσ : ... Κα πρζπει να απευκυνκοφμε ςτθν αρμόδια υπθρεςία προκειμζνου …
αλλά πρζπει να ακολουκιςουμε κάποιεσ διαδικαςίεσ. Εάν ςυμφωνιςει το Σϊμα να
προχωριςουμε, κα προχωριςουμε ...

...(Αςαφισ διάλογοσ )...

Ρρόεδροσ : Κζτω λοιπόν ωσ πρϊτο κζμα ςτο νοφμερο 21 ςτα λοιπά κζματα, «Αξιοποίθςθ
ανεκμετάλλευτων Στακμϊν Χωροφυλακισ ωσ ξενϊνων Λ..Α.», ςωςτά; Ωραία. Υπάρχει
κάποιο άλλο κζμα που κζλετε να εντάξουμε ςτθν ενότθτα αυτι; Ορίςτε. Ο κφριοσ
Φϊτογλου από τθν Ράτρα.

…(Αςαφισ διάλογοσ)…

Φϊτογλου : Καλθμζρα ςασ, Χριςτόσ Ανζςτθ ςε όλουσ, χρόνια πολλά.

Κα ικελα απλά εάν ζχω τθν ζγκριςθ από τθ Γενικι Συνζλευςθ, μία μονόλεπτθ ενθμζρωςθ
για τθ ςυνάντθςθ που είχαμε ςτθν Ράτρα, θ παγκόςμια επιτροπι πολιτιςτικϊν, για τα
κζματα που διαπραγματεφτθκε. Μια μονόλεπτθ ενθμζρωςθ αργότερα. Μόνο αυτό, να
ενθμερϊςετε κι εςείσ μετά τα μζλθ ςασ ςε κάκε Τοπικι.

¶γνωςτοσ : Πχι τϊρα. Μετά. Γιατί να προχωριςουμε ςτισ διαδικαςίεσ, κα αργιςουμε. Στο
τζλοσ …

Φϊτογλου : Για μετά, για τα λοιπά κζματα είπα ...

¶γνωςτοσ : ... Αν τελειϊςουμε κι ζχουμε χρόνο κα ςασ δϊςω.

...(Αςαφισ διάλογοσ )...

Κατςαρόπουλοσ : Μιλάει για προςκικθ κεμάτων ςτα λοιπά κζματα.

Δεν είπε για τϊρα.

Ρρόεδροσ : Υπάρχει κάποιοσ άλλοσ που κζλει κάποιο άλλο κζμα να κζςει;

...(Αςαφισ διάλογοσ )...

¶γνωςτοσ : Ηιτθςα από τον κφριο πρόεδρο, για μια ανακοίνωςθ, για τθν αναςτιλωςθ
κάποιασ εκκλθςίασ ςτθν Αττάλεια....

...(Αςαφισ διάλογοσ )...

Ρρόεδροσ : 3 κζματα λοιπόν μπικαν ςτα λοιπά κζματα, κα τα ςυηθτιςουμε ςτο τζλοσ τθσ
ςυηιτθςθσ των κεμάτων τθσ θμεριςιασ διάταξθσ.

Να ξεκινιςουμε λοιπόν από το 1ο κζμα. Ρριν προχωριςουμε απλά να ςασ ενθμερϊςω ότι
το πρϊτο κζμα που αφορά: τθν ζγκριςθ πεπραγμζνων και οικονομικό απολογιςμό ζτουσ
2010.

Το δεφτερο κζμα που αφορά: ζγκριςθ ταμειακοφ απολογιςμοφ - ιςολογιςμοφ.

Το τρίτο κζμα που είναι: ζκκεςθ εξελεγκτικισ επιτροπισ και το τζταρτο: ζγκριςθ
προχπολογιςμοφ εςόδων – εξόδων, κα πρότεινα για οικονομία χρόνου να τα ψθφίςουμε
όλα μαηί ςτο τζλοσ. Κακϊσ αφοροφν ενζργειεσ του Εκνικοφ Τμιματοσ.

Δίνω λοιπόν το λόγο ςτον Ρρόεδρο του Εκνικοφ Τμιματοσ να μασ αναπτφξει το

1ο κζμα : «Ζγκριςθ πεπραγμζνων και οικονομικοφ απολογιςμοφ ζτουσ 2010.

Ρρόεδροσ Κατςαρόπουλοσ : Ευχαριςτϊ πολφ Κϊςτα.

Αγαπθτζσ φίλεσ και φίλοι, εκελοντζσ φιλίασ, πριν από τρία χρόνια το εκλεκτό Σϊμα των
εκπροςϊπων των Τοπικϊν Διοικιςεων με εξζλεξε μαηί με άλλουσ εκλεκτοφσ και ζμπειρουσ
ςυναδζλφουσ, ικανοφσ να προςφζρουμε εκελοντικά ςτισ μεγάλεσ ιδζεσ που θ Δ.Ε.Α.
πρεςβεφει. Θ εκλογι μασ ζγινε ςε δφςκολουσ για τθν Ελλθνικι Αςτυνομία καιροφσ, μια
εποχι που γφρω μασ κυριαρχεί ο πλθκωριςμόσ τθσ κενολογίασ και τθσ απαξίωςθσ των
αξιϊν. Φυςικά τα φαινόμενα αυτά αντιμετωπίςτθκαν από τθν πλειοψθφία των μελϊν του
ΔΣ με προςωπικζσ κυςίεσ, κόπο και απϊλειεσ.

Μζχρι ςιμερα για τθν αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων που ςυναντιςαμε, πολλά των
οποίων δθμιουργικθκαν από λανκαςμζνεσ ενζργειεσ των μελϊν μασ, πυξίδα μασ είχαμε τθ
ςυναίςκθςθ τθσ ευκφνθσ απζναντι ςτα χιλιάδεσ μζλθ μασ, κακϊσ και τθν αταλάντευτθ
πορεία του Ελλθνικοφ τμιματοσ, βαςιςμζνθ ςτισ αρχζσ και τα ιδεϊδθ του Ελλθνικοφ και
Διεκνοφσ Καταςτατικοφ. Είναι γεγονόσ ότι ςε αυτι τθν πορεία, ικανά εμπόδια δεν μασ
επζτρεψαν τθν επαρκι αξιοποίθςθ ευκαιριϊν για τθ μζγιςτθ δυνατι βελτίωςθ τθσ Δ.Ε.Α.,
με αποτζλεςμα μερικζσ φορζσ να οδθγθκοφμε ςε παραλείψεισ και αναβολζσ.

Αγωνιςτικαμε όμωσ να διαμορφϊςουμε κεςμικζσ προχποκζςεισ διοικθτικισ
αναςυγκρότθςθσ με ςκοπό τθν υπζρβαςθ των προβλθμάτων και τθν εκμετάλλευςθ των
δυνατοτιτων που προςφζρονται για καλφτερθ ανάπτυξθ του πολιτιςτικοφ και κοινωνικοφ
ζργου τθσ Δ.Ε.Α.

Δϊςαμε ενεργό ρόλο ςε όλα τα μζλθ του Δ Σ κακϊσ και ςε ενεργά μζλθ Τ.Δ., να
ςτελεχϊςουν τισ επιτροπζσ με ςκοπό να προβεί το δθμιουργικό ζργο των Τ. Δ. ϊςτε να
αποτελζςει προάγγελο και εικόνα προσ μίμθςθ και άλλων

Τ. Δ. Ευτυχϊσ θ προςπάκεια απαξίωςθσ αυτισ τθσ ενζργειασ εκ μζρουσ κάποιασ Τ. Δ. δεν
ευοδϊκθκε.

Ρετφχαμε να διατθριςουμε αλϊβθτθ τθν κοινωνικι, πολιτιςτικι και ανκρωπιςτικι υφι τθσ
ιδεολογίασ τθσ Ζνωςισ μασ, με ενεργθτικζσ και όχι πακθτικζσ ςτάςεισ και πρωτοβουλίεσ,
που βοθκοφν ςτθν κοινωνικι και υπθρεςιακι ςυνοχι. Κωρακίςαμε αμυντικά τθ Δ.Ε.Α. και
προςτατεφςαμε τον υλικό και πνευματικό πλοφτο από τισ επιβουλζσ κάκε είδουσ
οργανωμζνων ι ανοργάνωτων ςυμφερόντων και αποτρζψαμε τθν εκτροπι τθσ ανάπτυξθσ
και των δράςεϊν μασ, από το εγχείρθμα που προςπακοφν οι λίγοι.

Οι δραςτθριότθτζσ μασ αναλυτικά κινικθκαν ςτουσ παρακάτω βαςικοφσ άξονεσ.

Στα ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΑ ΚΕΜΑΤΑ .

Τοπικζσ Διοικιςεισ - Ενεργοποίθςθ, Αρχαιρεςίεσ.

Εκτιμοφμε ότι ςτθν περίπτωςθ τθσ κθτείασ μασ λαμβάνοντασ υπόψθ όλεσ τισ παραμζτρουσ
του φάςματοσ των δραςτθριοτιτων μασ και τισ δυςκολίεσ που αντιμετωπίςαμε πιγαμε
πολφ καλά. Υπιρξαν κάποιεσ κακυςτεριςεισ, παραλείψεισ και λάκθ. Πμωσ ςτθν εκελοντικι
προςφορά εργαςίασ και ςτθν υπζρβαςθ δεν υπάρχει μζτρο ςφγκριςθσ. Κακζνασ προςφζρει
με βάςθ τισ ικανότθτζσ τουσ και τον ελεφκερό του χρόνο.

Οι Τ. Δ. που θ κθτεία των Δ. Σ. είχε λιξει και δεν είχαν προχωριςει ςε αρχαιρεςίεσ, μετά
από ενζργειεσ του Εκνικοφ τμιματοσ και επικοινωνία με δραςτιρια μζλθ, ορίςτθκε
θμερομθνία αρχαιρεςιϊν, ζγιναν όςα το Καταςτατικό ορίηει και ςιμερα παραμζνουν
ανενεργζσ μόνον 3 Τ. Δ.

Τα Δωδεκάνθςα, θ Εφβοια και θ Κεφαλονιά. Θ ςυνδρομι του Εκνικοφ τμιματοσ και όμορων
Τ. Δ. ιταν κακοριςτικι ςτθν επαναδραςτθριοποίθςθ τουσ.

Κα πρζπει να ςθμειϊςω με μεγάλθ μου χαρά, ότι εξελζγθςαν νζα παιδιά με όρεξθ να
δουλζψουν και να υπθρετιςουν τισ ιδζεσ τθσ Ζνωςισ μασ, κακϊσ με τθ βοικεια όλων μασ
κα γίνουν τα αυριανά ςτελζχθ τθσ Ζνωςισ μασ.

Νζα μζλθ - Απόςτρατοι.

Αυξιςαμε τα μζλθ μασ ςε μικρό αρικμό (περίπου 380) και κα προςδοκοφςαμε οι εγγραφζσ
ςε ςχζςθ με τισ διαγραφζσ να ιταν περιςςότερο από ικανοποιθτικζσ. Τα μζλθ ςε
αποςτρατεία αρικμοφν 5.856 δθλαδι απϊλεια εςόδων από ειςφορζσ ποςοφ 117.120,00
(εκατόν δζκα εφτά χιλιάδων εκατόν είκοςι) ευρϊ.

Ενόσ ποςοφ αρκετά ςθμαντικοφ για χορθγίεσ εκδθλϊςεων Τ. Δ., υποτροφίεσ μελϊν,
ςυμμετοχι περιςςοτζρων μελϊν ςε διεκνείσ εκδθλϊςεισ και πολλά άλλα.

Με βάςθ το Καταςτατικό ενεργά μζλθ είναι όςα ζχουν πλθρϊςει τισ οικονομικζσ τουσ
υποχρεϊςεισ. Λόγω τθσ αδυναμίασ των Τ. Δ. να επικοινωνιςουν μαηί τουσ κακϊσ και τθσ μθ
λιψθσ των εντφπων τθσ Ζνωςθσ από αυτοφσ, είναι αδφνατθ θ ενθμζρωςι τουσ με
αποτζλεςμα να υπάρχουν παράπονα και υςτζρθςθ εςόδων από ειςφορζσ. Ρροκειμζνου να
ζχουμε κοντά μασ όλα τα ςε αποςτρατεία μζλθ μασ, αποφαςίςαμε τθν αποςτολι
ταχυδρομικϊν επιταγϊν μζςα ςτο περιοδικό μασ, ϊςτε να δοκεί θ δυνατότθτα για όςουσ το
επικυμοφν, να καταβάλουν τθν ετιςια ςυνδρομι τουσ με αυτόν τον τρόπο. Εδϊ επιτρζψτε
μου να πω ότι επειδι μασ απαςχόλθςε πάρα πολφ αυτό το κζμα, κάναμε κάποιεσ
προςπάκειεσ να κρατοφνται αυτά τα χριματα των αποςτράτων μζςω του ΕΤΕΧ, μζςω των
μεριςμάτων, είναι όμωσ μια πολφ δφςκολθ διαδικαςία. Δεν αντιμετωπίςαμε άρνθςθ από
τθν θγεςία του ΤΕΑΡΑΣΑ, από τον κφριο Τςουβάλα, αλλά όμωσ είναι δφςκολεσ οι
διαδικαςίεσ να το υλοποιιςουμε. Και αποφαςίςαμε ςτο τελευταίο περιοδικό τθσ χρονιάσ
να αποςτζλλουμε ςε όλα τα μζλθ και ςε αυτά τα 5.800, προκειμζνου να ενθμερϊνονται ςτο
τελευταίο τεφχοσ τθσ χρονιάσ τόςο για τισ δράςεισ τθσ Ζνωςθσ ςε ετιςια βάςθ αλλά
παράλλθλα να βρίςκουν και μζςα μια επιταγι ςτθν οποία αφοφ ςυμπλθρϊνουν τθ
διεφκυνςι τουσ, να τθ ςτζλνουν με το ταχυδρομείο ςτο Εκνικό τμιμα, για να γίνεται θ
κράτθςθ τθσ ειςφοράσ τουσ. Ευελπιςτοφμε ότι αυτό κα δουλζψει, φυςικά θ δικι ςασ θ
βοικεια είναι πάρα πολφ ςθμαντικι όςον αφορά το κζμα τθσ ενθμζρωςθσ εκείνων των
ανκρϊπων, όμωσ πιςτεφω ότι με αυτό τον τρόπο κα ζχουμε και ενθμερωμζνεσ διευκφνςεισ
των μελϊν ϊςτε να μθ χάνονται τα ζντυπα που εμείσ ςτζλνουμε και ξζρετε πάρα πολφ καλά
ότι θ αποςτολι, θ ταχυδρομικι αποςτολι εντφπων κοςτίηει αρκετά, και παράλλθλα κα
ζχουμε και τθν είςπραξθ των ειςφορϊν αυτϊν των ανκρϊπων οι οποίοι πολλζσ φορζσ
παραπονοφνται ότι κζλουν να είναι μζλθ μασ αλλά επειδι δεν ξζρουν πϊσ να το κάνουν
αυτό, βρίςκονται μακριά από τθν ενθμζρωςθ και από κοντά μασ.

Θ ενεργοποίθςθ εφοριϊν - επιτροπϊν.

Θ ενεργοποίθςθ του Καταςτατικοφ και του Κανονιςμοφ λειτουργίασ τθσ Δ.Ε.Α. ςχετικά με
τισ εφορίεσ - επιτροπζσ ζγινε ομόφωνα αποδεκτι πριν από καιρό. Αποτζλεςμα ιταν θ
πλειοψθφία ...

...(Αςαφισ διάλογοσ )...

...(Διακοπι μικροφϊνου )...

Κατςαρόπουλοσ : ...Θ ενεργοποίθςθ του Καταςτατικοφ και του Κανονιςμοφ Λειτουργίασ
ςχετικά με τισ εφορίεσ ζγινε ομόφωνα αποδεκτι. Αποτζλεςμα ιταν θ πλειοψθφία των Τ. Δ.
κάκε χρόνο να ςυμπλθρϊνουν τα ςχετικά ζντυπα που αποςτζλλονται ςτθ Γραμματεία για
αξιολόγθςθ και ςφνταξθ των αναφορϊν, με ςκοπό τθν ενθμζρωςθ.

...(Αςαφισ διάλογοσ )...

Ευχαριςτϊ. Οι αντιπρόεδροι ςε ςυνεργαςία με αξιόλογα μζλθ Τ. Δ. που αποτελοφςαν μζλθ
των εφοριϊν αυτϊν των επιτροπϊν που φτιάξαμε, λειτοφργθςαν ωσ ςυντονιςτζσ για κάκε
είδουσ εκδθλϊςεισ και πρόβαλαν το ζργο των Τ. Δ. και τθσ Δ.Ε.Α. γενικότερα.

Λςτοςελίδα τθσ Δ.Ε.Α.

Ολοκλθρϊκθκε μετά από δυςκολίεσ και λειτουργεί θ νζα ιςτοςελίδα του Ελλθνικοφ
τμιματοσ, προκειμζνου να ζχουμε ςφγχρονθ διαχείριςθ των πλθροφοριϊν, διακζςιμθ ςε
όλουσ. Ζτςι κακίςταται ευκολότερθ θ άμεςθ ενθμζρωςθ τθσ ιςτοςελίδασ από τθν
Γραμματεία του Εκνικοφ τμιματοσ.

Σιμερα υπάρχει δυνατότθτα άμεςθσ ενθμζρωςθσ των μελϊν μασ για τισ δράςεισ και τισ
αποφάςεισ των Διοικθτικϊν Συμβουλίων. Φυςικά θ εμπειρία διαχείριςθσ και οι
παρατθριςεισ των μελϊν μασ αποτελοφν ςθμείο αναφοράσ για ςυνεχείσ βελτιϊςεισ,
τροποποιιςεισ και προςκικεσ. Φυςικά εχκρόσ του καλοφ είναι το καλφτερο γι’ αυτό
προςπακοφμε να τθ βελτιϊνουμε προςκζτοντασ νζα χριςιμα ςτοιχεία και κζματα.

Τιρθςθ μαγνθτικοφ αρχείου.

Θ τιρθςθ, θ ςυνζχιςθ τιρθςθσ του μαγνθτικοφ αρχείου των μελϊν μασ (εν ενεργεία και
απόςτρατοι) ςε ςυνεργαςία με τθ Διεφκυνςθ Ρλθροφορικισ του Αρχθγείου τθσ Ελλθνικισ
Αςτυνομίασ, κακιςτά το αρχείο μασ αξιόπιςτο.

Βαςικι προχπόκεςθ όμωσ ενόσ πλιρωσ ενθμερωμζνου αρχείου είναι θ δικι ςασ ςυμμετοχι
με τθν ζγκαιρθ αποςτολι διορκϊςεων και λοιπϊν αναγκαίων πλθροφοριϊν. Δυςτυχϊσ το

ατυχζσ τραγικό γεγονόσ του ςυνεργάτθ μασ, μασ αναγκάηει ςε νζεσ αναηθτιςεισ και λφςεισ
για τθ διατιρθςθ και ενθμζρωςθ του αρχείου μασ.

Βιβλίο υλικοφ - περιουςίασ.

Θ ανυπαρξία του βιβλίου υλικοφ κακιςτοφςε τθ διαδικαςία ελζγχου και διαχείριςθσ του
υλικοφ και τθσ περιουςίασ τθσ Ζνωςθσ αναξιοποίθτθ και δφςκολθ. Ρολλά υλικά, κυρίωσ
περιφερειακά θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, χρθςιμοποιικθκαν και καταςτράφθκαν χωρίσ τισ
ςχετικζσ διαδικαςίεσ.

Σιμερα ζχουν ολοκλθρωκεί οι διαδικαςίεσ δθμιουργίασ του βιβλίου υλικοφ και περιουςίασ
ϊςτε μελλοντικά θ παράδοςθ παραλαβι να είναι εφικτι και αξιόπιςτθ, με όλα ςχεδόν τα
βαςικά είδθ καταγεγραμμζνα.

Ρεριοδικό - θμερολόγιο.

Το περιοδικό μασ «Νζα τθσ Λ..Α.» αποτελεί ενόσ υψθλοφ επιπζδου ενθμερωτικό
ψυχαγωγικό και μορφωτικό ζντυπο. Καταγράφοντασ και προβάλλοντασ τισ δράςεισ,
ςκζψεισ, κριτικζσ και τθν ελεφκερθ ζκφραςθ των απόψεων και προτάςεων επιςτθμονικϊν
άρκρων και δραςτθριοτιτων ςασ. Αποφαςίςτθκε ςτο μζλλον να δθμιουργθκεί ςτιλθ με τισ
αποφάςεισ και ενζργειεσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Εκνικοφ τμιματοσ κακϊσ και
διεκνϊν εκδθλϊςεων για καλφτερθ ενθμζρωςι ςασ.

Το θμερολόγιό μασ φζτοσ για άλλθ μια φορά ζτυχε ευρφτατθσ αποδοχισ ςτα πλαίςια των
κεμάτων που πραγματεφεται. Επεξεργαςτικαμε προτάςεισ ςασ για αλλαγι του
θμερολογίου, όμωσ αυτζσ κα τφχουν υλοποίθςθσ μετά από ςχετικι ζρευνα από τθ νζα
διοίκθςθ που κα προκφψει.

Ζνταξθ Αλβανίασ ςτθ Δ.Ε.Α.

Ζλλθνεσ ςυνάδελφοι που υπθρετοφν ςτθν πρεςβεία και ςτο προξενείο τθσ Ελλάδασ τθσ
Αλβανίασ ζχουν προβεί ςτισ δζουςεσ ενζργειεσ και ζχουν προετοιμάςει το ζδαφοσ.
Δυςτυχϊσ θ επιτροπι που ςυςτικθκε προκειμζνου να ολοκλθρϊςει τισ διαδικαςίεσ για τθν
ζνταξι τουσ, μζχρι ςιμερα, λόγω προβλθμάτων επικοινωνίασ δεν είχε κετικά

αποτελζςματα και χρειάηεται ακόμα αρκετι προςπάκεια για να ολοκλθρϊςουμε το ςκοπό
ζνταξι τουσ ςτθ μεγάλθ οικογζνεια τθσ Δ.Ε.Α.

ΜΚΟ - ΥΡ. ΕΞ.

Ευρωπαϊκι διάκριςθ.

Το Ελλθνικό τμιμα τθσ Διεκνοφσ Ενϊςεωσ Αςτυνομικϊν ωσ μθ κυβερνθτικι οργάνωςθ,
απζςπαςε διάκριςθ από τον Ευρωπαϊκό Οργανιςμό Δθμοςίου Δικαίου τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ, ςτθν πολυςζλιδθ ζκκεςθ του οποίου αναφζρεται θ Ζνωςι μασ μεταξφ άλλων
Ελλθνικϊν Μ.Κ.Ο. Θ αναφορά ςτθν Ζνωςι μασ εντάςςεται ςτισ δραςτθριότθτεσ του
προγράμματοσ ΘΑ και αφορά ςτο δίκτυο για τθν καταπολζμθςθ τθσ παράνομθσ
διακίνθςθσ ανκρϊπων ςτθν Ευρϊπθ και τθ δράςθ μασ ςε εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά
ςεμινάρια ςτθν Ελλάδα και το εξωτερικό, για το μεγάλο αυτό ςφγχρονο πρόβλθμα.

Δράςεισ με το Διεκνι Οργανιςμό Μετανάςτευςθσ.

Ανταποκρικικαμε ςτο κάλεςμα βοικειασ του Διεκνοφσ Οργανιςμοφ Μετανάςτευςθσ και
άλλων Μθ Κυβερνθτικϊν Οργανϊςεων για τον επαναπατριςμό κυμάτων τθσ παράνομθσ
διακίνθςθσ ανκρϊπων, αψθφϊντασ τον όποιο κίνδυνο και ςυμβάλαμε τα μζγιςτα ςτο
κομμάτι του ρόλου που μασ αναλογεί ωσ Μθ Κυβερνθτικι Οργάνωςθ. Ραράλλθλα
ςυμμετείχαμε ςε ςχεδιαςμό δράςεων και θμερίδων για τθν καλφτερθ ςυνεργαςία των Μθ
Κυβερνθτικϊν Οργανϊςεων ςτθν καταπολζμθςθ του φαινομζνου.

Ρρογράμματα για τθ Σερβία.

Ρριν προχωριςω ςε αυτό κα ικελα να ευχαριςτιςω τον Αϋ αντιπρόεδρο τον κφριο
Γιαννακόπουλο, γιατί πολλζσ φορζσ ςυμμετείχε ςε αυτό τον επαναπατριςμό κυμάτων,
κάνοντασ χριςθ των ιδιωτικϊν μζςων που διακζτει, του αυτοκινιτου του, χρεϊνοντασ τθν
Ζνωςθ μόνο με τα καφςιμα μετακίνθςθσ, και τφχαμε πάρα πολφ καλϊν ςχολίων από τισ
Μ.Κ.Ο. που ςυνεργαςτικαμε. Πςον αφορά τα προγράμματα τθσ Σερβίασ, από το
πρόγραμμα που υλοποιιςαμε ςτθ Σερβία μετά από αίτθμα του Υπουργείου Εξωτερικϊν και
τθσ Διεφκυνςθσ τθσ Υπθρεςίασ Διεκνοφσ Αναπτυξιακισ Συνεργαςίασ, ηθτικθκε να
επανυποβάλουμε τον οικονομικό φάκελο, ςτοιχεία του οποίου χάκθκαν με υπαιτιότθτα του
αρμόδιου υπαλλιλου, ςτο Υπουργείο Εξωτερικϊν.

Ϊςτε να μασ χορθγθκεί το υπόλοιπο ποςό των 37.000,00 (τριάντα εφτά χιλιάδων) περίπου
ευρϊ που μζχρι ςτιγμισ δεν είχε εκταμιευτεί.

Ξενϊνεσ – Λ..Α. HOUSES.

Οι ξενϊνεσ τθσ Δ.Ε.Α. ςε Ακινα (που πρόςφατα ανακαινίςτθκε) και Κεςςαλονίκθ
εξυπθρζτθςαν Ζλλθνεσ και ξζνουσ ςυναδζλφουσ, προςφζροντασ χαμθλό κόςτοσ διαμονισ
και ζνα αρκετά φιλόξενο, ςε ζνα αρκετά φιλόξενο, ανακαινιςμζνο και άνετο περιβάλλον. Οι
διαχειριςτζσ των ξενϊνων ςε Ακινα και Κεςςαλονίκθ πάςχιηαν αναλϊνοντασ τον
προςωπικό τουσ χρόνο να παρζχουν αιςκθτικι ανανζωςθ, βελτιωτικζσ πρωτοβουλίεσ και
ευχάριςτθ διαμονι, λαμβάνοντασ πάντα υπ όψιν τισ δικζσ ςασ υποδείξεισ. Σε αυτό το
κομμάτι κα γίνει μια εκτενζςτατθ αναφορά από τον Αϋ αντιπρόεδρο και από τον Βϋ
αντιπρόεδρο, τουσ κυρίουσ Γιαννακόπουλο και Κάρκαλθ.

ΚΟΛΝΩΝΛΚΕΣ ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΕΣ.

Εξυπθρζτθςθ Ελλινων και ξζνων ςυναδζλφων.

Με βάςθ τα ςτοιχεία που μασ ςτάλκθκαν από πολλζσ Τ. Δ. βλζπουμε ότι ςυνζδραμαν
ουςιαςτικά ςτθν εξυπθρζτθςθ ξζνων ςυναδζλφων που επιςκζφκθκαν τθ χϊρα μασ. Επίςθσ
ο κφριοσ Κάρκαλθσ ςτθν Ακινα και ο κφριοσ Γιαννακόπουλοσ ςτθ Κεςςαλονίκθ κακϊσ και οι
φίλοι τθσ Τ. Δ. Χίου, εξυπθρζτθςαν πολλοφσ Ζλλθνεσ και ξζνουσ ςυναδζλφουσ με
προςωπικά τουσ προβλιματα, φιλοξενϊντασ τουσ δωρεάν πολλζσ φορζσ ςτουσ ξενϊνεσ.
Συνεργαςία με ΑΜΕΑ - Ευαίςκθτεσ κοινωνικζσ ομάδεσ.

Οι Τοπικζσ Διοικιςεισ Ακθνϊν και Ρειραιά διοργάνωςαν ενθμερωτικζσ θμερίδεσ ςτο
πνευματικό κζντρο του Κορυδαλλοφ ςε ςυνεργαςία με τα ΑΜΕΑ.

Ο ρόλοσ του Αςτυνομικοφ και ιδιαίτερα τθσ Δ.Ε.Α. είναι να βριςκόμαςτε δίπλα ςε όλεσ
αυτζσ τισ ευαίςκθτεσ κοινωνικζσ ομάδεσ και να ςυμβάλουμε ςυνεργαηόμενοι για το
καλφτερο.

Ακλθτικζσ ςυναντιςεισ.

Τθ χρονιά που πζραςε πραγματοποιικθκαν αρκετζσ ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ, τόςο ςτον
ελλαδικό χϊρο όςο και ςτον ευρωπαϊκό, ςτισ οποίεσ το Ελλθνικό τμιμα εκπροςωπικθκε
επάξια και με διακρίςεισ. Δυςτυχϊσ το Εκνικό τμιμα βάςει του προχπολογιςμοφ του δεν
είναι δυνατόν να ανταποκρικεί ςε όλα τα αιτιματα και καλοφμε τόςο τισ μεγάλεσ Τ.Δ. να
ςυμμετάςχουν, όςο και τθν εξεφρεςθ χορθγϊν για τθν κάλυψθ των εξόδων εκείνων των
Τ.Δ., οι οποίεσ δεν ζχουν τθν οικονομικι άνεςθ.

Θμερίδεσ ενθμζρωςθσ- ευαιςκθτοποίθςθσ.

Είχα τθ χαρά να βρεκϊ ςε δφο εκδθλϊςεισ που ζγιναν, κοινωνικοφ περιεχομζνου, ςτθν
Ακινα και ςτθν Κοηάνθ όπου πραγματοποιικθκαν με επιτυχία θμερίδεσ με τθ ςυμμετοχι
ζγκριτων ειςθγθτϊν κακϊσ και φορζων με ςκοπό τθν ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ
μεγάλων ςφγχρονων κοινωνικϊν προβλθμάτων όπωσ είναι το μεταναςτευτικό και θ
ενδοοικογενειακι βία.

Σε αυτό το κομμάτι κα αναφερκεί ο κφριοσ Βαλατςόσ πιςτεφω, αργότερα ςτθν αναφορά
του.

ΡΟΛΛΤΛΣΤΛΚΕΣ ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΕΣ.

Ραρακολουκοφμε μόνιμα και ςυνζχεια τα εικαςτικά γεγονότα ςτον καλλιτεχνικό χϊρο και
δίνουμε βιμα ςτον καλλιτζχνθ Αςτυνομικό. Ενκαρρφνουμε τισ αναηθτιςεισ και
προβάλλουμε με εκδθλϊςεισ ςε όλθ τθν Ελλάδα τον πολιτιςμό δείχνοντασ το άλλο
πρόςωπο του Αςτυνομικοφ. Συγχαίρουμε τθν Τ.Δ. Ακθνϊν για τθν επιτυχι διοργάνωςθ ςε
ςυνεργαςία με τθν Κυπριακι πρεςβεία, εκδιλωςθσ εικαςτικϊν τεχνϊν, θ οποία ςκοπό είχε
τθν προβολι του καλλιτζχνθ Ζλλθνα Αςτυνομικοφ και τθ ςυμβολι του ςτα πολιτιςτικά
δρϊμενα τθσ κοινωνίασ. Επίςθσ πραγματοποιικθκε πζρυςι το Δεκζμβρθ ςτθ Δράμα, ςτα
πλαίςια τθσ φιλικισ ςυνάντθςθσ, θ ζκκεςθ εικαςτικϊν ςτθν οποία ςυμμετείχαν πολλοί
ςυνάδελφοι εκκζτεσ με μεγάλο αρικμό εκκεμάτων και θ οποία ςθμείωςε μεγάλθ επιτυχία.
Ο κφριοσ Κάρκαλθσ κα αναφερκεί ςχετικά αργότερα.

ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑΚΘ ΡΟΛΛΤΛΚΘ.

Σχζςεισ με Τοπικζσ Διοικιςεισ.

Αν και χαιρετίςαμε τθν ζκδοςθ περιοδικοφ από τθν Τ.Δ. Κεςςαλονίκθσ, ςυςτιςαμε και
ςυνιςτοφμε τθν αποφυγι υπερβολϊν και παραβίαςθ των «κόκκινων γραμμϊν». Δυςτυχϊσ
δεν υπιρξε ανταπόκριςθ, αγνοικθκε το Καταςτατικό τθσ Δ.Ε.Α., με αποτζλεςμα τθν
επικίνδυνθ υπζρβαςθ και ςαφϊσ τθν προβολι πλικουσ κεμάτων ξζνουσ προσ τουσ
ςκοποφσ τθσ Ζνωςισ μασ, τα οποία δθμιοφργθςαν δυςμενι ςχόλια ςε βάροσ του Εκνικοφ
τμιματοσ και μεμονωμζνων μελϊν μασ. Κζματα που δεν προζβαλαν τθ λειτουργία ςχζςεων
φιλίασ, ανάπτυξθ πνεφματοσ αλλθλεγγφθσ, αμοιβαίασ εξυπθρζτθςθσ και βοικειασ μεταξφ
των Αςτυνομικϊν, ςτθν μεγάλθ οικογζνεια τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ. Κζματα για τα οποία
λειτουργιςαμε ωσ κυματοκραφςτεσ, προκειμζνου να προςτατεφςουμε τθν Ζνωςθ και τα
μζλθ μασ από δυςμενείσ επιπτϊςεισ, επειδι οι ςυντάκτεσ δεν ζχουν τθν ικανότθτα να
διακρίνουν όρια ι τα αγνοοφν, με ςκοπό να εντυπωςιάςουν ι να ικανοποιιςουν
προςωπικζσ φιλοδοξίεσ. Το Αρχθγείο τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ αντζδραςε αρνθτικά ςε
διάφορα δθμοςιεφματα και κλθκικαμε να δϊςουμε εξθγιςεισ ...

... ( διακοπι μικροφϊνου )...

...Το όραμα και τουσ ςκοποφσ τθσ Δ.Ε.Α. Δυςτυχϊσ μόνο από τθν Τ.Δ. Ξάνκθσ, τα μζλθ του
Δ.Σ. τθσ οποίασ ςυγχαίρω προςωπικά, υπιρξε μαηικι εγγραφι μελϊν. Χριςτο
ευχαριςτοφμε πολφ.

Φιλικι ςυνάντθςθ Δράμασ.

Ρραγματοποιιςαμε ςτθ Δράμα το Δεκζμβριο, τθ φιλικι ςυνάντθςι μασ υπό τθν αιγίδα τθσ
Αςτυνομικισ Διεφκυνςθσ Δράμασ. Θ ςυμμετοχι των Τ.Δ. ιταν αρκετά μεγάλθ και είχαμε τθν
ευκαιρία να ςυηθτιςουμε και να ανταλλάξουμε απόψεισ και προτάςεισ ςχετικά με τθν
θμεριςια διάταξθ του Ρανελλθνίου Συνεδρίου, ςε ζνα υπζροχο ξενοδοχείο με καυμάςιεσ
εκδθλϊςεισ ςτθν Ονειροφπολθ. Κζλω ςε αυτό το ςθμείο να ευχαριςτιςω ακόμθ μια φορά
τουσ εκπροςϊπουσ των Τ.Δ. που ςυμμετείχαν και ςυνζβαλαν ςτθν άρτια κι επιτυχι
ςυνεδρίαςθ, κακϊσ και τθν Τ.Δ. τθσ Δράμασ, ιδιαίτερα τον πρόεδρό τθσ Μθνά Σκάρλιο, για
τθν άψογθ και αξζχαςτθ διοργάνωςθ, διαμονι και φιλοξενία που μασ προςζφεραν.

ΔΛΕΚΝΘ ΚΕΜΑΤΑ.

Ραγκόςμιο ςυνζδριο 2010 ςτο Ραρίςι.

Το Εκνικό τμιμα εκπροςωπικθκε από τουσ κυρίουσ Γιάχο Σταφρο, Γιαννακόπουλο Βαςίλειο
και Ρανοφςθ Λωάννθ. Στα πλαίςια των εργαςιϊν πραγματοποιικθκαν ανταλλαγζσ απόψεων
μεταξφ των αντιπροςϊπων, ςχετικά με τθν καλφτερθ προβολι των ςκοπϊν τθσ Ζνωςθσ, τθν
αφξθςθ των μελϊν, τθν επιλογι νζων ταυτοτιτων μζλουσ κακϊσ και τθ ςυμμετοχι
περιςςότερων νζων αςτυνομικϊν μελϊν μασ ςε διεκνείσ ςυναντιςεισ και ςεμινάρια.

Μεςογειακι ςυνάντθςθ.

Θ μεςογειακι ςυνάντθςθ κα πραγματοποιθκεί μεταξφ 12 και 15 Μαΐου 2011 ςτθ Λεμεςό
τθσ Κφπρου και το Ελλθνικό τμιμα αποφαςίςτθκε να ςυμμετάςχει με εμζνα, τον κφριο
Βαλατςό, τον κφριο Μαροφντα, τον κφριο Ραπά, δυςτυχϊσ όμωσ υπθρεςιακά προβλιματα
και προςωπικά προβλιματα δεν επιτρζπουν ςτον κφριο Βαλατςό και ςτον κφριο Μαροφντα
να ςυμμετάςχουν, κατά ςυνζπεια επιλζξαμε δφο νζα παιδιά, Ρροζδρουσ Τ.Δ., τθν κυρία
ϊμα και τθν κυρία Ραπαδοποφλου, να ςυμμετάςχουν ςτθ μεςογειακι ςυνάντθςθ για το
2010...

Αντιπρόεδροσ : Κφριε πρόεδρε ...μια διακοπι ...

Κατςαρόπουλοσ : ...Να ολοκλθρϊςω κφριε αντιπρόεδρε ...

Αντιπρόεδροσ : ...Ρότε πιραμε απόφαςθ ςαν διοικθτικό; ...

Ρρόεδροσ : ...Αφιςτε να ολοκλθρϊςει ο πρόεδροσ ...

Αντιπρόεδροσ : ...Πχι ...

Κατςαρόπουλοσ : ...Κρατιςτε μια ςθμείωςθ και ςτο τζλοσ όταν τελειϊςω, μθν βιάηεςτε.
Νομίηω πωσ … Μθν χάνετε τθν ψυχραιμία ςασ. Κρατιςτε κάποιεσ ςθμειϊςεισ, ςτο τζλοσ κα
ςασ δοκεί ο λόγοσ να κάνετε οτιδιποτε κζλετε.

Θ επόμενθ μεςογειακι ςυνάντθςθ για το 2012 κα πραγματοποιθκεί ςτθ Μάλτα.
Ραγκόςμιο ςυνζδριο 2011 ουμανία (Βουκουρζςτι).

Το Ραγκόςμιο Συνζδριο κα πραγματοποιθκεί ςτο Βουκουρζςτι μεταξφ 21 και 25
Σεπτεμβρίου του ϋ011 και το Ελλθνικό τμιμα αποφαςίςτθκε να ςυμμετάςχει με τουσ Γιάχο
Σταφρο, Καραπατάκθ Λωάννθ και Κάρκαλθ Κυριάκο. Λόγω του ςεμιναρίου νζων
αςτυνομικϊν που κα πραγματοποιθκεί ςτθν Ολλανδία, δεν κα πραγματοποιθκεί
πρόγραμμα για τουσ νζουσ αςτυνομικοφσ με παράλλθλεσ εκδθλϊςεισ ςτθ ουμανία. Επειδι
είδα τθν αντίδραςθ του κυρίου αντιπροζδρου επιτρζψτε μου να πω το εξισ ςχετικά με τισ
εκπροςωπιςεισ.

Επειδι οι θμερομθνίεσ είναι πάρα πολφ κοντά και τίκονται όρια προκειμζνου κάποιο
Εκνικό τμιμα να ςυμμετάςχει και επειδι τα ζξοδα μετακίνθςθσ, όςο πλθςιάηεισ προσ τθν
θμερομθνία αναχϊρθςθσ ανεβαίνουν και γίνονται ακριβότερα, θ επιλογι αυτι ζγινε
ςχετικά, για να γλιτϊςει το Εκνικό τμιμα χριματα, κλείνοντασ πολφ νωρίσ ειςιτιρια. Μιλάω
για τθν Κφπρο.

Για το κζμα τθσ επιλογισ των προςϊπων, νομίηω ότι ιδθ είχαν αποφαςιςτεί 4 άτομα να
πάνε, ςυνεχίςαμε μετά το κϊλυμα και ιταν προςωπικι μου επιλογι να ϋρκοφνε κι αυτά τα
δφο παιδιά, τα νζα, κεωρϊ ότι πρζπει να αναδείξουμε τουσ νζουσ ανκρϊπουσ κυρίωσ ςε
διεκνι επίπεδο, γιατί όπωσ είπε και ο Ραγκόςμιοσ Ρρόεδροσ, το Ελλθνικό τμιμα μετά τθν
επιτυχι πορεία του κυρίου Ρανοφςθ, ςυνεχίςτθκε από μζνα, και δεν κζλω και δεν είναι
δίκαιο και δεν είναι ςωςτό για τον Ελλθνιςμό, να μείνουμε απ’ ζξω από τισ εξελίξεισ.

Κατά ςυνζπεια θ επιλογι μου ιταν τζτοια ϊςτε νζα παιδιά να αρχίςουν να εμπλζκονται,
ιδθ ο κφριοσ Φϊτογλου ςυμμετζχει ςτθν παγκόςμια πολιτιςτικι οργάνωςθ, ςτθν Επιτροπι
κα ζλεγα, και είναι πολφ τιμθτικό αυτό όταν τα δφο μεγαλφτερα τμιματα, θ Γερμανία και θ
Αυςτρία, δεν ζχουν μζλθ τουσ ςε αυτζσ τισ επιτροπζσ. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόςο μεγάλθ
είναι θ υποχρζωςι μασ και ιδιαίτερα εμζνα ωσ προζδρου, να ςυνεχίςω αυτό το δρόμο τθσ
ςυμμετοχισ νζων παιδιϊν κυρίωσ, ςε αυτοφσ τουσ χϊρουσ. Το κεωρϊ και αναγκαίο και
απαραίτθτο.

Σεμινάρια ςτο Gimborn.

Το ελλθνικό τμιμα ικανοποίθςε αιτιματα δφο μελϊν μασ για τθ ςυμμετοχι, με κάλυψθ των
εξόδων ςυμμετοχισ ςτο ςεμινάριο. Το ομόφωνα αποδεκτό αίτθμα για τθν κακιζρωςθ
τεςςάρων υποτροφιϊν με πλιρθ κάλυψθ των εξόδων μετακίνθςθσ και ςυμμετοχισ από το

Εκνικό τμιμα, υποβλικθκε ςτο Αρχθγείο τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, Διεφκυνςθ
Εκπαίδευςθσ, όμωσ θ ολιγοιμερθ καλοκαιρινι άδεια των δοκίμων και θ αδυναμία
απουςίασ κατά τθ διάρκεια τθσ εκπαιδευτικισ περιόδου αν και κακιςτοφν τθν πρόταςθ
δφςκολα υλοποιιςιμθ, ζγινε τελικά αποδεκτό από το Αρχθγείο τθσ Αςτυνομίασ και με
τθλεφωνικι επικοινωνία που είχα με τθν Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ, μασ διαβεβαίωςαν ότι
επιλζγουν τα δφο νζα παιδιά αυτά, προκειμζνου να μασ δϊςουν τα ονόματά τουσ και να τα
διευκολφνουν με φφλλα πορείασ να ςυμμετάςχουν ςε αυτά τα δυο ςεμινάρια. Στθν
Ολλανδία πραγματοποιείται φζτοσ ζνα ςεμινάριο για νζουσ Αςτυνομικοφσ και εκεί κα
ςυμμετάςχουμε με δφο Αςτυνομικοφσ, ζναν από τθν Τ.Δ. Λακωνίασ και ζναν από τθν Τ.Δ.
Φκιϊτιδασ, καλφπτοντασ τουσ όλα τα ζξοδα. ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΑ ΚΕΜΑΤΑ.

Κεμελιϊδθσ αρχι που διζπει όλεσ μασ τισ προςπάκειεσ, όπωσ και ςτο παρελκόν ζχω πολλζσ
φορζσ επιςθμάνει, είναι υποχρζωςι μασ ϊςτε οι ςυνδρομζσ των μελϊν να αξιοποιοφνται
υποςτθρίηοντασ δραςτθριότθτεσ τζτοιεσ, ϊςτε τα οφζλθ να επιςτρζφουν άμεςα ι ζμμεςα
ςτα μζλθ μασ.

¶λλωςτε οι βαςικοί πόροι μασ προζρχονται από τισ ςυνδρομζσ των μελϊν μασ και πρζπει
να γυρίηουν ςε αυτά. Ραρατείναμε το χρονικό διάςτθμα ςφγκλιςθσ των Διοικθτικϊν
Συμβουλίων του Εκνικοφ, από ζνα μινα ςε περίπου ςαράντα πζντε θμζρεσ. Με
αποτζλεςμα να εξοικονομιςουμε από τα ζξοδα κίνθςθσ των μελϊν μασ το ποςό των
5.600,00 (πζντε χιλιάδων εξακοςίων) ευρϊ. Ετθςίωσ.

Θ αναςτολι ςυνεργαςίασ με το δικθγόρο είχε επίςθσ αποτζλεςμα τθν εξοικονόμθςθ ποςοφ
περίπου 3.000,00 (τριϊν χιλιάδων) ευρϊ, ποςά που διακζςαμε ςε Τ.Δ. για εκδθλϊςεισ,
εξοπλιςμό γραφείων και άλλα.

Ζτςι θ οικονομικι χριςθ του 2010 όπωσ κα δείτε από τθν αναφορά που κα κάνουν οι
ταμίεσ, ζκλειςε φζτοσ με πλεόναςμα. Ηθτιςαμε από όλεσ τισ Τ.Δ. να υποβάλουν αναλυτικό
οικονομικό απολογιςμό - ιςολογιςμό τθσ περιόδου που πζραςε, ςτο Εκνικό τμιμα, κακϊσ
και το πρακτικό τθσ εξελεγκτικισ επιτροπισ, προκειμζνου να ςυντάξουμε καταςτάςεισ και
ζχουμε γνϊςθ τθσ οικονομικισ διαχείριςθσ και διάκεςθσ των χρθμάτων των μελϊν μασ. Για
ςκοποφσ που προβάλλουν τθν Ζνωςθ, όπωσ το Καταςτατικό μασ επιβάλλει.

Τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου αποφάςιςαν να αλλάξει ο τρόποσ οικονομικισ
διαχείριςθσ των ςυνεδρίων. Ζδωςαν ανάλογεσ εντολζσ ςτον ταμία για πλθρζςτερθ
ενθμζρωςθ των ταμειακϊν κινιςεων και ηθτικθκε θ ςυνδρομι του λογιςτι για τθν άρτια
οικονομικι οργάνωςθ και ζλεγχο τόςο τθσ ετιςιασ κίνθςθσ όςο και των μελλοντικϊν

Ρανελλθνίων ςυνεδρίων. Τα οικονομικά ςτοιχεία των οποίων κα ορίηονται αναλυτικά ςτον
ετιςιο ιςολογιςμό - απολογιςμό κακϊσ και τθσ φιλικισ ςυνάντθςθσ.

Εκτενζςτερθ αναφορά ςχετικά με τα οικονομικά κα γίνει από τον αναπλθρωτι ταμία και
από τον ταμία μασ.

Το κζμα του ΛΑΜΔΕΑ και του Ταμείου Επαγγελματικισ Αςφάλιςθσ.

Τα τελευταία χρόνια θ μετεξζλιξθ του ΛΑΜΔΕΑ ζγινε μζλθμά μασ για τθν δθμιουργία του
ΤΕΑΕΤΔΕΑ. Εκμεταλλευτικαμε τθν Ελλθνικι νομοκεςία ςχετικά με τα επαγγελματικά ταμεία
και ξεκινιςαμε τισ ςχετικζσ διαδικαςίεσ, οι οποίεσ φυςικά ολοκλθρϊκθκαν με επιτυχία.
Φυςικά θ ανταπόκριςθ αρκετϊν μελϊν μασ και μελϊν Διοικθτικϊν Συμβουλίων Τ.Δ. για το
ΤΕΑΕΤΔΕΑ δεν ιταν θ αναμενόμενθ, παρότι δφο χρόνια ςυηθτάμε για τισ προχποκζςεισ, τισ
διαδικαςίεσ, τα οφζλθ και τα προτεριματα του νζου ταμείου, παρότι το Αρχθγείο τθσ
Ελλθνικισ Αςτυνομίασ με ζγγραφό του μασ διαβεβαιϊνει για τθ ςυνδρομι του, όποτε του
ηθτθκεί, όπωσ προςωπικά ο κφριοσ Στρατθγόσ με τον κφριο Επιτελάρχθ ςτθν τελευταία
ςυνάντθςι μασ μασ διαβεβαίωςε.

Βζβαια ίςωσ μζροσ τθσ ευκφνθσ να ζχουμε κι εμείσ ςαν Εκνικό τμιμα, όμωσ μζχρι ςιμερα
δφο ι τρία άτομα δραςτθριοποιοφνται ςτθν ενθμζρωςθ για το επαγγελματικό Ταμείο και θ
δυνατότθτα πανελλαδικισ ενθμζρωςθσ κακίςταται εξαιρετικά δφςκολθ. Τολμιςαμε το
όραμα και ςυνεχίηουμε δυνατά μζχρισ ότου γίνει πραγματικότθτα. Δεν ζχουμε το δικαίωμα
να ςταματιςουμε ςτο τελευταίο ςκαλοπάτι, να ςτεριςουμε το φωσ ςτο τοφνελ ςτουσ νζουσ
αςτυνομικοφσ και να διατθριςουμε το αβζβαιο αςφαλιςτικό τουσ μζλλον, όταν το ταμείο
επαγγελματικισ αςφάλιςθσ εγγυάται τθ ςιγουριά του αφριο με πλικοσ παροχϊν. Αγαπθτζσ
φίλεσ και φίλοι, ςτθν επιτυχι ζκβαςθ αυτϊν των προςπακειϊν ζχει ςυμβάλει τα μζγιςτα θ
γόνιμθ και παραγωγικι ςυνεργαςία τθσ πλειοψθφίασ των μελϊν του Διοικθτικοφ
Συμβουλίου του Εκνικοφ τμιματοσ, κακζνα από τα οποία δραςτθριοποιικθκε εκελοντικά
ςτο ρόλο που του ανατίκεται από το Καταςτατικό και τον Κανονιςμό λειτουργίασ, με τθ
μζγιςτθ δυνατι ανταπόκριςθ. Αφριο κα γίνει ζνα νζο ξεκίνθμα. Θ ςυμβολι όλων με
προςοχι και ςφνεςθ για να ξεπεράςουμε τον εαυτό μασ είναι απαραίτθτθ, ϊςτε να
ορίςουμε νζουσ ςτόχουσ, νζα οράματα, όλοι μαηί, μζνοντασ αταλάντευτα πιςτοί ςτισ αρχζσ
και τισ ιδζεσ του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ που ανικουμε, μακριά από άςτοχεσ ςυνκζςεισ,
προςωπικζσ ικανοποιιςεισ και προςδοκίεσ, ενζργειεσ και πρακτικζσ άλλων χϊρων που θ
ςυντριπτικι πλειοψθφία καταδικάηει. Εκ μζρουσ των ςυνεργατϊν μου που μόχκθςαν και
δοφλεψαν ςκλθρά, που πίςτεψαν και ςτιριξαν ςτθν τακτικι και το πλάνο που
οραματιςτικαμε, ςασ απευκφνω ζνα κερμό «ευχαριςτϊ», ςίγουροσ για το «αφριο» που μασ
ανικει.

Με το Ελλθνικό τμιμα τθσ Διεκνοφσ Ζνωςθσ Αςτυνομικϊν, πιο δυνατό ςιμερα εδϊ μαηί
ςασ, διεκδικοφμε τθν υποςτιριξθ, τθν ανάδειξθ, τθ δθμιουργία, τθ ςυμμετοχι, τθ ςυνζπεια,
τθν επικοινωνία, τθ φιλία, τθν αλλθλεγγφθ και τθν προςφορά ςτα μζλθ μασ, ςτον Ζλλθνα
Αςτυνομικό και ςτο κοινωνικό ςφνολο. Σασ ευχαριςτϊ πάρα πολφ.

Επιτρζψτε μου να πω ότι μετά τθν τελευταία ςυνάντθςθ, που κατορκϊςαμε μετά από ζνα
χρόνο προςπακειϊν, να ζχουμε με τον κφριο Αρχθγό και τον κφριο Επιτελάρχθ, δφο
αιτιματά μασ ζγιναν αποδεκτά, το ζνα αίτθμα είναι ότι από τθ μεγάλθ Τετάρτθ ςτα
γραφεία ζχουμε μια υπαςτυνόμο, τθν Ζφθ τθν Αντωνίου, θ οποία κα ςυμβάλει ςτθ
γραμματειακι υποςτιριξθ.

Το άλλο αίτθμα, που δυςτυχϊσ για κάποια λάκθ του παρελκόντοσ δεν ικανοποιικθκε, ιταν
θ χοριγθςθ φφλλου πορείασ ςε όςουσ μετακινοφνται εκτόσ τθσ Ελλάδασ και δυςτυχϊσ δεν
πετφχαμε να ζχουνε φφλλο πορείασ οι εκπρόςωποι των Τ.Δ. ςε αυτό το ςυνζδριο, γιατί
όπωσ με ενθμζρωςε ο κφριοσ Βαλατςόσ ςτον οποίο οφείλω ζνα μεγάλο «ευχαριςτϊ» για τθ
ςυμβολι του ςτθν επικοινωνία μασ με το Αρχθγείο και τον κφριο Επιτελάρχθ, υπιρχε πριν
από χρόνια, όταν πρόεδροσ ιταν ο κφριοσ Κοντάκοσ, ζνα αίτθμα ςτο να διεκδικιςουμε
φφλλα πορείασ. Ο τότε νομικόσ μασ ςφμβουλοσ ο κφριοσ Ραπαγγζλου, είχε προτείνει ότι κα
ζπρεπε να προςφφγουμε με κάποια αγωγι εναντίον του Αρχθγείου, προκειμζνου βάςει
νομικϊν επιχειρθμάτων να μπορζςουμε να διεκδικιςουμε αυτά τα φφλλα πορείασ.

Δυςτυχϊσ αυτι θ αγωγι δεν ζχει ολοκλθρωκεί, κα εκδικαςτεί από ότι μασ ενθμζρωςε ο
κφριοσ επιτελάρχθσ, Λοφνιο ι Λοφλιο, με αποτζλεςμα ενϊ υπάρχει κετικι απόφαςθ του
κυρίου Αρχθγοφ για χοριγθςθ φφλλων πορείασ, να μθν είναι δυνατι θ χοριγθςθ όπωσ
εξιγθςε ο κφριοσ επιτελάρχθσ, γιατί μια τζτοια ενζργεια ενδεχόμενα κα δικαίωνε το αίτθμά
μασ, με αποτζλεςμα οι πριν επιτελάρχεσ, ενδεχόμενα να οδθγθκοφν ςε αγωγζσ από εμάσ
για μθ τιρθςθ των διαδικαςτικϊν, των νομικϊν διαδικαςιϊν που ζπρεπε. Κατά ςυνζπεια
λοιπόν ανζςτειλαν τθν ικανοποίθςθ αιτθμάτων χοριγθςθσ φφλλων πορείασ μζχρι τθν
εκδίκαςθ τθσ αγωγισ. Κατά ςυνζπεια όπωσ καταλαβαίνετε βρεκικαμε ςτθ δυςάρεςτθ αυτι
κζςθ, γιατί είναι κάτι που το παρόν Διοικθτικό Συμβοφλιο δεν είχε κάποια ευκφνθ, όμωσ
οφείλουμε να περιμζνουμε για να δοφμε τι κα γίνει. Ευελπιςτοφμε ότι όποια και να είναι θ
απόφαςθ, κα ιςχφςει θ απόφαςθ του κυρίου Αρχθγοφ και θ δζςμευςι του και κάποια
ςτιγμι μετά το καλοκαίρι ίςωσ από το φκινόπωρο να είναι δυνατι και θ χοριγθςθ φφλλων
πορείασ ςε όςουσ μετακινοφνται. Αυτά ικελα να πω, ςασ ευχαριςτϊ και ο κφριοσ πρόεδροσ
κι όποιοσ από κάτω κζλει να ρωτιςει οτιδιποτε.

Ρρόεδροσ : Ευχαριςτοφμε πολφ κφριε πρόεδρε για τθν πλιρθ και εκτενι αναφορά ςασ ςτα
πεπραγμζνα του Διοικθτικοφ Συμβουλίου για τθ χρονιά που πζραςε. Στο ςθμείο αυτό καλϊ
τουσ εκπροςϊπουσ των Τ.Δ. που επικυμοφν να πάρουν το λόγο, να το αναφζρουν ςτο

προεδρείο προκειμζνου να καταρτιςτεί ο κατάλογοσ ομιλθτϊν. Ο κφριοσ Βαςιλάκθσ από τθν
Τ.Δ. Κεςςαλονίκθσ.

Είναι κάποιοσ άλλοσ που επικυμεί να λάβει το λόγο; Ο κφριοσ Κεοχάρθσ.

Κεοχάρθσ : Σαν μζλοσ τθσ εξελεγκτικισ επιτροπισ.

Ρρόεδροσ : Σαν μζλοσ τθσ εξελεγκτικισ επιτροπισ; Κα κζλατε να αναφερκείτε ςτα
πεπραγμζνα;

Κεοχάρθσ : Ρεπραγμζνα. Τίποτε άλλο.

Ρρόεδροσ : Νομίηω δεν ζχει κάποιοσ αντίρρθςθ να γίνει δεκτό το αίτθμα … Κάποιοσ άλλοσ;
Ωραία. Ανακοινϊνω λοιπόν τον κατάλογο των ομιλθτϊν, είναι ο κφριοσ Βαςιλάκθσ Θλίασ
Τ.Δ. Κεςςαλονίκθσ, ο κφριοσ Λιακόπουλοσ Α αντιπρόεδροσ του Ε.Τ., ο κφριοσ Κεοχάρθσ ωσ
μζλοσ τθσ εξελεγκτικισ επιτροπισ. Το λόγο κα λάβει πρϊτα ο κφριοσ Βαςιλάκθσ. Κα
παρακαλοφςα, είναι τρείσ οι ομιλθτζσ, αντιλαμβάνεςτε ότι δεν ζχουμε πάρα πολφ χρόνο,
νομίηω ότι μζςα ςε τρία με πζντε λεπτά, κφριε Βαςιλάκθ βλζπω ζχετε και μεγάλο ντοςιζ, κα
μπορζςετε να αναπτφξετε τα κζματα που κζλετε.

Βαςιλάκθσ : Ευχαριςτϊ πολφ κφριε πρόεδρε, κα προςπακιςω να είμαι πάρα πολφ
γριγοροσ. Κυρίεσ και κφριοι ςυνάδελφοι Χριςτόσ Ανζςτθ και χρόνια πολλά.
Ραρακολοφκθςα με μεγάλθ προςοχι τον πρόεδρο και ενκουςιάςτθκα, μου άρεςε θ
ζκκεςθ. Ζνιωςα μακθτισ του Γυμναςίου. Δεν τα ιςοπεδϊνουμε όλα. Ζγινε κάποιο ζργο και
αλίμονο εάν δεν είχε γίνει τίποτα τρία χρόνια. Πμωσ κα μποροφςαν να γίνουν πολλά
περιςςότερα. Κα αναφερκϊ ςε λίγα πραγματάκια πολφ περιλθπτικά, κα προςπακιςω να
αποφφγω ονόματα, όπωσ το ίδιο ζκανε ο κφριοσ πρόεδροσ. Μιλοφςε για κάποια Τοπικι
αλλά δεν είπε το όνομά τθσ.

Ζχω ςθμειϊςει τρία - τζςςερα πραγματάκια, κα προςπακιςω πολφ γριγορα γιατί δεν κζλω
να ςασ κουράςω.

Καταρχιν κεωρϊ ότι είναι απαραίτθτο μιασ και βρεκικαμε εδϊ, μζςα απ’ αυτό το χϊρο, ο
οποίοσ είναι ιερόσ, του ςυνεδρίου, να μποροφμε να απευκυνκοφμε και να μιλάμε μεταξφ

μασ με διαφγεια και με κακαρι φωνι. Υπονοοφμενα και διάφορεσ αμφιςβθτιςεισ ι να
γνωρίηουμε κάτι και να μθν το ποφμε, νομίηω ότι δεν προςφζρει ςτο καλό τθσ Ζνωςθσ.

Το πρϊτο κζμα που ζχω ςθμειϊςει είναι το Καταςτατικό του Εκνικοφ τμιματοσ. Ρζραςαν
τζςςερα χρόνια από το ςυνζδριο τθσ Κάςου για να μπορζςει θ ςθμερινι απελκοφςα
διοίκθςθ του Εκνικοφ τμιματοσ να προβεί ςτθν τροποποίθςθ των άρκρων του
Καταςτατικοφ, όπωσ αυτζσ αποφαςίςτθκαν ςτθ Κάςο. Ριςτεφω ότι γνωρίηετε όλοι ότι για
να τροποποιθκεί ζνα Καταςτατικό απαιτοφνται κανονικά λίγοι μινεσ. Από τθν ϊρα που το
κατακζτει κανείσ για τροποποίθςθ μζςα ςε ζνα μινα ορίηεται από το Ρρωτοδικείο
υποχρεωτικά θ ςυηιτθςθ. Είναι κζμα να παραςτεί εκεί το Διοικθτικό Συμβοφλιο με το
νομικό του ςφμβουλο. Ρριν από είκοςι μζρεσ πιρα τθλζφωνο ςτο Εκνικό τμιμα και ηιτθςα
από τον κφριο Κάρκαλθ ζνα φωτοαντίγραφο του νζου τροποποιθμζνου Καταςτατικοφ. Μου
ζδωςε τον κφριο Κατςαρόπουλο να ςυνεννοθκϊ κι αυτόσ παραπονζκθκε, γιατί δεν
αρκοφμαι ςτο ςχζδιο τροποποίθςθσ που ζφερε ςτθν Τοπικι μασ ο κφριοσ Γιαννακόπουλοσ.
Και ςτθν επιμονι μου να ζχω το φωτοαντίγραφο του τροποποιθμζνου μου αποκάλυψε ότι
δεν βρικαν χρόνο να το πάρουν από το Ρρωτοδικείο. Και ότι τθν επομζνθ κα ζςτελνε τον
κφριο Κάρκαλθ να το πάρει. Ραρακάλεςα να μου το ςτείλουν με κοφριερ και με χρζωςθ
δικι μασ. Μζχρι ςιμερα δεν ςυνζβθ. Κα πείτε τϊρα όπωσ μου το είπε και ο κφριοσ
πρόεδροσ, «μα καλά, μα αμφιςβθτείσ;» Πτι αυτό που ςου δϊςαμε είναι τροποποιθμζνο;
Και είπα: «όχι, δεν αμφιςβθτϊ το Εκνικό τμιμα, αμφιςβθτϊ το νομικό ςφμβουλο». Ρου
ζκανε αυτι τθ δουλειά τζςςερα χρόνια για να γίνει μια τροποποίθςθ. Ζκατςα λοιπόν και
ζκανα μία αντιπαραβολι του τροποποιθμζνου Καταςτατικοφ και των αποφάςεων των
Ρρακτικϊν του ςυνεδρίου τθσ Κάςου.

Θ μόνθ τροποποίθςθ που ζγινε είναι ςτον αρικμό των μελϊν του Δ.Σ. από 9 ςε 11. Και δεν
ζγιναν άλλεσ τροποποιιςεισ. Για παράδειγμα αναφζρω τθν τροποποίθςθ ςτα άρκρα 3 και
40 που δίνει τθ δυνατότθτα ςτισ Τ.Δ. να ζχουν δικό τουσ Καταςτατικό με φορολογικι και
νομικι υπόςταςθ. Κα κυμάςτε ότι αυτό και ςτο επόμενο ςυνζδριο που ζγινε το 2008,
υπάρχει και ειδικι μνεία μάλιςτα μζςα ςτο ζντυπο ενθμερϊςεωσ το οποίο μασ μοίραςε το
Εκνικό τμιμα, που λζει ότι μπορεί κάκε Τοπικι και λοιπά. Αυτό μου κίνθςε τθν περιζργεια
και αναηιτθςα τα Ρρακτικά των ςυνεδρίων τα τελευταία δζκα χρόνια. Είδα λοιπόν ότι ςε
πολλά ςθμεία ελιφκθκαν αποφάςεισ για τροποποιιςεισ οι οποίεσ ποτζ δεν ζγιναν. Και
μπορϊ εάν κζλετε, επειδι τα ζχω όλα τα πρακτικά εδϊ πζρα, αλλά κα ςεβαςτϊ αυτό που
ηιτθςε ο πρόεδροσ του ςυνεδρίου, είναι όλα αυτά τα πρακτικά εδϊ πζρα των τελευταίων
δζκα χρόνων, κα μποροφςα να αναφερκϊ ςυγκεκριμζνα. Μάλιςτα μζςα ςτισ προτάςεισ
είδα και μια πρόταςθ αντί για δφο χρόνια λζει να πάει τρία. Δθλαδι όταν δφο χρόνια που
ζχουμε τϊρα περιοριςμό, γίνει … κζλουμε τζςςερα χρόνια, εάν γίνει τρία κα κζλουμε
δεκατζςςερα και αν κυμάται κανείσ μετά τι αποφαςίςτθκε, για να προχωριςουμε. Βιάηεται
κάποιοσ;

Εάν βιάηεται κάποιοσ να ςταματιςω τϊρα. Κα παρακαλζςω, εγϊ κα ςεβαςτϊ τον κάκε
ομιλθτι αλλά δεν μπορϊ να ακοφω από κάτω διάφορα.

Ράνω ςτο δεφτερο κζμα το οποίο ζχω ςθμειϊςει.

Για τθ Γραμματεία του Εκνικοφ τμιματοσ. Είναι γνωςτό ςε όλουσ ςασ το πρόβλθμα με τθν
ζκδοςθ και αποςτολι των ταυτοτιτων των μελϊν. Το ερϊτθμα είναι εάν υπάρχει
Γραμματεία. Τα είπαμε και ςτθ όδο, τα φορτϊναμε όλα ςτον κφριο Κάρκαλθ. Πμωσ τθ
Γραμματεία προΐςταται ο γραμματζασ και του Εκνικοφ τμιματοσ προΐςταται ο πρόεδροσ.
Κζλω να ςκεφτείτε κάτι. Λάβατε ποτζ αυτι τθν τριετία που πζραςε κάποια ενθμζρωςθ για
απλά πράγματα, όπωσ ποια Τ.Δ. ζκανε εκλογζσ; Τα ςτοιχεία και τθλζφωνα των προζδρων
και γραμματζων των Τοπικϊν; Σε ποιζσ δραςτθριότθτεσ προχϊρθςαν οι τοπικζσ; Ροιζσ οι
δράςεισ του πραγματϊκθκαν από το Εκνικό τμιμα και ποιζσ Τοπικζσ είναι ανενεργζσ;

Και ποιζσ ενεργοποιικθκαν; Και γιατί δεν ενεργοποιοφνται οι άλλεσ; Ενθμερωκικατε ποτζ
εάν το Δ.Σ. του Εκνικοφ τμιματοσ πραγματοποίθςε επιςκζψεισ ςε πολιτικά κόμματα, ςτθν
πολιτικι θγεςία, ςτθν Εκκλθςία; Και για τθ φυςικι θγεςία τθσ Αςτυνομίασ που μάκαμε ότι θ
πρϊτθ επίςκεψθ ζγινε πριν τρείσ μινεσ. Είχαμε κάποια παρζμβαςθ ςτα μζςα μαηικισ
ενθμζρωςθσ;

¶ραγε αμφιςβθτϊ τα βιβλία και ερωτϊ ταυτόχρονα τα βιβλία του Εκνικοφ τμιματοσ είναι
κεωρθμζνα; Ππωσ προβλζπεται από το νόμο ότι κα πρζπει να κεωροφνται κάκε ζτοσ;
Είχαμε ςοβαρά ςυμβάντα όπωσ τθν δολοφονία του ςυναδζλφου Σκυλογιάννθ και
Ευαγγελθνζλθ αλλά και τον κάνατο του ςυντθρθτι του Εκνικοφ τμιματοσ τθσ Λ..Α.
αειμνιςτου Καλογερόπουλου Κωνςταντίνου. Είδατε πουκενά κάποιο Δελτίο Τφπου ι άλλεσ
δράςεισ ςχετικζσ του Εκνικοφ τμιματοσ; Είδαμε όμωσ κυρίεσ και κφριοι ςυνάδελφοι πριν
λίγεσ θμζρεσ, να αποφαςίηουν ςε ταβζρνα και να πραγματοποιοφν ςε χρόνο ρεκόρ, μζςα ςε
παρζνκεςθ για αυτοφσ, κλείνω τθν παρζνκεςθ, τθν αποςτολι δφο κατάπτυςτων
εξυβριςτικϊν επιςτολϊν ςε βάροσ τθσ Τ.Δ. Κεςςαλονίκθσ, εμοφ προςωπικά αλλά και του Αϋ
αντιπροζδρου του Εκνικοφ τμιματοσ και γενικοφ γραμματζα τθσ Τ.Δ. Κεςςαλονίκθσ κυρίου
Γιαννακόπουλου Βαςιλείου. Σφμφωνα με γνωμοδότθςθ τεςςάρων ζγκριτων Ροινικολόγων
τθσ Κεςςαλονίκθσ οι επιςτολζσ αυτζσ προςβάλλουν τθν τιμι και υπόλθψι μασ, επειδι
εςτάλθςαν εγγράφωσ ςε πλικοσ αποδεκτϊν, τα αδικιματα αυτά ζχουν διαπραχτεί διά του
Τφπου. Απαιτοφμε ζγγραφθ ςυγνϊμθ από ζκαςτο μζλοσ από τουσ οχτϊ του Δ.Σ. του
Εκνικοφ τμιματοσ, εδϊ ςτο ςυνζδριο, εφόςον το επικυμεί, για τθν απαράδεκτθ αυτι
ςυμπεριφορά τουσ και το κζμα αυτό κα το εξετάςει θ Τοπικι μασ μαηί με τουσ νομικοφσ τθσ
ςυμβοφλουσ μετά το ςυνζδριο. Λαμβάνοντασ τισ όποιεσ αποφάςεισ. Πμωσ είναι λυπθρό
κατάντθμα τζτοιεσ ςυμπεριφορζσ.

Στο ςυνζδριο αυτό κα πρζπει να καταλάβετε κφριε πρόεδρε του Εκνικοφ τμιματοσ ότι δεν
απολογοφνται για τα πεπραγμζνα οι Τ.Δ. οι οποίεσ κρίνονται από τα μζλθ τουσ αλλά το Δ.Σ.
του Εκνικοφ τμιματοσ ςτουσ ςυνζδρουσ.

Αλικεια πείτε μασ: «αυτζσ τισ επιςτολζσ γιατί δεν τισ ςτείλατε και ςε εμάσ; Κα πλθρϊναμε
και το κοφριερ». Ράμε παρακάτω. Ρεριοδικό. Το περιοδικό «Νζα τθσ Λ..Α.» για τα 45
χρόνια τθσ Λ..Α. ςτθν Ελλάδα, κάλυψε με πολλζσ ςελίδεσ απόψεισ τθσ θγεςίασ τθσ
Ελλθνικισ Αςτυνομίασ. Και καλά ζκανε. Πμωσ γιατί τόςθ πολλι δθμοςιότθτα! Δεν κα με
ενοχλοφςε κακόλου παρόλα αυτά εάν ζπαιρνε τα καμιά δεκαριά ςυνεντεφξεισ από
προζδρουσ Τ.Δ. Είναι αςθμαντότθτεσ δθλαδι οι Τ.Δ., οι πρόεδροι; Αδιαφοροφμε εντελϊσ;
Είχαμε ςυμφωνιςει όλοι μασ ςτο ςυνζδριο τθσ όδου, το περιοδικό να αποςτζλλεται ςε
πζντε - δζκα τεφχθ ςτισ ζδρεσ των Τ.Δ. για τισ ανάγκεσ των Τοπικϊν. Το ξεχάςατε;

Ι δεν ςασ ενδιαφζρουν οι ανάγκεσ των Τοπικϊν και τι αποφαςίηουν τα ςυνζδρια; Εν πάςθ
περιπτϊςει το περιοδικό δεν νομίηετε ότι κάποια ςτιγμι κα πρζπει να αναβακμιςκεί λίγο;
Να ζχει όλεσ τισ ςελίδεσ ζγχρωμεσ; Δεν ςκεφτικατε ότι υπάρχουν Τοπικζσ που κα
μποροφςαν να προςφζρουν μζςα από το περιοδικό κάποιεσ ευκαιρίεσ με προςφορζσ ςτα
μζλθ όπωσ για διακοπζσ και διάφορα άλλα; Ππωσ ερεφνθςα αυτό ςυμβαίνει ςτα
περιςςότερα Εκνικά τμιματα, μζλθ τθσ Λ..Α. Και γνωρίηετε πολφ καλά κφριε πρόεδρε του
Εκνικοφ τμιματοσ επειδι είςτε και διεκνισ γραμματζασ, ότι και ςτο Διεκνζσ Καταςτατικό,
το οποίο ςασ ευχαριςτϊ που μου ςτείλατε και μετζφραςα επίςθμα ςτθ Κεςςαλονίκθ,
προβλζπεται κάτι τζτοιο. Υπάρχει κάποιοσ φόβοσ; Μιπωσ δεν μποροφμε να δοφμε λίγο
περιςςότερο μπροςτά; Τι μποροφμε να προςφζρουμε ςτα μζλθ μασ ζξω για να τουσ
κρατιςουμε όταν μασ ρωτάνε «γιατί να μείνουμε;» «Ροιόσ ο λόγοσ να μείνουμε εδϊ;» Τθ
φιλία. Συμφωνϊ. Με κάποιουσ τρόπουσ όμωσ.

Κα πρζπει να βροφμε κάποια κίνθτρα.

Ετιςιεσ φιλικζσ ςυναντιςεισ. Τελικά κα ικελα μια διευκρίνιςθ από τον πρόεδρο του
ςυνεδρίου. Είναι φιλικζσ οι ςυναντιςεισ; Είναι προςυνεδριακζσ; Είναι κάτι

ανάμικτο ωσ ςχιμα; Ροιόσ τισ διοργανϊνει; Το Εκνικό τμιμα; Οι Τοπικζσ;

Ζχω μπερδευτεί. Εγϊ παρακολουκοφςα ςτθ Δράμα με ςτενοχϊρια ιδιαίτερθ, να είναι ςτο
πάνελ επάνω το Εκνικό τμιμα και οι ςυνάδελφοι τθσ Δράμασ να κάκονται όλοι κάτω. Οφτε
τον πρόεδρο τθσ Δράμασ δεν ανζβαςαν να κάτςει τιμθτικά επάνω ςτο πάνελ. Το ζχουμε
καπελϊςει αυτό; Δεν το κζλετε; Καλϊσ. Αλλά εξθγιςτε το όμωσ. Λςτοςελίδα. Είπα για

«ζκκεςθ ιδεϊν» και είπα «δεν τα ιςοπεδϊνουμε όλα». Πμωσ δεν μπορϊ να δζχομαι να
μιλάτε για τθν ιςτοςελίδα ότι κάτι κάνατε. Αποτελεί προςβολι τουλάχιςτον τθσ νοθμοςφνθσ
όλων μασ. Επειδι αςχολοφνται πάρα πολλοί ςτθν αίκουςα με θλεκτρονικά. Τουσ καλϊ
λοιπόν όταν βγουν από εδϊ και πάνε ςτα δωμάτιά τουσ, γιατί πολλοί ζχουν και τα laptop
μαηί τουσ, αλλά και ςτο ξενοδοχείο, να πλθκτρολογιςουν ςτα ελλθνικά «Ρανελλινιο
Συνζδριο Κάςου». Αμζςωσ από εκεί, γιατί θ «Google» και οι άλλεσ εταιρείεσ ζχουν ζνα
καλό. Ακόμθ και να διαγράψεισ μια ιςτοςελίδα, αυτι παραμζνει για πάρα πολλά χρόνια, 20
– 30. Εκεί λοιπόν αν πλθκτρολογιςετε «Ρανελλινιο Συνζδριο Κάςου Λ..Α.», κα δείτε πϊσ
λειτουργοφςε τότε θ ιςτοςελίδα. Κα δείτε πραγματικά ζναν όγκο ςτθν ιςτοςελίδα. Κα δείτε
μζςα όλα τα ςυνζδρια τα πανελλινια ...

Ρρόεδροσ : Κφριε Βαςιλάκθ δεν κζλω να ςασ διακόψω. Κάναμε μια ςυμφωνία όςον αφορά
το χρόνο. Αντιλαμβάνομαι ότι ζχετε να πείτε πάρα πολλά αλλά αδικοφμε και τουσ
υπόλοιπουσ ςυναδζλφουσ γιατί είναι γεγονόσ ότι δεν μποροφμε να δϊςουμε μιςι ϊρα
ςτον κακζνα. Ζχετε ιδθ εξαντλιςει δζκα λεπτά, κα παρακαλοφςα όςο μπορείτε πιο
ςφντομα να ολοκλθρϊςετε.

Βαςιλάκθσ : Ευχαριςτϊ, ευχαριςτϊ. Δφο λεπτά και κα ολοκλθρϊςω. Ευχαριςτϊ πάρα πολφ
για τθν ανοχι ςασ.

Συνεχίηω λοιπόν αυτό που ζλεγα για τθν ιςτοςελίδα. Μπορείτε να δείτε πϊσ λειτουργοφςε
τότε θ ιςτοςελίδα, πόςο όγκο είχε, πόςο πιο περιςςότερθ ενθμζρωςθ είχε. Υποτίκεται ότι
κα τθν αναβάκμιηαν τθν ιςτοςελίδα.

Εγϊ ζμπαινα ςυνζχεια και περίμενα να δω κάτι διαφορετικό, κάτι πιο ωραίο, κάτι πιο
ενθμερωτικό. Ρεριλθπτικά κα αναφζρω τα ακόλουκα : Στθν ενότθτα με τουσ ςυνδζςμουσ
links δεν υπάρχει κανζνα site Τοπικϊν Διοικιςεων. Και είναι αρκετά. Υπάρχει όμωσ το site
ςτα links, «Το χαμόγελο του παιδιοφ». Καλό. Στθν ενότθτα Τοπικζσ Διοικιςεισ δεν υπάρχει
τίποτα. Δεν εμφανίηεται τίποτα, καμία Τ.Δ., κανζνα τθλζφωνο, τίποτα απολφτωσ. Στθν
ενότθτα εκδθλϊςεισ Τ.Δ. εμφανίηεται μόνο μια θμερίδα περιλθπτικά, που ζκανε θ Ακινα.
Τίποτε άλλο, δεν ζγινε τίποτα ςε καμία Τοπικι, τίποτα τρία χρόνια. Είμαςτε, είςαςτε και
είμαςτε, μαηί κι εγϊ, όλοι άχρθςτοι. Δεν ζχουμε κάνει τίποτα. Στθν ενότθτα Ρανελλινια
Συνζδρια εμφανίηονται μόνο οι αρχικζσ ανακοινϊςεισ για τα δφο τελευταία ςυνζδρια.

Τίποτε άλλο. Κα ικελα από τον πρόεδρο του Εκνικοφ τμιματοσ όταν κα μου απαντιςει
μετά, γιατί εγϊ όπωσ είπε ο πρόεδροσ του ςυνεδρίου και κα το ςεβαςτϊ, δεν ζχω δικαίωμα
να δευτερολογιςω. Να μασ απαντιςει, και δεν κα πω ονόματα, με ποια κριτιρια δόκθκε θ
ιςτοςελίδα, θ εφαρμογι τθσ και θ ενθμζρωςι τθσ, ςε ιδιϊτθ. Εάν αυτόσ είναι ςυνάδελφοσ,

εάν γνωρίηει από θλεκτρονικι και αν γνωρίηει από site. Γιατί αμείβεται. Τουσ τελευταίουσ 3
μινεσ που δεν λειτουργεί τίποτα ζχει λάβει 600,00 (εξακόςια) ευρϊ. Είδα μζςα και ςτα
οικονομικά για 1.500,00 (χίλια πεντακόςια) ότι ξοδεφτθκαν το ϋ010 και 1.500,00 (χίλια
πεντακόςια) προχπολογίηεται το ϋ011. Για όςουσ, τουσ λίγουσ που δεν γνωρίηουν, ςασ
πλθροφορϊ ότι επειδι εγϊ ζχω δφο server ςτθ δικι μασ ιςτοςελίδα ςτθν Κεςςαλονίκθ,
επειδι είχα πρόβλθμα, κάποιοι τθν ικελαν, προςπακοφςαν να τθν κατεβάςουν και
αναγκάςτθκα κι ζβαλα γερμανικι εταιρεία, ο ζνασ server που είναι των Ακθνϊν ςτοιχίηει
75,00 (εβδομιντα πζντε) ευρϊ το χρόνο και ο άλλοσ που είναι ο νοφμερο ζνα ςτθν αγορά
ςτοιχίηει 225,00 (διακόςια εικοςιπζντε). Από κει και πζρα κα ικελα να ρωτιςω τον
πρόεδρο του Εκνικοφ τμιματοσ εάν μζςα από το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Εκνικοφ
τμιματοσ δεν μποροφςε κάποιοσ να δουλζψει τθν ιςτοςελίδα, βγικε μια ανακοίνωςθ ςτα
μζλθ τθσ Ακινασ, μιπωσ υπάρχει κάποιοσ ςυνάδελφοσ εκελοντισ να εργαςτεί; Κι αν
υποκζςουμε ότι ζγινε κι αυτό, που δεν ζγινε, βγικε μια ανακοίνωςθ ςτισ Τοπικζσ
Διοικιςεισ, μιπωσ κάποια Τοπικι Διοίκθςθ μποροφςε να αναλάβει τθν ενθμζρωςθ; Είναι
πάρα πολφ απλά πράγματα. Δεν είναι τίποτα το δφςκολο.

Κα κλείςω τα πρακτικά, δεν ξζρω κφριε πρόεδρε, μιλάμε και για οικονομικά ταυτόχρονα
τϊρα;

...(Αςαφισ διάλογοσ )...

Βαςιλάκθσ : ...Ολοκλθρϊνω με ζνα τελευταίο. Για τα ταξίδια του Εκνικοφ τμιματοσ και
ολοκλθρϊνω με αυτό μζςα ςε δευτερόλεπτα.

Ζχουμε διαπιςτϊςει τελευταία μια ειδικι δραςτθριότθτα όςον αφορά τα ταξίδια ςασ
κυρίωσ ςτο εςωτερικό. Είδαμε να γυρίηετε όλθ τθν Ελλάδα με το πρόςχθμα τθσ ενθμζρωςθσ
του καινοφργιου Ταμείου. Πταν κα μιλιςουμε για το Ταμείο κα λάβω το λόγο και για το
Ταμείο να ποφμε δφο αλικειεσ. Γιατί ςασ είπα ότι εγϊ κα φφγω από εδϊ, αφριο ι τθν
Κυριακι το πρωί, αλλά κα φφγω ζχοντασ τθ ςυνείδθςι μου ιςυχθ ότι ό,τι γνϊριηα ςασ τα
είπα. Τρία χρόνια από τισ Τοπικζσ το Εκνικό τμιμα ιταν απϊν. Με κεφαλαία. Τα τελευταία
δφο χρόνια ςτθ Κεςςαλονίκθ, ο πρόεδροσ του Εκνικοφ τμιματοσ δεν κατάφερε να ζρκει
ςτθ διεκνι ζκκεςθ Κεςςαλονίκθσ. Και βλζπουμε δθλαδι ότι 12/01 του ϋ011 παίρνετε
απόφαςθ ςτο Ραγκόςμιο Συνζδριο που κα γίνει ςτθ ουμανία όπωσ είπατε, 21 με 25
Σεπτεμβρίου, κα μεταβοφν τζςςερα άτομα από το Εκνικό τμιμα.

Ζχω διαβάςει το Διεκνζσ Καταςτατικό και ξζρω τισ θμερομθνίεσ όπωσ είπατε και γνωρίηω
και το κοςτολόγιο. Κα μποροφςε να γίνει μετά το ςυνζδριο.

Αλλά 4 άτομα γιατί ρε παιδιά; Γιατί κφριοι ςυνάδελφοι, δεν φτάνουν δφο;

Να πάρει ο Διεκνισ Γραμματζασ ο οποίοσ πάει αδαπάνωσ γιατί τα ζξοδα όλα τα πλθρϊνει
το Ραγκόςμιο και να πάει κι ζνασ ακόμθ από το Εκνικό τμιμα. Εγϊ κα ςυμφωνοφςα
απόλυτα με όλουσ ςασ να πάει κι ζνασ από μια Τοπικι Διοίκθςθ. Και χαίρομαι που είπατε
για τουσ δφο ςυναδζλφουσ για τθν μεςογειακι.

Και εν πάςθ περιπτϊςει επειδι πιρατε, ςυςτιςατε και μια Επιτροπι για το ϋ014 για το
Ραγκόςμιο, κα ςασ παρακαλοφςα, μιπωσ κα ζπρεπε τα μζχρι ςιμερα ςυμπεράςματα τθσ
επιτροπισ και τα όποια πορίςματα, να τα κατακζςετε ςτο ςυνζδριο ϊςτε να τα λάβει το
επόμενο διοικθτικό Συμβοφλιο;

Σασ ευχαριςτϊ πολφ.

Ρρόεδροσ : Ευχαριςτοφμε πολφ κφριε Βαςιλάκθ. Κεωρϊ δεδομζνο και από τισ κατ’ ιδίαν
ςυηθτιςεισ που ζχουμε κάνει ότι ι κριτικι ςασ είναι πάντα καλοπροαίρετθ και προσ αυτι
τθν κατεφκυνςθ κινείςτε και ςεισ. Κα ικελα να δϊςω τον λόγο τϊρα ςτον Αϋ αντιπρόεδρο
τον κφριο Γιαννακόπουλο που είναι ο επόμενοσ ομιλθτισ. Να απαντιςετε ςυνολικά ςτο
τζλοσ παρακαλϊ κφριε πρόεδρε και ςτουσ υπόλοιπουσ ομιλθτζσ.

Γιαννακόπουλοσ Α Αντιπρόεδροσ : Χριςτόσ Ανζςτθ και από μζρουσ μου, χρόνια πολλά,
καλθμζρα ςασ. Κζλω να κάνω κφριε πρόεδρε του Εκνικοφ τμιματοσ μια ερϊτθςθ, καίτοι
είχαμε 06/04/2011 Διοικθτικό Συμβοφλιο ςτθν Ακινα, δεν φζρατε αυτι τθν πρόταςθ. Δεν
είμαι αντίκετοσ με τα πρόςωπα, με τισ πρακτικζσ είμαι αντίκετοσ. Και εγϊ κα ιμουν κετικόσ
να πάνε τα δφο, οι νζοι δφο πρόεδροι Τοπικϊν. Εάν το λζγατε ςτο Διοικθτικό κα ιμουν
κετικόσ και το δθλϊνω δθμόςια. Γιατί μπορεί, μπορεί, να ςασ πω κι ζνα άλλο, μπορεί να
ικελε κι άλλο μζλοσ από το Εκνικό τμιμα. Τζλοσ δεν … Σε αυτό, ςυγνϊμθ που ζκανα τθν
παρζμβαςθ όταν μιλοφςατε, αλλά τθν ζκανα διότι ο πρόεδροσ δεν αναιρεί κάποια
απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου μόνοσ του. Θ απόφαςθ αναιρείται, θ προθγοφμενθ,
από τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και τθρείται από τον πρόεδρο. Θ απόφαςθ, οι
αποφάςεισ των Διοικθτικϊν ςυμβουλίων, τθρείται από τον πρόεδρο και ενεργοποιείται ο
πρόεδροσ ωσ προσ αυτά. Πχι μόνοσ του, δεν είναι αυτοκράτορασ κανζνασ. Εδϊ είμαςτε όλοι
φίλοι, αγαπιόμαςτε μεταξφ μασ, δεν ζχουμε τίποτα να μοιράςουμε και βλζπω τρία χρόνια
που άρχιςα εγϊ να λζω ότι ζχω μια φιλοδοξία ςαν άνκρωποσ. Ιμουν 9 χρόνια και 9 χρόνια

Α Αντιπρόεδροσ. Γιατί να αποκλείομαι και να με βαράτε οι 8 υπόλοιποι του Διοικθτικοφ
Συμβουλίου; Τι είμαι εγϊ; Τοφρκοσ Αςτυνομικόσ; Βοφλγαροσ; Τι είμαι; Ζλλθνασ δεν είμαι;
Δεν ζχω δικαίωμα;

Ρρόεδροσ : ... Δε χρθςιμοποιοφμε τϊρα τζτοιουσ χαρακτθριςμοφσ εδϊ ςτο ςυνζδριο.

Γιαννακόπουλοσ : Πχι εγϊ το λζω, αναλαμβάνω τθν ευκφνθ ....

...(Αςαφισ διάλογοσ )...

Ρρόεδροσ : ... Είναι εκτόσ κζματοσ όμωσ, είναι εκτόσ κζματοσ ...

Γιαννακόπουλοσ : ... Είναι ςτα πεπραγμζνα ...

Ρρόεδροσ : ... Είμαςτε εδϊ για να ςυηθτιςουμε, όχι να αρχίςουμε να λζμε για τα
προςωπικά του κακενόσ ...

Γιαννακόπουλοσ : Κφριε πρόεδρε είναι ςτα πεπραγμζνα του Ελλθνικοφ Συμβουλίου. Γιατί
ζχω πάρει μια επιςτολι ...

Ρρόεδροσ : ...Εγϊ δεν άκουςα πουκενά ςτθν ομιλία του προζδρου να αναφζρεται ς’ αυτά
που λζτε εςείσ τϊρα.

Γιαννακόπουλοσ : ... Οι λίγοι, κάποια μειοψθφία, αν κυμάςτε καλά, είπε το Διοικθτικό
Συμβοφλιο. Είμαι θ μειοψθφία εγϊ; Επί προςωπικοφ μιλάω κφριε πρόεδρε, ςασ παρακαλϊ!
Λοιπόν, κφριε πρόεδρε του Εκνικοφ τμιματοσ ςτισ 13/04 του 2011 με επιςτολι ςασ με
κατθγορείτε ότι εγϊ με τθ ςυμπεριφορά μου ζβλαψα τα ςυμφζροντα τθσ I.P.A.

Ρρόεδροσ : ...Μιςό λεπτό, μιςό λεπτό. Βαςίλθ μου, ςε παρακαλϊ πολφ! ...Ανζφερε κάτι για
τισ επιςτολζσ; Ηιτθςα ςτθν αρχι, όςοι κζλετε κάποια κζματα επιπλζον από αυτά που είναι
ςτθν θμεριςια διάταξθ να τεκοφν, να τα αναφζρετε να τα ςυηθτιςουμε ςτο τζλοσ. Είναι

χωρίσ λιψθ απόφαςθσ. Δθλαδι δεν μποροφμε να αποφαςίςουμε για τισ επιςτολζσ ι
οτιδιποτε άλλο τϊρα.

Γιαννακόπουλοσ : ...Εντάξει. ....

...(Αςαφισ διάλογοσ )...

Ρρόεδροσ : ...Να ακουςτοφν όλα ςτο χρόνο τουσ. Τϊρα το επί προςωπικοφ, τϊρα δεν
είμαςτε εδϊ πζρα να ςυηθτιςουμε τα προςωπικά μασ τϊρα.

Σασ παρακαλϊ πολφ. Δε κα ςυηθτιςουμε τα προςωπικά μασ.

...(Αςαφισ διάλογοσ )...

¶γνωςτοσ : (εκτόσ μικροφϊνου) ...Με το ςκεπτικό αυτό κα πρζπει να λζμε όλοι τισ απόψεισ
μασ για προςωπικά ι προςωπικά κζματα...

Ρρόεδροσ : ...Συμφωνϊ απολφτωσ, δε χρειάηεται να μιλάμε για τα προςωπικά μασ. Τα
προςωπικά παιδιά ασ τα βροφνε ζξω. Ασ ςυηθτιςουμε ςτο τζλοσ.

...(Αςαφισ διάλογοσ )...

Ρρόεδροσ : ...Ραρακαλϊ, παρακαλϊ πολφ ... ςασ παρακαλϊ πολφ ... ζχετε κάτι άλλο να
προςκζςετε;

...(Αςαφισ διάλογοσ )...

Γιαννακόπουλοσ : ... Κφριε πρόεδρε, ζχω να προςκζςω ... Επί τρία χρόνια ιμαςταν απόντεσ,
αναλαμβάνω κι εγϊ τθν ευκφνθ, δεν κατθγορϊ μόνο τον πρόεδρο, φταίμε όλα τα μζλθ του
Δ.Σ., που δεν είχαμε επαφζσ και δεν πιγαμε ςτισ Τοπικζσ να πάρουμε απόψεισ, ιδζεσ και να
τισ υλοποιιςουμε. Ραρά μόνο φζτοσ το ϋ11 κάποιοι, κάποιοι, που εγϊ ςυνειδθτά απείχα

από αυτό, ςυνειδθτά, το δθλϊνω υπεφκυνα, ςυνειδθτά απείχα, αλωνίςανε όλθ τθν Ελλάδα
για να κάνουνε ψθφοκθρία. Εγϊ πιγα εκεί που πιγα, με λεφτά τθσ τςζπθσ μου, όχι με τα
λεφτά του Εκνικοφ τμιματοσ. Με λεφτά τθσ τςζπθσ μου. Και επιςτολζσ ςτζλνω με λεφτά
τθσ τςζπθσ μου, όχι να χτυπάμε τον Γιαννακόπουλο με λεφτά του Ε.Τ.

Κατςαρόπουλοσ : Τι ςχζςθ ζχουν αυτά με τα πεπραγμζνα;

Ρρόεδροσ : ... Βαςίλθ μου ...

Γιαννακόπουλοσ : Ευχαριςτϊ κφριε πρόεδρε ....

Ρρόεδροσ : ... Να είςαι καλά.

Γιαννακόπουλοσ : ... Κι ευχαριςτϊ που με ανεχτικατε.

Ρρόεδροσ : Κα παρακαλοφςα να μθν διακόπτουμε τουσ ομιλθτζσ, να μθν ζχουμε τζτοιεσ
παρεμβάςεισ. Νομίηω το ςυμφωνιςαμε όλοι, κζλω να ςυηθτιςουμε ςε ζνα ιρεμο κλίμα,
δεν μπορεί κάποιοσ να πάρει το λόγο εφόςον ζχει καταγραφτεί ςτον κατάλογο των
ομιλθτϊν. Το λόγο ζχει ο κφριοσ Κεοχάρθσ.

¶γνωςτοσ : Τα οικονομικά μετά κφριε πρόεδρε;

Ρρόεδροσ : Τα οικονομικά είναι μετά.

¶γνωςτοσ : ...Επί τθσ διαδικαςίασ παρακαλϊ! Εάν μετά από αυτά που κα ακουςτοφν τϊρα
ςτθν αίκουςα, ίςωσ χρειάηεται να παρκεί απόφαςθ από τθ Γενικι Συνζλευςθ. Μπορεί
κάποια από αυτά τα οποία δεν είναι μζςα ςτα πρακτικά για να ςυηθτθκοφν, μασ
αναγκάηουν να ανακεωριςουμε κάποιεσ απόψεισ μασ. Εάν αυτό πρζπει να ......

Ρρόεδροσ : ... Εφ’ όςον προκφψει τζτοιο ηιτθμα κα το δοφμε ςτο τζλοσ.

Ρρζπει πρϊτα να εξαντλιςουμε τα κζματα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ που είναι να τεκοφν ςε
ψθφοφορία, ασ τελειϊςουμε πρϊτα με αυτό το διαδικαςτικό και ςτο τζλοσ μποροφμε να
ςυηθτιςουμε ότι κζλετε.

...(Αςαφισ διάλογοσ )...

Ο κφριοσ Κεοχάρθσ ζχει το λόγο.

Κεοχάρθσ : Χριςτόσ Ανζςτθ, χρόνια πολλά. Λδιαίτερα χαιρετϊ τουσ νζουσ ςυναδζλφουσ, τισ
νζεσ Τοπικζσ που εκπροςωποφνται από νζουσ ανκρϊπουσ τουσ οποίουσ δεν είδαμε τα
προθγοφμενα χρόνια. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιθμζνοσ και ιδιαίτερα χαροφμενοσ γι’ αυτό το
κζμα. Και ιδιαίτερα ευχαριςτϊ ότι ςυμμετζχουν ςε αυτό το ςυνζδριο και παλιοί μου
μακθτζσ, τουσ οποίουσ ευχαριςτϊ για τθ ςυμπαράςταςι τουσ.

Κφριε Ρρόεδρε του Εκνικοφ τμιματοσ, ςτθν ανάγνωςι ςασ των πεπραγμζνων, μεταξφ των
άλλων είπατε, 5.856 μζλθ, απόςτρατοι, ζφυγαν. Εξ αυτϊν οι 5.856 δεν μποροφν να είναι
ενεργά μζλθ και να ςυμμετζχουν ςτο Εκνικό τμιμα.

Για το λόγο ότι γνωρίηουμε ότι ο απόςτρατοσ κεωρεί τον εαυτό του μετά τθν αποςτρατεία
ότι «κλείνω τθν καριζρα και αποχωρϊ». Ελάχιςτοι εξ αυτϊν πλθρϊνουν τισ ςυνδρομζσ.
Ρροτείνατε να γίνει θ κράτθςθ μζςω του ΤΕΑΡΑΣΑ. Το γνωρίηετε πολφ καλά και κζλω να το
πείτε ςτο Σϊμα, ότι χωρίσ αίτθςθ του ςυμμετζχοντοσ δεν μπορεί να του γίνει ουδεμία
κράτθςθ. Συνεπϊσ δεν ζπρεπε καν να αναφερκεί ότι μζςω του ΤΕΑΡΑΣΑ ι του ΕΤΕΧ κα
πθγαίνει αυτι θ κράτθςθ.

Δεν ξζρω αν ςτθν ρφμθ του πλθκτρολογίου ι όχι, 2010 – 2011 ςτθ ςελίδα 17 φαίνεται
ςφνολο νζων μελϊν 260. Νζα μζλθ 2010 – 2011. Στθν ζκκεςθ πεπραγμζνων αναφερκικατε
για 380. Δεν μπορϊ να δεχτϊ ότι περιιλκατε τθν Ελλάδα, εγγράψατε μόνο 260 μζλθ. Σασ
τιμά το ότι εγγράψατε, αλλά μόνο 260 μζλθ; Πχι. Εδϊ κα ικελα να αναφερκϊ λίγο ςτο
παρελκόν. Πτι παςχίηαμε πριν γίνει πρόβλθμα, τϊρα ζγινε πρόβλθμα και ψάχνουμε να
βροφμε τθν εντατικι για να κρατιςουμε τον αςκενι ςτθ ηωι. Μασ αμφιςβθτοφν
ςυνάδελφοι και δεν βγαίνουμε να ποφμε κάποια πράγματα απλά. Το καλό και το πρζπον.

Δεν είναι ςωςτό να υπάρχει αντιπαράκεςθ. Στθν Κοηάνθ που ιρκα, είδα μια αντιπαράκεςθ.
Βγικε κάποιοσ ςυνάδελφοσ από κάτω κι είπε λόγια τα οποία εγϊ ςτενοχωρικθκα. Ειλικρινά
το λζω ότι κα ικελα να μθν είμαι εκεί να μθν το ακοφςω. Αμφιςβιτθςε ευκζωσ, δεν ξζρω

γιατί… Ζχει, διότι ζπρεπε να κάνουμε αυτό το αλϊνιςμα τθσ Ελλάδοσ πριν τρία - τζςςερα
χρόνια και όχι μόνο το ϋ11, αν κζλετε και απ’ το ϋ10. Και οι εγγραφζσ, πολφ ςωςτά το
επιςθμάνατε, από τθν Ξάνκθ. Και ξζρουμε ποιόσ είναι ο κφριοσ Λωαννίδθσ.

Θ τιρθςθ του μαγνθτικοφ αρχείου από ζναν άνκρωπο, τον οποίο εςείσ ιςαςταν ταμίασ κι
εμείσ μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, του δϊςαμε κάποια χριματα και ξζρετε τθν αιτία.
Ρείτε μου λίγο, πόςα ζπαιρνε το μινα; Και γιατί τον διατθροφςατε;

Το περιοδικό ςτο οποίο αναφερκικατε, τα τελευταία τρία χρόνια δεν ζκανε μια αναφορά
ςτα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του ΛΑΜΔΕΑ, να χτυπάνε ζνα τθλζφωνο και να μθ
βγάηουν τθν ψυχι εκείνου του ανκρϊπου εκεί ςτο βάκοσ και να του λζνε ότι του λζνε. Και
ειπϊκθκαν ςτθν Κοηάνθ και το κυμάςτε καλά ότι είναι αγενισ και είναι και είναι. Δεν ξζρω,
εγϊ τον κφριο Σπφρο τον τιμϊ, όχι μόνο τα άςπρα του μαλλιά αλλά τθν παρουςία του, όςα
χρόνια είναι μαηί, τον τιμϊ ότι είναι ζνασ ευγενζςτατοσ. Ο κφριοσ Κάρκαλθσ γνωρίηω ότι
είναι ζνασ ευγενζςτατοσ. Εάν αυτοί οι άνκρωποι δεν ανταποκρίνονται να τουσ παφςουμε,
εάν όμωσ ανταποκρίνονται να τουσ επαινζςουμε. Εγϊ τουσ επαινϊ γιατί ξζρω ότι είναι
ευγενζςτατοι. Και όςεσ φορζσ επί προςωπικοφ και όςεσ φορζσ τθλεφϊνθςε ςυνάδελφοσ
εκεί πζρα … ςυγγνϊμθ για τθν κακυςτζρθςθ, κι όςεσ φορζσ ζςτειλα, ζδωςα το τθλζφωνο
και πείτε, ι τον Α ι το Β. Είναι ευγενζςτατοι, δεν μπορϊ να κεωριςω ότι είναι αγενείσ και
δεν πλθροφν τθν Γραμματεία. Πςεσ φορζσ.

Και αν δεν εκπλιρωναν τα κακικοντα τθσ Γραμματείασ, ςεισ ωσ διευκυντισ ορχιςτρασ,
ζπρεπε να τουσ ταλανίςετε και να τουσ βάλετε ςτθ κζςθ τουσ. Ρροςωπικά δεν ζχω τίποτα
εναντίον τουσ, απεναντίασ τουσ επαινϊ.

Θ Μεςογειακι ςυνάντθςθ του ϋ11 και το ϋ12, με καλφψανε.

Με δικζσ ςασ προςωπικζσ διαδικαςίεσ, είπατε ςτθν Κζρκυρα και προσ τιμιν ςασ, να υπάρχει
διαδικαςία. Υπερψθφίςαμε ζνα πρόςωπο τότε για το ΛΑΜΔΕΑ, κα μου πείτε δεν ζχει καμία
ςχζςθ. Ζχει. Υπερψθφίςαμε ζνα πρόςωπο, το οποίο μασ άφθςε όταν ζπρεπε να δϊςουμε
τα χριματα ςτουσ ςυναδζλφουσ. Ναι ι όχι κφριε Κεοδωρόπουλε; Και ψαχνόμαςταν το
«γιατί». Και εγϊ ρωτάω το «γιατί να τρζχουμε;» Να μασ φφγει ζνα άτομο, ταμίασ, και να
μθν ξζρουμε γιατί! Το «γιατί» ζςτω. Πχι ότι πάκαμε κάτι γιατί τρζξαμε. Κι εςείσ τρζξατε, ςασ
τιμάει.

Αλλά το «γιατί». Τι κζλω να πω; ¶νκρωποι οι οποίοι βάηουν τθν υποψθφιότθτά τουσ και …

Ρρόεδροσ : ... Κφριε Κεοχάρθ για το ΛΑΜΔΕΑ είναι αφριο… Επειδι δεν ζχω καταλάβει κι
εγϊ τι ακριβϊσ εννοείτε … αν κζλετε γίνετε λίγο πιο ςυγκεκριμζνοσ, να καταλάβουμε τι
ακριβϊσ εννοείτε.

Κεοχάρθσ : Το καταλάβατε. Ιςαςταν εκεί και ςασ τιμά θ παρουςία ςασ εδϊ και εκεί τότε.
Το καταλάβατε μια χαρά. Μια χαρά. Δεν μζμφομαι εςάσ.

Και ερωτϊ ζνα πράγμα τον κφριο πρόεδρο. Είναι ο κφριοσ Δζλλασ πρόεδροσ αφριο ι ο
κφριοσ Ραπάσ. Ριρατε απόφαςθ για να πάει ο κφριοσ Κάρκαλθσ κι ο κφριοσ Κεοχάρθσ, λζω
εγϊ υποκετικά, να πάει ςτθ ουμανία ι ςτθ Γιουγκοςλαβία. Κι ο κφριοσ Ραπάσ λζει «όχι ο
Κάρκαλθσ αλλά ο Γιάχοσ». Τι κα πείτε; Ι τι κα πει ο Κάρκαλθσ που δεν πάει; Είναι, καλά
καλά είπατε ότι κα πάνε 4 άτομα ι 14, δεν ζχω πρόβλθμα, αλλά γιατί να ονοματίςετε και να
ςτενοχωριςετε ανκρϊπουσ; Κι αν ο Ραπάσ πει «όχι» αφριο, γιατί να ζρκει ςε αντιπαράκεςθ
με το Γιάχο; Ι τον κάκε Γιάχο; Λζω εγϊ. Ευχαριςτϊ το ότι μασ ενθμερϊνετε που ιρκε θ
καινοφρια γραμματειακι υποςτιριξθ.

Στο βιβλίο περιουςίασ. Το οποίο με τόςο πάκοσ παςχίςαμε να γίνει. Ζγινε. Δεν περιζχει όλθ
τθν περιουςία. Κάκε χρόνο δίνετε κάποια δϊρα. Αυτά τα δϊρα εγϊ δεν τα είδα τα
τελευταία χρόνια. Αν εκλεγϊ κα ςασ καλζςω ζναν ζναν να τα αναγνωρίςετε κι αν τα βρείτε
γράψτε μου. Κα ζκετα τθν πρόταςθ, αυτά που κα δϊςετε, τα δϊρα εδϊ φζτοσ να κοςμοφν
μια Τ.Δ. Φζτοσ, εδϊ τθν Ριερία, λζω εγϊ. Του χρόνου τθν Κεφαλονιά, να τθν κάνουμε κι
ενεργό μζλοσ. Τθν άλλθ χρονιά οφτω κακεξισ να παίρνουμε απόφαςθ ποφ κα δωριςτοφν.
Ροφ κα τα δωρίςουμε τα δϊρα. Δεν υπάρχουν αυτά τα δϊρα. Ι αν υπάρχουν ςε κουτιά,
εγϊ δεν είδα κουτιά. Δε κζλω να υποκζςω οτιδιποτε άλλο. Πταν πιγα ωσ μζλοσ τθσ
Εξελεγκτικισ Επιτροπισ με τουσ άλλουσ δυο … ςυναδζλφουσ, δε μου δϊςαν οφτε το Βιβλίο
Ρεριουςίασ οφτε τα Ρρακτικά Συνεδριάςεων. Ηιτθςα το Ρρακτικό Συνεδρίαςθσ βάςθ του
οποίου πάρκθκε θ απόφαςθ, ςεισ κφριε πρόεδρε πζρςι μου αναγνϊςατε τα κακικοντα και
τισ υποχρεϊςεισ …

Ρρόεδροσ : Κφριε Κϊςτα κα αναφερκείτε μετά ς’ αυτό.

Κατςαρόπουλοσ : Αυτά κα τα πεισ μετά ςτθν ζκκεςθ τθσ εξελεγκτικισ ...

Κεοχάρθσ : ... Δεν κζλω να ξαναμιλιςω ...

Κατςαρόπουλοσ : ... Αφοφ κα ζχεισ λόγο μετά, γιατί τα ζχεισ μπερδζψει;

Κεοχάρθσ : Καλϊσ. Για τα Ρρακτικά του Συνεδρίου …

…( Αςαφισ παρζμβαςθ)…

Κεοχάρθσ : ... Δεν κζλετε;

Κατςαρόπουλοσ : ...Μετά κα ζχεισ το λόγο να μιλιςεισ ςχετικά με τθν ζκκεςθ τθσ
εξελεγκτικισ. Τϊρα κα τα πεισ; Δεν ζχουμε αναφερκεί κακόλου ςε αυτι.

Κεοχάρθσ : ... Δεν κζλω να πω περιςςότερα για τθν ζκκεςθ τθσ εξελεγκτικισ ...

Κατςαρόπουλοσ : ...Μα δεν μπορείσ τϊρα. Τϊρα μιλάμε για τα πεπραγμζνα.

Κεοχάρθσ : ...Τα λζει θ ζκκεςθ. Μου κάνατε παρατιρθςθ πζρυςι ( δεν το παίρνω επί
προςωπικοφ ), τα κακικοντα τθσ εξελεγκτικισ τα γνωρίηω.

Αλλά ότι κα υπάρχει ξεχωριςτόσ φάκελοσ για τουσ ςυνζδρουσ, για τθ Μεςογειακι, για τα
μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. Υπιρχε ξεχωριςτόσ φάκελοσ, δεν υπιρχαν αποδείξεισ.
Ριρατε απόφαςθ το Μάιο του ϋ10 τον οποίο δεν τολμιςατε, τον Λοφνιο του ϋ10 που ζγινε το
Συνζδριο να πείτε ότι εμείσ πιραμε απόφαςθ και αυτοί κα είναι δωρεάν εδϊ. Γιατί δεν το
είπατε; … Τθ Μεςογειακι, τουσ φιλοξενοφμενουσ, τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ...

...(Αςαφισ διάλογοσ )...

Κατςαρόπουλοσ : ... Βιάηεςαι ...

Κεοχάρθσ : ... Δεν βιάηομαι ...

Κατςαρόπουλοσ : ... Γιατί ο λόγοσ ςου δόκθκε, όπωσ μίλθςε ο Θλίασ, όπωσ μίλθςε ο
Βαςίλθσ, να κρίνεισ αυτά που είπα ςτθν ζκκεςθ πεπραγμζνων .

Κεοχάρθσ : ...Εγϊ δεν κζλω ... δεν ιρκα εδϊ για να …

Κατςαρόπουλοσ : ... Κάνε λίγο υπομονι ...

Κεοχάρθσ : ... Δεν ιρκα για αντιπαράκεςθ ...

Κατςαρόπουλοσ : ...Πταν κα αναφερκοφν οι ταμίεσ ςχετικά με τα οικονομικά, να
αναφερκείσ ςτο κζμα του πορίςματοσ τθσ εξελεγκτικισ επιτροπισ.

Και νομίηω ότι πρόεδροσ είναι ο κφριοσ Βόγδοσ, δεν είςαι εςφ.

Κεοχάρθσ : ...Δθλαδι εγϊ δεν ζχω κζςθ; ...

Κατςαρόπουλοσ : ... Αυτόσ υπογράφει. Γιατί του αφαιρείσ το λόγο και τθν ικανότθτα εκείνοσ
να εκφραςτεί; Και να αναφζρει … ςαν μζλοσ ...

Κεοχάρθσ : ... Συγγνϊμθ, εγϊ δεν ζχω κζςθ; ...

Κατςαρόπουλοσ: Σαν μζλοσ, εφόςον υπογράφεισ αυτά που λζει θ εξελεγκτικι...

Κεοχάρθσ : ...Κφριε πρόεδρε, ηιτθςα το λόγο και μου δόκθκε ο λόγοσ μζςω των ςυνζδρων
...

Κατςαρόπουλοσ : ... Για να κρίνεισ και να πεισ τισ προτάςεισ ςου και τισ κρίςεισ ςου όςον
αφορά τα κζματα τθσ ζκκεςθσ πεπραγμζνων. Πχι τθσ ζκκεςθσ εξελεγκτικισ επιτροπισ.

Κεοχάρθσ : Δεν είπα τθν ζκκεςθ τθσ εξελεγκτικισ επιτροπισ.

Κατςαρόπουλοσ : Μα αυτό λεσ τϊρα.

Κεοχάρθσ : Τθν ζκκεςθ πεπραγμζνων.

Κατςαρόπουλοσ : ... Θ ζκκεςθ πεπραγμζνων αναφζρει πουκενά για ιςολογιςμοφσ; …

Κεοχάρθσ : ...Κζλω να ενθμερϊςω το Σϊμα κφριε πρόεδρε! Αντιλαμβανόμαςτε. Πτι δεν
υπάρχουν αποδείξεισ ότι οι φιλοξενοφμενοι, οι Μεςογειακοί ιρκαν δωρεάν. Ευχαριςτϊ
πολφ.

...(Αςαφισ διάλογοσ )...

Βαςιλάκθσ : Κφριε πρόεδρε κα ςασ παρακαλζςω ςαν πρόεδροσ του ςυνεδρίου, κα πρζπει
να διευκφνετε μια ςυηιτθςθ. Ακοφω με πάρα πολφ προςοχι τόςθ ϊρα τον κφριο πρόεδρο
του Εκνικοφ τμιματοσ να παρεμβαίνει ςυνεχϊσ ςτθ κζςθ ςασ. Κα ςασ παρακαλζςω να
κάνετε τθ δουλειά ςασ. Ευχαριςτϊ πολφ.

Αντιπρόεδροσ Γιαννακόπουλοσ : ...Ραρακαλϊ κφριοι, να πω εγϊ να κατεβοφμε όλοι εμείσ
κάτω, να διευκφνει ο κφριοσ πρόεδροσ τθ ςυηιτθςθ;

Εγϊ κατεβαίνω.

Ρρόεδροσ : ... Εςείσ είςαςτε εδϊ πζρα για να απολογθκείτε και να απαντιςετε ςε αυτά που
είναι να ςασ κζςει το ςϊμα.

Αντιπρόεδροσ Γιαννακόπουλοσ : ...( εκτόσ μικροφϊνων ) ... ...Κατεβαίνω για να διευκολφνω
τον κφριο πρόεδρο.

...(Αςαφισ διάλογοσ )...

Ρρόεδροσ : Είπα και ςτθν αρχι ότι ικελα να με διευκολφνετε.

Αντιλαμβάνομαι ότι ο κακζνασ όταν κα λάβει το λόγο κζλει να πει αυτά που κζλει να πει,
να προςπακοφμε όμωσ όςο μποροφμε να είμαςτε μζςα ςε μια ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία
που ςασ ανακοίνωςα και κανζνασ δεν είδα να διαφωνεί. Ιδθ ςπαταλιςαμε πάρα πολφ
χρόνο ςτο πρϊτο κζμα. Καλϊ τον πρόεδρο του Εκνικοφ τμιματοσ που κα κλείςει το πρϊτο
κζμα να είναι όςο το δυνατόν κι αυτόσ πιο ςφντομοσ, να απαντιςει ςτα ερωτιματα που
τζκθκαν και ςτθ ςυνζχεια κα προχωριςουμε ςτθν ψθφοφορία όπωσ ορίςαμε ςτθν αρχι.

¶γνωςτοσ : Κφριε πρόεδρε πριν απ’ αυτό, μιπωσ πρζπει να είςτε μόνο εςείσ επάνω με τον
κφριο γραμματζα;

Ρρόεδροσ : Σασ είπα και πριν ότι το προεδρείο του Εκνικοφ τμιματοσ είναι εδϊ για να
απαντιςει ςτα δικά ςασ ερωτιματα. Γι’ αυτό είναι εδϊ… Κάνει τον απολογιςμό του. Εςείσ
τουσ ρωτάτε κι αυτοί απαντάνε. Ο πρόεδροσ και τα υπόλοιπα μζλθ του διοικθτικοφ
Συμβουλίου. Δεν νομίηω ότι υπάρχει λόγοσ να είναι κάτω, να τουσ ανεβάηουμε πάνω και
μετά ξανά κάτω. Γιατί αυτοί κα απαντάνε ςτα ερωτιματά ςασ.

Κατςαρόπουλοσ : Οφτωσ ι άλλωσ δεν ζχει κάποια ζννοια να κάκομαι κάτω ι να κάκομαι
εδϊ γιατί κα ηθτιςω το λόγο και από κάτω κα τον ηθτιςω και από δω. Απλά κα πρζπει να
μετακινοφμαι. Εάν ζχετε κάποιο πρόβλθμα να κατζβω.

¶γνωςτοσ : Κφριε πρόεδρε ςυγνϊμθ, αλλά όταν μιλάει επάνω ο οποιοςδιποτε ςυνάδελφοσ
εςείσ δεν πρζπει να παρεμβαίνετε.

...(Αςαφισ διάλογοσ )...

¶γνωςτοσ : ... Ο πρόεδροσ με τον κφριο γραμματζα ...

Κατςαρόπουλοσ : ... Ηθτϊ ςυγνϊμθ αλλά όταν κάποιοσ ανεβαίνει ςτο βιμα, κα πρζπει να
κατανοεί για ποιο λόγο ανεβαίνει. Ανζβθκε λοιπόν ο κφριοσ Κεοχάρθσ γι’ αυτό και παρζβθν
ενϊ δεν μίλθςα κακόλου οφτε ςτον κφριο Βαςιλάκθ οφτε ςτον κφριο Γιαννακόπουλο, γιατί ο
κφριοσ Κεοχάρθσ αντί να κρίνει τθν ζκκεςθ πεπραγμζνων τθ δικι μου, άρχιςε να

αναφζρεται ςε κζματα τθσ εξελεγκτικισ επιτροπισ. Γι’ αυτό κι ζκανα παρζμβαςθ, γιατί κα
του δοκεί αργότερα ο λόγοσ να αναφερκεί ςε αυτά. Δεν του ςτζρθςα το λόγο.

...(Αςαφισ διάλογοσ )...

Κατςαρόπουλοσ : ... Εν πάςθ περιπτϊςει ασ μθν μπαίνουμε ςε διάλογο.

Εγϊ κζλω να ευχαριςτιςω τον Θλία γιατί με ζκανε να νιϊςω κι εγϊ ςυμμακθτισ του ςτθν
τρίτθ Γυμναςίου και παράλλθλα να τον ευχαριςτιςω για τισ παρατθριςεισ του που πάντα
είναι εφςτοχεσ. Πμωσ κακζνασ από εμάσ ζχει τθ δυνατότθτα να κρίνει πολλζσ φορζσ κάποια
πράγματα με το δικό του τρόπο και με τθ γνϊςθ που ζχει ι με τθν εμπειρία του. Ζτςι λοιπόν
όςον αφορά τα κζματα γιατί είναι πολλά και αν παραλείψω κάποιο να με ςυγχωρζςετε,
όςον αφορά το κζμα του Καταςτατικοφ για τα τζςςερα χρόνια, κα ικελα να δείξω ςτον
Θλία ότι το Καταςτατικό μασ ςτθν πρϊτθ ςελίδα, αυτό που πιρατε το καινοφργιο, λζει ότι
το ίδιο Καταςτατικό τροποποιικθκε ςτα Χανιά το 2005, το ίδιο Καταςτατικό ςτο
Ρανελλινιο Συνζδριο ςτθν Καλαμπάκα το 2006, το ίδιο Καταςτατικό ςτθ Κάςο το 2007.
Κρατιςτε τισ θμερομθνίεσ, είναι ϋ05, ϋ06 καιϋ07. Αυτό λοιπόν αν ζδινε λίγο προςοχι ςε
κάποιο άρκρο του Καταςτατικοφ που λζει ότι το Καταςτατικό τροποποιείται κάκε δφο
χρόνια, κα ζβλεπε ότι δεν μποροφμε κάνοντασ

τροποποίθςθ το 2005, θ τροποποίθςθ του 2006 να τθν κάνουμε το 2006.

Το Ρρωτοδικείο βάςει του άρκρου του κανονιςμοφ του Καταςτατικοφ μασ, οφείλει να
δεχτεί αίτθςθ αλλαγισ Καταςτατικοφ μετά από δφο χρόνια από τθν απόφαςθ, θ οποία
απόφαςθ του 2005 βγικε το 2006. Ππωσ βλζπετε θ επόμενθ απόφαςθ τθρϊντασ το
Καταςτατικό βγικε το 2008. Και θ καινοφργια απόφαςθ βγικε 13/01/2011 δθλαδι δυο
χρόνια μετά. Κατά ςυνζπεια δεν είναι δικι μασ υπαιτιότθτα θ κακυςτζρθςθ, όπωσ ο Θλίασ
κζλει να φανεί, τθσ ζκδοςθσ του νζου Καταςτατικοφ. Απλά το Ρρωτοδικείο ακολουκεί τθ
διαδικαςία που ορίηεται απ’ το Καταςτατικό, που λζει νωρίτερα από δφο χρόνια δεν μπορεί
να γίνει τροποποίθςθ. Γι’ αυτό άλλωςτε κα ακολουκιςει και μετά από λίγο θ ςυηιτθςθ για
τθν τροποποίθςθ του Καταςτατικοφ.

Εδϊ ζχουμε εντοπίςει, τα βλζπετε με κίτρινο, δεν τα βάλαμε μζςα, είναι κι αυτά αλλαγζσ
του Καταςτατικοφ, οι οποίεσ δεν ξζρω βζβαια για ποιο λόγο, ζγιναν ςτο παρελκόν και δεν
ζχουνε μπει ςτο Καταςτατικό αυτό. Και εδϊ κα ςυμφωνιςω με τον Θλία ιδθ το ζχουμε
κάνει αυτό. Πμωσ από τθ ςτιγμι που το Καταςτατικό ιταν ςτο Ρρωτοδικείο, δεν
μποροφςαμε να προςκζςουμε και αυτζσ τισ τροποποιιςεισ μζςα. Αυτό είναι κάτι που κα

γίνει, εφόςον αποφαςιςτοφν νζεσ αλλαγζσ Καταςτατικοφ ςιμερα ι αφριο, για να πάνε
πακζτο με τα προθγοφμενα. Τρίτον : για το ζλλειμμα τθσ Γραμματείασ νομίηω ότι ιμουν
ςαφισ.

Το αναγνϊριςα και εγϊ ότι υπάρχει ζλλειμμα Γραμματείασ. Πμωσ ζνασ άνκρωποσ εκεί
κάτω δεν μπορεί να ανοίγει τισ πόρτεσ, να προςφζρει καφζ ςε κάποιουσ ςυναδζλφουσ που
ζρχονται, να τυπϊνει ταυτότθτεσ, να μπαίνει ςτον ξενϊνα, να πθγαίνει ςτο ταχυδρομείο,
είναι ζνα πραγματικό πρόβλθμα.

Κατά ςυνζπεια λοιπόν το αναγνωρίςατε αυτό, ιδθ το αίτθμά μασ ςτο Αρχθγείο
ικανοποιικθκε όπωσ ςασ είπα, κεωρϊ ότι θ νζα διοίκθςθ που κα προκφψει από τισ
αρχαιρεςίεσ μεκαφριο, κα ζχει ζναν πολφτιμο ςυνεργάτθ, άξιο ςυνεργάτθ, είναι ζνασ
άνκρωποσ που τον γνωρίηω προςωπικά και πιςτεφω ότι αυτό το πρόβλθμα κα λυκεί.

Πςον αφορά τισ επιςκζψεισ τϊρα, που αναφερκικατε. Κα ςασ πω ότι όςο ιμουν ςτθν
ενζργεια, γιατί αποςτρατεφτθκα το Μάρτιο, λόγω τθσ μθ φπαρξθσ χοριγθςθσ φφλλων
πορείασ, ζκανα χριςθ τθσ προςωπικι μου άδειασ.

Ζτςι λοιπόν ζχανα 16 θμζρεσ προςωπικι άδεια προκειμζνου να κινθκϊ για κζματα και
υποχρεϊςεισ τθσ Δ.Ε.Α. Είτε ςτο Ελλθνικό τμιμα είτε ςτο εξωτερικό. Καταλαβαίνετε λοιπόν
ότι ιταν πάρα πολφ δφςκολο να κινθκϊ ςε όλθ τθν Ελλάδα προκειμζνου να κάνω
ενθμερϊςεισ ι για το επαγγελματικό Ταμείο ι για τθ Δ.Ε.Α. Στο παρελκόν ικανοποίθςα
κάποια αιτιματα τθσ Τ.Δ. Κεςςαλονίκθσ για μια ενθμζρωςθ που κάναμε για το
επαγγελματικό Ταμείο, ςτα Λωάννινα όπου μετείχαν οι όμοροι νομοί και δεν κυμάμαι ςε
ποια άλλθ πόλθ. Και ςτθν Αλεξανδροφπολθ. Οι υπόλοιπεσ λοιπόν, οι υπόλοιπεσ λοιπόν
μετακινιςεισ μου που όλοι λζτε ότι ζγιναν για προεκλογικοφσ λόγουσ, ζγιναν λόγω του ότι
είχα ελεφκερο χρόνο αφ ενόσ και κυρίαρχα γιατί δζχτθκα προςκλιςεισ. Ο Μανϊλθσ ο
Ηαχαριουδάκθσ μου ζςτειλε μια πρόςκλθςθ προκειμζνου να κατζβουμε ςτο Θράκλειο, είναι
ζτςι Μανϊλθ; Φϊναξζ το να ακουςτεί. Ναι. Μπράβο! Ρροκειμζνου να κατζβουμε ςτο
Θράκλειο να κάνουμε μια ενθμζρωςθ για τθ Δ.Ε.Α. και το επαγγελματικό Ταμείο.
Κεωριςαμε ςκόπιμο εφόςον κα κατζβουμε ςτο Θράκλειο να μεταβοφμε και ςτουσ
υπόλοιπουσ νομοφσ που υπάρχουν Αςτυνομικζσ Σχολζσ, προκειμζνου αυτι θ μετακίνθςθ
και τα ζξοδα μετακίνθςθσ να γίνουνε μια φορά. Ρραγματικά είχαμε μεγάλθ επιτυχία εκεί,
όμωσ επειδι και ο κφριοσ Κεοχάρθσ αναφζρκθκε ςτθν εγγραφι νζων μελϊν, οι Τ.Δ. και
καταλαβαίνετε πόςο δφςκολο είναι για τθν ομάδα που πθγαίνει για ενθμζρωςθ να μοιράηει
μετά τθν ενθμζρωςθ αιτιςεισ ςε ζναν ζναν, είναι πάρα πολφ δφςκολο. Και δεν είναι και
πρζπον. Εκεί λοιπόν εφόςον υπιρχε κάτι ηεςτό, οι Τ.Δ., και αυτό είναι το παράπονό μου,
όπωσ και ςτθ Κράκθ, δεν λειτοφργθςαν. Εφόςον λοιπόν οι Τ.Δ. δεν ζχουν τθν ικανότθτα
ζχοντασ τθν αμεςότθτα να λειτουργιςουν με τουσ ανκρϊπουσ που είναι γφρω τουσ και
τουσ βλζπουνε κάκε μζρα, γιατί παραπονιόςαςτε ότι το Εκνικό τμιμα δεν κάνει τίποτα, που

είναι πιο μακριά; Εςείσ είςαςτε αυτοί που είςαςτε οι αγγελιοφόροι ςτισ Τοπικζσ ςασ
Διοικιςεισ με τισ προςωπικζσ ςασ γνωριμίεσ. Το ίδιο ζγινε και με τθ Κράκθ.

Μασ ηθτικθκε να ανεβοφμε ςτισ ςχολζσ για να κάνουμε ενθμζρωςθ.

Χριςτο είναι ζτςι; … Μπράβο! Εγϊ ςυνεχάρθν πριν το Χριςτο, κφμιςε μου το όνομα ...

...(Αςαφισ διάλογοσ )...

¶γνωςτοσ : ... Ο Δθμιτρθσ ...

Κατςαρόπουλοσ : ... Ο Δθμιτρθσ ζχει κάνει μια υπζροχθ δουλειά πάνω ςτθ ςχολι ςτθν
Ξάνκθ. Ζχει ζνα γραφείο με μια ςθμαία τθσ Λ..Α., με αναμνθςτικά, με πάρα πολλά
πράγματα. Του υποςχζκθκα ότι κα του ςτείλω αναμνθςτικά.

Και ιδθ ςυηθτάμε για ζνα ςτιλ αναμνθςτικοφ τζτοιου και όχι ςτυλό, είναι αυτό εδϊ όπωσ το
βλζπετε, κα το δίνουμε, αυτό είναι ζνα γερμανικό, μου το ζδωςαν οι Γερμανοί που το
χρθςιμοποιοφν για να το δίνουν ςε νζουσ αςτυνομικοφσ, κεωρϊ ότι είναι πάρα πολφ
χριςιμο από ζνα ςτυλό. Πλοι οι αςτυνομικοί χρειάηονται και βάηουν ςε ζνα φάκελο κάποια
πράγματα, άλλωςτε πάνω ςε ζνα γραφείο αυτό είναι λίγο κράχτθσ, αν μου επιτρζπεται θ
ζκφραςθ, προςπακοφμε να βελτιωκοφμε. Του Χριςτου του υποςχζκθκα να του ςτείλω
κάποια πράγματα, επειδι είχαμε τισ παραγγελίεσ για τα αναμνθςτικά του ςυνεδρίου δεν
προλάβαμε να τα πάρουμε μαηί, είναι όμωσ διακζςιμα, κάποια ςτιγμι κα ςταλοφν.
Ριςτεφω το καινοφργιο Διοικθτικό Συμβοφλιο να ςασ ςτείλει κάποια πράγματα και
ενδεχόμενα να δεχτεί να φτιάξει κάτι ςαν κι αυτό, που κεωρϊ ότι είναι πολφ καλό για τουσ
νζουσ και να πάρετε και κάποια τζτοια.

…(αςαφισ διάλογοσ) …

Κατςαρόπουλοσ : ...Εντάξει. Πςον αφορά ...

… (αςαφισ παρζμβαςθ) …

Κατςαρόπουλοσ : ... Πςον αφορά τθν κεϊρθςθ βιβλίων, ςε αυτό νομίηω κα πρζπει να ςασ
απαντιςει θ εξελεγκτικι Επιτροπι.

Με τισ επιςτολζσ. Εμείσ δεν μποροφμε να καταλάβουμε και δεν κεωρϊ ότι λζτε ψζματα,
γιατί όλεσ οι Τ.Δ. παραλαμβάνουν τα γραφεία τουσ, ενϊ εςείσ ςυγκεκριμζνα ζντυπα ι
ςυγκεκριμζνεσ επιςτολζσ, δεν τισ παραλαμβάνετε.

Ζκανα μία απλι ςκζψθ. Μιπωσ επειδι βρίςκεςτε ςτο άλλο κτίριο και όχι ςτθ Διεφκυνςθ,
πάνε οι επιςτολζσ εκεί και κάποιοσ δεν τισ παραλαμβάνει ι τισ πετάει κάπου προκειμζνου
να τισ πάρετε; Δεν ξζρω!

Πςον αφορά τθν φλθ του περιοδικοφ για τα 45 χρόνια. Σαφϊσ υπάρχουν πάρα πολλζσ ιδζεσ
για το τι κα μποροφςε να γίνει. Ο εκδότθσ του περιοδικοφ επζλεξε αυτό τον τφπο, αυτι τθν
φλθ και τθν ζβαλε. Αν ρωτοφςα κάποιον άλλο ςίγουρα κα ζλεγε κάτι άλλο. Κζλουμε
ςθμαντικζσ παρατθριςεισ και προτάςεισ, κα τισ ζχουμε υπόψθ μασ, οι επόμενοι που κα
ρκοφν διαβάηοντασ τα πρακτικά κα τισ εντοπίςουν.

Πςον αφορά για τθν ιςτοςελίδα. Θ Λςτοςελίδα ξεκίνθςε με μια δαπάνθ, γιατί τόςα ιταν θ
δυνατότθτά μασ εκείνθ τθ ςτιγμι, 800,00 (οχτακοςίων) ευρϊ.

Με 800,00 (οχτακόςια) ευρϊ δεν φτιάχνεισ ιςτοςελίδα; Ζτςι δεν είναι;

¶γνωςτοσ : ... Με λιγότερα ...

Κατςαρόπουλοσ : ... Εντάξει εςείσ βρίςκετε, εμείσ δεν βρίςκουμε ςτθν Ακινα. Από κει και
μετά λοιπόν θ ςυμφωνία που είχαμε με τθν εταιρεία ιτανε να μασ ςτιςει τθν ιςτοςελίδα,
ςυμφωνϊ με τον Θλία ότι δεν είναι ότι καλφτερο, όμωσ ζπρεπε εμείσ να τροφοδοτοφμε τθν
ιςτοςελίδα με φλθ. Ππωσ ο Θλίασ κάνει. Αυτό λοιπόν ιταν πάρα πολφ δφςκολο ςτθν αρχι
να το κάνει ο Κυριάκοσ.

Λόγω ζλλειψθσ χρόνου. Ηιτθςα από το Διοικθτικό Συμβοφλιο, επειδι κζλαμε να
ανεβάςουμε κάποια πράγματα, λόγω τθσ πίεςθσ του ότι θ ςελίδα μασ ιτανε ανενεργι, να
αναλάβει ο γιοσ μου να τροφοδοτεί και να ςυντθρεί τθν ιςτοςελίδα. Ο γιοσ μου είναι
απόφοιτοσ του Ρανεπιςτθμίου του Γκρίνουιτσ ςε κζματα τεχνολογίασ υπολογιςτϊν και

δικτφων. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο κεϊρθςε ότι ζπρεπε να του δϊςει 50,00 (πενιντα) ευρϊ
κάκε μινα ςαν αμοιβι.

Εγϊ δεν ςυμμετείχα ςε αυτό, εγϊ δεν ηιτθςα χριματα, ιταν απόφαςθ του Διοικθτικοφ
Συμβουλίου και ιτανε κεωρϊ ομόφωνθ. Κεωρϊ ότι δεν είναι το ιδανικότερο. Κεωρϊ ότι
ίςωσ είναι ανεπίτρεπτο. Λδιαίτερα για μζνα που είμαι πρόεδροσ. Πμωσ για μασ ιταν μια
λφςθ πρϊτθσ ανάγκθσ όπωσ και για το κζμα τθσ τιρθςθσ του μαγνθτικοφ αρχείου,
ψάχνουμε να βροφμε, κα ψάξουμε να βροφμε τι είναι καλφτερο για το κζμα τθσ
ιςτοςελίδασ μασ.

Για το κζμα του Ραγκοςμίου Συνεδρίου ςτθ ουμανία. Σασ είπα και πριν ότι θ επιλογι μασ
είχε να κάνει με το γεγονόσ ότι ζπρεπε να βροφμε φτθνά ειςιτιρια για τθ μετακίνθςθ των
ανκρϊπων. Ζνα ιταν αυτό και δεφτερο ιταν οι θμερομθνίεσ που τίκενται από τθν Διεκνι
Γραμματεία. Επιλζξαμε κάποιουσ ανκρϊπουσ, αυτό δεν δεςμεφει το επόμενο Διοικθτικό
Συμβοφλιο που κα βγει να αλλάξει αυτοφσ τουσ ανκρϊπουσ.

...Διακοπι μικροφϊνου...

Κατςαρόπουλοσ : ... Ζτςι επιλζξαμε όχι 4 ανκρϊπουσ κφριε Βαςιλάκθ. Επιλζξαμε 3. Αυτό
λοιπόν το κεωρϊ πάρα πολφ ςθμαντικό γιατί εάν ο ζνασ δεν μπορεί να πάει για κάποιουσ
λόγουσ, ενδεχόμενα να μποροφν να πάνε οι άλλοι δφο ϊςτε να υπάρχει ςυνζχεια, να
υπάρχει επικοινωνία, να υπάρχει γνωριμία. Ξζρετε πάρα πολφ καλά ότι όταν βρεκείσ μόνοσ
του ςε ζνα ξζνο κράτοσ, ςε ζνα χϊρο όπωσ είναι αυτόσ, νιϊκεισ άβολα, απομονϊνεςαι, δεν
ξζρεισ με ποιόν να μιλιςεισ, δεν ξζρεισ πϊσ να ςτθρίξεισ μια πρόταςθ. Κζματα πάρα πολφ
ςθμαντικά για τθ ςυνζχεια του Ελλθνικοφ τμιματοσ μετά από μζνα, εκεί ζξω. Πςον αφορά
το Ρανελλινιο Συνζδριο του 2014 κάναμε μια πρόταςθ να το αναλάβει το Ελλθνικό τμιμα.
Το Ραγκόςμιο Συνζδριο, ςυγνϊμθ.

Αυτι τθ ςτιγμι είμαςτε ςτθν διαδικαςία ςυγκζντρωςθσ προςφορϊν, προκειμζνου να
καταλιξουμε ςτθν καλφτερθ, να φτιάξουμε ζναν φάκελο, ενδεχόμενα να το κάνει το νζο
Διοικθτικό Συμβοφλιο τϊρα, προκειμζνου να υποβλθκεί ςτθ ουμανία το 2014, που κα
περιζχει μζςα πόςτερ, εκδρομζσ και γενικά το πρόγραμμα του ςυνεδρίου, ϊςτε οι ςφνεδροι
από κάτω να επιλζξουν μεταξφ τθσ Ελλάδασ και τθσ Γερμανίασ, που είναι οι δφο χϊρεσ που
διεκδικοφν το ςυνζδριο του 2014. Κεωρϊ ότι είναι πολφ ςθμαντικό το 2014 το ςυνζδριο να
γίνει εδϊ.

...(Αςαφισ διάλογοσ )...

Κατςαρόπουλοσ : ... Δεν ζχω βλζψεισ για αυτά που είπε ο Μιχαλάκθσ για πρόεδροσ…

Πςον αφορά τα ερωτιματα που ζβαλε ο κφριοσ Γιαννακόπουλοσ.

Στθ μεςογειακι ςυνάντθςθ πάρκθκε απόφαςθ και ςυναίνεςε, ιταν κι αυτόσ ςφμφωνοσ, ςτο
να ςτείλουμε τζςςερισ ανκρϊπουσ ςτθν Κφπρο.

Ρροτάκθκαν λοιπόν αυτοί οι άνκρωποι, ςυμφωνικθκε να πάνε τζςςερισ άνκρωποι,
αναφερόμενοι ςτθ δαπάνθ ζγινε αποδεκτι από τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, όταν
προζκυψε κϊλυμα ςτουσ δφο, εγϊ τι ζπρεπε να κάνω; Να χάςω τθν ευκαιρία να ςτείλω δφο
νζουσ ανκρϊπουσ ζξω; Γιατί κα ζπρεπε να ρωτιςω ζναν ζναν τα μζλθ του Διοικθτικοφ
Συμβουλίου όταν υπάρχει απόφαςθ για τζςςερα, για το ποιόσ κα είναι το πρόςωπο. Οφτωσ
ι άλλωσ όταν επιλζγουμε ανκρϊπουσ δεν επιλζγουμε μόνο με κριτιριο τα πρόςωπα.
Επιλζγουμε και με τισ δυνατότθτεσ, επιλζγουμε και με τθ ςυνζχεια, επιλζγουμε και με τθν
ικανότθτα των προςϊπων. Κεωρϊ λοιπόν και είναι ευκφνθ μου να επιλζξω και να προτείνω
αυτά τα δφο νζα κορίτςια. Ροφ είναι το λάκοσ μου;

Και γιατί κα ζπρεπε να ρωτιςω τουσ υπόλοιπουσ αν υπάρχει απόφαςθ για τζςςερα άτομα;
Για τθν αντικατάςταςθ των δφο.

Πςον αφορά που είπε ο κφριοσ Γιαννακόπουλοσ ότι κινείται μόνοσ του με δικά του ζξοδα
για να κάνει επιςκζψεισ. Ωσ πρϊτοσ αντιπρόεδροσ ζπρεπε να ξζρει ότι και από το
Καταςτατικό και από τον κανονιςμό λειτουργίασ, θ αρμοδιότθτα του Αϋ αντιπροζδρου είναι
κακαρά θ εγγραφι μελϊν ςτθν Ζνωςθ. Ρότε ηιτθςε ο κφριοσ Γιαννακόπουλοσ να πάει με
κάποιο άλλο μζλοσ του Εκνικοφ τμιματοσ μια περιοδεία ι ςε ςχολζσ για να μπορζςει να
κάνει αυτι τθν ενθμζρωςθ και του το αρνθκικαμε; Ακόμα κι όταν ηθτιςαμε να πάμε ςτθν
Κριτθ ςτο κφριο Ηαχαριουδάκθ, δεν κζλθςε να ςυμμετάςχει. Και μάλιςτα δθμιοφργθςε και
ζνα πρόβλθμα, το ποιόσ κα καλφψει τα ζξοδα τα δικά μασ, αν κα τα καλφψει το Ταμείο
επειδι ο Μανϊλθσ ηιτθςε να πάμε για ενθμζρωςθ του Ταμείου ι αν κα τα καλφψει το
Εκνικό τμιμα.

Για τον κφριο Κεοχάρθ τϊρα. Αναφζρκθκα και είπα πριν, ότι ζχουμε τεχνικζσ δυςκολίεσ για
το κζμα τθσ κράτθςθσ τθσ ειςφοράσ για τθ Δ.Ε.Α. μζςω του ΤΕΑΡΑΣΑ. Αναφερκικατε και
είπατε ότι χρειάηονται αιτιςεισ. Σαφϊσ.

Αυτζσ είναι οι τεχνικζσ δυςκολίεσ, από τθ ςτιγμι που δεν μποροφμε να βροφμε τουσ
απόςτρατουσ πϊσ κα πάμε να τουσ ηθτιςουμε αίτθςθ;

¶γνωςτοσ : ...( εκτόσ μικροφϊνων ) ...Συνεπϊσ πζντε χιλιάδεσ τόςα μζλθ τα χάςαμε.

Κατςαρόπουλοσ : ... Ασ ενεργοποιθκοφν οι Τοπικζσ που ζχουνε τουσ ανκρϊπουσ δίπλα τουσ,
που τουσ βλζπουν κάκε μζρα, προκειμζνου να ζχουν και οι Τοπικζσ ζςοδα, προκειμζνου και
το Εκνικό τμιμα να ζχει ζςοδα και μθ ρίχνετε, απεμπολείτε τθν ευκφνθ τθσ Τοπικισ προσ το
Εκνικό τμιμα. Το Εκνικό τμιμα ςυμπαρίςταται, ςυμβάλει, βοθκάει, αλλά κουνιςτε κι εςείσ
τα χζρια ςασ.

Τα 260 μζλθ, κφριε Κεοχάρθ επιτρζψτε μου να ολοκλθρϊςω, δεν κζλω να μποφμε ςε
διάλογο, τα 260 μζλθ που αναφερκικατε δεν προζκυψαν από το ταξίδι μασ που κάναμε
εμείσ προκειμζνου να ενθμερϊςουμε τον κόςμο. Ρροζκυψαν και από Τ.Δ. που δεν πιγαμε
ποτζ όμωσ από τθ δικι τουσ δραςτθριοποίθςθ ζγραψαν αυτά τα μζλθ. Τα μζλθ που
γράφτθκαν ςτισ Τ.Δ. που περάςαμε για ενθμζρωςθ είναι, αν εξαιρζςουμε τθν Ξάνκθ, είναι
κάτω από 20. Και ςτο επαγγελματικό Ταμείο και ςτθ Δ.Ε.Α. αυτό δεν δείχνει αδιαφορία κα
ζλεγα του Εκνικοφ τμιματοσ, δείχνει αδιαφορία πρϊτιςτα των Τ.Δ., γιατί αυτό που ιταν να
κάνουμε εμείσ το κάναμε. Και κάτι άλλο, μιασ και αναφερκικατε για τθν εγγραφι μελϊν.
Λειτουργοφςατε ςε ςχολεία αρκετά χρόνια.

Ρόςουσ νζουσ γράψετε ςτο επαγγελματικό ταμείο; …

Δεν είδαμε πολλζσ αιτιςεισ ςε ςχζςθ με τον κόςμο.

Κεοχάρθσ : Επειδι μου κάνατε παρατιρθςθ προθγουμζνωσ για το επαγγελματικό Ταμείο,
να ςασ απαντιςω. Ρότε φφγατε από τθν ενζργεια;

Κατςαρόπουλοσ : Τον Μάρτιο.

Κεοχάρθσ : Φζτοσ ι πζρυςι;

Κατςαρόπουλοσ : ... 31/12, 24/12 ...

Κεοχάρθσ : ... Αποχωριςατε πζρυςι, ναι ι όχι;

Κατςαρόπουλοσ : Ναι.

Κεοχάρθσ : ... Με ποια ιδιότθτα περιζρχεςτε όταν εγϊ και ο κφριοσ Κεοδωρόπουλοσ ωσ
απόςτρατοι αποχωριςαμε απ’ το ΤΕΑΕΤΔΕΑ κι εςείσ δεν αποχωριςατε;

Κατςαρόπουλοσ : ...Με δικι ςασ ζγκριςθ μπικα ...

Κεοχάρθσ : ...Πχι βζβαια! Συνεχίηετε να είςτε ακόμθ ταμίασ του ΤΕΑΕΤΔΕΑ ...

Κατςαρόπουλοσ : ... Κάνετε πολφ μεγάλο λάκοσ ...

Κεοχάρθσ : Εγϊ κάνω λάκοσ;

Κατςαρόπουλοσ : Κάνετε πολφ μεγάλο λάκοσ, κα το κουβεντιάςουμε μετά.

Κεοχάρθσ : ... Αυτό είπατε προθγουμζνωσ, εγϊ να μθν πω εγϊ για το ΤΕΑΕΤΔΕΑ, να πείτε
εςείσ ...

Κατςαρόπουλοσ : ... Αναφζρομαι ςε αυτό ... που εςείσ είπατε ...

Κεοχάρθσ : ... Δεν μπορείτε να αναφζρεςτε για το ΤΕΑΕΤΔΕΑ οφτε να ζχετε λόγο, αφοφ
είςαςτε απόςτρατοσ.

Κατςαρόπουλοσ : ... Ωραία. Πςον αφορά το βιβλίο υλικοφ, δεν βρικατε κάποια πράγματα.
Το αναφζρατε αυτό; ...

Κεοχάρθσ : ( εκτόσ μικροφϊνων ) ... Δεν μου το δϊςατε!

…(αςαφισ διάλογοσ)…

Ρρόεδροσ : Ραρακαλϊ να μθν προκαλοφμε το διάλογο γιατί ζτςι δεν κα καταλιξουμε
πουκενά. Απαντιςτε ςτα ερωτιματα που ζχουν κζςει με ςαφινεια για να ολοκλθρϊςουμε.

Κατςαρόπουλοσ : Δεν ζχω κάτι άλλο να πω. Νομίηω πωσ κάλυψα τα ερωτιματά ςασ,
ευχαριςτϊ πολφ για τον χρόνο ςασ.

Ρρόεδροσ : Ευχαριςτϊ κι εγϊ πολφ κφριε πρόεδρε, ςτο ςθμείο αυτό κα ικελα να κθρφξω
περαιωμζνθ τθ ςυηιτθςθ του πρϊτου κζματοσ, που αναφζρεται ςτθν ζγκριςθ
πεπραγμζνων και οικονομικοφ απολογιςμοφ ζτουσ 2010.

Ππωσ προανζφερα θ ψθφοφορία … κα τθν κάνουμε μαηί με τα επόμενα κζματα που
αναφζρονται ςτο, ςτθν ενότθτα του Ταμείου. Θ ϊρα είναι δϊδεκα παρά πζντε, νομίηω ότι
αντζχετε λίγο ακόμθ, να προχωριςουμε ...

...(αςαφισ διάλογοσ )...

...Εγϊ κα ζλεγα να προχωριςουμε λίγο ακόμθ. Τι κζλετε διάλλειμα ι να προχωριςουμε; ...

...( αςαφισ διάλογοσ )...

...Θ ϊρα είναι δϊδεκα παρά πζντε, κα παρακαλοφςα, δϊδεκα και δζκα το αργότερο, να
είμαςτε όλοι πίςω για να ςυνεχίςουμε.

... (διακοπι μικροφϊνου) ...

Ρρόεδροσ : Βοθκιςτε μασ λίγο, αν λείπει κάποιοσ από αυτοφσ που κάκονται δίπλα ςασ να
μασ ενθμερϊςετε, να μποροφμε να το ςθμειϊςουμε.

...(αςαφισ διάλογοσ )...

Ρρόεδροσ : Επειδι ζχουμε μια - δφο απουςίεσ, να ςασ ενθμερϊςω εν ςυντομία.

Καταρχιν μασ ενθμζρωςαν απ’ τθ ρεςεψιόν ότι όςοι επικυμείτε να παραμείνετε και τθν
Ρρωτομαγιά εδϊ, κα πρζπει να τουσ ενθμερϊςετε κακϊσ πρζπει να κάνουν κάποια
ςυγκεκριμζνθ προετοιμαςία για τθν θμζρα αυτι. Οπότε όςοι κα μείνετε και Ρρωτομαγιά
εδϊ, μόλισ τελειϊςουμε εδϊ τισ εργαςίεσ, να ενθμερϊςετε τθ ρεςεψιόν … Θ ςυμμετοχι,
όπωσ με ενθμερϊνει ο πρόεδροσ, είναι 15,00 (δεκαπζντε) ευρϊ το άτομο. Ζχει νομίηω ψθτό
αρνί, κοκορζτςι και τζτοια πράγματα.

Ρριν από λίγο ζφταςε και μια επιςτολι για το πρϊτο κζμα που αναφζραμε για τθν Τ.Δ.
Φωκίδασ, από τον πρόεδρό τθσ τον κφριο Καρπίδα, ο οποίοσ απευκφνεται ςτον πρόεδρο
του Εκνικοφ τμιματοσ, αναφζρει :

Κφριε Ρρόεδρε ςασ γνωρίηω ότι για απρόβλεπτο και ςοβαρό οικογενειακό λόγο, αδυνατϊ
να παραβρεκϊ ςτο ςυνζδριο τθσ Ζνωςισ μασ. Τθν Τ.Δ. μασ κα εκπροςωπιςει ο κφριοσ
Ραπαπολίτθσ Μάρκοσ. Καλι επιτυχία ςτισ εργαςίεσ του ςυνεδρίου και τισ ευχζσ μου ςτουσ
κυρίουσ κυρίουσ ςυνζδρουσ.

Να προςπακιςουμε να επιταχφνουμε λίγο τθ διαδικαςία, κακϊσ αργιςαμε πάρα πολφ ςτο
πρϊτο κζμα. Κεωρϊ ςκόπιμο και καλφτερο, τα τρία επόμενα κζματα που είναι ςτθν
θμεριςια διάταξθ που αφορά: τθν ζγκριςθ ταμειακοφ απολογιςμοφ – ιςολογιςμοφ, τθν
ζγκριςθ τθσ εξελεγκτικισ επιτροπισ και τθν ζγκριςθ προχπολογιςμοφ εςόδων - εξόδων για
το 2011, να ακοφςουμε ςυνολικά όλουσ τουσ ειςθγθτζσ και μετά να καταρτίςουμε τον
κατάλογο των ομιλθτϊν, κακϊσ είναι κζματα τα οποία είναι αλλθλζνδετα, οπότε να
μποροφν να τοποκετθκοφν οι ςφνεδροι επί των τριϊν αυτϊν κεμάτων.

Καλϊ λοιπόν καταρχιν τον ταμία και τον αναπλθρωτι ταμία του Εκνικοφ τμιματοσ, να
αναπτφξουν το κζμα νοφμερο 2.

2ο ΚΕΜΑ

Ταμίασ Γιάχοσ : Καλθμζρα, χρόνια ςασ πολλά, Χριςτόσ Ανζςτθ κι από μζνα. Ρριν
προχωριςω ςτον ιςολογιςμό - απολογιςμό, ικελα επειδι με πιρε τθλζφωνο ο κφριοσ
Στρατισ Ακανάςιοσ, κζλω να ςασ μεταφζρω προσ όλουσ τθν αγάπθ του και τουσ
χαιρετιςμοφσ του.

...(αςαφισ διάλογοσ )...

... Κζλω να διευκρινίςω κάτι που ακοφςτθκε προθγουμζνωσ για το βιβλίο περιουςίασ. Τον
ζλεγχο τθσ εξελεγκτικισ επιτροπισ από τον κφριο Κεοχάρθ, τον κφριο Βόγδο και τον κφριο
Γιάννθ τον Κελεςίδθ. Ηθτικθκε το βιβλίο πράγματι ςτα γραφεία όταν ιρκαν για τον ζλεγχο
και τουσ δόκθκε το βιβλίο τθσ περιουςίασ. Τϊρα εδϊ ο κφριοσ Κεοχάρθσ λζει ότι δε
γράφονται όλα, τουσ διευκρινίςαμε ότι μζςα γράφονται, θ περιουςία του Εκνικοφ
τμιματοσ. Δθλαδι κτίρια, γραφεία, Λ..Α. houses, δθλαδι αυτά, αγοραςμζνα μθχανιματα,
υπολογιςτζσ, γραφεία, ντουλάπεσ, αυτά, ό,τι είναι πλθρωμζνο από το Εκνικό τμιμα και
διάφορα εκκζματα, λζμε χονδρικά αυτά τα εκκζματα που είναι μεσ ςτισ ντουλάπεσ.

Γιατί αν κακίςουμε να γράψουμε όλα τα εκκζματα που υπάρχουν εκεί πζρα, από το τόςο
μζχρι το τόςο, παιδιά δεν κα μασ φτάνει το βιβλίο ολόκλθρο!

Τα εκκζματα είναι εκεί πζρα όλα. Δεν υπάρχει περίπτωςθ, δθλαδι κατάλαβα απ’ αυτό που
είπε ο κφριοσ Κεοχάρθσ, μιπωσ νομίηει ότι ζχουν παρκεί, ασ ποφμε, δϊρα που ζχουν δοκεί
κατά τα ςυνζδρια προσ το Εκνικό τμιμα, να ζχουν παρκεί να πάνε ποφ; Στα ςπίτια μασ;
Ελάτε να τα δείτε. Εγϊ απλϊσ για διευκρίνιςθ ςασ το λζω. Συνεχίηω με τον ιςολογιςμό, με
τα ζςοδα πρϊτα.

Μεταφορά υπολοίπου ζτουσ 2009, 7.393,14 (επτά χιλιάδεσ τριακόςια ενενιντα τρία κόμμα
δεκατζςςερα) ευρϊ.

Ζςοδα από ςυνδρομζσ μελϊν εν ενεργεία 2010, θ κράτθςθ, 142.416,00 (εκατόν ςαράντα
δυο χιλιάδεσ τετρακόςια δζκα ζξι) ευρϊ.

Ρρόεδροσ : Σταφρο εάν μου επιτρζπεισ, επειδι όλοι τα ζχουν μπροςτά τουσ και τα
βλζπουνε, δεν υπάρχει λόγοσ να τα διαβάςεισ γιατί και να τα διαβάςεισ κανζνασ δε μπορεί
να καταλάβει τι γίνεται ...

Γιάχοσ : Κα αναφζρω τα ποςά και αν κάποιοσ κζλει να κάνει μια παρατιρθςθ ...

...(αςαφισ διάλογοσ )...

... Σφνολο εςόδων. Σασ διευκρινίηω μόνο ότι ςτα ζςοδα, επειδι τα ζςοδα από τισ ςυνδρομζσ
των μελϊν ζγιναν, ςασ το γράφω παρακάτω, ςτθ μνεία που γίνεται ςτον αςτερίςκο, ότι
περάςτθκαν ςτο 2010 τα ζςοδα του ϋ11, γιατί μπικαν μζςα ςτο λογαριαςμό μασ το ϋ10.
Ζτςι; Ρριν τθν 31θ Δεκεμβρίου. Γι’ αυτό τα περάςαμε ςτο ϋ10 και μεταφζρονται βζβαια ςαν
πλεόναςμα ςτο ϋ11, ζτςι;

Ππωσ κα δείτε, όπωσ φαίνεται κάτω, υπόλοιπο ςε νζα χριςθ 225.780,36 (διακόςιεσ είκοςι
πζντε χιλιάδεσ εφτακόςια ογδόντα κόμμα τριάντα ζξι) ευρϊ. Σασ το διευκρινίηω για να μθ
λζτε: «ποφ βρζκθκαν τόςα ζςοδα κι είναι …»

Μόνο ςασ επιςθμαίνω, τθ μεταφορά του υπολοίπου πλεονάςματοσ από τον προθγοφμενο
χρόνο 7.393,14 (επτά χιλιάδεσ τρία ενενιντα τρία κόμμα δεκατζςςερα), τα ζςοδα ιταν
577.000,00 (πεντακόςιεσ εβδομιντα επτά χιλιάδεσ).

Τα ζξοδα ιταν 331.864,72 (τριακόςιεσ τριάντα μια χιλιάδεσ οχτακόςια εξιντα τζςςερα
κόμμα εβδομιντα δφο) ευρϊ. Θ διαφορά τουσ αφινει το υπόλοιπο για χριςθ ζτουσ 2011,
225.780,36 (διακόςιεσ είκοςι πζντε χιλιάδεσ εφτακόςια ογδόντα κόμμα τριάντα ζξι) ευρϊ.

Ράμε, οι ξενϊνεσ. Αναφζρεται εκεί θ κίνθςι τουσ, ζςοδα και ζξοδα για τον ξενϊνα Ακθνϊν,
επίςθσ ζςοδα - ζξοδα για τον ξενϊνα Κεςςαλονίκθσ.

Σασ αναφζρουμε το κοινωνικό κεφάλαιο που είναι, και τουσ λογαριαςμοφσ παρακάτω, που
υπάρχουν τα χριματα μζςα, τα βιβλιάρια δθλαδι και τα ποςά που διακζτουμε ςε
ςυνάλλαγμα ςε βιβλιάρια ςυναλλάγματοσ. Ιδθ, απλϊσ διευκρίνιςθ ςασ κάνω, ότι το μικρό
ποςό του ςυναλλάγματοσ εδϊ, το κάτω που λζει 230,61 (διακόςια τριάντα κόμμα εξιντα
ζνα), με εξουςιοδότθςθ του Εκνικοφ τμιματοσ, μεταφζρκθκε πλζον ςτο μεγάλο το ποςό,
δθλαδι ςτο βιβλιάριο που αναφζρει το μεγάλο το ποςό και είναι πλζον ενςωματωμζνο.
Δθλαδι ςτο εξισ κα αναφζρεται ςαν ζνα βιβλιάριο και όχι ςαν 2 λογαριαςμοφσ. … Το
καταργιςαμε αυτό, εννοείται.

Λςολογιςμοί ξενϊνων Κεςςαλονίκθσ και Ακθνϊν. Είναι ςτο δεξιό φφλλο, δεξιά ςελίδα, ςτθ
13 ςελίδα, πρϊτα αναφζρουμε τθσ Κεςςαλονίκθσ και μετά των Ακθνϊν. Μπορείτε να δείτε
ποια ιταν τα ζςοδα, οι διανυκτερεφςεισ, αναλυτικά, τα ζξοδα και τα υπόλοιπα που μζνουν
για χριςθ, για το ζτοσ 2011.

Ράμε παρακάτω ςτθ ςελίδα 14 και 15 όπου αναφζρεται ο προχπολογιςμόσ του 2011. Σασ
δίνουμε 2 πίνακεσ, δθλαδι 2 ςτιλεσ ςτον ίδιο πίνακα, για να κάνετε και μια ςφγκριςθ για
να δείτε τισ διαφορζσ εν όψει και των οικονομικϊν δυςκολιϊν και των μειωμζνων εςόδων
που ζχουμε για το ϋ11, να δείτε τα ποςά πϊσ διαφοροποιοφνται για το ζτοσ 2011. Ζτςι ςτο
2011 αναφζρονται και δίπλα είναι του ϋ10, για να κάνετε τθ ςφγκριςθ… Ζχουμε
ομαδοποιιςει κάποιεσ δαπάνεσ για να είναι πιο … να τισ βρίςκετε πιο εφκολα.

Ετιςιεσ ειςφορζσ μελϊν, εκδόςεισ περιοδικοφ – θμερολογίου, Ρανελλινιο Συνζδριο,
αποκζματα ενίςχυςθσ Τ.Δ. και κοινωνικοφ κεφαλαίου, πολυτζκνουσ και όλα μαηί για το
κοινωνικό κεφάλαιο, ςυμμετοχζσ, δθλαδι … ςτισ δαπάνεσ του κτιρίου, είναι θ ςυμμετοχι
τθσ Τ.Δ. Ακθνϊν - Αττικισ και θ ςυμμετοχι του καινοφργιου Ταμείου διότι ςυςτεγάηεται ςτα
γραφεία του Εκνικοφ τμιματοσ. Συμμετζχουν ςε ζξοδα … κοινζσ δαπάνεσ που λζμε, μζςα
εκεί πζρα είναι ρεφμα, νερό, κακαρίςτρια, καφζδεσ, ότι, αυτά τα πράγματα.

Τα λοιπά είναι ζςοδα από τόκουσ, από χορθγίεσ, από δωρεζσ, από ενίςχυςθ, βάηουμε το
ποςό του ΥΡ.ΕΞ, εφόςον δοκεί κα είναι ςε αυτό το … ςε αυτι τθν ενότθτα και από άλλεσ
αιτίεσ, οποιαδιποτε προκφψει.

Αιτιςεισ, ειςφορζσ μελϊν, ςτα ζξοδα, πάμε ςτθν ομαδοποίθςθ, ετιςιεσ ειςφορζσ μελϊν,
εκδόςεισ περιοδικοφ και θμερολογίου, ζξοδα, και τα ταχυδρομικά και τα αποςταλτικά
δθλαδι, είναι μαηί.

Ρανελλινιο Συνζδριο και προςυνεδριακζσ, αποκεματικό ενίςχυςθσ Τ.Δ. και μελϊν, τι μασ
μζνει από κάκε χρονιά και τι παίρνουμε για τθ νζα χρονιά, ενςωματϊνονται εδϊ κι από κει
κα δίνεται ςτισ Τ.Δ. και ςτα μζλθ, θ ενίςχυςθ που κα αποφαςίςει το Διοικθτικό Συμβοφλιο
του Εκνικοφ τμιματοσ για τθν εκάςτοτε περίπτωςθ.

Ζξοδα κίνθςθσ μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και αμοιβζσ ςυνεργατϊν. Αυτό ςθμαίνει
ζξοδα κίνθςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, χιλιομετρικζσ αποςβζςεισ δθλαδι, κινιςεισ για
κάποιεσ παραςτάςεισ ςε διάφορα ςθμεία τθσ χϊρασ ι ςτο εξωτερικό, ςε ςυνεδριακζσ
περιπτϊςεισ και οτιδιποτε άλλο. Γραμματείασ και λειτουργικά λοιπά ζξοδα. Είναι οι
κοινόχρθςτεσ δαπάνεσ, ασ το ποφμε ζτςι. Γράφει μζςα αναλυτικά ΟΤΕ, ταχυδρομικά, ΔΕΘ,

κοινόχρθςτεσ εννοεί του κτιρίου και του καφενείου εκεί πζρα, αγορά θλεκτρονικϊν
υπολογιςτϊν, αναλωςίμων και οτιδιποτε γραφικϊν, δαπάνεσ ιςτοςελίδασ και δαπάνεσ
αςφαλίςτρων για το κτίριο.

Ζξοδα εκδθλϊςεων, οποιοδιποτε, ι για ζνα γεγονόσ που ζχουμε ι για κοπι βαςιλόπιτασ,
για οτιδιποτε τζτοιο πράμα, δαπάνεσ φιλοξενίασ ξζνων αποςτολϊν, όπωσ είχαμε τθν
προθγοφμενθ χρονιά και ςτθν Ράτρα του … μια Επιτροπι και ςτθν Ακινα μια άλλθ του
γενικοφ γραμματζα του προζδρου μασ, δαπάνεσ, χορθγίεσ και δωρεζσ ςε διάφορουσ που
δίνουμε, όπωσ δϊςαμε ςτθν Εκκλθςία ςτον κφριο … κρθςκευτικι υπθρεςία και άλλεσ
τζτοιεσ δωρεζσ.

Δαπάνεσ ανάπλαςθσ - καταςκευισ οικιματοσ και γραφείων.

… Κα χρειαςτεί να κάνουμε κάποια ςτιγμι κάποια ανάπλαςθ, να αλλάξουμε τα κουφϊματα
γιατί είναι παλιά και παλαιάσ τεχνολογίασ και ζχουμε πρόβλθμα απϊλειασ, το χειμϊνα
κερμότθτασ και το καλοκαίρι δροςιάσ. Αυτό κα χρειαςτεί κάποια ςτιγμι, το βάηουμε ςτον
προχπολογιςμό, εφόςον ευοδωκεί, να γίνει και αυτό το πράγμα. Ζχει αποφαςιςτεί, ζχει
ςυηθτθκεί ςτο Διοικθτικό.

Διάφορα ζξοδα και μικροδαπάνεσ και επιςτροφι δανείου από κοινωνικό κεφάλαιο. Αυτό
που είχαμε πάρει το ϋ09 το επιςτρζψαμε πίςω για να ζρκει ςτα καλά του ο λογαριαςμόσ
των κεφαλαίων που ζχουμε ςτουσ λογαριαςμοφσ τθσ Τράπεηασ.

Ο προχπολογιςμόσ είναι του φψουσ των 315.375,36 (τριακοςίων δεκαπζντε τριακοςίων
εβδομιντα πζντε κόμμα τριάντα ζξι) ευρϊ.

Επίςθσ και τα ζξοδα είναι το ίδιο 315.375,00 (τρακόςια δεκαπζντε τρία εβδομιντα πζντε),
τουτζςτιν μθδενικόσ ςτο τζλοσ του χρόνου.

Οι ξενϊνεσ Κεςςαλονίκθσ, κάναμε ζναν προχπολογιςμό, βζβαια ο προχπολογιςμόσ δεν
ανταποκρίνεται ακριβϊσ ςτθν πραγματικότθτα αλλά είναι αυτό που προςδοκοφμε.

Ανάλυςθ προχπολογιςμοφ κοινωνικοφ κεφαλαίου, ςασ το ζχουμε παρακάτω,

με το κεφάλαιο που ζχουμε ςτθ διάκεςι μασ αυτι τθ ςτιγμι, βοθκιματα κάλυψθσ
αναγκϊν οικογενειακϊν μελϊν για κοινωνικοφσ ςκοποφσ, κάλυψθ αναγκϊν
αναξιοπακοφντων μελϊν, χρθματικζσ ενιςχφςεισ Τ.Δ. και ενίςχυςθ άλλων Εκνικϊν
τμθμάτων διότι ςε κάποιεσ ςτιγμζσ όταν πάμε ςτα Ραγκόςμια Συνζδρια, ηθτάνε αντί να τουσ
πάμε ζνα δϊρο, ηθτάνε ζνα ποςό για κάποιεσ … για κάποια ιδρφματα που ζχουν αυτοί εκεί
ζξω και το κζτουν ςα κζμα. Ζχουν Επιτροπι που μαηεφει τα λεφτά όπωσ κάναμε και φζτοσ
που δϊςαμε κάποια λεφτά για τουσ πλθμμυροπακείσ τθσ Ρολωνίασ – Τςεχίασ … και κάποια
λεφτά για ζνα ίδρυμα που είχαν ςτθ Γαλλία και αντί για δϊρο δϊςαμε 1 κατοςτάρικο γι’
αυτό το κζμα. Αυτά και ωσ προσ τον προχπολογιςμό. Επίςθσ ...

Ρριν ξεκινιςω, να αναφζρω τθν απόφαςθ του Ρρακτικοφ του Εκνικοφ τμιματοσ για τουσ
πολυτζκνουσ, για τθν ενίςχυςθ των πολυτζκνων, για τζταρτο παιδί κι επάνω, ικελα, μια και
είμαςτε εδϊ πζρα κι είναι τα δφο άτομα που αφοροφν το κζμα, πζρυςι είχε δοκεί μια
επιταγι ενόσ πολυτζκνου μζλουσ μασ ςτθν Αχαΐα. Στθν Ράτρα, Τ.Δ. Αχαΐασ. Θ οποία από ότι
ζμακα είναι ακόμα … δεν ζχει δοκεί. Τθν επιταγι τθν είχε πάρει, αν δεν κάνω λάκοσ, ιτανε
ο κφριοσ Τςεκοφρασ πζρυςι που εκπροςωποφςε τθν Αχαΐα; Είναι εδϊ ο κφριοσ Τςεκοφρασ;
Κα ικελα να διευκρινίςω αυτι θ επιταγι ποφ βρίςκεται.

Τςεκοφρασ :( εκτόσ μικροφϊνων ) Θ επιταγι βρίςκεται ςε φάκελο, είναι προσ παράδοςθ με
τα υπόλοιπα ζγγραφα ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο ...

Γιάχοσ : ... Δεν ζχει παραδοκεί ακόμα;...

Τςεκοφρασ : ( εκτόσ μικροφϊνων ) ... Πχι ...

...(αςαφισ διάλογοσ )...

Γιάχοσ : ... Κφριε Φϊτογλου ζχετε να πείτε τίποτα επ’ αυτοφ; ...

...(Αςαφισ διάλογοσ )...

Ρρόεδροσ : Να μθν κάνουμε διάλογο τϊρα ςασ παρακαλϊ, να μθν κάνουμε διάλογο τϊρα.

Γιάχοσ : ... Πχι ... Λκανοποιείςτε από αυτό το πράγμα; Πτι κα παραδοκεί με το …

...(αςαφισ διάλογοσ )...

Γιάχοσ : Διευκρινίςτθκε … εντάξει… Το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Εκνικοφ τμιματοσ
ςυνεδρίαςε τθν 6θ του μθνόσ Απριλίου, Τετάρτθ θμζρα και ϊρα 11:30 και μετά από
ειςιγθςθ του αναπλθρωτι ταμία, του κυρίου Καραπατάκθ Λωάννθ, εξετάςαμε λεπτομερϊσ
όλεσ τισ αιτιςεισ που μασ είχαν ςταλεί από τισ Τ.Δ. και αφοροφςαν τζταρτο και πάνω παιδί
και πιο πάνω, δθλαδι πζντε και … για τα μζλθ μασ, τουσ πολυτζκνουσ. Αφοφ εξετάςαμε
όλεσ τισ αιτιςεισ, οι παρακάτω ςτθν κατάςταςθ είναι αυτζσ που εγκρίκθκαν για να δοκοφν
επιταγζσ των 300,00 (τριακοςίων) ευρϊ ςτον κακζναν. Κάποια ςτιγμι, κα παρακαλοφςα το
προεδρείο όταν φτάςει ςτο τζλοσ θ ςυηιτθςθ, να μου δϊςει το χρόνο, να παραδϊςω τισ
επιταγζσ ςτισ Τ.Δ. όπωσ αναφζρεται.

Ρρόεδροσ : Αυτό ζχει προγραμματιςτεί να το κάνουμε με τθν επίδοςθ και των
αναμνθςτικϊν μεταξφ των Τ.Δ., οπότε κα το κάνουμε όταν κα αποφαςίςουμε να γίνει αυτι
θ διαδικαςία.

Γιάχοσ : Ωραία.

Ρρόεδροσ : Ζχετε κάτι άλλο να προςκζςετε;

Γιάχοσ : Πχι!

Ρρόεδροσ : … Νομίηω ότι ο ταμίασ κάλυψε και το δεφτερο και το τζταρτο κζμα, οπότε για να
κλείςουμε το οικονομικό κομμάτι, το οποίο είναι και λίγο περίπλοκο. Κι εγϊ που ιμουνα 7
χρόνια γενικόσ διαχειριςτισ, μπερδεφτθκα με τόςουσ αρικμοφσ που άκουςα, ασ ακοφςουμε
και τον πρόεδρο τθσ εξελεγκτικισ επιτροπισ για το δεφτερο κζμα ....

Γιάχοσ : ... Κφριε πρόεδρε, μιςό δευτερόλεπτο.

Ρρόεδροσ : Ναι.

Γιάχοσ : Στθ ςελίδα 24 ζχουμε κατάςταςθ ενιςχφςεων Τ.Δ. και μελϊν για το ζτοσ 2009 και
2010, για να δείτε πϊσ δόκθκαν και ςε ποιουσ, ποςά για ενίςχυςθ. Επίςθσ ςτθ ςελίδα 38
και 39 είναι θ ανάλυςθ των εςόδων - εξόδων που μασ

ηθτικθκε, τθσ Μεςογειακισ και του Ρανελλθνίου Συνεδρίου, περςινά ςτθ όδο, τα οποία
κα ςασ τα επεξθγιςει και αν κζλετε να ρωτιςετε κάτι, ςτο βοθκό ταμείου, τον κφριο
Καραπατάκθ.

Ρρόεδροσ : Ρολφ ωραία. Το λόγο ζχει ο πρόεδροσ τθσ εξελεγκτικισ επιτροπισ, ο κφριοσ
Ηιςθσ Βόγδοσ, να μασ αναγνϊςει τθν ζκκεςι του, τθν ζκκεςθ τθσ επιτροπισ, για να
προχωριςουμε ςτθν διαδικαςία τθσ ψθφοφορίασ.

Βόγδοσ : Καλθμζρα, χρόνια πολλά.

...(αςαφισ διάλογοσ )...

Βόγδοσ : Δεν πειράηει ρε παιδιά, αρκεί θ διάκεςθ. Τϊρα αν μπορζςω να ανταποκρικϊ
καλϊσ, εάν όχι, θ διάκεςθ.

...(αςαφισ διάλογοσ )...

Βόγδοσ : ... Ευχαριςτϊ. Χρόνια πολλά ςε όλουσ, Χριςτόσ Ανζςτθ ...

...(αςαφισ διάλογοσ )...

Βόγδοσ : ... Ευχαριςτϊ όλουσ, χρόνια πολλά, Χριςτόσ Ανζςτθ.

Ρρόεδροσ : Λίγο θςυχία για να τον ακοφςουμε, λίγο θςυχία παρακαλϊ γιατί δεν ζχουμε
καλό ιχο.

Βόγδοσ : Κα κζλατε να διαβάςω και το πρακτικό ι μόνο τθν ζκκεςθ; ...

Ρρόεδροσ : ...Τθν ζκκεςθ, νομίηω ...

…(αςαφισ διάλογοσ)…

Βόγδοσ : ...Ζκκεςθ εξελεγκτικισ επιτροπισ ελζγχου οικονομικισ διαχείριςθσ του Ελλθνικοφ
Εκνικοφ τμιματοσ τθσ Διεκνοφσ Ζνωςθσ Αςτυνομικϊν.

26θσ χριςθσ από 1θσ Λανουαρίου 2010 μζχρι 31θσ Δεκεμβρίου 2010.

Ακινα ςιμερα τθν 8 Φεβρουαρίου 2010, θμζρα τθσ εβδομάδασ Τρίτθ και ϊρα 9:00 ζωσ
15:00 θ υπογεγραμμζνθ Επιτροπι, ςυγκροτθκείςα βάςει των άρκρων 28 του Καταςτατικοφ
του Ελλθνικοφ Εκνικοφ τμιματοσ, αποτελοφμενθ από το Βόγδο Ηιςθ, Κεοχάρθ Κωνςταντίνο
και Κελεςίδθ Λωάννθ.

Ηιτθςε και ζλαβε όλα τα βιβλία και ςτοιχεία που τθρικθκαν κατά τθ χριςθ 2010, από
01/01/2010 ζωσ 31/12/2010. Μετά από εμπεριςτατωμζνο ζλεγχο τθσ διαχείριςθσ και
γενικά των πεπραγμζνων τθσ Διοίκθςθσ του Ελλθνικοφ Εκνικοφ τμιματοσ δεν
διαπιςτϊκθκε, δεν διαπίςτωςε αποκλίςεισ. Υπάρχει προςδοκϊμενο ζςοδο του Υπουργείου
Εξωτερικϊν, βάςει ςφμβαςθσ, ανερχόμενο ςτο ποςό των 36.996,00 (τριάντα ζξι χιλιάδων
εννιακοςίων ενενιντα ζξι) ευρϊ, μεταξφ τθσ Διεκνοφσ Ζνωςθσ Αςτυνομικϊν και Υπουργείου
Εξωτερικϊν για το πρόγραμμα τθσ Σερβίασ.

Το «human trafficking», υπό τθν αιγίδα ΛΔΑ 4 το οποίο ακόμθ δεν ειςπράχκθκε. Το ποςό
αυτό δίνει ελλειμματικό προχπολογιςμό και προτείνουμε να αςκθκεί πίεςθ προσ τον
αρμόδιο φορζα για τακτοποίθςθ τθσ εκκρεμότθτασ ι το κζμα να ζρκει ςτθ γενικι
ςυνζλευςθ για διαγραφι οριςτικι του ποςοφ αυτοφ.

Υπάρχει προςδοκϊμενο ζςοδο ποςοφ 1.150,00 (χιλίων εκατόν πενιντα) ευρϊ προσ το
Ταμείο από τον πρόεδρο του Εκνικοφ τμιματοσ κφριο Κατςαρόπουλο Γεϊργιο.
Ενθμερϊςαμε τον κφριο Κατςαρόπουλο αλλά λόγω του ότι ζχει αποςτρατευτεί και λόγω
των οικονομικϊν, δεδομζνου ξζρετε, όταν κάποιοσ αποςτρατεφεται υπάρχει ζνα μεγάλο
χρονικό διάςτθμα που δεν πλθρωνόμαςτε, μασ απάντθςε ότι κα τακτοποιθκεί μόλισ
τακτοποιθκεί και αυτόσ.

Για μασ δεν υπιρχε κανζνα πρόβλθμα. Από τον ζλεγχο διαπιςτϊκθκε θ φπαρξθ φακζλου
ςυμμετεχόντων ςτο 26ο ...

...(αςαφισ διάλογοσ )...

... Από τον ζλεγχο διαπιςτϊκθκε θ φπαρξθ φακζλου ςυμμετεχόντων ςτο 26ο Ρανελλινιο
Συνζδριο ςτθ όδο, αλλά βάςει του Ρρακτικοφ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 25/10 ζωσ
12/05/2010, τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ζλαβαν ζξοδα κίνθςθσ από το Ελλθνικό
Εκνικό τμιμα. Επίςθσ εγκρίκθκε θ δαπάνθ φιλοξενίασ προςκεκλθμζνων ςτο 26ο
Ρανελλινιο Συνζδριο ωσ και τθσ Μεςογειακισ ςυνάντθςθσ ςτθ όδο. Γίνεται μνεία ότι το
ανωτζρω Ρρακτικό ηθτικθκε κατά τον ζλεγχο αλλά δεν μασ υποδείχτθκε.

Τθν 15/04/2011 με φαξ λιφκθκε και ζγινε ο ςχετικόσ ζλεγχοσ. Μετά τθν ανάγνωςθ
υπογράφεται από εμζνα και τα μζλθ τθσ επιτροπισ.

Ευχαριςτϊ πάρα πολφ και εφχομαι ςε όλουσ αφριο «καλι επιτυχία».

...(αςαφισ διάλογοσ )...

Ρρόεδροσ : Να ρωτιςω κάτι πριν κακίςετε. Ωσ Εξελεγκτικι Επιτροπι προτείνετε ςτο
ςυνζδριο τθν απαλλαγι των μελϊν από κάκε ευκφνθ;

Βόγδοσ : Εννοείται. Εννοείται ότι είναι αυτονόθτο ...

...(αςαφισ διάλογοσ )...

Ρρόεδροσ : … Με τισ παρατθριςεισ τισ οποίεσ ζχετε καταχωρίςει ...

Βόγδοσ : Ναι, εννοείται. Είναι αυτονόθτο.

Ρρόεδροσ : Ζχετε κάτι άλλο να προςκζςετε;

Βόγδοσ : Πχι, όχι ...

Ρρόεδροσ : Ωραία, πολφ ωραία.

Βόγδοσ : Συγνϊμθ, ωσ προσ τον βιβλίο περιουςίασ που είπε ο κφριοσ Γιάχοσ. Εμείσ δεν
ηθτιςαμε ςαν Επιτροπι λεπτομερι ζλεγχο, λεπτομερι … όπωσ μιλιςαμε και με τον κφριο
Καραπατάκθ, να εγγραφοφν ςτο βιβλίο περιουςίασ μόνο τα αντικείμενα τα ζχοντα μια
οριςμζνθ αξία. Δεν ηθτιςαμε παραδείγματοσ χάρθ, τα ελάχιςτα αναμνθςτικά που είναι
μθδαμινισ αξίασ και λοιπά.

Πςο υπάρχει θ Ζνωςθ τουλάχιςτον ξζρουμε ότι είναι αυτό. Εάν αφριο, μεκαφριο δεν
υπάρχει Ζνωςθ, να ξζρουμε ότι θ περιουςία τθσ Ενϊςεωσ κα είναι αυτι. Τίποτε άλλο,
ευχαριςτϊ.

Γιάχοσ : Απλϊσ αναφζρετε ότι ςασ παραδόκθκε το βιβλίο.

Βόγδοσ : Εννοείται αυτό και κάνω τθ διευκρίνιςθ ωσ προσ τα εγγραφζντα. Αυτό. Ζχουμε
μιλιςει και με τον κφριο Καραπατάκθ. Ευχαριςτϊ πάρα πολφ.

Ρρόεδροσ : Στο ςθμείο αυτό ολοκλθρϊκθκαν οι ειςθγιςεισ για τα κζματα νοφμερο 2, 3 και
4, που ζχετε όλοι μπροςτά ςασ. Κα προχωριςουμε τϊρα ςτθν κατάρτιςθ ...

...(αςαφισ διάλογοσ )...

... Να τοποκετθκοφν οι εκπρόςωποι των Τ.Δ., ποιοί κζλουν λοιπόν να λάβουν το λόγο,
προκειμζνου να κάνουμε τον κατάλογο.

...(αςαφισ διάλογοσ )...

...Ζχω καταχωρίςει ςτον κατάλογο τον κφριο Βαςιλάκθ, τον κφριο Λωαννίδθ και τον κφριο
Λφτρα. Υπάρχει κάποιοσ άλλοσ που κζλει να λάβει το λόγο; …

Ο κφριοσ Κεοχάρθσ, ωραία. Ζχουμε λοιπόν 4 ομιλθτζσ. Επειδι ςτο πρϊτο κζμα
εξαντλιςαμε αρκετό από το χρόνο μασ, κα παρατθροφςα αυςτθρά, εντόσ τεςςάρων λεπτϊν
που κα κρατιςω το χρόνο, να αναφερκείτε ςε κζματα που κζλετε, προκειμζνου μετά ο
ταμίασ και ο βοθκόσ ταμείου και ο πρόεδροσ του Εκνικοφ τμιματοσ να απαντιςουν. Το
λόγο ζχει ο κφριοσ Βαςιλάκθσ…

Βαςιλάκθσ : Ρολφ ςφντομα, κα προςπακιςω πολφ ςφντομα, πρόεδρε.

Για το προςδοκϊμενο ζςοδο από τον πρόεδρο του Εκνικοφ τμιματοσ με κάλυψε ο κφριοσ
Ηιςθσ. Κεωρϊ ότι ο κφριοσ πρόεδροσ πρζπει να το εξθγιςει αυτό το κζμα. Κεωρϊ ότι
πρζπει να το εξθγιςει αυτό το κζμα, εν όψει και του εκλογικοφ ςυνεδρίου κα ιταν πιο
καλό για μζνα να μθν υπάρχουν τζτοιεσ εκκρεμότθτεσ.

Εν τω μεταξφ γι’ αυτό το κζμα κα πρζπει να δοφμε και τι είναι; Δθλαδι αυτό το ποςό το
οποίο ιταν 1.500,00 (χίλια πεντακόςια) ευρϊ, τϊρα είναι 1.000,00 (χίλια) ευρϊ από ότι
πλθροφορικθκα. ¶λλοτε εγγραφόταν ςτο Ταμείο, ο κφριοσ Γιάχοσ κα μασ πει γιατί
μερικοφσ μινεσ το ζγραφε και μερικοφσ το αφαιροφςε.

Σε κάποιον μινα δεν υπιρχε κακόλου ςε κάποιον άλλο ιταν 1.150,00 (χίλια εκατόν
πενιντα), τϊρα για 1.000,00 (χίλια)… Ζχω τθν πλθροφόρθςθ ότι ιταν από τα ςεμινάρια ςτθ
Σερβία, «ποφμα». Και για ποιο λόγο δόκθκε; Γιατί από ότι γνωρίηω, τα ζξοδα είχαν
καλυφκεί όλα. Αφορά προκαταβολι, αφορά δάνειο, αφορά αμοιβι; Κα πρζπει νομίηω να
ζχουμε μια απάντθςθ εκεί. Δεν πρζπει να αφινουμε ςκιζσ. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, κζμα,
εντελϊσ καλοπροαίρετα το λζω αυτό. Μθν κάποιοσ το εκλάβει διαφορετικά. Πςον αφορά
για τα χριματα, κα επανζλκω ςτθν ιςτοςελίδα, κεωρϊ ότι εκεί κα πρζπει να γίνει
διόρκωςθ.

Κα πρζπει κάτι διαφορετικό να γίνει, τουλάχιςτον εγϊ δεν κα ικελα το ίδιο του χρόνου. Κα
ικελα από τον ταμία του Εκνικοφ τμιματοσ τθν εξισ πλθροφόρθςθ : εάν τα δικαιϊματα
που πιραν τθν τελευταία τριετία οι Τ.Δ., ιταν ενεργζσ και τα πιραν. Γιατί ζχω μια
πλθροφόρθςθ ότι υπιρξαν και Τ.Δ. που ιταν ανενεργζσ, δεν είχαν κάνει εκλογζσ δθλαδι.
Ιταν ανενεργζσ. Ρροςζξτε, ταυτόχρονα όμωσ ζχω και τθν άλλθ πλθροφόρθςθ, ότι κάποιεσ
άλλεσ Τ.Δ. που άργθςαν ζςτω και λίγο, ζνα μινα, να κάνουν εκλογζσ, πλιρωςαν τα ζξοδά
τουσ ςτθ όδο πζρυςι για να ζρκουν. Εκεί λιγάκι, νομίηω ότι είναι ζνα πολφ λεπτό ςθμείο

και κα πρζπει ο κφριοσ ταμίασ να μασ το εξθγιςει εάν ςυμβαίνει και ςε ποιζσ Τοπικζσ
ςυνζβθ και εν πάςθ περιπτϊςει αν ςυνζβθ και να το δεχτοφμε ότι ςυνζβθ, τι κα γίνει με τισ
Τοπικζσ που ενεργοποιικθκαν τϊρα; Ρροσ Καςτοριά, τα Γρεβενά, οι άλλεσ Τοπικζσ, κα
πάρουν τα προθγοφμενα χρόνια τισ ςυνδρομζσ;

Ζνα άλλο μικρό κεματάκι είναι θ πλθροφόρθςθ που ζχω ότι υπάρχουν οδοιπορικά για τα
ςυμβοφλια που γίνονται ςτο Εκνικό τμιμα, για τουσ ςυναδζλφουσ που είναι κάτοικοι
Ακθνϊν, 30,00 (τριάντα) ευρϊ ςε κάκε Συμβοφλιο. Κάποιοσ μου είπε ότι δεν αφορά λζει
οδοιπορικά αλλά αφορά κινθτι τθλεφωνία. Θ κινθτι τθλεφωνία είναι άλλο ποςό όμωσ.
Υπάρχει άλλο τετραγωνίδιο. Είναι λογικό να βγαίνουμε από το ζνα γραφείο και να
μπαίνουμε ςτο άλλο ςτθν Λκτίνου 2 και να παίρνουμε οδοιπορικά; Το ςυηθτάμε. Νόμιμο
ςίγουρα είναι εφόςον λιφκθκε κάποια απόφαςθ. Είδαμε φζτοσ ςτο Συνζδριο αυτό, πάρα
πολλοφσ επίςθμουσ προςκεκλθμζνουσ. Μετά ςυηφγου. Είδαμε μεταξφ άλλων να
καλφπτονται και οι ςφηυγοι των μελϊν του Δ.Σ. του Εκνικοφ τμιματοσ. Δεν κεωρείτε ότι
είναι λιγάκι προκλθτικό να μθν καλφπτονται οι ςφηυγοι των Τ.Δ. απ’ όπου προζρχονται και
τα ζςοδα του Εκνικοφ τμιματοσ;

Και εν πάςθ περιπτϊςει δεν κα μποροφςατε να βρείτε κάτι διαφορετικό; Να το περάςετε
κάπωσ διαφορετικά; Γιατί καμιά φορά είναι και «πϊσ το δίνουμε ςτον άλλον», ζνα κζμα.
Για το ςυνζδριο αυτό εδϊ που γίνεται ςιμερα, ζχω τθν πλθροφόρθςθ ότι θ Επιτροπι που
ζφταςε ςε αυτι τθν επιλογι, το κόςτοσ για το δίκλινο δωμάτιο ιταν 215,00 (διακόςια
δεκαπζντε) ευρϊ. Συμφϊνθςαν μεταξφ τουσ να προτείνουν 250,00 (δφο πενιντα) που είναι
πάρα πολφ πάνω από ότι ζπρεπε, για να καλυφκοφν ενδεχομζνωσ κάποια απρόοπτα.

Ζγινε 270,00 (δφο εβδομιντα) τελικά το ποςό. Δε νομίηετε ότι απζχει πολφ από το 215,00
(δφο δεκαπζντε); Δεν πρζπει να δοκεί μια απάντθςθ ςτο κζμα αυτό;

Δεν κα ικελα να επεκτακϊ άλλο, ςζβομαι το χρόνο που είπε ο κφριοσ πρόεδροσ, ευχαριςτϊ
πάρα πολφ.

Ρρόεδροσ : Ευχαριςτϊ κι εγϊ κφριε Βαςιλάκθ, το λόγο ζχει ο κφριοσ Λωαννίδθσ.

Λωαννίδθσ : Κα τθριςω αυτό που κάναν και οι προθγοφμενοι. Χρόνια πολλά, αν και τα
ζχουμε πει, γεροί να είμαςτε. Κφριε πρόεδρε θ δικιά μου ερϊτθςθ είναι διπλι όμωσ.
Τζςςερα και τζςςερα κζλω.

...(αςαφισ διάλογοσ )...

...Κζλω να ρωτιςω κάτι και τον ταμία και τον κφριο πρόεδρο.

Γράφετε ςτα ζξοδα «ζξοδα προςυνεδριακισ του Εκνικοφ τμιματοσ και φιλοξενουμζνων».
4.800,00 (τζςςερα οχτακόςια). Τι είναι αυτό;

Στα ζξοδα, ςτθ ςελίδα 12.

Ρρόεδροσ : Απαντιςεισ ςτο τζλοσ, κζςετε τα ερωτιματά ςασ και κα απαντιςουν ...

Λωαννίδθσ : ... Για να πω το ερϊτθμα. Δεν το γνωρίηω τι είναι και κζλω να κάνω το ερϊτθμα.

Ρρόεδροσ : Μζχρι να ψάξει να τα βρει προχωριςτε ςτα επόμενα ερωτιματα να τα
καταγράψουμε και ...

Λωαννίδθσ : ... Μα αν δεν πάρω τθν απάντθςθ αυτι, τι ςθμαίνει το «ζξοδα
προςυνεδριακισ», δεν μπορϊ να κάνω τθν ερϊτθςθ.

Ρρόεδροσ : ... Φαντάηομαι αυτόσ είναι προβλθματιςμόσ. Για όλα αυτά τα ζξοδα κα ςασ
απαντιςει ποια είναι αυτά τα ζξοδα.

Λωαννίδθσ : ... Μα πρζπει να γίνει ...

Ρρόεδροσ : ... Δεν νομίηω τϊρα ότι χρειάηεται κάτι παραπάνω να διευκρινίςουμε.

Λωαννίδθσ : ... Κφριε πρόεδρε ςυγνϊμθ, θ ερϊτθςθ, πρζπει να μάκουμε τι είναι αυτό
πρϊτα, για να τθν κάνουμε...

Ρρόεδροσ : ... Πταν κα απαντιςουνε κα ςασ δϊςω το λόγο για ζνα λεπτό να κζςετε νζο
ερϊτθμα εφόςον δεν καλυφτείτε από τθν απάντθςθ.

Ρροχωριςτε ςτο επόμενο.

Λωαννίδθσ : ... Για να κάνω το ερϊτθμά μου πρζπει να μάκω τι είναι αυτό.

Ρρόεδροσ : ... Ωραία, όταν κα απαντιςουνε από το Εκνικό τμιμα εάν δεν ςασ καλφψουνε
κα ςασ δϊςω τον λόγο να κζςετε κι άλλο ερϊτθμα ...

Λωαννίδθσ : ... Συγγνϊμθ, δεν γνωρίηει ο ταμίασ τϊρα τι είναι αυτό το «προςυνεδριακισ»
που γράφει; ...

Ρρόεδροσ : ... Είπαμε κα μιλιςουν ςτο τζλοσ ςυνολικά για όλα. Ζχετε κάποιο άλλο ερϊτθμα
να κζςετε;

Λωαννίδθσ : ... Εάν δεν πάρω τθν απάντθςθ του τι είναι αυτό, δεν μπορϊ να ρωτιςω.
Ευχαριςτϊ. Αν νομίηετε ότι δεν μποροφν να απαντιςουν 9 άτομα του Διοικθτικοφ τι είναι
αυτό … ευχαριςτϊ πολφ.

Ρρόεδροσ : Δεν ςασ είπε κανζνασ ότι δεν κα απαντιςουν ...

Λωαννίδθσ : ... Μα κζλω να μάκω τι είναι, για να κάνω τθν ερϊτθςι μου ...

Ρρόεδροσ : ... Κα απαντιςουν ςτο τζλοσ και κα ςασ δϊςω το λόγο να κάνετε νζα ερϊτθςθ
άμα κζςετε ζτςι το ηιτθμα.

...(αςαφισ διάλογοσ )...

...Ο κφριοσ Λφτρασ παρακαλείται να προςζλκει.

...(αςαφισ διάλογοσ )...

Λφτρασ : Κφριε πρόεδρε, κφριοι ςυνάδελφοι, εγϊ κα κάνω μια ευχι, κα κάνω, ναι, μια ευχι
... Κφριε πρόεδρε και κφριοι ςυνάδελφοι κα κάνω μια ευχι.

Βλζποντασ βζβαια τον προχπολογιςμό, ο προχπολογιςμόσ όλοι το γνωρίηουμε είναι
ςχετικόσ. Πςα κζλουμε βάηουμε όςα κζλουμε βγάηουμε. Είναι κετικό βζβαια που
μειϊνουν. Βλζποντασ όμωσ και τον ιςολογιςμό κα επαναλάβω αυτό που επαναλαμβάνω
τουλάχιςτον τθν τελευταία δεκαετία. Πτι πρζπει να μειϊςουμε κάποια, ζξοδα να το πω; Να
το πω, κάποιουσ κωδικοφσ; Ρρζπει να μειϊςουμε. Είναι εφικτό αυτό; Κατά τθν προςωπικι
μου άποψθ «ναι». Εγϊ δεν λζω να μειϊςουμε 50%, μποροφμε να μειϊςουμε μεταξφ 5 και
10%, είναι μια ευχι υλοποιιςιμθ, ωσ ευχι τθν κάνω όχι ωσ παρατιρθςθ. Και φυςικά πρζπει
να λάβουμε υπ όψιν και τθν οικονομικι δυςπραγία. Και τθσ χϊρασ μασ και όλων μασ. Κα
μου πείτε: « πζςτε μου ζναν κωδικό». Κα ςασ πω ζναν, απλό.

Τον κωδικό, δε βλζπω και καλά λόγω θλικίασ, τα ζξοδα κίνθςθσ. Μποροφν να μειωκοφν. Και
επειδι κζλω να κάνω προτάςεισ και δεν γνωρίηω γιατί δεν ρϊτθςα πριν πάρω το λόγο, πϊσ
μποροφν να μειωκοφν. Βζβαια το άρκρο, το Καταςτατικό μασ μιλάει για μια φορά
ςυνεδρίαςθ του Εκνικοφ τμιματοσ, υποχρεωτικά, όπωσ και ςτισ Τοπικζσ. Μθνιαία. Γίνεται
μθνιαία;

Εγϊ κα ζλεγα να γίνει και διμθνιαία.

...(αςαφισ διάλογοσ )...

... Δεν το ξζρω κφριε πρόεδρε, αλλά είναι κετικό. Με ποια λογικι πάλι το λζω, γιατί;

Ρρόεδροσ : Αναφζρκθκε ςτα πεπραγμζνα ο κφριοσ πρόεδροσ, είπε ότι είναι ανά ςαράντα
πζντε θμζρεσ γι’ αυτό ακριβϊσ το λόγο που κζςατε ...

Λφτρασ : ... Δεν το πρόςεξα κφριε πρόεδρε, δεν το πρόςεξα.

...(αςαφισ διάλογοσ )...

...Το φζρνω βζβαια ςαν απλι, είπα ευχι υλοποιιςιμθ και ς’ ζνα κωδικό. Μποροφμε να τα
μειϊςουμε. Με αυτι τθν ευχι … ςασ ευχαριςτϊ.

Ρρόεδροσ : Το λόγο ζχει ο κφριοσ Κεοχάρθσ.

Κεοχάρθσ : Ευχαριςτϊ πάρα πολφ. Δράττομαι τθσ ευκαιρίασ και επειδι είναι οικονομικά,
κζλω να ςασ φζρω ςτθ ςελίδα 14, κοιτάξτε λίγο 100.000,00 (εκατό χιλιάδεσ) το ϋ10,
57.000,00 (πενιντα επτά χιλιάδεσ) το ϋ11.

Είναι καταγεγραμμζνα ςτα Ρρακτικά, πζρυςι όταν ηθτιςαμε να υπάρχει φάκελοσ και τα
ζξοδα των ανκρϊπων τθσ Μεςογειακισ να πλθρωκοφν. Αν όχι από τουσ ιδίουσ εφόςον
φιλοξενοφνται, από το Εκνικό τμιμα. Αυτό δεν κατζςτθ δυνατό. Το γιατί το λζει το
πρακτικό τθσ 12/05 του ϋ10, το οποίο ελιφκθ ζνα μινα πριν το ςυνζδριο, ( πόςο ιταν;
πόςεσ θμζρεσ; ) λίγεσ θμζρεσ πριν το ςυνζδριο, το οποίο δεν μασ ειπϊκθκε. Κι εγϊ
διερωτϊμαι και κζλω μια απάντθςθ, γιατί δεν αναγγζλκθκε τότε ότι εμείσ πιραμε
απόφαςθ και πρζπει όλοι αυτοί να ζρκουν δωρεάν; Μεςογειακοί, ςφηυγοι, αντικαταςτατικό
το «ςφηυγοι», δεν λζει πουκενά ότι οι ςφηυγοι απολαμβάνουν τα προνόμια. Κζλετε να είμαι
διαςταλτικόσ ςτθν

ερμθνεία; Βεβαίωσ ναι. Αλλά οι προςκεκλθμζνοι γιατί να μθν πλθρϊςουν; Κζλετε λίγο να
είναι αναλογικόσ; Εςείσ είπατε, όχι εγϊ, κι ευχαριςτϊ. 15,00 (δεκαπζντε) ευρϊ τθν
Ρρωτομαγιά, να πάμε λίγο αναλογικά; Τζςςερισ βραδιζσ 60 (εξιντα).

Ροφ είναι το 215 (διακόςια δεκαπζντε) ι 270 (διακόςια εβδομιντα);

Λίγο αναλογικόσ ζτςι. Μςωσ και υπερβολικόσ για τα άλλα. Κα μποροφςε όλο αυτό το κόςτοσ,
τϊρα πλθροφοροφμαι ότι υπάρχουν δζκα δωμάτια. Γιατί να μθν είναι δωρεάν υπζρ των
ςυηφγων ςασ; Να είναι εδϊ! Ι κάποιων ανκρϊπων οι οποίοι ακολουκοφν τον πρόεδρο, ο
οποίοσ δεν πλθρϊνεται. Και γιατί αυτό; 100 - 57 (εκατό - πενιντα επτά). Επίςθσ και μθ μου
πείτε ότι δεν το γνωρίηετε, όλοι ςασ το γνωρίηετε, δεν ξζρω γιατί ςιωπάτε. Ρρϊτα αν
κζλουμε να κάνουμε ζνα ςυνζδριο, αναηθτοφμε ποιζσ είναι οι προςφορζσ. Ροια είναι τα
ξενοδοχεία; Τι μασ δίνει θ όδοσ; Τι μασ δίνει θ Ξάνκθ; Τι μασ δίνει θ Καλαμπάκα; Τι μασ
δίνει το Καρπενιςι; Τι μασ δίνει θ Ριερία; Ζχουμε πζντε ςυγκροτιματα και επιλζγουμε το
καλφτερο. Πταν ανακοινϊνουμε ότι εμείσ ςτισ 24 Απριλίου κα είμαςτε ςτθν Κατερίνθ και

μετά ψάχνουμε τον ξενοδόχο, τι μου δίνεισ; Τι ςου δίνω; Βεβαίωσ εκείνοσ κα με χτυπιςει.
Γιατί ζχουμε ανακοινϊςει, είτε το κζλετε είτε όχι κα είςτε εδϊ ςε μζνα. Ρρϊτα παίρνουμε
τισ προςφορζσ και μετά λζμε οκζι, ςυμφωνιςαμε. Γιατί δεν ζγινε; Οφτε πζρυςι οφτε φζτοσ.
Από το διαδίκτυο πζρςι, από το διαδίκτυο πρόπερςι και οφτω κακεξισ. Για φζτοσ δεν ξζρω,
δε κεωρϊ ότι ζγινε απ’ το διαδίκτυο. Γιατί; Ευχαριςτϊ.

Ρρόεδροσ : Ευχαριςτϊ πολφ τουσ ομιλθτζσ που τιρθςαν το χρόνο και με το παραπάνω, δεν
ξζρω κφριε πρόεδρε αν κζλετε ςεισ ι κάποιο από τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του
Εκνικοφ τμιματοσ, να απαντιςετε επί των ερωτθμάτων που τζκθκαν.

Κατςαρόπουλοσ : Ξζρετε, όλα αυτά τα χρόνια που με γνωρίηετε, ζχετε δει ότι δζχομαι
πάντα τθν καλόπιςτθ κριτικι. Αυτό που δεν μου αρζςει είναι τα χτυπιματα κάτω από τθ
μζςθ. Και βλζπω ςιμερα ότι επειδι κάποιοι προςπακοφν να αναδειχτοφν, να
χρθςιμοποιοφν αυτι τθν τακτικι.

Πςον αφορά το προςδοκϊμενο ζςοδο που αναφζρκθκε ςτον ιςολογιςμό, δόκθκαν οι
κατάλλθλεσ εξθγιςεισ ςτα μζλθ τθσ εξελεγκτικισ επιτροπισ που δεν ιταν ςτθν Ακινα.
Απζκρυψαν όμωσ τθν πραγματικότθτα και απλά κζλουν με αυτόν τον τρόπο να
δθμιουργιςουν εντυπϊςεισ. Τι εννοϊ; Τα 1.150,00 (χίλια εκατόν πενιντα) και ποτζ
1.500,00 (χίλια πεντακόςια) που ανζφερε ο κφριοσ Βαςιλάκθσ, αφοροφν ζνα υπόλοιπο
150,00 (εκατόν πενιντα) ευρϊ που ιταν θ ςυμμετοχι του Εκνικοφ τμιματοσ ςτα ειςιτιρια
που βγάλαμε για το Ραρίςι, το οποίο το εξόφλθςα, τα 1.000,00 (χίλια) ευρϊ αφοροφν
200,00 (διακόςια) ευρϊ τα οποία τα κρατϊ με απόδειξθ θ οποία βρίςκεται ςτο Ταμείο, και
εδϊ αναρωτιζμαι γιατί τα προθγοφμενα χρόνια δεν υπιρχε αναφορά ςτισ εκκζςεισ τθσ
εξελεγκτικισ και αποφάςιςαν φζτοσ να το αναδείξουν. Αφοροφν λοιπόν … κάποια ζκτακτα
ζξοδα κίνθςθσ εάν χρειαςτεί να μετακινθκϊ όπωσ ζγινε ςτθν περίπτωςθ τθσ παρουςίασ μου
ςτθν Κεςςαλονίκθ για τθν κθδεία του κυρίου Καλογερόπουλου, που οφτε ο ταμίασ οφτε ο
βοθκόσ ταμείου είχαν τα χριματα για να τα πάρω εκείνθ τθ ςτιγμι, και είναι με απόδειξθ
ςτο βιβλίο του Ταμείου και από κει πιραν τθν πλθροφορία τα μζλθ τθσ εξελεγκτικισ κι
αυτά τα χριματα κα επιςτραφοφν, και τα 800,00 (οχτακόςια) ευρϊ που αναφζραμε ωσ
προςδοκϊμενο ζςοδο, είναι τα ζξοδα κίνθςθσ που δικαιολόγθςαν όλα τα μζλθ του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου το 2007, που πιγαμε ςτο ςεμινάριο που κάναμε, ςτα τρία
ςεμινάρια που κάναμε ςτθ Σερβία. Υπάρχει λοιπόν μια λίςτα εξόδων κίνθςθσ όλων των
μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, θ οποία λίςτα ζχει υποβλθκεί μαηί με τα υπόλοιπα
δικαιολογθτικά ςτο Υπουργείο Εξωτερικϊν προκειμζνου να εκταμιευτεί το ποςό των
36.000,00 (τριάντα ζξι χιλιάδων) ευρϊ. Αυτά τα ζξοδα λοιπόν δεν είναι κάτι που μου
χαρίςτθκε εμζνα ι όπωσ κζλουνε να φανεί, ότι εγϊ υπεξαίρεςα από το Ταμείο. Είναι
χριματα τα οποία επειδι ο γιοσ μου ςποφδαηε τότε και είχα ανάγκθ κάποια χριματα γιατί
είχα πλθρϊςει αεροπορικά ειςιτιρια, ιταν τα χριματα λοιπόν τα οποία ηιτθςα από το τότε
Διοικθτικό Συμβοφλιο και το Χριςτο τον Κοντάκο, να μου δϊςει τα χριματα αυτά των
εξόδων κίνθςθσ κατ εξαίρεςθ των υπολοίπων οι οποίοι ανζμεναν τθν εκταμίευςθ του

ποςοφ των 36.000,00 (τριάντα ζξι χιλιάδων) ευρϊ, προκειμζνου να πάρουν αυτά τα ζξοδα
κίνθςθσ. Πμωσ αυτά τα χριματα εγϊ δεν τα ζχω ςτθν τςζπθ μου, γιατί υπάρχει μια
απόδειξθ ςτο βιβλίο Ταμείου που λζει ότι αν το προςδοκϊμενο ζςοδο των 36.000,00
(τριάντα ζξι χιλιάδων) ευρϊ από το Υπουργείο Εξωτερικϊν απορριφκεί ι δεν
πραγματοποιθκεί ποτζ, εγϊ κα επιςτρζψω αυτά τα χριματα. Και θ δυςκολία του να τα
επιςτρζψω δεν είναι ότι αποςτρατεφτθκα και περιμζνω τθ ςφνταξθ δφο ι τρείσ μινεσ, είναι
απλοφςτατα γιατί δεν ζχουμε μια άρνθςθ από το Υπουργείο Εξωτερικϊν περί μθ καταβολισ
των χρθμάτων αυτϊν. Κι αυτά τα λζω για να μθν δθμιουργοφνται εντυπϊςεισ ότι θ Διεκνισ
Ζνωςθ Αςτυνομικϊν μου χαρίςτθκε ι ότι εγϊ καταχράςτθκα χριματα που ανικουν ςτα
μζλθ μασ.

Ο κφριοσ Καραπατάκθσ κα ηθτιςει από τον πρόεδρο του δϊςει το λόγο να κάνει μια
λεπτομερι αναφορά για όλα αυτά τα κζματα και πιςτεφω να κρατιςει λίγο το χρόνο για …
Σασ ευχαριςτϊ πολφ.

...(αςαφισ διάλογοσ )...

Ρρόεδροσ : Είπαμε ... Μιςό λεπτό, εκφράςατε τθν άποψι ςασ, ζδωςε τθν απάντθςθ, όλοι
νοιμονεσ είμαςτε και καταλαβαίνουμε τι ακριβϊσ γίνεται.

...(αςαφισ διάλογοσ )...

...Σασ εξιγθςα, όριςα από τθν αρχι ότι δεν κα δϊςουμε το λόγο με τα μεμονωμζνα, κεωρϊ
ότι ζτςι υποτιμοφμε τθ νοθμοςφνθ όλων…

Πλοι ξζρουμε τι γίνεται, ζχουμε άποψθ και μποροφμε να κρίνουμε απ’ αυτά που
ακοφςαμε.

...(αςαφισ διάλογοσ )...

...Μποροφμε να κρίνουμε απ’ αυτά που ακοφςαμε.

Βόγδοσ : ¶κουςον μεν πάταξον δε. Είπε ο κφριοσ Κατςαρόπουλοσ κάτι.

Για χτφπθμα κάτω από τθ μζςθ τθσ επιτροπισ, οτιδιποτε. Είμαςτε τρία άτομα και ο κφριοσ
Κελεςίδθσ και λοιπά. Δεν το κάναμε γι’ αυτό και δεν είπαμε ότι είναι ...

Ρρόεδροσ : ... Σασ κάλυψε θ απάντθςθ του προζδρου;

Βόγδοσ : Πχι.

Ρρόεδροσ : Πςον αφορά τθν ουςία του κζματοσ.

Βόγδοσ : Επί προςωπικοφ … ςασ είπα ςασ είπα επί προςωπικοφ, ςαν πρόεδροσ τθσ
επιτροπισ και των άλλων μελϊν και δεν ξζρω εάν ςυμφωνεί και ο Γιάννθσ. Υπιρχε
εγγεγραμμζνο και δεν είπαμε εμείσ ποτζ ότι δεν υπιρχε και ιταν ςτον αζρα γραμμζνο.
Ράντοτε. Αλλά γιατί το ανακινιςαμε τϊρα; Γι’ αυτό κζλω να απαντιςω. Ππωσ και το
προςδοκϊμενο των 36.000,00 (τριάντα ζξι χιλιάδων). Το τμιμα το Εκνικό ...

Ρρόεδροσ : Επειδι είςτε εκεί και δεν ακοφγεςτε, ζχετε το λόγο για ζνα λεπτό να ζρκετε ςτο
βιμα … μιςό λεπτό και το κλείνουμε εκεί το κζμα. Κα παρακαλζςω κανζνασ άλλοσ να μθν
παρζμβει και να τον αφιςετε να πει αυτό που κζλει να πει ωσ πρόεδροσ τθσ εξελεγκτικισ
επιτροπισ.

Βόγδοσ : ... Δεν είπαμε εκείνο εκεί εμείσ. Εμείσ είπαμε άλλο. Αυτι τθ ςτιγμι το Δ.Σ. είναι
μεταβατικό. Ενδζχεται κάποιοσ άλλοσ … δεν πειράηει, ενδζχεται κάποιοσ άλλοσ ταμίασ που
κα είναι να ηθτιςει το ζλλειμμα του κυρίου Γιάχου. Από αυτιν … προσ Κεοφ μακριά από
μζνα και τα άλλα μζλθ τθσ επιτροπισ, για να κάνω κακό ςτον Γιϊργο. Εγϊ ζχω μάκει ςτα
χρόνια που είμαι, από το ϋ80, «servo per amikeco». Εάν καταπατιςω εκείνο, ευχαριςτϊ
πάρα πολφ, δεν ζχω κζςθ εδϊ μζςα. Χτφπθμα κάτω από τθ ηϊνθ καμία φορά.

Ρρόεδροσ : Ευχαριςτοφμε πάρα πολφ για τθ διευκρίνιςθ…

Ο κφριοσ Καραπατάκθσ κα μιλιςει περί των ερωτθμάτων;

Γιάχοσ : Κα πω για τα δικαιϊματα και μετά κα πει ο κφριοσ Καραπατάκθσ.

Ρρόεδροσ : ...Ζχει για ζνα λεπτό το λόγο ο κφριοσ Γιάχοσ πρϊτα ...

Γιάχοσ : Θ παρατιρθςθ του κυρίου Βαςιλάκθ επάνω ςτο κζμα για τα δικαιϊματα των Τ.Δ.
ενεργϊν ι ανενεργϊν. Καμιά φορά λζει, ο Κεόσ ςε φυλάει από μερικζσ ςτραβοτοπιζσ.
Εμζνα με φφλαξε φζτοσ. Οι Τ.Δ. που πιραν τα δικαιϊματά τουσ φζτοσ, ιταν όλεσ εκτόσ από
τθ Δωδεκάνθςο που δεν ζχει ακόμα Τ.Δ., τθν Εφβοια που δεν ζχει ακόμα Τ.Δ., αυτζσ μόνο.
Και θ Κεφαλονιά που δεν ζχει ακόμα. Οι άλλεσ πιραν όλεσ ευτυχϊσ και … δθλαδι ο Κεόσ με
φφλαξε, ζγινε λάκοσ.

Γιατί είχαμε ςυμφωνιςει ςαν Εκνικό τμιμα να δίνουμε τα δικαιϊματα, όςεσ Τοπικζσ ζχουν
Ρροεδρείο, ζχουνε Διοίκθςθ… διότι τα ςτζλνουμε, το βιβλιάριο δεν ξζρουμε ποιοσ το ζχει,
πάει ςε αυτόν τον παλιό τον ταμία, πριν από δζκα χρόνια, πριν από πζντε χρόνια, πριν από
εφτά και μετά ψάχνουμε να τον βροφμε. Ευτυχϊσ που με όλεσ τισ Τοπικζσ που ζςτειλα τα
λεφτά, τα πιρανε όλοι, μπικαν ςε βιβλιάρια τα οποία τα τθροφν ακόμθ … τϊρα όςον
αφορά τα άλλα χρόνια. Εγϊ ςαν ταμίασ κα ςτείλω τα λεφτά απ’ τα δικαιϊματα ςτισ Τ.Δ. γι’
αυτζσ που λειτουργοφν. Εάν μία δεν λειτουργεί, δεν μπορϊ να τθσ ςτείλω λεφτά.

Και όταν ζρκει Διοίκθςθ απ’ τθν Τ.Δ., από εκλογζσ και μετά, παίρνουμε απόφαςθ ςαν
Εκνικό τμιμα να τουσ ςτείλουμε τα δικαιϊματα τα οποία δικαιοφνται για τθ χρονιά εκείνθ
αλλά και για κάποιεσ χρονιζσ ι για τθν προθγοφμενθ χρονιά για να τουσ ενιςχφςουμε …
ζχουν κάποια ζξοδα οι άνκρωποι, να ανταπεξζλκουν.

Γιατί άμα είναι μια Τοπικι, ςυνικωσ ςυμβαίνει ςτισ μικρζσ Τοπικζσ να μθν ζχουν Διοίκθςθ,
όπωσ είναι θ Λευκάδα, όπωσ είναι θ Εφβοια, όπωσ είναι θ Κεφαλονιά και τα νθςιά και οι
μικροί νομοί, οι οποίοι δεν ζχουν και ζςοδα.

Οπότε αποφαςίηουμε και δίνουμε ι για τον προθγοφμενο χρόνο ι και τον προ
προθγοφμενο, για να τουσ καλφψουμε τα ζξοδα ι για να τουσ κάνουμε μια ενίςχυςθ. Ππωσ
κάναμε με το Λαςίκι φζτοσ. Αν είναι το Λαςίκι εδϊ, πολφ ευχαρίςτωσ να ςασ διευκρινίςει.
Τουσ δϊςαμε τα δικαιϊματα, τουσ δϊςαμε κι αιτιςεισ από πάνω. Δεν ξζρω αν
ικανοποιείςτε απ’ αυτό …

Ρρόεδροσ : Το λόγο ζχει ο κφριοσ Καραπατάκθσ.

Βαςιλάκθσ : Επιτρζψτε μου κφριε πρόεδρε. Είναι ςοβαρό το κζμα.

Ρρόεδροσ : Δεν κάνουμε παρεμβάςεισ. Ζδωςε μια απάντθςθ … να τελειϊςει κι ο κφριοσ
Καραπατάκθσ, μπορεί να ςασ καλφψει. Μπορεί να ςασ καλφψει ο κφριοσ Καραπατάκθσ.

Βαςιλάκθσ : Δε κα με καλφψει ο κφριοσ Καραπατάκθσ. Είναι του ταμία το κζμα.

Ρρόεδροσ : Δε γίνεται να πάρετε το λόγο. Στο τζλοσ, εφόςον δοφμε ότι υπάρχει κάποιο
κζμα να το ςυηθτιςουμε. Να τελειϊςει ο κφριοσ Καραπατάκθσ παρακαλϊ.

Καραπατάκθσ : Καλθμζρα κι από μζνα. Πςον αφορά το προςδοκϊμενο ζςοδο νομίηω ότι
απαντικθκε τόςο από τον πρόεδρο όςο κι από τθν εξελεγκτικι επιτροπι. Το κζμα τθσ
ιςτοςελίδασ που ζκεςε ο κφριοσ Βαςιλάκθσ, αναφζρεται ςτον ιςολογιςμό και τα ζξοδα τα
οποία πραγματοποιικθκαν. Είναι καταγεγραμμζνα επομζνωσ θ απάντθςθ δίνεται από τα
ζξοδα τα οποία πραγματοποιικθκαν και οι ςχετικζσ αποδείξεισ είναι ςτθ διάκεςι ςασ.

Τα προθγοφμενα χρόνια των δικαιωμάτων των Τ.Δ. δεν είναι εφικτό να αποδοκοφν και
καταλαβαίνετε ότι μια τζτοια δαπάνθ για το Εκνικό τμιμα είναι ανζφικτθ γιατί δεν
προβλζπεται και ςτον προχπολογιςμό τθσ.

Επομζνωσ ζςοδα Τ.Δ. τα οποία για τα προθγοφμενα χρόνια δεν δόκθκαν ςτισ ανενεργζσ Τ.Δ.
χρθςιμοποιικθκαν ςαν ζςοδα του Ε.Τ.

Οι επίςθμοι προςκεκλθμζνοι μετά των ςυηφγων και των μελϊν των Διοικθτικϊν
Συμβουλίων, είναι ςαφζσ νομίηω ότι κάποιοσ ο οποίοσ προςκαλείται να ςυμμετζχει ςε μια
εκδιλωςθ, προςκαλείται με τθν ζννοια ότι είναι φιλοξενοφμενοσ. Δεν του απευκφνουμε μια
πρόςκλθςθ για να τον βάλουμε εκ των υςτζρων, να του ποφμε ότι χρωςτάσ 270,00
(διακόςια εβδομιντα) ευρϊ, να μασ πλθρϊςεισ για τθ φιλοξενία που ςου προςφζραμε. Και
θ απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου απευκφνεται, θ πρόςκλθςθ, ςε ςυγκεκριμζνα
πρόςωπα και καλφπτει αυτοφσ τουσ ανκρϊπουσ οι οποίοι προςκαλοφνται ςτισ εκδθλϊςεισ.
Είτε το Ρανελλινιο Συνζδριο είτε τθ Μεςογειακι.

Πςον αφορά τα ζξοδα των μελϊν των ςυηφγων, θ απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου
ιταν καταγεγραμμζνθ και γνωςτι ςε όλουσ, ότι κα καλυφκοφν τα ζξοδα των ςυηφγων

εφόςον υπάρχουν δωρεάν δωμάτια τα οποία παραχωρεί με τθ ςφμβαςθ που υπογράφει, το
ςυμβόλαιο που υπογράφει το Εκνικό τμιμα με το ξενοδοχείο. Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ
λοιπόν, όςον αφορά τθ ςφμβαςθ που είχαμε υπογράψει για το Ρανελλινιο Συνζδριο ςτθ
όδο, ιταν 20 δωμάτια όπου με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου διατζκθκαν για τα
μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και τισ ςυηφγουσ τουσ και τα υπόλοιπα διατζκθκαν για
τουσ προςκεκλθμζνουσ. Επίςθσ μετά από το πρόβλθμα το οποίο δθμιουργικθκε ςτθ όδο,
ο ξενοδόχοσ αφξθςε τον αρικμό των δωρεάν δωματίων από 20 ςε 26, οπότε καλφφκθκαν
από κει κι ζνα μζροσ των προςκεκλθμζνων τθσ Μεςογειακισ. Αναφζρκθκε επίςθσ το
ερϊτθμα: «πϊσ γίνεται για τθν επιλογι του τόπου του ςυνεδρίου και ποιο είναι το ποςό το
οποίο ορίηεται και πϊσ θ Επιτροπι επιλζγει το ξενοδοχείο». Κα απαντιςω όςον αφορά τθν
επιλογι τθσ όδου, γιατί ςτθν τωρινι Επιτροπι δεν ςυμμετείχα αλλά γνωρίηω πολφ καλά
πϊσ επελζγθ, γιατί αυτό ςυηθτικθκε ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο. Επελζγθ λοιπόν θ όδοσ
πζρυςι, μετά από προςφορζσ τισ οποίεσ είχαμε και αφοροφςαν ξενοδοχεία για τθν Ακινα,
ξενοδοχεία τα οποία αφοροφςαν ςτθν όδο και το Λουτράκι.

Και είχαμε ηθτιςει προςφορζσ και από το Λουτράκι. Από τρείσ διαφορετικοφσ προοριςμοφσ
λοιπόν, όπου θ προςφορά ιταν θ πιο ςυμφζρουςα και δεν ζγινε διαδικτυακά, ζγινε με
αίτθμα προσ ξενοδοχεία, τα οποία μποροφςαν να καλφψουν τισ ανάγκεσ τισ ςυνεδριακζσ
μασ. Με τον ίδιο τρόπο και φζτοσ αποφαςίςτθκε, όπωσ είχε ςτθ όδο, ςυγγνϊμθ, ςτθ όδο,
υποςχεκεί ο κφριοσ Ηαχαριουδάκθσ ότι προτίκεται να αναλάβει το ςυνζδριο κακϊσ επίςθσ
και μια πρόταςθ τθσ Καβάλασ, θ οποία βζβαια δεν ιρκε ποτζ ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο
ολοκλθρωμζνθ με οικονομικά ςτοιχεία. Μζςω μιασ ενθμζρωςθσ που είχαμε από τον
Μανόλθ το Ηαχαριουδάκθ για τθν πρόταςι του, ιταν ςτο ποςό των 370,00 (τριακοςίων
εβδομιντα) ευρϊ εάν κυμάμαι καλά κι αν κάνω λάκοσ κα με διορκϊςει ο Μανόλθσ. Μόνο
για το ξενοδοχείο αυτό το οποίο ιταν μια προςφορά τθν οποία μασ είχε δϊςει ςε
ςυνεργαςία με πρακτορείο.

Αναηθτιςαμε λοιπόν μια οικονομικότερθ και λόγω των ςυγκυριϊν …

...( διακοπι μικροφϊνου ) ...

Καραπατάκθσ : … Σε αυτό το ποςό το οποίο λζω. Ζτςι λοιπόν εδϊ βρζκθκε αυτόσ ο χϊροσ
από τισ προςφορζσ τισ οποίεσ είχαμε και επιλζξαμε αυτόν για να γίνει το φετινό ςυνζδριο.
Δεν ιταν κάποια, κάποιοσ άλλοσ ιδιαίτεροσ λόγοσ που μασ ανάγκαςε για να ζρκουμε εδϊ
και δεν είχαμε και λόγο για να το κάνουμε. Οφτε τον ξενοδόχο γνωρίηαμε οφτε και είμαςτε
ςυνεργάτεσ του.

Τα ζξοδα ςτθν αναφορά που ζκανε ο αγαπθτόσ φίλοσ ο Χριςτοσ ο Λωαννίδθσ και αφορά τα
ζξοδα τθσ προςυνεδριακισ και των φιλοξενοφμενων, είναι 4.709,00 (τζςςερισ χιλιάδεσ
επτακόςια εννιά) όπωσ ζχουν καταγραφεί ςτα ζξοδα τα οποία είναι ςτον ιςολογιςμό.
Αφοροφν τα ζξοδα διαμονισ και μετακίνθςθσ των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ςτθ
Δράμα, τθ φιλοξενία των προςκεκλθμζνων που είχαμε και παρζςτθςαν και τθν διοργάνωςθ
τθσ ζκκεςθσ εικαςτικϊν που πραγματοποίθςε θ Επιτροπι πολιτιςτικϊν κεμάτων.

Μείωςθ των εξόδων, τα οποία ηιτθςε ο πρόεδροσ τθσ Τ.Δ. Ορεςτιάδασ ο κφριοσ Λφτρασ.
Από ότι είδατε ςτο φετινό προχπολογιςμό υπάρχει μια ςθμαντικι μείωςθ ςτα
προχπολογιηόμενα ζξοδα και κζλουμε να είμαςτε και φειδωλοί ςτα ζξοδα αλλά και να
είμαςτε και πολφ κοντά όςον αφορά τον ιςολογιςμό ςτα ζςοδα - ζξοδα και ςτα
προχπολογιηόμενα, αυτά τα οποία πρζπει κατά τθ διάρκεια του ζτουσ να δαπανιςουμε.

Ο κφριοσ Κεοχάρθσ αναφζρκθκε ςτθ Μεςογειακι για τα δωρεάν άτομα, νομίηω του
απάντθςα προθγουμζνωσ όςον αφορά τθ ςυμμετοχι των ατόμων που ιταν και ...

Κεοχάρθσ : Είπατε τα 26 δωμάτια, τα υπόλοιπα δεν είπατε.

Καραπατάκθσ : ... Πλα αυτά δόκθκαν ςτουσ προςκεκλθμζνουσ.

Κεοχάρθσ : ...Τα 9 μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, θ Μεςογειακι ολόκλθρθ και οι
φιλοξενοφμενοι ιταν, μόνο 26 δωμάτια καλφφκθκαν;

Καραπατάκθσ : ... Πχι, ιταν και κάποιοι οι οποίοι πλιρωςαν.

Κεοχάρθσ : ...Πχι, πλιρωςαν μόνο ζξι άτομα, δφο απ’ τθ Σλοβενία, δφο από τθν Ρορτογαλία
και ... Οι υπόλοιποι; ...Γιατί 26 δωμάτια δεν ιταν μόνο. Τα υπόλοιπα δεν μου είπατε ποιόσ
τα πλιρωςε.

Καραπατάκθσ : Ιταν και κάποια τα οποία καλφφκθκαν τα ζξοδά τουσ. Ωσ προςκεκλθμζνοι.

Κεοχάρθσ : ...Από ποφ; Ροιοσ τα πλιρωςε;

Καραπατάκθσ : Το Εκνικό τμιμα.

Κεοχάρθσ : Μα δεν υπάρχουν αποδείξεισ. Εδϊ είναι Γιάννθ μου ...

Καραπατάκθσ : Ροιο δεν υπάρχει απόδειξθ;

Κεοχάρθσ : Γι’ αυτοφσ που πλθρϊκθκαν.

Καραπατάκθσ : Ρου πλθρϊκθκαν, δεν υπάρχει απόδειξθ;

Κεοχάρθσ : Πχι βεβαίωσ … Ο Γιάχοσ κάκεται δίπλα ςασ.

Καραπατάκθσ : Τϊρα κα ςου φζρω τθν κατάςταςθ να δεισ και κα ςου πω και ποια άτομα
πλιρωςε το Εκνικό τμιμα αν μου δϊςεισ ...

Κεοχάρθσ : … Επίςθσ για τα 37.000,00 (τριάντα εφτά χιλιάρικα), κάναμε πρόταςθ να
διαγραφεί, μθν τα πάμε από χρόνο ςε χρόνο ...

Καραπατάκθσ : Δε κα τα διαγράφουμε. Τα 37.000 (τριάντα εφτά χιλιάρικα) δεν τα
διαγράφουμε γιατί είναι ακόμα ςε αναμονι, εάν μασ απαντιςει αρνθτικά το Υπουργείο
Εξωτερικϊν, τότε κα το διαγράψουμε. Κα το φζρουμε ςτο Ρανελλινιο Συνζδριο, ότι ζχουμε
μια αρνθτικι απάντθςθ για κα λθφκεί απόφαςθ για διαγραφι. Εφόςον όμωσ είμαςτε ςε
επαφι με το Υπουργείο Εξωτερικϊν, ζχει επαναπροβλθκεί ο φάκελοσ και περιμζνουμε
αυτό το ζςοδο ςτο Ταμείο του Εκνικοφ τμιματοσ, δεν μποροφμε να το διαγράψουμε εμείσ
με απόφαςι μασ.

Εάν μασ πει ότι εγκρίνεται το Υπουργείο Εξωτερικϊν, τι να ποφμε μετά;

Πτι εμείσ το διαγράψαμε, δεν το παίρνουμε;

...(αςαφισ διάλογοσ )...

Καραπατάκθσ : ... Ρροχπολογιςμόσ είναι, δεν είναι ιςολογιςμόσ. Ο ιςολογιςμόσ αναφζρεται
ςτα ζςοδα και ςτα ζξοδα. Ο προχπολογιςμόσ είναι ζνα προχπολογιηόμενο ζςοδο,
προβλεπόμενο ζςοδο.

Κεοχάρθσ : Συγνϊμθ, μ’ αυτι τθν οικονομικι κρίςθ πιςτεφετε ότι κα το πάρουμε;

Καραπατάκθσ : ...Είναι προςδοκϊμενο. Γιατί να το διαγράψουμε εμείσ;

...(αςαφισ διάλογοσ )…

Ρρόεδροσ : Γιάννθ, ζχεισ κάτι άλλο να προςκζςεισ ςτα κζματα αυτά;

...(αςαφισ διάλογοσ )...

Καραπατάκθσ : ... Ακριβϊσ μ’ αυτό τον τρόπο προβλζπεται για να κλείςει,

κα ιταν ...

...(αςαφισ διάλογοσ )...

... Δεν μποροφμε να το παραλείψουμε αυτό ςαν κζμα. Εάν δεν ζχουμε τθν αρνθτικι
απάντθςθ του Υπουργείου Εξωτερικϊν, εμείσ δεν μποροφμε να το αποςφρουμε. Να
αποποιθκοφμε αυτό το ζςοδο; Κα μασ πείτε μετά ότι «γιατί το αποποιθκικατε;» Ενϊ ιταν
προβλεπόμενο ςαν ζςοδο και γιατί εςείσ λζτε ότι δεν το κζλουμε το ζςοδο αυτό του
Υπουργείου Εξωτερικϊν;

Κεοχάρθσ : Γιατί δε κα ζρκει ποτζ ρε Γιάννθ.

Καραπατάκθσ : Μα αν μασ απαντιςουν αρνθτικά...

...(αςαφισ διάλογοσ )...

Ρρόεδροσ : … Γιάννθ ςε παρακαλϊ πολφ, αν ζχεισ κάτι άλλο να προςκζςεισ …

Καραπατάκθσ : Ευχαριςτϊ πολφ.

Ρρόεδροσ : Ζχουμε μια εκκρεμότθτα με τον κφριο Λωαννίδθ που του ζδωςα υπόςχεςθ πριν
να κζςει ζνα ερϊτθμα, εφόςον δεν ζχει καλυφτεί…

Λωαννίδθσ : Ρρϊτον. Ρροςυνζδριο δεν υπάρχει, είναι φιλικι ςυνάντθςθ. Δεφτερον, τθ
ςυνάντθςθ τθν οργάνωςε θ Τ.Δ. Δράμασ και ζςτειλε προςκλιςεισ ςε όλεσ τισ Τοπικζσ.
Μποροφςε κάλλιςτα το Εκνικό τμιμα να ςτείλει ζναν εκπρόςωπο. Δεν μποροφμε με τα
λεφτά των ςυναδζλφων να καλφπτουμε 29 άτομα. Γιατί αν διαιρζςετε το 4.700 με το 15, τα
150 ευρϊ είναι 29 άτομα.

Και με ποιο δικαίωμα ςε μια φιλικι ςυνάντθςθ τθν οποία τθν κάνει θ Δράμα, τρζχει θ
Δράμα, εργάηεται θ Δράμα, ζχει θ Δράμα ηωγράφο για τθν ζκκεςθ, είπατε μζςα βάλατε και
ζξοδα τθσ ζκκεςθσ. Πλοι οι ςυνάδελφοι από τθ Δράμα ιταν. Ροια ζξοδα; Για ποιο λόγο ο
Κανάςθσ που είναι φίλοσ εξαίρετοσ, να το κάνει ενϊ ζχει θ Δράμα ηωγράφο; Για ποιο λόγο
οι Τοπικζσ να πλθρϊνουν, εγϊ που πιγα ςτθ Δράμα να πλθρϊςω από τθν τςζπθ μου,
δθλαδι άμα κάνω εγϊ ςτθν Ξάνκθ μια φιλικι ςυνάντθςθ και καλζςω το Εκνικό, κα ρκοφν
όλοι;

Κα επιβαρφνουμε τουσ ςυναδζλφουσ; Τα λεφτά είναι 4.700 (τζςςερα εφτακόςια), δεν είναι
λίγα τα λεφτά.

Ρρόεδροσ : Πλα αυτά που λζτε είναι παρατθριςεισ ι κζλετε να ρωτιςετε κάτι
ςυγκεκριμζνο να πάρετε μια απάντθςθ;

Λωαννίδθσ : … Κζλω απαντιςεισ για όλα αυτά. Για όλα αυτά κζλω απαντιςεισ.

Για ποιο λόγο μπικε 4.700 (τζςςερα εφτακόςια), βάλαμε τουσ ςυναδζλφουσ μζςα; Για ποιο
λόγο οι Τοπικζσ πλθρϊςανε και κάποιοι πιγανε δωρεάν;

Σε μια φιλικι ςυνάντθςθ, οφτε καν προςυνζδριο. Ευχαριςτϊ.

Ρρόεδροσ : Είςτε ςαφισ. Ο κφριοσ Καραπατάκθσ κζλει να απαντιςει;

Καραπατάκθσ : Να ρωτιςω όςον αφορά για το ηωγράφο, ιταν απόφαςθ τθσ επιτροπισ
πολιτιςτικϊν θ οποία είναι … ιταν και θ διοργάνωςθ τθν οποία είχε, αποφαςίςτθκε λοιπόν
ότι ςε αυτιν τθ διοργάνωςθ τθσ ζκκεςθσ που είχε ζναν πανελλαδικό χαρακτιρα και δεν
είχε τοπικό μόνο χαρακτιρα, είτε προςυνεδριακι είτε φιλικι όπωσ τθν ονομάηουμε,
ςυμμετείχαν …

Λωαννίδθσ : … Πχι, όχι. Συγνϊμθ Γιάννθ μου, ζχει ςθμαςία τι είναι.

Ι ονομάηεται προςυνεδριακι οπότε πρζπει να καλυφκοφν και τα ζξοδα των Τοπικϊν ι
είναι φιλικι. Να αποφαςίςετε πϊσ λζγεται. Αλλιϊσ τθν ψάχνετε προςυνεδριακι αλλιϊσ τθ
γράφετε φιλικι. Για να μθν μπερδευόμαςτε ...

¶γνωςτοσ : Τα προθγοφμενα χρόνια πϊσ ονομαηόταν; Συγνϊμθ για τθν παρζμβαςθ… Για να
μθν τρελακοφμε τϊρα δθλαδι! Ράμε ςτθν ουςία ι ςτον περίγυρο;

Ρρόεδροσ : … Δθλαδι ο τφποσ είναι αυτό που ζχει ςθμαςία; Ο τφποσ;

...(αςαφισ διάλογοσ)...

Ρρόεδροσ : Σθμαςία ζχει τι κάνουμε και πϊσ λειτουργοφμε … Ζνα λεπτό, ασ απαντιςει ο
αρμόδιοσ που είναι ο ταμίασ και κα το κλείςουμε το κζμα.

Καραπατάκθσ : Αυτό το κζμα τθσ φιλικισ ι τθσ προςυνεδριακισ είναι μια ςυνάντθςθ θ
οποία γίνεται για τθν προετοιμαςία του ςυνεδρίου.

Καταλαβαίνετε ότι ιταν θ ευκαιρία των Τ.Δ. να ςυναντιοφνται όπωσ είμαςτε εδϊ, μια φορά
το χρόνο. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Εκνικοφ τμιματοσ αποφάςιςε λοιπόν ότι αυτόσ ο
χρόνοσ είναι πολφ μεγάλοσ ςε διάρκεια για να ζχει μια επαφι με τισ Τ.Δ. Ζτςι κακιερϊκθκε
με τθν 1θ προςυνεδριακι φιλικι ςυνάντθςθ τότε, γιατί αντιδροφςε ο τότε πρόεδροσ ο
κφριοσ Κοντάκοσ, γιατί δεν ικελε να τθν ονομάςει προςυνεδριακι, ςτθσ Λιβαδειάσ, όπου
ςυμμετείχαμε και ζγιναν κάποια … ζνα ξεκίνθμα αυτϊν των ςυναντιςεων οφτοσ ϊςτε να
υπάρχει θ προετοιμαςία για το επόμενο Ρανελλινιο Συνζδριο όπου κατατίκενται
προτάςεισ από τισ Τ.Δ., για να ςυμπεριλθφκοφν ςτθν θμεριςια διάταξθ των κεμάτων του
Ρανελλθνίου Συνεδρίου. Αυτό ζγινε και τϊρα αν τθν ονομάηουμε προςυνεδριακι ι φιλικι,
νομίηω ότι ...

…(αςαφισ παρζμβαςθ)…

Καραπατάκθσ : … Τα λεφτά είναι ότι τθ διοργάνωςθ τθν είχε θ Τ.Δ. τθσ Δράμασ, ςασ είπα ότι
ςυμμετείχαν οι προςκεκλθμζνοι, το Διοικθτικό Συμβοφλιο, αλλά θ Τ.Δ. τθσ Δράμασ δεν
ζκανε τα ζξοδα του φακζλου τθσ προςυνεδριακισ, ο οποίοσ ςασ δόκθκε. Αυτό λοιπόν ιταν
ζνα ζξοδο το οποίο κάλυψε το Εκνικό τμιμα.

Πλα τα υπόλοιπα ...

Λωαννίδθσ: ... Αναλφςτε τα, πόςα δϊςατε εκεί, πόςα δϊςατε εκεί.

...(αςαφισ διάλογοσ.)...

Ρρόεδροσ : Πλα αυτά νομίηω είναι καταγεγραμμζνα. ¶μα αρχίςουμε κι αναλφουμε όλα τα
ζξοδα ζνα ζνα, άμα κζλετε να κακίςουμε 5 μζρεσ εδϊ πζρα να τα ποφμε. Να κακίςουμε 5
μζρεσ εδϊ να τα δοφμε ...

...(αςαφισ διάλογοσ.)...

Καραπατάκθσ : ... Θ εξελεγκτικι Επιτροπι που ηιτθςε και ζκανε τθν ζκκεςι τθσ, τα
τιμολόγια όλα και τα παραςτατικά, ζχουν ελεγχκεί αυτά και είναι εδϊ.

Αν είναι και υπάρχει κάποιο πρόβλθμα το οποίο ζχει εντοπίςει θ Τ.Δ. ςασ, μπορεί εδϊ πζρα
να μασ το εξθγιςει θ Εξελεγκτικι Επιτροπι. Ι μπορϊ να ςασ ςτείλω και με το φαξ ποια
είναι τα τιμολόγια τα οποία ζχουν ςαν παραςτατικά γίνει ζξοδα για τθ ςυγκεκριμζνθ
εκδιλωςθ.

Λωαννίδθσ : Ρϊσ το Εκνικό καλεί κόςμο ςε μια φιλικι ςυνάντθςθ ...

Καραπατάκθσ : Με ςυγχωρείτε, πρζπει να ρωτιςει τθν Τοπικι ςασ ποιουσ κα προςκαλζςει
το Εκνικό τμιμα;

...(αςαφισ διάλογοσ)...

...Το Εκνικό τμιμα είναι ...

Λωαννίδθσ : ... Είναι των ςυναδζλφων. Δεν είναι για να πθγαίνουνε όλο το Διοικθτικό ...

...(αςαφισ διάλογοσ)...

Ρρόεδροσ : … Κρατιςτε παρακαλϊ λίγο χαμθλοφσ τουσ τόνουσ …

...(αςαφισ διάλογοσ)...

… Σασ παρακαλϊ, νομίηω το εξαντλιςαμε το ηιτθμα ...Το εξαντλιςαμε το ηιτθμα.

Λωαννίδθσ : … Πλοι οι υπόλοιποι που είναι ςτθ Δράμα ιταν κορόιδα που πλθρϊςανε.
Εντάξει, αν το εξαντλιςαμε, καλϊσ …

Ρρόεδροσ : Ευχαριςτϊ πολφ. Επειδι βλζπω ότι κζλουν πολλοί να κάνουν ακόμθ
παρεμβάςεισ, είχαμε πει να προςπακιςουμε να περιορίςουμε τισ παρεμβάςεισ όςο γίνεται.

Βζβαια εγϊ εδϊ πζρα δεν είμαι για να κόψω το δικαίωμα του λόγου ςε κανζναν … Είμαι
εδϊ πζρα για να ςυντονίςω τθ μεταξφ ςασ ςυηιτθςθ. Τϊρα βλζπω χζρια αρχίηουν και
ςθκϊνονται όλθ τθν ϊρα εδϊ και κα αρχίςουμε να ςυηθτάμε μζχρι αφριο …

...(αςαφισ διάλογοσ)...

¶γνωςτοσ : ... Επειδι αναφζρκθκε ςτθν Τ.Δ. Καβάλασ ...

...(αςαφισ διάλογοσ)...

¶γνωςτοσ : ... Συγνϊμθ αναφζρκθκε, δεν πρζπει να απαντιςω να μάκουν οι κφριοι
ςυνάδελφοι;

Ρρόεδροσ : … Λοιπόν κα κζςω … ζχω δφο ανκρϊπουσ που κζλουν να μιλιςουν, ο κφριοσ
Βαςιλάκθσ και εςείσ. Το Σϊμα ςυμφωνεί να πάρουν το λόγο για ζνα λεπτό;

...(αςαφισ διάλογοσ)...

Ρρόεδροσ : ... Ωραία. Ρρϊτα ο κφριοσ Βαςιλάκθσ που ζχει προτεραιότθτα, για ζνα λεπτό
παρακαλϊ. Στο μικρόφωνο να ςασ ακοφμε… Αυτό που ικελα να πω πριν ξεκινιςει ο κφριοσ
Βαςιλάκθσ είναι ότι ςτα επόμενα κζματα ...

...(αςαφισ διάλογοσ)...

Βαςιλάκθσ : … Συμφωνϊ απόλυτα όμωσ, γιατί μιλάμε για οικονομικά και κα πρζπει να
είμαςτε ςαφείσ. Δεν πιρα ςαφι απάντθςθ από τον ταμία και επανζρχομαι ςτο κζμα των
Τ.Δ. των δικαιωμάτων. Και όταν λζω «δικαιωμάτων» εννοϊ αυτά που πλθρϊνουν τα μζλθ.
Στισ 23/02 του ϋ10 κφριε ταμία πιρατε απόφαςθ να μθ δίνονται τα δικαιϊματα ςε Τ.Δ. που
είναι ανενεργζσ.

Δθλαδι που δεν ζχουν κάνει εκλογζσ. Και αναφζρατε ςυγκεκριμζνεσ Τ.Δ. ςτθν απόφαςι
ςασ. Γρεβενά, Εφβοια, Κεφαλλθνία, Λαςίκι, Λευκάδα, Μεςςθνία, Φωκίδα, Δωδεκάνθςα κι

άλλθ μία. Δεν βάλατε τθν Θλεία μζςα. Από τθν πλθροφόρθςθ που ζχω θ Θλεία ζκανε
εκλογζσ το ϋ04 και ξανάκανε το ϋ11.

Εάν κάνω λάκοσ κα με ςυχωρζςετε όλοι αλλά νομίηω ότι πρζπει να το πω.

Από τα δεδομζνα τα οικονομικά προκφπτει, τα ςτοιχεία που ζχω εγϊ, ότι θ Θλεία ζχει
ενιςχυκεί και με τισ ςυνδρομζσ των μελϊν, τα δικαιϊματα, αλλά και με τισ χορθγίεσ και
υλικό. Κζλω μία ςυγκεκριμζνθ ςαφι απάντθςθ πάνω ςε αυτό. Κάνω λάκοσ; Ζχει κάνει
εκλογζσ και δεν το γνωρίηω; Δϊςτε μία ςαφι απάντθςθ για τθν Θλεία. Γιατί δεν κζλουμε,
δεν είναι καλό να πθγαίνουμε ςε ονοματολογίεσ, το είπα από τθν αρχι το πρωί. Δεν πρζπει
να ανεβάηουμε ζνταςθ.

Αλλά κζλω όμωσ και ςαφινεια κφριε ταμία, γιατί είναι πράγματα τα οποία αφοροφν τθν
τάξθ και μασ αφοροφν όλουσ. Ευχαριςτϊ πολφ.

Ρρόεδροσ : … Ο κφριοσ Χαρπαντίδθσ ζχει το λόγο, για ζνα λεπτό κι αυτόσ.

Ελάτε ςτο μικρόφωνο για να καταγραφοφν, γιατί δε κα καταγραφοφν

αυτά που λζτε.

...(αςαφισ διάλογοσ)...

Χαρπαντίδθσ : Επειδι δεν κζλω να αιωρείται ότι ζκανε πρόταςθ θ Καβάλα και από ότι
άκουςα δεν ζςτειλα ζγγραφο, εγϊ ενθμζρωςα κι επειδι δεν υπάρχει ενδιαφζρον από
άλλεσ Τ.Δ., ότι πρόκυμα επειδι διοργανϊςαμε τελευταία ζνα ςυνζδριο και πολλοί
ςυνάδελφοι ζμειναν ευχαριςτθμζνοι, ευχαρίςτωσ πάλι κα δεχόμουν. Είπα ςτο Εκνικό
τμιμα ότι μασ ζδωςε και μάλιςτα τιμι 36,00 (τριάντα ζξι) ευρϊ το δίκλινο, μζχρι τζλοσ
Απριλίου. Πλο αυτό το διάςτθμα περιμζναμε να ζρκει κάποιοσ από το Εκνικό τμιμα και να
πάμε μαηί να το πάρουμε εγγράφωσ. Ουδζποτε ιρκε από το Εκνικό τμιμα κάποιοσ
ςυνάδελφοσ για να πάμε μαηί.

Και ξαφνικά ζμακα ότι γίνεται ςτθν Κατερίνθ. Το λόγο γιατί γίνεται εκλογικό ςτθν Κατερίνθ,
κα το αφιςω όλουσ ςασ ςτθν κρίςθ ςασ. Ευχαριςτϊ πολφ.

Ρρόεδροσ : Για ζνα λεπτό μία παρζμβαςθ να κάνει ο πρόεδροσ του Εκνικοφ τμιματοσ …

Ρρόεδροσ Εκνικοφ τμιματοσ Κατςαρόπουλοσ : Εάν κυμάςτε πάρα πολφ καλά ςτθν όδο
ηθτιςαμε ποιεσ Τοπικζσ κζλουν να αναλάβουν τα επόμενα ςυνζδρια. Εκδθλϊκθκε λοιπόν θ
επικυμία από τον Μανϊλθ το Ηαχαριουδάκθ από το Θράκλειο και από το Γιϊργο τον
Χαρπαντίδθ από τθν Καβάλα. Κζςαμε κάποιεσ θμερομθνίεσ προκειμζνου εάν υπιρχε
επιτυχισ ζκβαςθ ςε μία από τισ δφο Τοπικζσ, να προλάβουμε όςο γίνεται νωρίτερα να
κλείςουμε τιμζσ. Γιατί όςο περνάει ο καιρόσ ξζρετε ότι οι τιμζσ είναι πολφ πιο δφςκολο να
κλειςτοφν. Ζςτειλα και ςτισ δφο Τοπικζσ ζνα ζντυπο προχπολογιςμοφ. Ο Μανϊλθσ μου το
ζςτειλε, θ Καβάλα δεν μου το ζςτειλε ποτζ. Θ προκεςμία υποβολισ όλων αυτϊν των
δικαιολογθτικϊν ζλθξε. Ενεργοποιιςαμε τθν καλφτερθ προςφορά τθσ Τ.Δ. Ριερίασ, θ οποία
ιτανε από τθ όδο ςταλμζνθ κάτω και οι τιμζσ ιταν τθσ περιόδου τθσ όδου. Γι’ αυτό και
επιλζξαμε τθν Θμακία, ςυγνϊμθ τθν Ριερία. Αυτόσ ιταν ο λόγοσ. Δεν πρζπει να ζρκουμε ςε
ςασ, εςείσ πρζπει να δουλζψετε. ¶λλωςτε υπιρξαν πζρυςι αν κυμάςτε καλά αιτιματα, θ
ανάλθψθ των ςυνεδρίων να γίνεται από τισ Τ.Δ. Το επόμενο κζμα είναι για τα επόμενα
ςυνζδρια.

Ασ το κουβεντιάςουμε εκεί και ασ δοφμε τισ διαδικαςίεσ… Δεν ζχουμε καμία αντίρρθςθ.

Ρρόεδροσ : Ευχαριςτοφμε πάρα πολφ, δεν ξζρω αν ζχει κάποιοσ … Μιςό λεπτό, ζχετε να
απαντιςετε ςτον κφριο Βαςιλάκθ ι κζλετε να το δείτε λίγο και να μασ ενθμερϊςετε
αργότερα;

Γιάχοσ : … Για να το διευκρινίςω του ανκρϊπου.

Ρρόεδροσ : Ωραία. Ζνα λεπτό παρακαλϊ γιατί πρζπει να κλείςουμε, γιατί ζχουμε ιδθ πάει
πάρα πολφ πίςω ςτο χρόνο μασ.

Γιάχοσ : Ο κφριοσ Βαςιλάκθσ εδϊ ςυγχζει νομίηω τα πράγματα. Ο ταμίασ εκτελεί αποφάςεισ
του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ςε ποιεσ Τοπικζσ Διοικιςεισ κα αποςτείλει τα δικαιϊματα και
από ζλεγχο που ζγινε, μου δϊςανε μία κατάςταςθ που ζλεγε : Σε αυτζσ τισ Τοπικζσ
Διοικιςεισ αν δεν … μθ βιάηεςτε. Αυτζσ οι Τοπικζσ Διοικιςεισ αν δεν ενεργοποιθκοφν δεν
κα τα δϊςουμε τα λεφτά.

Για πζρυςι μιλάμε τϊρα όχι για φζτοσ, ζτςι; Γιατί για φζτοσ δόκθκαν, ςε όλεσ αυτζσ που
υπάρχουν. Αρμόδιοσ γι’ αυτό το κζμα, για τισ Τοπικζσ Διοικιςεισ που είναι ανενεργζσ, είναι
ο κφριοσ Α Αντιπρόεδροσ ο κφριοσ Γιαννακόπουλοσ, ο οποίοσ αυτόσ μου δίνει τθν
κατεφκυνςθ ποιεσ Τοπικζσ Διοικιςεισ είναι ενεργζσ και μθ ενεργζσ … Ασ το διαψεφςει αν
είναι. Εγϊ εκτελϊ αποφάςεισ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, ςε ποιοφσ κα ςτείλω τα λεφτά.
Και μθ νομίηετε ότι είναι εφκολο να κάκομαι ςτθν Τράπεηα και να γράφω 52 εντολζσ, να
παίρνω λεφτά από τθ μια Τράπεηα να τρζχω ςτθν άλλθ, γιατί δεν είςτε όλοι ςτθν Εκνικι.

Αυτά γίνονται (included), όλα μαηί. Δθλαδι παίρνω ποιουσ κα ςτείλω, πάω ςτθν Τράπεηα,
ςτζλνω όςουσ είναι ςτθν Εκνικι …

Ρρόεδροσ : Σταφρο, δεν νομίηω ότι ο κφριοσ Βαςιλάκθσ αναφζρκθκε προςωπικά ςε ςζνα …
Ζνα ερϊτθμα, ζκεςε κάποια κζματα … Να μιλιςει ο κφριοσ Μαροφντασ ο οποίοσ είναι και
πρόεδροσ ςτθν Τ.Δ. προκειμζνου μασ λφςει τισ όποιεσ απορίεσ ζχουμε.

… (αςαφισ διάλογοσ) …

Μαροφντασ : Χρόνια πολλά ςε όλουσ. Να απαντιςω επειδι τίκεται για κζμα νομοφ κι είμαι
πρόεδροσ ςτθν Θλεία. Οι εκλογζσ είχαν γίνει απλϊσ δεν είχαν ςταλεί τα απαιτοφμενα
ζγγραφα ςτο Εκνικό τμιμα. Βεβαίωσ ιταν μία παράλειψθ δικι μου, το ομολογϊ, και του
γραμματζα μου, βεβαίωσ τθν ίδια παράλειψθ είχε και ο Α Αντιπρόεδροσ του Εκνικοφ
τμιματοσ, ο επί εννζα χρόνια Αντιπρόεδροσ, που υποχρζωςι του ιταν να ηθτιςει από τισ
Τοπικζσ ζγκαιρα να κάνουν τισ εκλογζσ. Και βεβαίωσ επειδι τζκθκε το κζμα αυτό για τον
κφριο Αντιπρόεδρο, τον κφριο Γιαννακόπουλο, όταν ζψαχνε τουσ φακζλουσ απαίτθςε από
τισ Τοπικζσ να ςταλοφν και τα Ρρακτικά ψθφοφορίασ και τα Ρρακτικά διαλογισ ψιφων και
όλα τα ςυνθμμζνα ζγγραφα, ενϊ από τθν Τοπικι τθ δικι του ςαν Γενικόσ Γραμματζασ
Κεςςαλονίκθσ είχε ςτείλει μόνο ζνα ζγγραφο, το οποίο ςυνιλκαν ςε ςυγκρότθςθ ςε Σϊμα.
Τα υπόλοιπα ζγγραφα …

… (αςαφισ διάλογοσ) …

Πχι, όχι, όχι. Τα είδε όλο το Συμβοφλιο, ζδειξα το φάκελο το δικό ςασ και το είδε όλο το
Συμβοφλιο.

… (αςαφισ διάλογοσ) …

Γιαννακόπουλοσ : Μθ λαςπολογείτε ακόμα και ςιμερα.

Ρρόεδροσ : Ευχαριςτοφμε. Ευχαριςτοφμε κφριε Μαροφντα …

Κα ικελα ςτο ςθμείο αυτό να κθρφςςω περαιωμζνθ τθ ςυηιτθςθ των 4 πρϊτων κεμάτων.
Σασ ευχαριςτϊ … παρακαλϊ! Ραρακαλϊ!

Σασ ευχαριςτϊ όλουσ κερμά για τισ προτάςεισ ςασ και τισ ιδζεσ που κατακζςατε ενϊπιον
του ςυνεδρίου. Νομίηω ότι ο διάλογοσ ιταν γόνιμοσ και δθμιουργικόσ.

Κα ακολουκιςει θ ψθφοφορία για τα 4 πρϊτα κζματα ςυνολικά.

Τα οποία αναφζρονται: ςτθν ζγκριςθ των πεπραγμζνων και οικονομικοφ απολογιςμοφ
ζτουσ 2010, ςτθν ζγκριςθ ταμειακοφ απολογιςμοφ – ιςολογιςμοφ, ςτθν ζκκεςθ
εξελεγκτικισ επιτροπισ και απαλλαγι των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου από κάκε
ευκφνθ για το ζτοσ 2010 και ςτθν ζγκριςθ του προχπολογιςμοφ εςόδων - εξόδων για το
2011.

Ραρακαλϊ τθν ψθφοφορία να τθν κάνει ο γραμματζασ ο κφριοσ Τςοφνθσ.

Τςοφνθσ Γραμματζασ : Να ςθκϊςουμε όλοι τα ταμπελάκια, εάν ζχουμε πάνω από 25,
είμαςτε 50 Τοπικζσ, ςταματάμε. Δε χρειάηεται ονομαςτικι.

Διαφορετικά αν υπάρχουν κάποιεσ … Ξεκινάμε.

Ρρόεδροσ : Πςοι εγκρίνετε τα πεπραγμζνα και τον οικονομικό απολογιςμό …

Γραμματζασ : Σθκϊςτε ψθλά … Νομίηω είμαςτε πολφ περιςςότεροι.

Αβραμίδθσ : Δεν πρζπει όμωσ να ξζρουμε ποιζσ είναι οι Τοπικζσ που εγκρίνουν;

Ρρόεδροσ : Κα καταγραφοφν ςτα Ρρακτικά ότι εγκρίκθκε κατά πλειοψθφία.

… Αν δεν ςασ καλφπτει αυτό και κζλετε ονομαςτικά μποροφμε να το κάνουμε ονομαςτικά.

Αβραμίδθσ : Ονομαςτικά, να φανεί.

… (αςαφισ διάλογοσ) …

Ρρόεδροσ : Επειδι αυτοί που δεν εγκρίνουν είναι οι λιγότεροι, να ςθκϊςουν τα ταμπελάκια
τουσ και να καταγράψουμε ςτα Ρρακτικά ποιοί είναι αυτοί που δεν εγκρίνουνε …

… (αςαφισ διάλογοσ) …

Οπότε κατόπιν πλειοψθφίασ απόφαςθσ του ςυνεδρίου εγκρίνονται τα υπ αρικ. 1, 2, 3 και 4
κζματα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ. Και προχωράμε …

… (αςαφισ διάλογοσ) …

Ρρόεδροσ : Θ πλειοψθφία είναι εμφανισ. ¶μα κζλετε να μετριςουμε αναλυτικά και να …
μπορεί να γίνει κι αυτό, αλλά νομίηω ότι οι περιςςότεροι δζχονται ότι κατά πλειοψθφία
εγκρίνονται.

… (αςαφισ διάλογοσ) …

Ρρόεδροσ : Ρροχωράμε ςτο επόμενο κζμα που αναφζρεται ςτθν επικφρωςθ των Ρρακτικϊν
τθσ προθγοφμενθσ Γενικισ Συνζλευςθσ και κζματα που ανζκυψαν από τθν προθγοφμενθ
Γενικι Συνζλευςθ για ενζργεια. Ραρακαλϊ το γενικό γραμματζα του Εκνικοφ τμιματοσ και

πρόεδρο τθσ Τ.Δ., ευχαριςτοφμε και πάλι για τθ φιλοξενία, να λάβει το λόγο, όςο το δυνατό
ςυντομότερα.

Είναι το τελευταίο κζμα που ζχουμε για ψιφιςθ.

Δζλλασ : Ευχαριςτϊ. Νομίηω ότι τα ζχουμε πάρει όλοι τα Ρρακτικά.

Τα ζχουν πάρει όλα τα Ρρακτικά, ζχουν εκδοκεί και ςε CD και γραπτά.

Από αυτά που ζχουν καταγραφεί υπάρχει από κάποιον κάποια αντίρρθςθ; … Πχι.
Εγκρίνεται.

Ρρόεδροσ : Ωραία. Το Σϊμα λοιπόν εγκρίνει και επικυρϊνει τα Ρρακτικά τθσ προθγοφμενθσ
Γενικισ Συνζλευςθσ, δεν ξζρω αν υπάρχει κάποια άλλο κζμα που κζλετε κφριε γραμματζα
να κζςετε, που ζχει προκφψει από τθν προθγοφμενθ Γενικι Συνζλευςθ …

Δζλλασ : Πχι, για το μόνο που ικελα να πω για το ξενοδοχείο με κάλυψε ο πρόεδροσ ότι θ
προςφορά τθσ Ριερίασ ιταν από πζρυςι από τθ όδο, αλλά για τα γνωςτά προςωπικά
γεγονότα δεν κατατζκθκε αν και είχε γίνει γνωςτι.

Αυτό μόνο, για το ξενοδοχείο.

Ρρόεδροσ : Ρολφ ωραία. Ευχαριςτοφμε πάρα πολφ. Θ ϊρα είναι δφο παρά τζταρτο, ζχουμε
ελάχιςτο χρόνο μπροςτά μασ, κζλω μζχρι τισ δφο να μπορζςουμε να κάνουμε ζνα
διάλλειμα να πάμε για φαγθτό. Αναγκαςτικά κα πρζπει να επιςτρζψουμε ςτθν αίκουςα,
προτείνω ςτισ 3:00 θ ϊρα να ςυνεχίςουμε τισ εργαςίεσ τθσ ςθμερινισ θμζρασ, να μθν
αφιςουμε εκκρεμότθτεσ για αφριο, να αξιοποιιςουμε και ζνα μζροσ του χρόνου για τθν
παρουςίαςθ των υποψθφίων που είναι πάρα πολφ ςθμαντικό να γίνει, κεωρϊ ςιμερα,
προκειμζνου να γνωρίςουν όλοι ποιοι είναι οι υποψιφιοι.

Αμζςωσ λοιπόν τα κζματα : 6, 7, 8, 9 και το 10 κα ζλεγα, ουςιαςτικά είναι κζματα για τα
οποία δεν χρειάηεται να λάβουμε κάποια απόφαςθ, είναι περιςςότερο ενθμερωτικοφ
χαρακτιρα. Καλϊ λοιπόν τον πρόεδρο ι κάποιο άλλο μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου

που κζλει, να μασ αναπτφξει το 6ο κζμα που αφορά ςτθν: Αποτίμθςθ του 26ου
Ρανελλινιου Συνεδρίου και τθσ 6θσ φιλικισ ςυνάντθςθσ και να δοφμε πϊσ μποροφμε να
κάνουμε το επόμενο Συνζδριο και τθν επόμενθ Ρροςυνεδριακι Συνάντθςθ.

Κατςαρόπουλοσ : Σχετικά με το 26ο Ρανελλινιο Συνζδριο τθν όδο, το Διοικθτικό
Συμβοφλιο του Εκνικοφ τμιματοσ κρίνει ότι ιταν ζνα πετυχθμζνο Συμβοφλιο, Συνζδριο,
παρά τα προβλιματα τθσ πρϊτθσ θμζρασ, τθσ θμζρασ αφίξεων. Πλα τα μζλθ του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου είχαν τθν ίδια εμπειρία που είχατε και εςείσ. Πμωσ αυτό ςυνζβαλε
ςτο γεγονόσ του να πετφχουμε πολφ καλφτερεσ τιμζσ, εκπτϊςεισ και μειϊςεισ και
προςφορζσ από το ξενοδοχείο και ιταν το μόνο ςυνζδριο που για το Ελλθνικό τμιμα
ζκλειςε πλεοναςματικά.

Δε χρειάςτθκε δθλαδι το Εκνικό τμιμα να δαπανιςει οφτε μία δραχμι προκειμζνου να
καλφψει ζξοδα ςυνεδρίου.

Πςον αφορά τθν Ρροςυνεδριακι που ζγινε ι τθ Φιλικι που ζγινε ςτθ Δράμα, κεωρϊ ότι
ιταν επιτυχθμζνθ. Τα παιδιά τθσ Τοπικισ εκεί όπωσ ανζφερα και ςτθν ζκκεςθ
πεπραγμζνων, ζδωςαν τον καλφτερό τουσ εαυτό για να ζχουμε επιτυχία. Κατά ςυνζπεια
κεωρϊ ότι οι εκδθλϊςεισ αυτζσ του προθγοφμενου ζτουσ ιταν επιτυχείσ και χαίρομαι που
και άλλεσ Τ.Δ. αναγνωρίηουν αυτό το πράγμα και κα ικελα να ςυνεχιςτεί και ςτο μζλλον.
Πςον αφορά τισ προτάςεισ για τον οριςμό του επόμενου Ρανελλθνίου Συνεδρίου κα ικελα
να ρωτιςω αν υπάρχουν Τ.Δ. που ζχουν κάποιεσ προτάςεισ προκειμζνου να τισ
επεξεργαςτεί το Εκνικό τμιμα, τα νζα μζλθ που ενδεχόμενα κα προκφψουν.

Είναι θ Τ.Δ. Μεςςθνίασ, υπάρχει κάποια άλλθ;

… (αςαφισ διάλογοσ) …

Το επόμενο Συνζδριο. Από ότι βλζπω λοιπόν είναι μόνο θ Τ.Δ. Μεςςθνίασ θ οποία ηθτάει
και θ Αλεξανδροφπολθ …

Λοιπόν, θ Αλεξανδροφπολθ και θ Μεςςθνία.

Κα τουσ παρακαλζςω το αργότερο μζχρι τζλοσ Μαΐου να υποβάλουν αυτι τθν ζκκεςθ
προχπολογιςμοφ που ζχουμε και κα ςασ ςταλεί, ϊςτε το νζο Διοικθτικό Συμβοφλιο που κα
προκφψει να ζχει τθ δυνατότθτα ϊςτε να ςυγκρίνει τισ προςφορζσ, παράλλθλα κα ικελα
να ςασ ηθτιςω να ςυμπεριλάβετε ςε αυτι, κα ςασ παρακαλοφςα να μθ μιλάτε όμωσ … κα
ικελα λοιπόν να ςυμπεριλάβετε… Κυριάκο μπορείσ ςε παρακαλϊ να κακίςεισ;

Κα ικελα λοιπόν να ςασ παρακαλζςω μαηί με αυτι τθν ζκκεςθ προχπολογιςμοφ να βάλετε
μζςα και ζνα ςυνοπτικό ςθμείωμα ςχετικά με ζνα πρϊτο πρόγραμμα του πϊσ ςκζφτεςτε να
κινθκοφμε, εκδρομζσ, αποςτάςεισ, αξιοκζατα, προκειμζνου όλα αυτά να αποτελζςουν
αντικείμενο εργαςίασ για τθν επιλογι του κατάλλθλου τόπου. Αντίςτοιχα κα ικελα να
ρωτιςω ποιεσ Τ.Δ. κζλουν να αναλάβουν τθν επόμενθ Ρροςυνεδριακι … Θ Ηάκυνκοσ, κάτι
είχαν πει τα Γιάννενα πζρςι ςτθ Δράμα αλλά δεν ακοφω τίποτα από τα Γιάννενα.

Και δεν ξζρω αν είναι εδϊ.

… Θ Σάμοσ … απλά ρωτάω αν υπάρχουν προτάςεισ… Από τθ Σάμο ι από το Θράκλειο;…

… (αςαφισ διάλογοσ) …

Κα ςασ παρακαλοφςα επειδι δεν ζχει μικρόφωνο ο Μανϊλθσ, να μθ φωνάηετε για να
καταγράφονται ςτα Ρρακτικά. Κάντε λίγο θςυχία, είμαςτε όλοι κουραςμζνοι, κα
ςταματιςουμε ςε λίγο.

Ηαχαριουδάκθσ : … Στον προβλθματιςμό που αναπτφςςεται μεταξφ των μελϊν και ςτισ
ςυηθτιςεισ που κάνουμε μεταξφ μασ, είδαμε μια ιδζα θ οποία τθν κρίνουμε πάρα πολφ
καλι. Θ ιδζα αυτι … είναι λόγω των εκνικϊν καταςτάςεων τθν οποία περνάει θ χϊρα, λόγω
των γεγονότων που υπάρχουν τϊρα ςτθ Μεςόγειο, εάν κα μποροφςε να διοργανωκεί μία
Φιλικι Συνάντθςθ ςτο Καςτελόριηο και προτικζμαςτε κι εμείσ και θ Τ.Δ. τθσ Σάμου, να
καταβάλουμε προςπάκειεσ για να γίνει αυτι θ ςυνάντθςθ εκεί.

… (αςαφισ διάλογοσ) …

Αβραμίδθσ : Κα το αναλάβουμε εμείσ κφριε Ρρόεδρε, κα το αναλάβουμε εμείσ, εςείσ δε κα
κάνετε τίποτα. Κα είςτε φιλοξενοφμενοι και κα είςτε το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Εκνικοφ

τμιματοσ. Εμείσ κα τα αναλάβουμε όλα μαηί με το Θράκλειο. Και κα προςπακιςουμε να
ζρκετε όλοι δωρεάν.

… (αςαφισ διάλογοσ) …

Κατςαρόπουλοσ : Ραιδιά ακοφςτε με λίγο … Γιϊργο μπορείσ να με ακοφςεισ λίγο; Γιατί μετά
… ςυγνϊμθ. Καταρχάσ να πω το εξισ: ότι θ περίοδοσ τθσ προςυνεδριακισ είναι χειμϊνασ…
Πχι Οκτϊβριοσ, είναι Δεκζμβριοσ.

Ζνα αρνθτικό που εγϊ προςωπικά βλζπω, είναι ότι είναι Δεκζμβριοσ.

Το δεφτερο είναι ότι δεν ξζρω αν υπάρχει υποδομι να φιλοξενιςει εκεί τόςο κόςμο. Και το
τρίτο είναι ότι το Καςτελόριηο ανικει ςτθν Τ.Δ. Δωδεκανιςου που είναι ανφπαρκτθ. Εάν
υπάρχουν υποδομζσ και, κα ζλεγα ασ ποφμε, οι προχποκζςεισ να γίνει εκεί, ςτείλτε ζνα
ενθμερωτικό προκειμζνου το νζο Διοικθτικό Συμβοφλιο που κα βγει, να το επεξεργαςτεί και
να ςασ απαντιςει.

¶γνωςτοσ : Κφριε Ρρόεδρε για να το κάνουμε αυτό που λζτε πρζπει να μασ δϊςετε τθν
ευκαιρία εμάσ να το ψάξουμε …

Κατςαρόπουλοσ : Αυτό ςασ λζω … Μα αυτό ςασ ηθτϊ. Αυτό ςασ ηθτϊ … και βζβαια. Για ποιο
λόγο να μθ ςασ το δϊςω;

… (αςαφισ διάλογοσ) …

Βεβαίωσ κα το αναλάβετε, κα υποβάλετε τα δικαιολογθτικά και τισ προτάςεισ ςασ, το νζο
Διοικθτικό Συμβοφλιο κα τα αξιολογιςει και κα ςασ απαντιςει.

… (αςαφισ διάλογοσ) …

Γιατί υπάρχει και θ πρϊτθ πρόταςθ τθσ Ηακφνκου, γι’ αυτό το λζω. Εάν ιςαςτε μόνοι ςασ …

… (αςαφισ διάλογοσ) …

Ρρόεδροσ : Ακοφςτθκαν κάποιεσ προτάςεισ, αυτι με το Καςτελόριηο τθ κεωρϊ εξαιρετικά
ενδιαφζρουςα … είναι λίγο ταλαιπωρία αλλά όμωσ είναι πραγματικά αξιόλογθ πρόταςθ.
Κοίταξε, εφόςον μποροφμε να το κάνουμε αν και λίγο δφςκολο, αλλά είναι αξιόλογθ
πρόταςθ.

… (αςαφισ διάλογοσ) …

Ζχουμε δζκα λεπτάκια ακόμθ. Κζλω να ελπίηω ότι κα καταφζρουμε να ςυηθτιςουμε τα
επόμενα 4 κζματα, είναι οι εκκζςεισ των Αντιπροζδρων.

Κα καλζςω πρϊτα τον ¶ Αντιπρόεδρο τον κφριο Γιαννακόπουλο για τθν ζκκεςθ των
Διοικθτικϊν κεμάτων και κα παρακαλοφςα κφριε Αντιπρόεδρε αφοφ κα λάβετε το λόγο, να
μασ ενθμερϊςετε για τθν κίνθςθ απολογιςμϊν ξενϊνων … προτάςεισ που είναι το 10ο
κζμα, τα οποία είναι ενθμερωτικοφ χαρακτιρα και δεν τίκενται ςε ψιφιςθ.

¶ Αντιπρόεδροσ Γιαννακόπουλοσ : Λοιπόν, να ςασ ξεκινιςω από τον ξενϊνα των Ακθνϊν.
Υπόλοιπο ζτουσ 2009 για χριςθ ζτουσ 2010, 8.724,55 (οχτϊ χιλιάδεσ εφτακόςια είκοςι
τζςςερα κόμμα πενιντα πζντε) ευρϊ.

Ζςοδα από διανυκτερεφςεισ και τόκουσ 5.923,25 (πζντε εννιακόςια είκοςι τρία κόμμα
είκοςι πζντε).

Σφνολο 14.647,80 (δεκατζςςερισ χιλιάδεσ ζξι ςαράντα εφτά κόμμα ογδόντα).

Ζξοδα ζτουσ 2010, 5.421,36 (πζντε χιλιάδεσ τετρακόςια είκοςι ζνα κόμμα τριάντα ζξι).

Υπόλοιπο Ταμείου για χριςθ του 2011, 9.226,44 (εννιά χιλιάδεσ διακόςια είκοςι ζξι κόμμα
ςαράντα τζςςερα).

Ανάλυςθ για τθν κίνθςθ. Αρικμόσ ατόμων θμεδαπϊν που φιλοξενικθκαν ςτον ξενϊνα των
Ακθνϊν είναι 122, αρικμόσ αλλοδαπϊν 6.

Σφνολο ατόμων που διανυκτζρευςαν 128.

Σφνολο θμερϊν που διανυκτζρευςαν ιταν 394.

Ράμε για τον ξενϊνα τθσ Κεςςαλονίκθσ.

Υπόλοιπο ζτουσ 2009 για χριςθ του 2010 ιταν 9.022,68 (εννιά χιλιάδεσ μθδζν είκοςι δφο
κόμμα εξιντα οχτϊ) ευρϊ.

Ζςοδα από διανυκτερεφςεισ και τόκουσ 2.631,91 (δφο χιλιάδεσ εξακόςια τριάντα ζνα κόμμα
ενενιντα ζνα) ευρϊ.

Σφνολο 11.654,59 (ζντεκα εξακόςια πενιντα τζςςερα κόμμα πενιντα εννιά) ευρϊ.

Ζξοδα ζτουσ 2010, 6.736,96 (ζξι χιλιάδεσ επτακόςια τριανταζξι κόμμα ενενιντα ζξι) ευρϊ.

Υπόλοιπο για χριςθ του ϋ11, 4.917,63 (τζςςερεισ χιλιάδεσ εννιακόςια δεκαεπτά κόμμα
εξιντα τρία).

Ανάλυςθ για τα άτομα που διανυκτζρευςαν.

Θμεδαποί 104, αλλοδαποί 10, ςφνολο ατόμων που διανυκτζρευςαν 114.

Σφνολο θμερϊν 177.

Σθμειϊνω εδϊ ότι το 2010, τον Λοφνιο, ζγινε θ ανακαίνιςθ του ςπιτιοφ. Ελαιοχρωματιςμόσ,
αλλαγι κερμοςίφωνα και λοιπά, εργαςίεσ αξίασ 2.980,33 (δφο χιλιάδεσ εννιακόςια ογδόντα
κόμμα τριάντα τρία) ευρϊ.

Εδϊ ςασ λζω ότι ςτθν Ακινα δεν είμαι εγϊ ο διαχειριςτισ, είναι ο οικονομικόσ
διαχειριςτισ. Γιατί μζςα ςτα Ρρακτικά λζνε διαχειριςτισ, δεν είναι διαχειριςτισ είναι
οικονομικόσ διαχειριςτισ, εδϊ και τρία χρόνια. Και το Κεςςαλονίκθσ το ζχω 11 χρόνια,
χωρίσ παράπονα χωρίσ … και κα αναφερκϊ επί προςωπικοφ ζνα λεπτό ςε αυτό. Ρϊσ κφριε
Ρρόεδρε του Εκνικοφ τμιματοσ λζτε ότι εγϊ δεν πρόςφερα ςτο Εκνικό τμιμα επί 9 χρόνια,
6 πρόςφερα και 3 δεν πρόςφερα;

Ρρόεδροσ : Βαςίλθ επειδι οφτωσ ι άλλωσ ο πρόεδροσ δεν είναι εδϊ … δεν είναι εδϊ να ςε
ακοφςει, ασ το αφιςουμε για το τζλοσ. Αν μπορείσ, επειδι βλζπω ότι δεν ζχουνε πολλι
υπομονι οι ςφνεδροι και αρχίηουν και αποχωροφν να το κλείςεισ, να ακοφςουμε και τουσ
άλλουσ δφο Αντιπροζδρουσ προκειμζνου να πάμε για φαγθτό και να γυρίςουμε.

Γιαννακόπουλοσ : Ευχαριςτϊ που με ακοφςατε.

Ρρόεδροσ : Να είςαι καλά. Το λόγο ζχει ο Β Αντιπρόεδροσ ο κφριοσ Κάρκαλθσ Κυριάκοσ για
τθν ζκκεςθ πολιτιςτικϊν κεμάτων.

…(αςαφισ διάλογοσ)…

Κάρκαλθσ : Εκλεκτοί μου ςυνάδελφοι και φίλοι, κυρίεσ και κφριοι, χαρά μου να
απευκφνομαι και διά ηϊςθσ, με όλουσ ςχεδόν μιλάμε ςχεδόν κακθμερινά από τα
τθλζφωνα. Χαρά μου να βρεκϊ και διά ηϊςθσ απζναντί ςασ να απολογθκοφμε για το ζργο
μασ. Θ Επιτροπι των πολιτιςτικϊν υποκζςεων τθσ οποίασ ζχω τθν τιμι να είμαι πρόεδροσ,
θ οποία είναι ζνα βαςικό κομμάτι … ζνα βαςικό κομμάτι μάλλον τθσ πολυςχιδοφσ
δραςτθριότθτασ τθσ Ζνωςισ μασ, ςτο πλαίςιο των αρχϊν τθσ, των ιδεϊν τθσ και τθσ
κοινωνικοανκρωπιςτικισ δραςτθριότθτασ, είναι οι πολιτιςτικζσ δράςεισ που αποτελοφν
βιτρίνα προσ τθν κοινωνία.

Για μία ακόμθ χρονιά λοιπόν πλικοσ πολιτιςτικϊν δραςτθριοτιτων ζλαβε χϊρα, τόςο από
το Εκνικό μασ τμιμα όςο και από τισ αεικίνθτεσ Τ.Δ., δείχνοντασ για μία ακόμθ φορά το
ανκρϊπινο πρόςωπο του αςτυνομικοφ με τθ ςυνειςφορά του ςτα πολιτιςτικά δρϊμενα. Θ
Επιτροπι των πολιτιςτικϊν υποκζςεων για λόγουσ πρακτικοφσ, δυςτυχϊσ δεν κατάφερε να

ςυνεδριάςει εκ του ςφνεγγυσ όπωσ το επικυμοφςε. Για λόγουσ πρακτικοφσ και
οικονομικοφσ. Ωςτόςο θ ςυχνι επαφι των μελϊν με τθ βοικεια τθσ τεχνολογίασ όπωσ είναι
το Μντερνετ, το τθλζφωνο και λοιπά, για άλλθ μία φορά απζφερε καρποφσ. Χαρακτθριςτικά
να αναφερκϊ ςτθ μεγάλθ ζκκεςθ εικαςτικϊν ςτθ Δράμα, ςτο πλαίςιο τθσ εκεί Φιλικισ
Συνάντθςθσ θ οποία ζγινε υπό τθν αιγίδα του Εκνικοφ τμιματοσ και άριςτα διοργανϊκθκε
από τθν οικεία Τ.Δ. Τα ζργα δε, κρίκθκαν και εγκρίκθκαν και βραβεφτθκαν … αν ζχετε τθν
καλοςφνθ, δεν πρόκειται να κακυςτεριςω πολφ.

Τα ζργα δε των ςυναδζλφων μασ κρίκθκαν και βραβεφτθκαν από τον διαπρεπι ηωγράφο
κφριο Κανάςθ Ακριβόπουλο. Εδϊ πζρα να μου επιτρζψετε, όςον αφορά τον κφριο
Ακριβόπουλο επειδι ακοφςτθκε προθγουμζνωσ και ςαν πρόεδροσ τθσ οικείασ επιτροπισ να
πω για όςουσ ςυναδζλφουσ δεν το γνωρίηουν, ότι ο Κανάςθσ Ακριβόπουλοσ εκτόσ του ότι
είναι επί μακρόν φίλοσ τθσ Ζνωςισ μασ, είναι προςωπικόσ φίλοσ με τουσ περιςςότερουσ
από εμάσ, ζρχεται από πολλά χρόνια ςτα ςυνζδρια, ο κφριοσ Κατςαμάσ … είναι επίτιμο
μζλοσ Τ.Δ. Φκιϊτιδασ και οι ςυνάδελφοι, οι οποίοι τζλοσ πάντων γνωρίηουν, ξζρουν ότι ο
κφριοσ Ακριβόπουλοσ, ο Κανάςθσ ο Ακριβόπουλοσ αυτι τθ ςτιγμι είναι για τθν Ελλάδα ζνα
κεφάλαιο. Είναι ότι είναι ο Φαςιανόσ. Είναι ιδιαίτερα τιμθτικό ότι κάποιοσ ςυνάδελφοσ
βραβεφτθκε, κρίκθκε και βραβεφτθκε από το χζρι του Ακριβόπουλου. Ζνα ζργο του
Ακριβόπουλου κοςτολογείται 10.000,00 (δζκα χιλιάδεσ) ευρϊ. Εάν κάνει μία μουντηοφρα ςε
ζνα χαρτί ¶λφα 4.

Λοιπόν, δεν είπε κανείσ … φυςικά υπιρχαν ηωγράφοι και ςτθ Δράμα.

Και υπάρχουν και ςτθ γειτονιά μου ςτον Ρειραιά, εκατό ηωγράφοι.

Αλλά αυτό κεωρϊ ότι ιταν κάτι εξαιρετικό και ιταν ιδιαίτερα τιμθτικό για τθν Ζνωςι μασ.
Εάν κεωρείτε ςπατάλθ το γεγονόσ ότι φιλοξενικθκε για δφο μζρεσ και του πλθρϊκθκε το
ξενοδοχείο, να δεχτϊ ότι ιταν ςπατάλθ. Ειςιτιρια δεν του πλθρϊςαμε. Τον ζφερα εγϊ με
το αυτοκίνθτό μου, με το Λ.Χ. μου, μαηί με τον κφριο Κατςαμά. Ραράλλθλα τϊρα,
χαρακτθριςτικά δε, πζρα από τθν ζκκεςθ αυτι των εικαςτικϊν, να αναφερκϊ ςε μία
κεατρικι παράςταςθ που διοργανϊκθκε, μία κεατρικι παράςταςθ αρχαίου δράματοσ με
ελεφκερθ είςοδο για τα μζλθ μασ, όςοι ιταν εφικτό να ζρκουν. Ζγινε ςτθν Ακινα ςε
ςυνεργαςία με το κζατρο Κυμζλθ και τθν πρωταγωνίςτρια του Εκνικοφ μασ κεάτρου τθν
κυρία Λιγοςβιάδου. Εκτόσ όμωσ από όλα αυτά και από τισ κατά τόπουσ Τ.Δ. διοργανϊκθκαν
όπωσ πάντα με επιτυχίεσ, με επιτυχία μεγάλθ, ςυνεςτιάςεισ, εκδθλϊςεισ, παιδικοί χοροί,
βιβλιοπαρουςιάςεισ και άλλα. Σε αυτό, ςθμαντικι ιταν θ ςυνειςφορά του περιοδικοφ «Νζα
τθσ Λ..Α.», το οποίο προζβαλε τόςο αυτζσ τισ εκδθλϊςεισ όςο και τουσ ςυναδζλφουσ μασ,
λογοτζχνεσ, καλλιτζχνεσ και λοιπά. Μζςα ςτθν τελευταία τριετία κακιερϊκθκε και θ ετιςια
βράβευςθ τθσ δραςτθριότερθσ Τ.Δ. και θ απονομι ςχετικισ πλακζτασ προωκϊντασ κατά
αυτό τον τρόπο τθν ευγενι άμιλλα και τον καλϊσ εννοοφμενο ανταγωνιςμό.

Κα ικελα να ευχαριςτιςω ςε αυτό το ςθμείο τουσ ςυναδζλφουσ μασ, μζλθ τθσ επιτροπισ,
τουσ κυρίουσ κυρίουσ Ρανοφςθ Γιάννθ, Σχοινοχωρίτθ Χριςτο, Κατςαμά Νίκο, Ηαχαριουδάκθ
Μανϊλθ, για τθ ςυνειςφορά τουσ και τθν εκελοντικι τουσ και αλτρουιςτικι προςφορά.

Πςον αφορά τϊρα τισ αναφορζσ που ηθτιςαμε, τθν αναφορά πολιτιςτικϊν
δραςτθριοτιτων, από το ςφνολο των δραςτθριοτιτων δυςτυχϊσ μασ απζςτειλαν μόνο 17
Τ.Δ. Από τισ ςυνολικά λοιπόν 17 αναφορζσ οι οποίεσ περιιλκαν ςε εμάσ και οι οποίεσ είναι
ςτθ διάκεςθ, δεν τισ ζχω ςτθν αίκουςα, τισ ζχω ςτθν τςάντα μου ςτο δωμάτιό μου, είναι
ςτθ διάκεςθ οποιουδιποτε τισ ηθτιςει για ζλεγχο.

Θ Τ.Δ. Ακθνϊν Αττικισ λοιπόν πραγματοποίθςε 7 εκδθλϊςεισ.

Ζπεται και προσ τιμιν τθσ θ Τ.Δ. Θλείασ, μια Τ.Δ. πολφ μικρότερθ ςε ςχζςθ με τθν Ακινα θ
οποία πραγματοποίθςε 6 εκδθλϊςεισ κι από κει και πζρα ζχουμε τθν Τ.Δ. ¶ρτασ με μία
εκδιλωςθ, Αχαΐασ με μία εκδιλωςθ, Βοιωτίασ με 2 εκδθλϊςεισ, θ Δράμα μία εκδιλωςθ, το
Θράκλειο 5 εκδθλϊςεισ.

Και ςτο Θράκλειο ςυγχαρθτιρια! Θ Κοηάνθ πραγματοποίθςε 2 εκδθλϊςεισ, θ Ξάνκθ 2
εκδθλϊςεισ. Θ Τ.Δ. Ρειραιϊσ και Νιςων 2 πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ και θ Τ.Δ. Χανίων 2
πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ.

Ραρελιφκθςαν και κάποιεσ άλλεσ αναφορζσ Τ.Δ. αρνθτικζσ, δθλαδι με μθδενικό αρικμό
εκδθλϊςεων. Θ ωσ άνω ζκκεςθ δραςτθριότθτασ εκδθλϊςεων Τοπικϊν Διοικιςεων δεν
ςυνεπάγεται υποχρεωτικά τθν αδράνεια των οικείων ςυμβουλίων, αφοφ ςε περιπτϊςεισ
μικρϊν ςε αρικμό Τοπικϊν, δεν είναι πάντα εφικτι θ οργάνωςθ εκδθλϊςεων λόγω
ςκεναρϊν οικονομικϊν. Ωςτόςο κα παρακαλζςω να μθν εκλθφκεί ωσ αμελθτζα ι με
οποιοδιποτε τρόπο ςυμμετοχι, ακόμα και με απλι παρουςία, ςε εκδθλϊςεισ που
οργανϊνουν τοπικοί φορείσ, όπωσ είναι οι διμοι, οι περιφζρειεσ και λοιπά. Στθν παροφςα
ζκκεςθ δεν ιταν δυνατι θ υπαγωγι τουσ αφοφ αναφερόμαςτε όμωσ κακαρά ςε
διοργανϊςεισ των Τ.Δ. Τζλοσ να ςθμειωκεί ότι κάποιεσ αναφορζσ ςυμπεριλάμβαναν
εκδθλϊςεισ, είχαν ζρκει ςε μζνα ωσ πολιτιςτικζσ, οι οποίεσ όμωσ δεν ιταν πολιτιςτικζσ
εκδθλϊςεισ, είχαν κοινωνικό χαρακτιρα και όχι πολιτιςτικό. Ππωσ επιςκζψεισ ςε ευαγι
ιδρφματα και διάφορα άλλα τζτοια οι οποίεσ κατευκείαν προωκικθκαν ςτθ Γ
Αντιπροεδρία, ςτον αρμόδιο Αντιπρόεδρο τον κφριο Βλάςθ Βαλατςό ϊςτε να αξιολογθκοφν
κατάλλθλα από μζρουσ του. Τζλοσ, προςωπικά, κατά δεφτερο λόγο προςωπικά και κατά
πρϊτο λόγο εκ μζρουσ τθσ επιτροπισ πολιτιςτικϊν υποκζςεων, να ςυγχαρϊ τθν Τ.Δ.
Ακθνϊν Αττικισ και να εκφράςω τθν ευαρζςκειά μασ.

… (αςαφισ διάλογοσ) …

Αν δεν ακοφςτθκε είπα ότι ευχαριςτοφμε τθν Τ.Δ. Αττικισ και εκφράηουμε τθν ευαρζςκειά
μασ.

Ρρόεδροσ : Το λόγο ζχει ο κφριοσ Αντιπρόεδροσ, ο κφριοσ Βλάςθσ Βαλατςόσ να μασ
παρουςιάςει τθν ζκκεςθ κοινωνικϊν κεμάτων.

Βαλατςόσ : Να ςασ χαιρετιςω κι εγϊ, να ςασ ευχθκϊ χρόνια πολλά και Χριςτόσ Ανζςτθ …
Να ξαναεπαναλάβω, να ςασ χαιρετιςω και να ευχθκϊ κι εγϊ χρόνια πολλά και
καλωςιρκατε, καλι διαμονι και επιτυχία ςτισ εργαςίεσ του ςυνεδρίου μασ.

Πςον αφορά τθν Επιτροπι των κοινωνικϊν κεμάτων που προεδρεφω και ζχω και τρείσ
εκλεκτοφσ φίλουσ το Μανϊλθ το Στρατουδάκθ, το Γιϊργο το Δζλλα, και τον Κϊςτα το Δάμο,
κα κζλαμε περιςςότερο όλεσ οι Τοπικζσ να δραςτθριοποιθκοφν, να βγοφμε προσ τα ζξω, να
δείξουμε αυτό το κοινωνικό πρόςωπο που το ζχουν ανάγκθ και οι ςυνάδελφοι και ο απλόσ
κόςμοσ για να είναι κοντά μασ, για να μποροφμε και εμείσ να δείξουμε ότι θ Αςτυνομία δεν
είναι μόνο για τθν πρόλθψθ και τθν καταςτολι αλλά ζχει κι ζνα πρόςωπο το οποίο κα
βοθκιςει όλουσ. Ριςτεφω ότι όλεσ οι εκδθλϊςεισ που ζγιναν από τισ Τοπικζσ και οι
αναφορζσ ςε μζνα είναι μόνο από 14 Τοπικζσ, αφοροφςε τθ βράβευςθ μακθτϊν ςε Α.Ε.Λ και
Τ.Ε.Λ., διοργάνωςθ εκδρομϊν, χοροεςπερίδων, εκελοντικζσ αιμοδοςίεσ, ακλθτικζσ
εκδθλϊςεισ, διοργάνωςθ επιςκζψεων για παροχι βοικειασ και προςφορά οικονομικϊν
ενιςχφςεων ςτα διάφορα κοινωφελι ιδρφματα και πιςτεφω ότι και με αυτό τον τρόπο
βγάλαμε ζνα πρόςωπο προσ τα ζξω και κα πρζπει να ςυνεχίςουμε όμωσ και περιςςότεροι
ακόμθ για να μποροφμε να φαινόμαςτε. Δεν ζχω να πω περιςςότερα. Από τισ 14 Τοπικζσ
που ζκαναν αναφορζσ, κα πω και εγϊ τα ςυγχαρθτιριά μου ςτθν Τοπικι τθσ Δράμασ, θ
οποία είχε τισ περιςςότερεσ εκδθλϊςεισ και με τθ ςειρά μασ αποφαςίςαμε κιόλασ να τθν
βραβεφςουμε. Ευχαριςτϊ πολφ.

Ρρόεδροσ : Να ςασ κρατιςω ακόμθ ζνα λεπτό. Ελπίηω τόςο κα κάνει ο πρόεδροσ να κάνει
μια ςφντομθ αναφορά ςτο κζμα υπ αρικμόν 11 για το οποίο τζκθκαν κάποια ηθτιματα …
και να κλείςουμε με αυτό για να προχωριςουμε το απόγευμα ςτα πιο ςθμαντικά κζματα
που αφοροφν ςτθν τροποποίθςθ του Καταςτατικοφ. Κφριε Ρρόεδρε παρακαλϊ το
ςυντομότερο.

Κατςαρόπουλοσ : Δεν ζχω να προςκζςω τίποτα περιςςότερο από αυτά που είπα ςτθν
ζκκεςθ πεπραγμζνων. Ξζρετε ότι θ οποιαδιποτε πρόςκλθςθ από εςάσ είναι ευπρόςδεκτθ,
ελπίηω το νζο Διοικθτικό Συμβοφλιο που κα προκφψει αφριο να ςυνεχίςει να
ανταποκρίνεται και δεν βλζπω το λόγο γιατί να μθν ανταποκρικεί ςε προςκλιςεισ δικζσ
ςασ, προκειμζνου να ενθμερϊνουμε τισ Τ.Δ. ζξω για κζματα Δ.Ε.Α. Από κει και μετά κα
πρζπει να απευκφνεςτε ςτο Επαγγελματικό Ταμείο για κζματα του Επαγγελματικοφ
Ταμείου, κεωρϊ ότι υπάρχει μία αναγκαιότθτα γιατί ιδιαίτερα ςτισ δφςκολεσ εποχζσ που
περνάμε τϊρα ςχετικά με το αςφαλιςτικό, το Επαγγελματικό Ταμείο πρζπει να είναι θ
πρϊτιςτθ επιλογι ςασ προκειμζνου να ενθμερωκοφν οι νζοι αςτυνομικοί οι οποίοι ςτθν
ουςία κα κάτςουνε μζχρι τα εξιντα χρόνια ςτο Σϊμα. Κατά ςυνζπεια κα πρζπει να
διαςφαλίςουν το «αφριό τουσ» με τον καλφτερο δυνατό τρόπο και το Επαγγελματικό
Ταμείο είναι αυτό που τουσ το προςφζρει.

Δυςτυχϊσ ςιμερα χειρουργείται ο πατζρασ του Κϊςτα του Τςουβάλα του υποςτρατιγου
που είναι πρόεδροσ ςτο ΤΕΑΡΑΣΑ. Του είχαμε ηθτιςει να ζρκει να κάνει μία παρουςίαςθ
αφριο, μου είπε ότι κα μποροφςε να ζρκει αυκθμερόν και να γυρίςει πίςω αλλά λόγω τθσ
δυςκολίασ που ζχει ιταν αρκετά δφςκολο κι ζτςι είπαμε να το κάνουμε αυτό όταν κα γίνει
θ Γενικι Συνζλευςθ για τισ αρχαιρεςίεσ ςτο Επαγγελματικό Ταμείο. Δεν ζχω να πω κάτι
άλλο παρά καλι όρεξθ και να γυρίςουμε μετά …

Ρρόεδροσ : Μιςό λεπτό, μιςό λεπτό πριν ςθκωκείτε, ζχει μοιραςτεί ςε όλουσ ςασ, μάλλον
ςτουσ περιςςότερουσ από ςασ από τθν Τ.Δ. Δράμασ ζνα DVD που αφορά τθν 6θ Φιλικι
Συνάντθςθ. Ππωσ γνωρίηετε ο πρόεδροσ δυςτυχϊσ δεν ζχει τθ δυνατότθτα να αναπαράγει
τόςα αντίτυπα όςα χρειάηονται για όλουσ ςασ αλλά αυτό κα γίνει ςτο άμεςο μζλλον. Εγϊ
να του δϊςω ςυγχαρθτιρια για τθν πρωτοβουλία του αυτι, για να κυμόμαςτε πϊσ
περάςαμε εκεί. Να ευχαριςτιςω και εςάσ για τθ μζχρι τϊρα παρουςία ςασ ςτο ςυνζδριο,
ελπίηω το απόγευμα και οι κυρίεσ να πάρουν το λόγο και οι πιο νζοι. Διακόπτουμε, τρείσ θ
ϊρα να είμαςτε εδϊ για να ςυνεχίςουμε.

… (αςαφισ διάλογοσ) …

Ρρόεδροσ : Τα Αναμνθςτικά κα τα επιδϊςουμε αφριο.

… (διακοπι μικροφϊνου) …

¶γνωςτοσ : Με κάλυψε ο κφριοσ ςυνάδελφοσ εν μζρει, με τθν ζννοια ότι υπάρχουν ςτισ …
ςε κάκε Αςτυνομικι Διεφκυνςθ, το εν τρίτο περίπου, εάν το δοφμε και ςτατιςτικά, του

προςωπικοφ ςε κάκε Αςτυνομικι Διεφκυνςθ, δεν είναι γραμμζνοι μζλθ τθσ διεκνοφσ
Ζνωςθσ αςτυνομικϊν. Αυτό, ςε αυτό ζχουμε μερίδα και φταίμε όλοι μασ, ςε ειςαγωγικά το
φταίμε, διότι με τθ δράςθ μασ και κάκε Τοπικι μποροφμε να φζρουμε περιςςότερα μζλθ
κοντά μασ, άρα υπάρχει δυναμικι και υπάρχουν ςυνάδελφοι που δεν είναι μζλθ τθσ
Διεκνοφσ Ζνωςθσ και μποροφν κάλλιςτα να γίνουν, όςον αφορά το ότι δεν υπάρχουν, δεν
υπάρχουν άτομα που μποροφμε να εντάξουμε. Το ίδιο ιςχφει και με τουσ απόςτρατουσ.
Ζτςι; Μποροφμε και αυτοφσ να τουσ φζρουμε πιο κοντά μασ. Από κει και πζρα κεωρϊ ότι οι
λιμενικοί και οι πυροςβζςτεσ δεν εκτελοφν αμιγι αςτυνομικά κακικοντα ςε αντίκεςθ με
τουσ ςυνοριακοφσ φφλακεσ και τουσ ειδικοφσ φρουροφσ που κακθμερινά εκτελοφμε
υπθρεςίεσ μαηί τουσ και υπάρχει και προοπτικι ςτθν πενταετία που γίνονται και
αςτυνομικοί. Αυτά ευχαριςτϊ.

Ρρόεδροσ : Ο κφριοσ Βαςιλάκθσ ζχει το λόγο.

Βαςιλάκθσ : Εγϊ κα ςυμφωνιςω και με το ςυνάδελφο το Χαντηάρα και με το ςυνάδελφο …
Μςωσ ανοίγεται ο αςκόσ του Αιόλου. Οι ςυνοριακοί και οι ειδικοί φρουροί κεωρϊ ότι
μποροφμε και τϊρα να τουσ γράφουμε με τθν ονομαςία «Αςτυνομικοί» γιατί είναι
Αςτυνομικοί πλζον. Τθ ςτιγμι που γίνονται αυτομάτωσ και αυτοδικαίωσ αςτυφφλακεσ. Από
κει και πζρα λζμε κα ζχουμε τουσ πυροςβζςτεσ και τουσ λιμενικοφσ. Κάποιοσ ςυνάδελφοσ
είπε νωρίτερα (νομίηω ο κφριοσ Ηαχαριουδάκθσ) αν απαλείφκθκαν τα προβλιματα που
είχαμε όςον αφορά τισ κρατιςεισ τουσ. Εκεί τίκεται ζνα ερϊτθμα. Είπε ο ςυνάδελφοσ ο
Χαντηάρασ για τθν Αγροφυλακι. Εγϊ ςυμφωνϊ ότι καταργικθκε. Αυτοί κα πάνε όμωσ ςτθ
Δαςικι Υπθρεςία θ οποία κα λζγεται και Δαςικι Αςτυνομία από ότι ακοφγεται. Ι
Ρεριβαντολογικι Αςτυνομία ςφμφωνα με τθν κυρία Μπιρμπίλθ. Τίκεται άλλο ηιτθμα. Εάν
ανοίξουμε προσ τα εκεί, ποιόσ μασ λζει ότι αφριο δεν κα βάλουμε τθ Δθμοτικι Αςτυνομία;
Αυτοί δεν είναι ςυνάδελφοι; Είναι, δθλαδι ανοίγει πολφ το πράγμα και κα πρζπει να
είμαςτε λιγάκι προςεκτικοί. Δεν ξζρω αν είναι αυτι θ κατάλλθλθ ςτιγμι, εξάλλου δεν
μπορεί να γίνει τϊρα τροποποίθςθ Καταςτατικοφ. Ο βαςικόσ λόγοσ που ηιτθςα το λόγο
αυτιν τθ ςτιγμι είναι ότι για κάκε τροποποίθςθ που ςυηθτάμε τϊρα κα πρζπει αυτοί που
κα είναι αφριο Διοίκθςθ ςτο Εκνικό τμιμα, να τθν ζχουν ςε ζνα ειδικό ςυρτάρι προσ νομικι
επεξεργαςία, γιατί δεν μπορεί να τεκεί τϊρα, μετά από δφο χρόνια. Ζτςι λοιπόν κεωρϊ ότι
καλζσ είναι οι προτάςεισ που τίκενται προσ ςυηιτθςθ ςιμερα, αλλά καλό κα ιταν να μθν
αποφαςίηουμε και ςιμερα για κάποιεσ και να τισ βλζπαμε ξανά πάλι του χρόνου. Ριο
εμπεριςτατωμζνα, με μεγαλφτερθ ςκζψθ, με μεγαλφτερθ ωριμότθτα, αλλάηουν τα
πράγματα, ςε λίγουσ μινεσ δεν ξζρουμε τι γίνεται, οι νζοι ςυνάδελφοι που μπαίνουν ςτθν
Αςτυνομία μπαίνουν ςτο Λ.Κ.Α., δεν ξζρουμε τι κα γίνει με τουσ υπόλοιπουσ του Λιμενικοφ ι
τθσ Ρυροςβεςτικισ, που κα πάνε αυτοί. Δεν ζχουν ξεκακαριςτεί κάποια πράγματα.

Γι’ αυτό λζγαμε νωρίτερα για τθν τροποποίθςθ του Καταςτατικοφ ότι κα πρζπει να γίνεται
με πάρα πολλι ςοβαρότθτα και ωριμότθτα. Αυτά είχα να πω, ευχαριςτϊ.

Ρρόεδροσ : Ο κφριοσ Χαρπαντίδθσ ζχει το λόγο.

Χαρπαντίδθσ : Το κζμα αυτό με τουσ ςυνοριακοφσ και τουσ ειδικοφσ φρουροφσ μασ ζχει
ταλανίςει τα τελευταία πζντε - δζκα χρόνια, κυμάμαι, πάρα πολλζσ φορζσ. Ιμουν ο πρϊτοσ
ο οποίοσ ζχω κάνει αίτθςθ για τουσ ςυνοριακοφσ, οι μιςζσ αιτιςεισ είναι ςτο Εκνικό τμιμα,
τισ άλλεσ μιςζσ τισ ζχω εγϊ. Στο διάςτθμα αυτό εξζταςα όλεσ τισ παραμζτρουσ τισ οποίεσ
κζλω να τισ κζςω εδϊ ςτουσ ςυναδζλφουσ και να αποφαςίςουν. Εγϊ είμαι πενιντα –
πενιντα. Θ πλειοψθφία που κα αποφαςίςει, κα ςυνταχκϊ μαηί ςασ. Δεν πιραμε υπόψιν
τον ιδρυτι, όταν ίδρυςε τθ Διεκνι Ζνωςθ Αςτυνομικϊν εάν ικελε να βάλει, πιςτεφω να
υπιρχαν λιμενικοί τθν εποχι εκείνθ, ι Δθμοτικι Αςτυνομία ςτο Λονδίνο εάν ικελε να τουσ
βάλει. Αγνοοφμε τουσ ςκοποφσ και τα μζλθ του ιδρυτι μασ. Ρρϊτο αυτό.

Επειδι μετά από λίγα χρόνια πικανόν και εγϊ κα αποςυρκϊ, κα είναι άλλοι, αν κάκονται
επάνω εκεί ςτθν ζδρα δφο λιμενικοί, ζνασ ειδικόσ φρουρόσ … λιμενικοί δεν τουσ αποκλείει
κανείσ, κα είμαςτε όλοι περιφανοι ςαν αςτυνομικοί;

Να μασ προβλθματίςει και αυτό. Ευχαριςτϊ.

… (αςαφισ διάλογοσ) …

Ρρόεδροσ : … ϊτθςα … ςυγγνϊμθ ρε παιδιά εντάξει. Εμείσ κζλουμε να αλλάξουμε κάτι.
Στο εξωτερικό τι κάνουν; Μου είπαν λοιπόν ότι ςε κάποια κράτθ, κα μασ πει και ο
πρόεδροσ, ζχουνε βάλει μζςα τουσ λιμενικοφσ και τουσ πυροςβζςτεσ. Σε κάποια άλλα όχι.
Εγϊ ζτςι όπωσ το βλζπω το κζμα νομίηω ότι δε κα ζπρεπε να είναι ςε Εκνικό τμιμα, ζπρεπε
να είναι κζμα του Ραγκόςμιου Συνεδρίου να αποφαςίςουν τελικά ποιοι πρζπει να
μπαίνουν. Δεν μπορεί ο κακζνασ να βάηει μζλθ όποιουσ κζλει. Εμείσ ζχουμε τουσ
λιμενικοφσ, εμείσ δεν τουσ ζχουμε. Εμείσ τουσ κζλουμε, εμείσ δεν τουσ κζλουμε. Ο κφριοσ
Κάρκαλθσ κα λάβει τον λόγο και κα κλείςει μετά ο κφριοσ πρόεδροσ.

… (αςαφισ διάλογοσ) …

Κάρκαλθσ : Ικελα να πω το εξισ, επειδι αυτό όντωσ το ζχουμε ςυηθτιςει πάρα πολλζσ
φορζσ και … όςον αφορά τουσ ςυνοριοφφλακεσ και τουσ ειδικοφσ φρουροφσ, επειδι το
ςυηθτάγαμε το ξαναςυηθτάγαμε, θ πεμπτουςία είναι αυτό που είπε τϊρα ο κφριοσ

Χαρπαντίδθσ. Θ ανθςυχία που είδαμε, για να είμαςτε ειλικρινείσ, είναι τι κα γίνει αν κάποια
ςτιγμι αυτό το πάνελ εδϊ πζρα αποτελείται από ςυνοριοφφλακεσ μόνο ι από ειδικοφσ
φρουροφσ... Ακριβϊσ αυτό ιτανε θ πεμπτουςία και γι’ αυτό ανθςυχοφςαμε τόςο καιρό.
Ιρκε το πλιρωμα του χρόνου και οι ςυνοριοφφλακεσ και οι ειδικοί φρουροί μετά από
κάποια χρόνια υπθρεςίασ ςτο βακμό αυτό, γίνονται αςτυφφλακεσ πλζον και είναι το ίδιο
πράγμα με εμάσ. Είναι οι ίδιοι άνκρωποι. Πταν ιταν ςυνοριοφφλακεσ και όταν γίναν
αςτυφφλακεσ είναι οι ίδιοι άνκρωποι. Οι λιμενικοί επίςθσ, εμείσ είμαςτε 50.000 ςα Σϊμα,
60.000 μαηί με αυτοφσ τουσ ανκρϊπουσ, το Λιμενικό είναι 3.500.

Οι περιςςότερεσ Τ.Δ. δεν είναι λιμάνια εδϊ πζρα, δεν ζχουμε κάτι να φοβθκοφμε οφτε
ζχουμε κάτι απ’ αυτοφσ τουσ ανκρϊπουσ. Είναι όφελόσ μασ, χρειάηεται να διευρυνκεί θ
Ζνωςθ, χρειάηεται μζλθ, χρειάηεται ζςοδα εάν κζλετε. Εγϊ παλιά που είχαμε λιμενικοφσ
είχα ςτο Δ.Σ. τθσ Τ.Δ. Ρειραιά ζναν μθχανικό.

Το Σταφρο το Βοϊδονικόλα ο οποίοσ ιτανε ο διοικθτισ των βατραχανκρϊπων εκεί πζρα και
ιταν ζνα πάρα πολφ δραςτιριο μζλοσ και είχε κάνει πάρα πολλά πράγματα και είχε γράψει
όλο το Λιμεναρχείο τότε, οι οποίοι μετά μείναν ςαν επίτιμοι και δεν πλιρωναν πλζον οφτε
ςυνδρομζσ. Λοιπόν εάν … όχι, τότε επιτρεπόταν.

… (αςαφισ διάλογοσ) …

… Απλϊσ αυτό που ικελα να πω είναι ότι το εξισ : όςον αφορά τουσ πυροςβζςτεσ … θ
Κφπροσ ασ ποφμε για παράδειγμα, ζχει πυροςβζςτεσ. Το κζμα που ζχει τεκεί είναι το εξισ :
ότι τελικά για να διευκρινίςουμε είναι, ποιοι είναι ςτο ίδιο Υπουργείο με εμάσ; Στο ίδιο
Υπουργείο με εμάσ είναι και οι πολιτικοί υπάλλθλοι. Ροιοί είναι αυτοί οι οποίοι αςκοφν,
ποιοί είναι αυτοί οι οποίοι αςκοφν αςτυνομικά κακικοντα; Ροιοί είναι αυτοί οι οποίοι είναι
κακαρά αςτυνομικοί;

Οι λιμενικοί δεν είναι κακαρά αςτυνομικοί. Υπάρχει θ Λιμενικι Αςτυνομία υπάρχουν και
άλλοι που δεν κάνουν αςτυνόμευςθ. Εγϊ προςωπικά, εγϊ προςωπικά ςαν Κάρκαλθσ, θ
δικι μου άποψθ είναι ότι καλό κα ιτανε να διευρυνκεί, δεν ζχουμε να φοβθκοφμε τίποτα
από κανζναν, ίςα ίςα καλό είναι να τουσ φζρουμε κοντά μασ αυτοφσ τουσ ανκρϊπουσ, να
ζχουμε ςτενότερεσ επαφζσ …

… (αςαφισ διάλογοσ) …

Ρρόεδροσ : …Μθν κάνετε διάλογο, μθν κάνετε διάλογο … Αφιςτε τον να τελειϊςει, δε
ςτεροφμε ςε κανζναν το λόγο, όλοι μπορείτε να μιλιςετε. Κζλετε να μιλιςετε;

Κάρκαλθσ : … Τελείωςα, ευχαριςτϊ πολφ.

Ρρόεδροσ : Ο κφριοσ Αραμπατηισ που ηιτθςε το λόγο κι όποιοσ άλλοσ κζλει μετά, εδϊ
είμαςτε.

Αραμπατηισ : Γεια ςασ, ςίγουρα δεν με ξζρετε, είμαι καινοφριοσ ςτθν Διεκνι Ζνωςθ
Αςτυνομικϊν. Ρροζρχομαι από τισ Σζρρεσ, πολλοί κα απορείτε ότι λόγω του νεαροφ τθσ
θλικίασ μου ίςωσ να μθν ζχω ςωςτι ι ορκι κρίςθ ι να μπορϊ να εκφζρω ςωςτό λόγο. Σασ
πλθροφορϊ ότι προζρχομαι από Αςτυνομικι οικογζνεια, με 34 ζτθ υπθρεςίασ … ο μπαμπάσ
μου. Αυτό που κζλω να πω είναι, να πω κζλω δφο - τρία πράγματα. Ρρϊτον, επειδι
αναφζρκθκε θ Αγροφυλακι κι αυτά, καταρχάσ θ Αγροφυλακι ανικει ςε άλλο Υπουργείο
δεν ανικει ςτο Υπουργείο μασ εάν υφίςταται ι δεν υφίςταται. Δεφτερον, όςον αφορά …
επειδι υπθρετϊ ςτισ Σζρρεσ ςτον Ρρομαχϊνα και ςυναναςτρζφομαι κακθμερινά με
ςυνοριακοφσ φφλακεσ οι οποίοι καλϊσ ι κακϊσ, αυτό άλλοι αποφάςιςαν δεν αποφαςίςαμε
εμείσ, είμαςτε μαηί πλζον και μαηί δουλεφουμε και ςυνεργαηόμαςτε και ςε μία δφςκολθ
ςτιγμι κα καλφψουμε το ςυνάδελφο ο οποίοσ είναι πρϊθν ςυνοριακόσ φρουρόσ ι
ςυνοριακόσ φρουρόσ ι ειδικόσ φρουρόσ ι ςυνοριακόσ φφλακασ και κα με καλφψει και
μζνα. Είμαςτε πλζον ςυνάδελφοι είτε ζχουν ονομαςτεί αςτυφφλακεσ είτε δεν ζχουν
ονομαςτεί κι ζτςι πιςτεφω ότι πρζπει να τουσ αντιμετωπίηουμε. Γιατί καλϊσ ι κακϊσ είμαι
νζοσ ςυνάδελφοσ, πιγα ςτθ ςχολι το 2002, μπικα με τθν αξία μου και με το διάβαςμά μου.
Δεν πιγα ςε κανζνα Βουλευτι οφτε ηιτθςα από κανζναν χάρεσ. Μπικα με τισ Ρανελλινιεσ.

Γι’ αυτό κζλω να πω ότι μπορεί αυτοί να μπικαν διαφορετικά, μπορεί να μπικαν μζςω
κάποιασ προκιρυξθσ ι κάπωσ διαφορετικά, από τθ ςτιγμι που δουλεφουμε μαηί και μαηί
ςυνεργαηόμαςτε, κα πρζπει να τουσ κεωροφμε ςαν ςυναδζλφουσ. Αυτό ικελα να πω,
ευχαριςτϊ.

… (αςαφισ διάλογοσ)…

Ρρόεδροσ : Επί του κζματοσ;

… (αςαφισ παρζμβαςθ)…

…Σφντομα όμωσ …

… (αςαφισ διάλογοσ)…

¶μα παρεκτραπείτε κα ςασ διακόψω. Σασ προειδοποιϊ από τϊρα.

Αβραμίδθσ : Ρρϊτον κα απαντιςω ςτο ςυνάδελφο από τισ Σζρρεσ που μίλθςε
προθγουμζνωσ, τον προλαλιςαντα. Ππωσ ζχει αυτόσ άποψθ πρζπει να δζχεται και τθν
άποψθ των άλλων. Κι εμείσ ζχουμε μία διαφορετικι άποψθ και να ρωτιςουμε πρϊτα απ’
όλα. Οι λιμενικοί ι οι πυροςβζςτεσ ι οι αγροφφλακεσ ι οι δαςοφφλακεσ, κζλουν να ζρκουν
να εγγραφοφν ςτθ Διεκνι Ζνωςθ Αςτυνομικϊν; Κζλουνε; Δεν κζλουν Κυριάκο. Δεν κζλουνε
ςε παρακαλϊ … εντάξει, άποψι ςου, αλλά από κει και μετά μπορείτε εςείσ όπωσ μιλάτε με
μζνα, όπωσ μιλάω εγϊ μαηί ςασ, να μιλάμε και να καλαμπουρίηουμε μαηί τουσ; Εμείσ
ζχουμε ςυνυπθρετιςει οι περιςςότεροι μαηί, ζχουμε φάει και ντομάτα, ζχουμε φάει και
αβγά, ζχουμε φάει και χίλια δφο. Και μπουνιζσ μζςα ςτα ΜΑΤ και ςτισ κερκίδεσ, είναι
δυνατόν; Αυτοί εδϊ είναι ταβλαδόροι. Εμείσ δεν μποροφμε να παίξουμε τάβλι. Ρϊσ κα
γίνει; Ζτςι είναι. Εμείσ κζλουμε να παραμείνουμε κακαρά κφριοι και κυρίεσ …

Ρρόεδροσ : … Μου ξεφεφγεισ τϊρα, μου ξεφεφγεισ τϊρα…

Αβραμίδθσ : … Κφριε Ρρόεδρε κακαρά αςτυνομικοί να είμαςτε. Κακαρά αςτυνομικοί
είμαςτε. Δεν είμαςτε τίποτα οφτε πυροςβζςτεσ οφτε λιμενικοί οφτε Δθμοτικι Αςτυνομία
που λζει ο φίλοσ μου ο Χριςτοσ Λωαννίδθσ. Εντάξει, κάναμε επίτιμο … όχι όμωσ να ζχει
δικαίωμα εκλζγειν και εκλζγεςκαι. Δεν κα ζχουμε τον Κατςαρόπουλο επάνω και το
Βλαχόπουλο. Κα ζχουμε τθ γυναίκα ςου εκεί. Ευχαριςτϊ πολφ.

Ρρόεδροσ : Λοιπόν ζχουμε μακρθγοριςει, ζχουμε μακρθγοριςει και ζχουμε χάςει και λίγο
τθν ουςία.

… (αςαφισ διάλογοσ)…

…Τελευταίοσ που κα μιλιςει είναι ο κφριοσ Βαλατςόσ, μία μικρι παρζμβαςθ και κα κλείςει
το κζμα ο κφριοσ πρόεδροσ και κα πάμε ςε ψθφοφορία.

Βαλατςόσ : Δεν κα πω πολλά πράγματα, μια παράμετρο μόνο ζχουμε ξεχάςει. Πτι με τθν
ενιαία αρχι πλθρωμϊν όλοι αυτοί βγαίνουν εκτόσ. Ρϊσ κα ειςπράττονται τα χριματα από
τουσ πυροςβζςτεσ και τουσ λοιποφσ; Οι ςυνοριακοί φφλακεσ και οι ειδικοί φρουροί καλϊσ
γιατί είναι ςτο δικό μασ Υπουργείο. Οι άλλοι, πϊσ κα τα πάρουμε τα χριματα;

… (αςαφισ διάλογοσ)…

… Δεν κα τα πάρουμε ποτζ, κα τουσ δϊςουμε τισ ταυτότθτεσ και μετά κα ψάχνουμε να τουσ
βροφμε. Τίποτε άλλο, ευχαριςτϊ.

Κατςαρόπουλοσ : Ρρϊτα απ’ όλα κζλω να πω το εξισ: Πταν ο Alfred … ο ιδρυτισ τθσ
Ζνωςθσ, ζφτιαξε τθ Διεκνι Ζνωςθ Αςτυνομικϊν το 1950, ενδεχόμενα να μθν υπιρχαν
αγροφφλακεσ, τελωνοφφλακεσ, οικολόγοι φφλακεσ, που είπε ο Γιϊργοσ, και δεν
ςυμμαηεφεται. Απλά αυτόσ ο άνκρωποσ τότε αποφάςιςε να δθμιουργιςει μζςα ςτουσ
κφκλουσ τθσ Αςτυνομίασ ωσ Αςτυνομικόσ, μία Ζνωςθ που ςκοπό είχε τθ φιλία, τθν
αλλθλεγγφθ και όλα όςα το Καταςτατικό μασ ζχει.

¶γνωςτοσ : Ππωσ είναι ςιμερα το Face book.

Κατςαρόπουλοσ : Τεράςτια διαφορά.

… (αςαφισ διάλογοσ)…

Εκείνο λοιπόν που κζλω να πω είναι το εξισ : Δεν πρζπει να ζχουμε φόβο ι επιτρζψτε μου
τθν ζκφραςθ, κόμπλεξ, για άλλουσ ανκρϊπουσ οι οποίοι ενςτερνίηονται τισ ιδζεσ τθσ Λ..Α.,
πετάνε τθ ςτολι τουσ μακριά, κάκονται ςε ζνα τραπζηι μαηί μασ και ςυηθτάνε, είναι φίλοι
μασ, λειτουργοφν μζςα ςτα πλαίςια τθσ αλλθλεγγφθσ και βοθκάει ο ζνασ τον άλλον.
Ακοφςτθκε «τι κα γίνει αν εδϊ επάνω είναι λιμενικοί». Για μζνα προςωπικά που τόςα
χρόνια ζχω υπθρετιςει τθν Ζνωςθ, αν είναι άξιοι, χαλάλι τουσ. Από ςασ εξαρτάται αν τουσ
επιλζξετε, να είναι εδϊ πάνω. Και επιλζγοντασ τουσ άξιουσ, χαλάλι τουσ. Μθν ζχετε λοιπόν
το κόμπλεξ ότι εμείσ είμαςτε αςτυνομικοί, εμείσ δικαιοφμαςτε τθ φιλία, εμείσ ζχουμε
δικαίωμα ςτθν αλλθλεγγφθ. Υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι το κζλουν. Επιπλζον κα πω τι
γίνεται ςτο εξωτερικό. Επί παραδείγματι, ςτθ Γαλλία που είμαςτε τϊρα ςτο ςυνζδριο, ο
κφριοσ Γιαννακόπουλοσ ιταν εκεί, το ςυνζδριο οργανϊκθκε από τθ Δθμοτικι Αςτυνομία,

κυμάςαι Βαςίλθ; Ρροπομποί ιτανε μθχανζσ τθσ δθμοτικισ Αςτυνομίασ ςτισ μετακινιςεισ
μασ, θ επίςθμθ Αςτυνομία ότι ιταν όταν κάναμε μία … ςαν παρζλαςθ, για να τιμιςουμε
ςτθν αψίδα του κριάμβου κάποιουσ νεκροφσ αςτυνομικοφσ. Υπάρχει μια άριςτθ
ςυνεργαςία γιατί και θ δθμοτικι Αςτυνομία και θ επίςθμθ Αςτυνομία και θ Αςτυνομία
ποταμϊν που ζχουν ςτο Σθκουάνα … και είδαμε « κυμάςαι ςτο καράβι που τρϊγαμε, που
κάναμε … »

¶γνωςτοσ : Μιπωσ εκεί είναι διαφορετικι θ δομι τουσ;

Κατςαρόπουλοσ : … Μζςα με τα ςκάφθ τουσ ςτο Σθκουάνα. Λοιπόν θ Λ..Α. είναι μια ιδζα. Θ
Λ..Α. δεν ζχει, όπωσ λζει, χρϊμα, κρθςκεία, φυλι και δε ςυμμαηεφεται. Μθν ζχουμε λοιπόν
κόμπλεξ ι φοβίεσ από άλλουσ που ενδεχόμενα μπορεί να είναι αξιότεροι και ικανότεροι. Ασ
τουσ δϊςουμε τθ δυνατότθτα να ζρκουν κοντά μασ εφόςον ενςτερνίηονται το Καταςτατικό
μασ, τουσ ςκοποφσ και τισ ιδζεσ τθσ Λ..Α. Εγϊ αυτό κζλω να πω. Ακοφςτθκε πριν ότι οι μεν
είναι καλοί οι άλλοι είναι κακοί, γιατί εμείσ δεν ζχουμε καλοφσ και κακοφσ αςτυνομικοφσ;
Γιατί εμείσ ρωτιςαμε τον αςτυνομικό αν κζλει να είναι ι δε κζλει να είναι μζλοσ μασ; Γιατί
ζχουμε τζτοια κόμπλεξ ι φοβίεσ;

Πςον αφορά το κζμα τθσ είςπραξθσ των ειςφορϊν τουσ, αυτό είναι ςίγουρα ζνα κζμα,
όμωσ ζτςι όπωσ ζγινε μία ρφκμιςθ και οφείλω εδϊ να ευχαριςτιςω άλλθ μία φορά τον
κφριο Βαλατςό για τθ ςυμβολι του, ςτο να πάμε ςτο Γενικό Γραμματζα του Υπουργείου μασ
και να πιζςει και το Γενικό Λογιςτιριο και τθ Διεφκυνςθ Οικονομικϊν, γιατί
αντιμετωπίςαμε ζνα τεράςτιο πρόβλθμα με τθν ενιαία αρχι πλθρωμϊν προκειμζνου να
εξακολουκοφμε να κάνουμε τθν κράτθςθ μζςω τθσ μιςκοδοςίασ μασ. Αυτό μπορεί να
ρυκμιςτεί. Είναι κζμα πολιτικισ βοφλθςθσ. Είναι εργαηόμενοι ςτο Υπουργείο μασ, δε νομίηω
ότι κα αντιμετωπίςουμε πρόβλθμα, ζχοντασ ςαν προπομπό το ότι θ κράτθςθ των
αςτυνομικϊν για τθ Δ.Ε.Α. γίνεται μζςα από τθ μιςκοδοςία μασ. Κεωρϊ ότι αυτό είναι το
λιγότερο πρόβλθμα εφόςον ξεπεράςουμε τισ φοβίεσ και τα κόμπλεξ μασ. Ευχαριςτϊ πολφ.
… ςυγχωριςτε με, ςυγνϊμθ, ςυγχωριςτε με, δε κζλω να κατθγοριςω κανζναν. Απλά το
«κόμπλεξ» το λζω με όλθ τθν … δθλαδι επιτρζποντάσ μου τον όρο, για να το κάνω πιο ζτςι
… πρακτικό.

¶γνωςτοσ : … Ζχουμε ομοιογζνεια και αν ςιμερα τςακωκοφμε αφριο κα τα βροφμε. Μ’
αυτοφσ δεν τα βρίςκουμε κφριε Ρρόεδρε.

Κατςαρόπουλοσ : Εάν ενςτερνιςτοφν το «servo per amikeco» να ςαι ςίγουροσ πωσ κα τα
βροφμε.

¶γνωςτοσ : Δεν τα βρίςκουμε ...

Ρρόεδροσ : Νομίηω ότι μετά από αρκετά μακροςκελι ςυηιτθςθ επιτζλουσ κα κθρφξω
περαιωμζνθ τθ ςυηιτθςθ για το κζμα υπ αρικμόν 14 .

Κα το κζςουμε άμεςα προσ ψθφοφορία ςτο Σϊμα. Ακολουκϊντασ τθν ίδια διαδικαςία να
ςασ ενθμερϊςω επιπλζον ότι αφορά το υπ’ αρικ. 14 κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ, ωσ
ακριβϊσ ζχει αναγραφεί ςτο ζντυπο που ζχετε όλοι μπροςτά ςασ. Πςοι από τισ Τ.Δ., τουσ
εκπροςϊπουσ, επικυμοφν να ψθφιςτεί ωσ ζχει να ςθκϊςουν τισ ταμπζλεσ τουσ… Κα ςασ
αφιςω δζκα δευτερόλεπτα ακόμθ … μιπωσ ςθκωκεί καμία παραπάνω. Δεν νομίηω …
Οπότε απορρίπτεται … του κζματοσ υπ’ αρικμόν 14, επομζνωσ κλείςαμε τα κζματα 12 ζωσ
και 14, κλείςαμε τα κζματα 12 – 14, προχωράμε για τθν τροποποίθςθ του Καταςτατικοφ.
Δυςτυχϊσ δεν μπορζςαμε να ψθφίςουμε, ι μάλλον δυςτυχϊσ ι ευτυχϊσ δεν μπορζςαμε να
ψθφίςουμε κανζνα από αυτά, ςίγουρα όμωσ οι παρατθριςεισ όλων ςασ ιταν πάρα πολφ
ςθμαντικζσ και ςίγουρα ςε περιπτϊςεισ τροποποίθςθσ του Καταςτατικοφ, φάνθκε ότι
χρειάηεται να γίνεται πολφ μεγαλφτερθ δουλειά.

Θ ϊρα είναι πζντε παρά τζταρτο. Ζχετε κουραςτεί ι αντζχετε ακόμα;

… (αςαφισ διάλογοσ) …

Λοιπόν κα ςυνεχίςουμε κατευκείαν με το κζμα υπ αρικμόν 15.

Το λόγο ζχει ο πρόεδροσ του Εκνικοφ τμιματοσ ο κφριοσ Κατςαρόπουλοσ.

Αφορά τθν ζγκριςθ τροποποίθςθσ Κανονιςμοφ Λειτουργίασ Δ.Ε.Α.

Κατςαρόπουλοσ : Ζχετε όλοι πάρει μζςα ςτο φάκελο που παραλάβατε τον νζο
τροποποιθμζνο Κανονιςμό λειτουργίασ. Ηθτιςαμε, αν κυμάςτε αν δεν κάνω λάκοσ ςτθ
Δράμα, να μασ υποβάλλεται τυχόν προτάςεισ ςασ προκειμζνου να βελτιϊςουμε τον
Κανονιςμό λειτουργίασ. Θ μόνθ Τ.Δ που ζςτειλε τροποποιιςεισ ιταν θ Τ.Δ. Κεςςαλονίκθσ.
Αυτζσ τισ τροποποιιςεισ τισ πιραμε, δεν είχαμε το χρόνο να τισ αξιολογιςουμε, είναι
τροποποιιςεισ που ςε κάποια κομμάτια του Κανονιςμοφ λειτουργίασ είναι ςθμαντικζσ και
ςίγουρα τον βελτιϊνουν. Ππωσ ςασ είπα όμωσ ο Κανονιςμόσ λειτουργίασ μπορεί να αλλάξει

κάκε χρόνο ι με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ι μετά από δικζσ ςασ προτάςεισ.
Κατά ςυνζπεια κεωρϊ ότι το νζο Διοικθτικό Συμβοφλιο που κα προκφψει, κα ζχει το χρόνο
να επεξεργαςτεί τισ προτάςεισ τθσ Τ.Δ. Κεςςαλονίκθσ, να τισ εντάξει ι όχι ςτον Κανονιςμό
λειτουργίασ και να εκδϊςει το νζο Κανονιςμό. Εάν ςτο χρονικό διάςτθμα μζχρι το επόμενο
Ρανελλινιο Συνζδριο ι τθν επόμενθ Φιλικι ι Ρροςυνεδριακι Συνάντθςθ, υπάρξουν από
κάποια Τοπικι προτάςεισ για τροποποίθςθ, αυτζσ κα είναι ευπρόςδεκτεσ. Αυτό είχα να πω,
υπάρχει καφζσ ζξω, κα μασ πει ο πρόεδροσ πόςο χρόνο ζχουμε, να κάνουμε ζνα μικρό
διάλειμμα γιατί βλζπω ότι παραγγζλνετε απζξω καφζ εδϊ ενϊ ζξω ζχουμε παραγγείλει ςτο
… και κα το πλθρϊςουμε.

… (αςαφισ διάλογοσ) …

Ρρόεδροσ : Το κζμα αυτό είναι άνευ ψθφοφορίασ. Τϊρα όςο αφορά το διάλειμμα, νομίηω
ότι πάνω από πζντε λεπτά δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε άλλο διάλλειμα. Αλλά όταν λζμε
πζντε λεπτά, λζμε ακριβϊσ πζντε λεπτά.

…(αςαφισ διάλογοσ)…

Ρρόεδροσ : Λοιπόν, ξζρω ότι ζχετε κουραςτεί όλοι, όπωσ κι εμείσ εδϊ πάνω, υπομονι, κζλω
να πιςτεφω ότι ςτο επόμενο μιςάωρο κα καταφζρουμε να τελειϊςουμε τα κζματα τθσ
θμεριςιασ διάταξθσ και κα μασ μείνει μιςι ϊρα για τουσ υποψθφίουσ που το
υποςχεκικαμε από τθν αρχι.

… Ράμε αμζςωσ ςτο 16ο κζμα. Αναφζρεται ςτθν κακιζρωςθ εβδομάδασ εκελοντικισ
εργαςίασ, είναι πρόταςθ τθσ Τ.Δ. Αττικισ - Ακθνϊν.

Ο κφριοσ Κυριακάκθσ φαντάηομαι κα κάνει τθν ειςιγθςθ.

Κυριακάκθσ : Για άλλο ζνα κζμα που ζχουμε μια πρόταςθ ςαν Τ.Δ. Αττικισ, που αφορά τθν
κακιζρωςθ τθσ εβδομάδασ εκελοντικισ εργαςίασ. Σφμφωνα με τισ κεμελιϊδεισ αρχζσ τθσ
Λ..Α. ιτοι τθσ φιλίασ, τθσ φιλοξενίασ, του ανκρωπιςμοφ, τθσ αλλθλεγγφθσ, τθσ ενότθτασ,
τθσ παγκοςμιότθτασ και του εκελοντιςμοφ, θ Διεκνισ Ζνωςθ Αςτυνομικϊν είναι θ μοναδικι
παγκόςμια οργάνωςθ Αςτυνομικϊν που βαςίηεται ςτθν εκελοντικι προςφορά των μελϊν
και προτείνουμε : τθν κακιζρωςθ για τθ βδομάδα τθσ εκελοντικισ εργαςίασ που μπορεί να
λειτουργιςει ςτα πρότυπα τθσ ναυτικισ εβδομάδασ.

Σε ςυνεργαςία το Εκνικό τμιμα και οι Τ.Δ. κα λαμβάνουν πρωτοβουλίεσ διοργάνωςθσ
εβδομάδασ εκελοντικισ εργαςίασ, ενιςχφοντασ το ζργο τθσ Δ.Ε.Α. ωσ μθ κυβερνθτικϊν
οργανϊςεων. Μζλθ των Τ.Δ. κα δθλϊνουν ςυμμετοχι για υποςτιριξθ
περιβαλλοντολογικϊν δραςτθριοτιτων, ειδικϊν ςχολείων, κοινοτιτων απεξάρτθςθσ και
άλλων Μ.Κ.Ο. Αφιερϊνοντασ το χρόνο τουσ, τισ γνϊςεισ τουσ, το ταλζντο τουσ και
προπάντων τθ κζλθςι τουσ για προςφορά. Τζτοιεσ πρωτοβουλίεσ μπορεί να είναι ςτο
κζντρο ςτιριξθσ « Το χαμόγελο του παιδιοφ », ςτθ Unicef, ςτο κζντρο κοινωνικισ
φροντίδασ, τα Α.Μ.Ε.Α., ςε κζντρα απεξάρτθςθσ, ςτο δίκτυο Μεςόγειοσ SOS, ςε ςχολεία, ςε
κζντρα θλικιωμζνων και αλλοφ. Οι θμζρεσ εκελοντικισ εργαςίασ που κα παρζχουν ςτα μζλθ
μασ και τισ οικογζνειζσ τουσ τθν ευκαιρία να μετζχουν ενεργά ςτθν αντιμετϊπιςθ
κοινωνικϊν αναγκϊν με κετικό αντίκτυπο ςτισ τοπικζσ κοινωνίεσ και οι ίδιοι κα αιςκάνονται
υπεριφανοι για το χρόνο που αφιζρωςαν. Ελπίηουμε να κάνουμε τθ Δ.Ε.Α. τθ διαφορά και
να προβάλλουμε τουσ ςκοποφσ τθσ Ζνωςισ μασ. Ευχαριςτϊ.

Ρρόεδροσ : Ευχαριςτοφμε πολφ. Ροιοί από το ςυνζδρουσ επικυμοφν να τοποκετθκοφν ςτο
κζμα αυτό;

…(διακοπι μικροφϊνου)…

… Οφτε τϊρα δε κζλετε να κάνετε κάποιο ςχόλιο;

Κατςαρόπουλοσ : Είναι μια … κεωρϊ ότι θ πρόταςθ αυτι είναι πάρα πολφ ςθμαντικι γιατί
αγγίηει τισ περιςςότερεσ πτυχζσ των ςκοπϊν τθσ Ζνωςθσ.

Εκείνο που κεωρϊ ςθμαντικό είναι ότι τζτοιεσ πρωτοβουλίεσ πρζπει να είναι ςτθν πρϊτθ
γραμμι των δράςεϊν μασ, κα ζλεγα. Μία ςυνεργαςία κα απζδιδε τα μζγιςτα ςε αυτι τθν
πρόταςθ μεταξφ Τ.Δ. Κεωρϊ ότι αυτι θ πρόταςθ πρζπει να κυκλοφοριςει, να βγει και ςτισ
υπόλοιπεσ Τ.Δ. και όχι μόνο ςαν θμεριςια διάταξθ ενδεχόμενα με κάποιεσ προτάςεισ,
προκειμζνου να υπάρξουν ςυνεργαςίεσ όμορων Τ.Δ. προκειμζνου να υλοποιθκεί αυτι θ
πρόταςθ που κεωρϊ ότι είναι ςθμαντικι και ςυμβάλλει ςτα μζγιςτα για τθν προβολι τθσ
Λ..Α. Συγχαρθτιρια γι’ αυτι τθν πρόταςθ.

… (αςαφισ διάλογοσ) …

Ρρόεδροσ : Νομίηω ότι τισ λεπτομζρειεσ υλοποίθςθσ αναγκαςτικά κα πρζπει το Εκνικό
τμιμα να αναλάβει να τισ φροντίςει ϊςτε … για να μποροφν να ςυμμετζχουν όλοι. Ασ
προχωριςουμε λοιπόν άμεςα ςτθν ψιφιςθ του κζματοσ. Πςοι λοιπόν επικυμείτε να
ψθφιςτεί ωσ ζχει θ πρόταςθ τθσ Τ.Δ. Αττικισ Ακθνϊν… Νομίηω ότι είναι ομόφωνθ θ
απόφαςθ, επιτζλουσ κα ψθφίςουμε για ζνα κζμα … Οπότε το κζμα 16 ψθφίςτθκε ομόφωνα
ωσ ζχει τεκεί από τθν Τ.Δ. Ακθνϊν. Και προχωράμε άμεςα ςτο κζμα υπ’ αρικ. 17 από τθν
Τ.Δ. Κεςςαλονίκθσ. Θλία ςε εςάσ ςτθριηόμαςτε για να τελειϊςουμε γριγορα…

Σε παρακαλοφν όλοι …

Βαςιλάκθσ : Δεκτι θ παράκλθςθ. Εγϊ κα τα πω γριγορα, εςείσ κα ψθφίςετε γριγορα, να
φφγουμε γριγορα.

Ράμε με το πρϊτο. Είναι μερικζσ ενότθτεσ, είναι ζξι ενότθτεσ. Στθν πρϊτθ ενότθτα μόνο κα
ηθτιςουμε ψθφοφορία, ςτισ άλλεσ ενότθτεσ κα τισ ποφμε και αν το καινοφριο Διοικθτικό
Συμβοφλιο όποιο είναι αυτό κι εκλεγεί δεν τα πράξει αυτά τα οποία λζμε εμείσ ότι ζπρεπε
να γίνονται κανονικά από ζνα Διοικθτικό Συμβοφλιο το οποίο δουλεφει, τότε του χρόνου κα
είμαι εδϊ πζρα πάλι και κα είμαι πάλι ο κακόσ.

Το πρϊτο κζμα, το είχα πει κι άλλθ φορά, είναι θ πρόταςθ οι δόκιμοι ςυνάδελφοι να είναι
δωρεάν. Είχαμε κάνει παλαιότερα μία ςυνομιλία με τον πρόεδρο του Εκνικοφ τμιματοσ και
μου είπε ότι υπάρχουν κάποια κωλφματα διεκνϊσ.

Πτι δεν μπορεί να γίνει. Επειδι το ερεφνθςα το κζμα, υπάρχουν χϊρεσ, παραδείγματοσ
χάρθ να αναφζρω τθν Λρλανδία και άλλεσ ςτισ οποίεσ οι δόκιμοι είναι εντελϊσ δωρεάν.
Κζτω τον εξισ ςυλλογιςμό. Εάν υποκζςουμε, που βζβαια αυτό είναι υπόκεςθ, πάντα,
εργαςίασ, διότι δεν ξζρουμε ότι, ενδεχομζνωσ οι προςλιψεισ κα μειωκοφν κι αυτζσ τϊρα
ζτςι όπωσ πάμε, των ςυναδζλφων…

Αν υποκζςουμε ότι ζχουμε 1.000 αςτυνομικοφσ ςτισ ςχολζσ. Φζτοσ είναι 600 όπωσ μου λζει
ο κφριοσ Κεοχάρθσ …

… (αςαφισ διάλογοσ) …

Ναι, εν πάςθ περιπτϊςει, αν υποκζςουμε ότι είναι 1.000. Εάν αυτοφσ τουσ 1.000 τουσ
γράψουμε δωρεάν όςο είναι δόκιμοι, κζλω να ςκεφτείτε και να μου απαντιςετε μόνοι ςασ,
ο κακζνασ, πόςοι πιςτεφετε ότι κα διαγραφοφν μόλισ βγουν από τθ ςχολι; … Να
υποκζςουμε ότι κα διαγραφεί και 10 – 20%.

¶ρα λοιπόν είναι μία μεγάλθ δεξαμενι μελϊν τθν οποία μποροφμε να δουλζψουμε, να
αντλιςουμε κι εν πάςθ περιπτϊςει κα ζλεγα ότι εάν κάπου υπάρχει κάποια αντίφαςθ
ενδεχομζνωσ με κάποιεσ χϊρεσ που επθρεάηουν ίςωσ το ΕΒ, κα μποροφςαμε να ποφμε ότι
δεν είναι δωρεάν. Ρλθρϊνουν τθ ςυνδρομι τουσ και τθ ςυνδρομι τθν πλθρϊνει το Εκνικό
τμιμα. Πςο διαρκεί θ κθτεία τουσ ωσ δόκιμοι. Υπάρχουν εναλλακτικζσ λφςεισ αρκεί να
κζλουμε να τισ δοφμε, αρκεί να κζλουμε να τισ εφαρμόςουμε. Το ζβαλα, το ζκεςα ζτςι
απλά για να δϊςω τθ δυνατότθτα εφόςον εγκρικεί από το ςυνζδριο, να μπορεί να το
κατακζςει όταν κα πρζπει να γίνει αυτι θ τροποποίθςθ αν και κεωρϊ ότι δεν χρειάηεται
και τροποποίθςθ Καταςτατικοφ. Κεωρϊ ότι με τον εςωτερικό Κανονιςμό μπορεί να
προςτεκεί ανά πάςα ςτιγμι εφόςον δεν κα κόβονται τα δικαιϊματα του Διεκνοφσ. Εφόςον
κα αναλάβει δθλαδι το κόςτοσ το Εκνικό τμιμα. Το Εκνικό τμιμα, όπωσ εξθγϊ παρακάτω,
μπορεί να βρει τουσ πόρουσ και τα ζςοδα για να καλφψει αυτοφσ τουσ δοκίμουσ. Μία
πρόταςθ ςτο 2, όπωσ γράφω, είναι θ αντικατάςταςθ του ετιςιου θμερολογίου. Λζνε πολλοί
ότι είναι καλό. Εγϊ ςασ λζω ότι από τα … αν υποκζςουμε ότι ςτζλνουμε ςτθ Κεςςαλονίκθ
1.500, τα 1.000 είναι πεταμζνα μζςα ςτισ Αςτυνομικζσ Διευκφνςεισ. Δεν τα παίρνει κανζνασ.
Και είναι και 5 -10 τα οποία ςτζλνονται ςε κάποια πολιτικά γραφεία, γιατί δεν ξζρω αν
ζχουμε τζτοια επικοινωνία από το Εκνικό τμιμα ι κάπου αλλοφ εν πάςθ περιπτϊςει, τα
οποία ενδεχομζνωσ οι άνκρωποι πράγματι να τα τιμοφν και να τα αναρτοφν ςτα γραφεία
τουσ. Αντί αυτοφ μιλάμε για ατομικζσ ατηζντεσ τςζπθσ, οι οποίεσ είναι πολφ πιο χριςιμεσ
και κεωρϊ ότι αυτζσ κανζνασ ςυνάδελφοσ δεν κα τισ απαρνιόταν και κα τισ είχε πάντα μαηί
του. Κα μποροφςαμε με τα χριματα αυτά που κα εξοικονομθκοφν, να καλφψουμε και το
αναμνθςτικό που πρότεινε το πρωί ο πρόεδροσ του Εκνικοφ τμιματοσ αλλά κα
μποροφςαμε να υπάρξουν και διάφορεσ άλλεσ εναλλακτικζσ λφςεισ, όπωσ λζμε εμείσ
πορτοφόλια ι κάτι άλλο οτιδιποτε, οπότε ο δόκιμοσ όταν κα τον επιςκεφτεί ςτθ ςχολι …
κα μποροφςαμε και ζνα φωτογράφο να πάρουμε ςτθ ςχολι, μαηί μασ, και να ποφμε
δωρεάν οι φωτογραφίεσ. Βγείτε τϊρα 4 φωτογραφίεσ, μία κζλουμε εμείσ, τρείσ κρατιςτε
εςείσ. Δωρεάν είναι θ εγγραφι ςασ, πάρτε ζνα αναμνθςτικό, πάρτε το περιοδικό του
Εκνικοφ τμιματοσ «Τα νζα τθσ Λ..Α.» Ροιόσ δόκιμοσ κα ζλεγε όχι; Και κα ζλεγα και το εξισ
ςτο τζλοσ τζλοσ. Να βάλουμε και 200 ευρϊ, μία δωροεπιταγι, για τισ ανάγκεσ τισ χαρτικζσ,
από ζνα βιβλιοπωλείο, το μεγαλφτερο ενδεχομζνωσ τθσ περιοχισ, τθσ πόλθσ, ςτο Διοικθτι
τθσ Σχολισ. Ροιόσ Αρχθγόσ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ δεν κα ζδινε μία οδθγία; Αν υπιρχαν
και κάποιοι ενδεχομζνωσ, γιατί ξζρουμε ότι και ενδεχομζνωσ και κάποιοι ςου λζνε « Μα
πϊσ κα δεχτϊ; Ρϊσ κα κάνω;» και τα λοιπά, διάφορα τζτοια πράγματα. Πταν τα δζχονται
από τουσ ιδιϊτεσ, τισ δωρεζσ, δε μπορεί να μθ δεχτοφν από μασ μια δωρεά. Μθν
τρελακοφμε δθλαδι τϊρα. Στο τζλοσ τζλοσ ιδθ ςτα αςτυνομικά τμιματα οι ςυνάδελφοι
ζχουν αρχίςει και αγοράηουν τα υλικά. Δεν υπάρχουν υλικά πλζον.

Ρρόςλθψθ ενόσ υπαλλιλου με Λ.Κ.Α. Αυτό το λζμε, και βζβαια τϊρα αυτι τθ ςτιγμι με τθν
… όπωσ είπε ο πρόεδροσ εφόςον υπάρχει μια ςυνάδελφοσ που πιγε ςτα γραφεία,
μποροφμε να το πάμε λίγο παραπίςω, τθ νζα Διοίκθςθ αλλά δεν μπορεί όμωσ να ςτζλνει
μία Τ.Δ. 2 ταυτότθτεσ μελϊν και να κάνουν 5 μινεσ πλζον να βγαίνουν. Μθν τρελακοφμε
δθλαδι ςτο τζλοσ τζλοσ! Αν δεν μποροφνε, να κοποφν όλεσ οι απαλλαγζσ και να
προςλάβουμε ζναν υπάλλθλο. Τον οποίο κα τον ελζγχουμε και κα μποροφμε να τον
απολφουμε ότι ϊρα κζλουμε.

Βαςιλάκθσ : Δεν ζχει λογικι βάςθ δθλαδι. Το ςκζφτομαι και το ξαναςκζφτομαι πολλζσ
φορζσ, δεν ζχει λογικι βάςθ να ηθτάσ μια ταυτότθτα … Μετά λζμε να γράψουμε μζλθ …

Εγϊ τελευταία, επειδι το πρωί άφθςε κάτι ο πρόεδροσ του Εκνικοφ τμιματοσ και επειδι
εγϊ δε μου αρζςει να αφινω εφκολα πράγματα να πζφτουν κάτω, ότι ζχω δφο διευκφνςεισ
και μπορεί να χάνονται οι φάκελοι που μου ςτζλνουν. Και επειδι και οι δικοί μου φάκελοι
χανόντουςαν παλαιότερα τουσ ςτζλνω όλουσ με κοφριερ πλζον ςτο Εκνικό τμιμα. Και εν
πάςθ περιπτϊςει ςα Κεςςαλονίκθ δζχομαι να μου ςτζλνει με κοφριερ και χρζωςθ δικι μου,
για να μθ χάνονται. Τι άλλο να πω; Δεν τίκεται τζτοιο κζμα ότι χάνονται οι φάκελοι.
Εξάλλου τα δικαιϊματα τα περςινά όπωσ αναφζρω ςτθν 4 ενότθτα, είχαν ςταλεί υποτίκεται
επί αποδείξει. Κατθγορθκικαμε ςα Κεςςαλονίκθ τότε ότι εμείσ φταίμε, όταν όμωσ τουσ
είπα: «ελζγξτε το ταχυδρομείο τθσ Ακινασ, εςείσ ζχετε τισ αποδείξεισ των ςυςτθμζνων, δεν
τισ ζχω εγϊ» Δεν ςασ ζςτειλα εγϊ κάτι. Εκεί δεν βρικαμε άκρθ ποτζ. Επομζνωσ μθν
πθγαίνουμε ςε δολοπλοκίεσ ι οτιδιποτε άλλεσ ςκζψεισ παράξενεσ. Γιατί είπαμε πάντα
πρζπει να είμαςτε καλοπροαίρετοι.

Για τα Ρρακτικά του Ρανελλθνίου Συνεδρίου. Κεωρϊ ότι αυτό διευκρινίςτθκε ςτθ Δράμα. Ο
πρόεδροσ του Εκνικοφ τμιματοσ είπε ότι είναι ευκφνθ του προεδρείου που εκλζγεται ςτο
ςυνζδριο, να παίρνει αμζςωσ τα Ρρακτικά και να τα απομαγνθτοφωνεί με ζξοδα του
Εκνικοφ τμιματοσ, όμωσ εντάξει. Τϊρα όμωσ που διευκρινίςτθκε εγϊ κζλω μετά από ζνα
μινα να πάρω τα Ρρακτικά του ςθμερινοφ ςυνεδρίου. Κα παρακαλζςω τον πρόεδρο και
τον γραμματζα, τουσ εκλεγμζνουσ ςτο ςυνζδριο, να κάνουν τθν απομαγνθτοφϊνθςθ
γριγορα, δεν υπάρχει λόγοσ να κακυςτερεί μινεσ και το Εκνικό τμιμα, όποιο κα είναι αυτό
Διοικθτικό Συμβοφλιο, να μασ τα ςτείλει ςε ζνα ςφντομο χρονικό διάςτθμα γιατί
τουλάχιςτον εγϊ τα κζλω τα Ρρακτικά και τα κρατϊ και τα μελετϊ, γι’ αυτό και μπόρεςα
και ςασ είπα το πρωί ότι αποφαςίςτθκαν παλαιότερα τροποποιιςεισ ςτα Καταςτατικά που
δεν ζγιναν ποτζ. Γιατί αν δεν τα αντιπαραβάλουμε κάποια πράγματα, μασ διαφεφγουν. Και
βρίςκω άςχθμο πράγμα να παίρνουμε αποφάςεισ εδϊ και μετά να μασ διαφεφγουν.

Κα ικελα ψθφοφορία μόνο για τουσ δόκιμουσ για να είναι δωρεάν θ ςυνδρομι. Οι μζκοδοι
είναι δφο. Εάν κζλει το Εκνικό τμιμα το ςυνζδριο να τροποποιθκεί το Καταςτατικό, για
μζνα είναι χρονοβόρο. Δεν μποροφμε να τροποποιιςουμε εξάλλου. Θ μζκοδοσ του να
καλφπτονται από το Εκνικό τμιμα οι όποιεσ δαπάνεσ και ενδεχομζνωσ τα όποια
δικαιϊματα εφόςον προκφπτουν, που κατά τθν πλθροφόρθςθ τθ δικι μασ δεν προκφπτουν,
να καλφπτονται από το Εκνικό τμιμα. Ευχαριςτϊ πολφ.

Ρρόεδροσ : Ευχαριςτοφμε πολφ κφριε Βαςιλάκθ. Να τονίςω όπωσ είπε και ο ίδιοσ ότι από
τισ 6 υποενότθτεσ που υπάρχουν ςτο κζμα υπ αρικμόν 17 τθσ θμεριςιασ διάταξθσ … ζχει
κζςει προσ ψιφιςθ μόνο τθν πρϊτθ και φαντάηομαι θ τελευταία πρόταςθ είναι «το πϊσ κα
καλυφκεί όπωσ προτείνουμε ςτθν επόμενθ πρόταςι μασ» δεν περιλαμβάνεται ςτθν
απόφαςθ που κα λθφκεί. Σωςτά κφριε Βαςιλάκθ; Ωραία. Τα υπόλοιπα ιταν προσ
ενθμζρωςθ, άντε και προσ ςυμμόρφωςθ να πω, γιατί κάπωσ ζτςι τα ζκεςε ο Θλίασ …

Πςοι κζλουν να πάρουν το λόγο παρακαλϊ να το δθλϊςουν για να κάνουμε κατάλογο
ομιλθτϊν.

… (αςαφισ διάλογοσ) …

Λφτρασ, θ κυρία Ραπαδοποφλου, ο κφριοσ Κάρκαλθσ … Ζχουμε κάτι άλλο; … Πχι. Να βάλω
τθν κυρία Ραπαδοποφλου πρϊτα που είναι και κυρία; …

Ραπαδοποφλου : Δεν ξαναμίλθςα, το δικαιοφμαι. Καλθςπζρα. Από τθν Τ.Δ. των Γρεβενϊν
είμαι για όςουσ δεν με γνωρίηουν.

Πςον αφορά τθ ςυνδρομι των δοκίμων μασ ενδιαφζρει το κζμα γιατί υπάρχει Σχολι ςτα
Γρεβενά. Κα μποροφςαμε να ςυνεργαςτοφμε, μικρι βζβαια ςχολι, με λίγουσ δοκίμουσ
αλλά είναι ςίγουρα εγγραφζσ για τθ Διεκνι Ζνωςθ. Δφςκολεσ οι εποχζσ, πολφ μικρόσ ο
μιςκόσ τουσ, είναι μία λογικι ςκζψθ.

Πςον αφορά το δεφτερο κζμα για το ετιςιο θμερολόγιο να αντικαταςτακεί με τισ ατηζντεσ,
νομίηω ότι ατηζντεσ βγαίνουν και από το Αρχθγείο οπότε υπάρχει ατηζντα και είναι πολφ
λιγότερο πρακτικι κατά τθ γνϊμθ μου. Το θμερολόγιο το ετιςιο κα μποροφςε άνετα να
τοποκετθκεί ςτα γραφεία μασ αν δε κζλουμε να κάνουμε τθν τιμι ςτθ Διεκνι Ζνωςθ να το
πάρουμε ςτο ςπίτι μασ. Είναι πολφ πιο όμορφο ςτο γραφείο, ςτο χϊρο τθσ Τ.Δ. ενϊ θ
ατηζντα είναι εντελϊσ περιττι κατά τθ γνϊμθ μου.

Τϊρα όςον αφορά τουσ υπαλλιλουσ, είναι κζμα του Δ.Σ. πόςο φόρτο εργαςίασ ζχει.

Για τα δικαιϊματα των Τ.Δ., εγϊ ωσ καινοφρια ςτθν Τ.Δ. τα παρζλαβα άμεςα, ςυςτθμζνα,
χωρίσ καμιά προχειρότθτα και μζςα ςε πολφ μικρό διάςτθμα.

Ππωσ και τισ ταυτότθτεσ τισ παρζλαβα ςε λιγότερο από 15 μζρεσ, για τθν εγγραφι των νζων
μελϊν.

Τα Ρρακτικά των Ρανελλθνίων Συνεδρίων, επιφυλάςςομαι να αποκτιςω πρϊτα τθν
εμπειρία του ςυνεδρίου και να το ξαναςυηθτιςουμε. Ευχαριςτϊ.

Ρρόεδροσ : Το λόγο ζχει ο κφριοσ Λφτρασ. Τον ζχω και τελευταίο, όπωσ πάντα…

… (αςαφισ διάλογοσ) …

Λφτρασ : Κα πω ζνα παράδειγμα γιατί δεν είμαι κεωρθτικόσ, δεν μου αρζςει θ κεωρία. Στθ
κεωρία είναι όταν γράφω κάτι. Ιρκε πραγματικά, πρϊτα πρϊτα ςυμφωνϊ ςτο πρϊτο κζμα
απόλυτα με τον κφριο Βαςιλάκθ. Ρρζπει κάτι να κάνουμε με τισ ςχολζσ. Το ςυνταξιοδοτικό
ςτθν Ελλάδα πάει κατά διαόλου γιατί δεν ζχουμε εγγραφζσ. Καταλαβαίνετε τι εννοϊ. Το
ίδιο κα αποκτιςουμε και εδϊ. … Ραράδειγμα. Δεφτερον : Ιρκε θ Επιτροπι με τον κφριο
πρόεδρο επάνω, πραγματικά κάνανε καλι δουλειά, δεν κάναμε εμείσ καλι δουλειά. Εγϊ
κζλω να αναλαμβάνω τισ ευκφνεσ μου. Πταν ζχω το γραμματζα μου κι είναι εκπαιδευτισ
ςτο τμιμα Δοκίμων και εγϊ διδάςκω, βζβαια εγϊ διδάςκω ςτθ χάςθ και ςτθ φζξθ, άντε να
το δικαιολογιςω λίγο. Να ευλογιςω λίγο και το μουςτάκι μου … αλλά ο γραμματζασ είναι
ςυνζχεια εκεί. Ο Αντιπρόεδροσ ο Α είναι ςυνζχεια εκεί. Κάκε μζρα διδάςκει… Ζχουμε όμωσ
ζνα άλλο πρόβλθμα Βαςίλθ. Βρζκθκαν από τθν αντίπαλθ πλευρά δφο κακοί, ανακαλϊ, όχι
κακοί, εννοϊ ςαν άτομα, δφο όχι καλοί ςυνάδελφοι, οι οποίοι κάνανε αντιπροπαγάνδα
εναντίον τθσ Λ..Α.

Χωρίσ λόγο ι δεν ξζρω ποιόν λόγο. Ζνασ ανκυπαςτυνόμοσ ςυγκεκριμζνα και ζνασ
αςτυνόμοσ … ασ μθν πω το βακμό γιατί … Τϊρα δεν ξζρω τον ανκυπαςτυνόμο που τον
τοποκετείσ … Να μθν τα πολυλογοφμε, και μπλοκάραμε. Με αποτζλεςμα να γράψω μόνο
τρείσ δοκίμουσ. Να ςασ πω, τϊρα αυτό να μείνει μεταξφ μασ, δεν πειράηει ασ μασ ακοφνε…

τουσ ζβαλα και καλφτερθ βακμολογία. Ρρζπει να βροφμε ζνα τρόπο. Δεν ξζρω τι τρόπο.
Εγϊ κα πω …

…(αςαφισ διάλογοσ) …

Κα πω μία πονθρι ιδζα. Ρονθρι … τζλοσ πάντων. Ρρακτικι. Από πι αρχίηουν και τα δφο και
άλλα πράματα από πι, τζλοσ πάντων. …Μποροφμε να τουσ γράφουμε ωσ εξισ : γιατί ίςωσ
αυτό που είπε ο κφριοσ πρόεδροσ να μασ απαγορεφει κάπου να ζρκουμε ςε ςφγκρουςθ με
το Διεκνζσ.

Με το, είπατε για Ολλανδία, δεν ξζρω, κάποιοσ είπε ότι … λοιπόν, ζρχονται τζλοσ
Νοεμβρίου, ορκίηονται. Ασ αφιςουμε εκείνθ τθ χρονιά. Να το πάρουμε απλά, 2010
τελείωςε. Αρχίηουμε και τουσ γράφουμε από το 2011 ςιγά ςιγά, ζτςι με τθ μζκοδο του
ςαλαμιοφ, μζχρι τον Απρίλιο τουσ γράφουμε όλουσ. Ραρζνκεςθ, πρζπει να προκφψει ι να
προκαλζςετε το νζο εννοείται Διοικθτικό Συμβοφλιο που κα εκλεγεί, να προκαλζςουν
οπωςδιποτε ζγγραφο του Αρχθγοφ προσ τισ ςχολζσ. Είναι ςθμαντικό αυτό. Να δίνει όχι
απλϊσ το … ασ ποφμε να είναι παρακλθτικό το ζγγραφο, οφτε φυςικά διατακτικό και δεν
μπορεί να γίνει με τίποτα, δεν είναι υποχρεωτικό. Κάπου όμωσ να κζτει προ των ευκυνϊν
τουσ τουσ εκάςτοτε Διοικθτζσ των … Να υπάρχει μία ενθμζρωςθ, να μασ αφινουν.

Εγϊ προςπάκθςα με τθν προθγοφμενθ Διοίκθςθ, δεν κζλω να πω γιατί τουσ γνωρίηω … να
κάνω μία ενθμζρωςθ και δεν με άφθςαν. Και δεν μπόρεςα να το επιβάλω. Ε, προςπάκθςαν
με κωλφματα να το αποτρζψουν. Και είναι και μζλοσ. Τζλοσ πάντων, τθν κλείνω τθν
παρζνκεςθ. Λοιπόν, αρχίηουμε και τουσ γράφουμε. Ασ κακυςτεριςουμε ζνα τετράμθνο,
ςθμαςία ζχει να τουσ γράψουμε. Το τελικό αποτζλεςμα. ¶ντε ζφυγε και το 2011 γιατί ζτςι
κι αλλιϊσ κακυςτεροφμε που κακυςτεροφμε τισ ταυτότθτεσ, εάν πάει και μία μάηα 600
τϊρα, άλλεσ φορζσ 1.500 ατόμων, κα τουσ κακυςτεριςουν και τθν επόμενθ χρονιά. Ε, κα
τουσ ςτείλουμε τα δελτία ταυτότθτασ τζλοσ του ζτουσ του 2012 και το 2013 κα τουσ
κρατιςουμε το ποςό. Αλλά κα είναι εγγεγραμμζνοι από κει και πζρα. Κα είναι
εγγεγραμμζνοι και κα είναι πολλά άτομα εγγεγραμμζνα. Ράςχουμε από τισ εγγραφζσ νζων
ατόμων. Αυτά τα κατακζτω ζτςι απλά και πρακτικά. Μπορεί να φαίνεται και λίγο ζτςι, χαηι
ασ ποφμε κα ζλεγα αυτι θ ςκζψθ, αλλά τθ βλζπω πραγματικι, ςτθν πραγματικότθτα.
Ρρζπει να ελιςςόμαςτε. Μποροφμε να το κάνουμε. Γιατί είναι δφςκολο να το επιβάλεισ. Σασ
ευχαριςτϊ.

Ρρόεδροσ : Ευχαριςτοφμε πολφ. Το λόγο ζχει ο κφριοσ Κάρκαλθσ…

Ραρακαλϊ να ςυντομεφουμε. Ζνα λεπτάκι Κυριάκο.

… (αςαφισ διάλογοσ) …

Κάρκαλθσ : Καταρχιν ικελα να πω το εξισ : Δεν αμφιςβθτεί κανζνασ ότι πρζπει να
ςτοχεφουμε ςτουσ δόκιμουσ ςυναδζλφουσ οι οποίοι είναι το φυτϊριο, το φυτϊριο τθσ
Αςτυνομίασ και το φυτϊριο τθσ Λ..Α. Είναι νζα παιδιά τα οποία κα γαλουχθκοφν με τισ
ιδζεσ και τισ αντιλιψεισ τθσ Λ..Α. και κα αποτελζςουν και τα μελλοντικά ςτελζχθ τθσ. Μία
ερϊτθςθ. Κεωρεί κανζνασ ότι ο λόγοσ που δε γράφονται οι νεαροί ςυνάδελφοι, είναι ότι
πλθρϊνουν 20 ευρϊ ςυνδρομι;

… (αςαφισ διάλογοσ) …

Εγϊ Θλία μου να μου επιτρζψεισ να ζχω διαφορετικι αντίλθψθ. Ζχουμε υπάρξει και εμείσ
δόκιμοι κάποια χρόνια πριν όχι τϊρα κοντά ς’ αυτοφσ και πλθρϊναμε το μιςό μασ μιςκό για
να αγοράηουμε ειδικοφσ ποινικοφσ νόμουσ, αρβφλεσ από ζναν που ερχόταν και ποφλαγε μεσ
ςτθ ςχολι κι αυτά. Επίςθσ ζχω να πω ότι πρόςφατα ο Χριςτοσ ο Λωαννίδθσ και προσ τιμιν
του, ο οποίοσ ζχει μία ςχολι ςτθν Τοπικι του Διοίκθςθ, μου ζςτειλε 60 αιτιςεισ εγγραφζσ
δοκίμων. Γιατί το πζτυχε αυτό ο Λωαννίδθσ; Ρρϊτον γιατί είναι ο Λωαννίδθσ και είναι προσ
τιμιν του και ωσ προσ αυτό τον ςυγχαίρω δθμόςια και κατά δεφτερο λόγο διότι εμείσ τουσ
ςτείλαμε ζνα κουτί μπρελόκ και ζνα κουτί ςτυλουδάκια και τα μοίραςε…

Δε μιλάμε όμωσ για τθ ςυνδρομι, για τα 20 ευρϊ. Δεν τα απαςχολοφν τα παιδιά τα 20
ευρϊ. Ζνα αυτό. Εάν όμωσ παρόλα αυτά μπορεί να γίνει, εγϊ κα ιμουν ο πρϊτοσ ο οποίοσ
κα ζλεγα και κα παρότρυνα τουσ ςυναδζλφουσ να το ψθφίςουν. Κα μασ εξθγιςει ο
πρόεδροσ νομίηω, ότι για κάποιουσ διαδικαςτικοφσ λόγουσ δεν είναι εφκολο, δεν είναι απλό
να γίνει. Τϊρα πάμε ωσ προσ το … για να είμαι λιγάκι ςφντομοσ … όχι, όχι, όχι, εντάξει. Το
θμερολόγιο. Το θμερολόγιο…

Ρρόεδροσ : Κυριάκο επαναλαμβάνω, τα υπόλοιπα ιταν για ενθμζρωςθ. Τα ζκεςε ο Θλίασ
προσ ενθμζρωςθ των ςυνζδρων.

Κάρκαλθσ : … ςε κάτι το οποίο με απαςχολεί, δεν πρόκειται να μακρθγοριςω Δϊςε μου
τρία λεπτά. Τρία.

… (αςαφισ διάλογοσ) …

Κάρκαλθσ : Ζνα. Ζνα λεπτό. Λοιπόν όςο αφορά το θμερολόγιο, δεν κοςτίηει θ ατηζντα πιο
φτθνά από το θμερολόγιο. Με το βάροσ τθσ για να ταχυδρομθκεί και να αποςταλεί ι για να
γίνει ζνα ωραίο κοτςομζνο εξϊφυλλο. Ατηζντεσ ζχουμε πεντακόςιεσ, τθσ Αςτυνομίασ, αυτά
… μασ ςτζλνουν και τισ πετάμε μεσ ςτα ςυρτάρια. Αυτό είναι μία αφίςα μόνιμα … θ οποία
υπάρχει και μπαίνει ο άλλοσ και βλζπει τθν Λ..Α. απζναντί του.

Τϊρα όςον αφορά τθν πρόςλθψθ του υπαλλιλου, εδϊ πζρα κα ικελα να εξάρω τισ
ενζργειεσ, να εξάρω τον κφριο Βαλατςό για τισ ενζργειεσ που ζκανε, πραγματικά ιρκε μία
καινοφργια ςυνάδελφοσ, κατανοϊ ότι ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ οι ταυτότθτεσ
κακυςτζρθςαν. Κα ςασ πω μόνο, δεν πρόκειται να αναφερκϊ και να μπω ςε πράγματα που
όλοι ξζρετε όταν με παίρνετε καμιά φορά τθλζφωνο και ακοφτε να χτυπάνε παράλλθλα από
μζςα και θ άλλθ γραμμι και το κινθτό. Είμαι μόνοσ μου εκείνθ τθ ςτιγμι, εγϊ κι ο μπάρμπα
Σπφροσ.

Αλλά κα ςασ πω μόνο το εξισ, για να ζχετε υπόψθ ςασ, μία ταυτότθτα διαδικαςτικά για να
εκτυπωκεί με το πρόγραμμα αυτό ςτον εκτυπωτι, θ μία ταυτότθτα κζλει περίπου τρία
λεπτά. Οι 50 ταυτότθτεσ χρειάηονται 150 λεπτά, δθλαδι είναι δυόμιςι ϊρεσ. Ζςτειλα τισ
ταυτότθτεσ τϊρα πρόςφατα, τισ 60 εδϊ πζρα του Χριςτου και κάποιεσ άλλεσ ςε κάποιεσ
Τοπικζσ που κάνανε εκλογζσ και τισ κζλανε επειγόντωσ και λοιπά και μζςα ςε μία
εβδομάδα μου ιρκαν άλλεσ 80. Εν πάςθ περιπτϊςει κεωρϊ ότι ιρκε μία ςυνάδελφοσ, από
ότι τθν είδα μία φορά ζτςι, ιρκε απλϊσ να γνωριςτοφμε, δεν ζχει δουλζψει ακόμα, είναι
ζνα πολφ αξιόλογο άτομο και το κομπιοφτερ το παίηει ςτα δάχτυλα.

… (αςαφισ διάλογοσ) …

Απλϊσ ικελα να πω ότι εγκαινιάςαμε και κάτι άλλο, ότι πζρα από τα πολιτιςτικά, πρϊτθ
φορά απολογοφμαι και για τα γραμματειακά. Κι είναι κι αυτό κάτι καλό.

Ρρόεδροσ : Τελευταίοσ ομιλθτισ ο κφριοσ Μαροφντασ, ο οποίοσ ζχει ηθτιςει το λόγο … δεν
τον εκφϊνθςα, κφριε Μαροφντα ζχετε το λόγο …

Μαροφντασ : Για το κζμα εγγραφισ ςτισ ςχολζσ, επειδι τουσ προθγοφμενουσ μινεσ με τον
πρόεδρο και τον κφριο Ραππά κάναμε επιςκζψεισ ςε πζντε αςτυνομικζσ ςχολζσ ςτθν Κριτθ
και ςτθ Κράκθ, επαναλαμβάνω, επειδι πρόςφατα κάναμε επιςκζψεισ ςε πζντε

αςτυνομικζσ ςχολζσ ςτθν Κριτθ και ςτθ Κράκθ και κα επικαλεςτϊ τθ μαρτυρία των
ςυναδζλφων οι οποίοι είναι εδϊ, και είναι αξιωματικοί εκπαιδευτζσ τουσ ι ςυνάδελφοι οι
οποίοι είναι ςτισ γραμματείεσ. Λζω για τον κφριο Βαβαϊτθ το Σταφρο, για τον κφριο
Ραραδειςιανό, το Δθμιτρθ … ζχει ςτιςει μία παγίδα καλι και προςπακεί και τουσ γράφει
και τον ςυγχαίρω, μαηί με το Χριςτο. Πλοι οι ςυνάδελφοι, τον κφριο Δαςκαλάκθ τον
υποδιευκυντι ςτο ζκυμνο, κα ςασ πω τι αντιμετωπίηουν ςτισ ςχολζσ. Και εγϊ είμαι
ζνκερμοσ υποςτθρικτισ γιατί δεν είναι θ εποχι του ϋ82 που ιμουνα δόκιμοσ, όταν είχα
εκπαιδευτι τον κφριο Γαλιάτςο που μπικε ξαφνικά μζςα ςτθν αίκουςα τότε κι είπε:
«ςκίςτε μια κόλλα χαρτί από το τετράδιο και γράψτε ότι κα ςασ πω».

Και ζτςι γράφτθκα και εγϊ και τθ φωτοτυπία μου τθν ζχω πάρει και τθ δείχνω ςτουσ
ςυναδζλφουσ τθσ Θλείασ που πρόςφατα πριν δφο μινεσ ζγραψαν 50 ςυναδζλφουσ,
υπθρετοφντεσ ςτθν Θλεία. Δείχνοντασ τθ φωτοτυπία τθ δικι μου. Τθσ αίτθςισ μου.
Εφάρμοςα κι εγϊ μια τακτικι του ϋ82. Ζτςι; Με το «ζτςι κζλω» γραφτείτε επειδι το κζλω
εγϊ. Να μθν κάνουμε τζτοια πράγματα. Στισ ςχολζσ τα πράγματα είναι διαφορετικά. Οι
ςυνάδελφοι εκπαιδευτζσ μασ είπαν ότι ακόμα και γονείσ δοκίμων τουσ πιραν τθλζφωνο και
τουσ είπαν «ςε τι οργανϊςεισ κζλετε να τουσ γράψετε;» Υπάρχει αυτι θ δυςκολία κι
επικαλοφμαι τθ μαρτυρία … εςείσ μασ τα είπατε κφριοι ςυνάδελφοι … ναι, και ο κφριοσ
Δαςκαλάκθσ μασ το είπε. Υπάρχει ζνα ςοβαρό πρόβλθμα. Αυτό που είπε ο κφριοσ
Βαςιλάκθσ ότι κα πλθρϊνουν τα παιδιά ςε ζνα χρόνο, αυτό το είπαμε…

…(αςαφισ παρζμβαςθ)…

Αυτι ακριβϊσ είναι θ πραγματικότθτα. Εγϊ προςωπικά είμαι ζνκερμοσ υποςτθρικτισ.
Ράντα το ζλεγα και το λζω ότι εκεί είναι το φυτϊριο και πρζπει να τουσ γράψουμε όλουσ.
Υπάρχει αυτι θ τρομερι δυςκολία όμωσ.

Το είπαμε ότι «κα πλθρϊςετε ςε ζνα χρόνο παιδιά», αυτό ιδθ το κάναμε.

Ρλθν όμωσ δεν πζτυχε. Εμείσ φφγαμε από κει, εγϊ προςωπικά ζγραψα το γιο μου μπροςτά
ςε 700 δόκιμουσ και ςτθν Ζνωςθ και ςτο Ταμείο. Ζτςι, για να τςιμπιςουν και οι υπόλοιποι.
Από κει και πζρα το πεδίο ζμεινε ελεφκερο για τθ ςχολι αλλά επειδι ιξερα ότι υπάρχει μία
τρομερι δυςκολία κατανοϊ το πρόβλθμα αυτό. Μετά ζκανα ζνα άλλο τζχναςμα. Μια φορά
πιρα το Κεοχάρθ ςτθν Καρδίτςα για γιο φίλου μου που είναι εκεί, τον οποίον του διδάςκει
ο Κϊςτασ, είδα ότι δεν μπόρεςε να τον γράψει και τον ζγραψα εγϊ από τθν Θλεία επειδι
βάςει του Καταςτατικοφ γίνεται μζλοσ κι εκεί που δθλϊνει κατοικία.

Και ονομάηεται Τςατςόσ Κωνςταντίνοσ του Κεοδϊρου. Και τον ζγραψα και ςτο Ταμείο και
μζλοσ τθσ Θλείασ. Είναι κι αυτό ζνα τζχναςμα. Επαναλαμβάνω ότι υπάρχει μία τρομερι
δυςκολία και πρζπει να κατανοοφμε τουσ ςυναδζλφουσ οι οποίοι είναι ςτισ ςχολζσ.
Ευχαριςτϊ.

Ρρόεδροσ : Να ολοκλθρϊςουμε τθ ςυηιτθςθ του κζματοσ αυτοφ με τον πρόεδρο του
Εκνικοφ τμιματοσ τον κφριο Κατςαρόπουλο και να το κζςουμε ςε ψθφοφορία.

… (αςαφισ παρζμβαςθ) …

Να ακοφςουμε τον πρόεδρο.

Κατςαρόπουλοσ : Να ξεκινιςω πρϊτα για να μθ ςασ τρϊω το χρόνο, είμαςτε όλοι
κουραςμζνοι, ςχετικά με τθ ςυνδρομι των δοκίμων. Το πρόβλθμα δεν είναι αν ο δόκιμοσ
κα πλθρϊςει ςυνδρομι ι όχι. Γιατί κα μποροφςαμε να κρατιςουμε μόνο τα 5 και 3 ευρϊ,
τα 8 ευρϊ και να επιβαρυνκεί θ Τοπικι ι το Εκνικό τμιμα, κυρίαρχα το Εκνικό τμιμα με 8
ευρϊ κατά άτομο γιατί τα υπόλοιπα 4,5 και 4,5 ευρϊ είναι δικαιϊματα Τοπικισ,
δικαιϊματα Διεκνοφσ Ταμία και Gimborn.

Είναι 2 ευρϊ, αν κυμάςτε, για τισ εκδθλϊςεισ που κάνουμε και 1 ευρϊ για το ςυνζδριο. Αν
αφαιρζςουμε λοιπόν από τθ ςυνδρομι τα 12 ευρϊ ςτα οποία ουςιαςτικά δε ςυμμετζχει ο
δόκιμοσ, θ επιβάρυνςθ για το Εκνικό είναι 8 ευρϊ. Με αποτζλεςμα να παίρνει ο δόκιμοσ το
θμερολόγιο, το περιοδικό και παράλλθλα να πλθρϊνει τθ ςυμμετοχι του ςτο Διεκνζσ
Ταμείο. Με αυτό τον τρόπο λοιπόν μποροφμε να του κολλιςουμε ζνα ςταντ, να είναι
πραγματικά ενεργό μζλοσ, με πολφ ελάχιςτο κόςτοσ δαπάνθσ για τουσ δοκίμουσ. ¶λλωςτε θ
παραμονι των δοκίμων τϊρα, αν εξαιρζςουμε τθ Σχολι Αξιωματικϊν, είναι ολιγόμθνθ. Δεν
κάκονται πάρα πολφ καιρό μζςα ωσ δόκιμοι. Αυτό είναι ζνα κομμάτι που πράγματι κα
μποροφςαμε να το δοφμε και να δϊςουμε μία λφςθ. Το ςθμαντικό όμωσ είναι ότι όπωσ λζει
θ παροιμία « όποιοσ είναι ζξω από το χορό πολλά τραγοφδια ξζρει ». Αν ρωτιςετε τουσ
ςυναδζλφουσ και ιδιαίτερα το Σταφρο το Βαβαϊτθ που ςυηθτάγαμε πάνω όπωσ και το
Χριςτο τον Λωαννίδθ αλλά και τα παιδιά που ιτανε ςτθν Κριτθ κάτω, θ δυςκολία είναι ότι
πριν από κάποια χρόνια θ Αςτυνομία λειτουργοφςε διαφορετικά. Υπιρχε θ πεικϊ όπωσ
είπε ο κφριοσ Μαροφντασ. Ζμπαινε μζςα ο αξιωματικόσ, του δινε ζνα χαρτί και του λεγε
γράψου. Και ο δόκιμοσ το ζγραφε, όπωσ μπικαμε κι εμείσ. ¶λλωςτε θ θλικία των τότε
δοκίμων ιταν πολφ μεγαλφτερθ από ότι των δοκίμων τϊρα που είναι 18, 17 ετϊν. Αυτά τα
παιδιά όταν τουσ μιλάσ, κάκονται ςε ζνα διδακτιριο ζτςι, ςε κοιτοφν και νιϊκεισ ότι τουσ
μιλάσ για πυρθνικι φυςικι ι για διαςτθμικι φυςικι. Είναι τόςο απόμακρα ςτθν ιδζα και ςε
αυτά που τουσ λζμε εμείσ για τθν Ζνωςθ και για το Επαγγελματικό Ταμείο που κα το βρουν

μπροςτά τουσ, που τα κεωροφν τελείωσ ξζνα. Ζτςι λοιπόν είναι πάρα πολφ δφςκολο αυτά
τα παιδιά να τα γράψεισ. Ραραλείπω αυτό που είπε ο κφριοσ Μαροφντασ και ο κφριοσ
Βαβαϊτθσ ςχετικά με το ότι υπάρχουν δυςμενι ςχόλια τόςο από το χϊρο των ςυναδζλφων
μασ που υπθρετοφν ςτισ ςχολζσ οι οποίοι δε ςυμβάλλουν και θ εγγραφι των μελϊν
ζγκειται ςε ζναν - δφο καλοφσ ςυναδζλφουσ όπωσ είναι ο Δθμιτρθσ και κάποιοι άλλοι ςτισ
ςχολζσ, που με τθν πεικϊ και με τον τρόπο τουσ γράφουνε μζλθ. Και υπάρχει και το
πρόβλθμα των γονζων οι οποίοι γονείσ λζνε

«τι είναι αυτό;» «Δεν το ξζρουμε, γιατί γράψατε το παιδί;» Γιατί; Γιατί τα παιδιά είναι
ακόμα παιδιά. Μόλισ τελείωςαν το Λφκειο και μπαίνουν ςτισ ςχολζσ.

Και ακόμα οι γονείσ επεμβαίνουν πάνω τουσ προκειμζνου, τόςο προςτατευτικά, ϊςτε
ακόμα και αυτό το πράγμα πολλζσ φορζσ το αποτρζπουν. Εκείνο λοιπόν που κα μποροφςε
να γίνει είναι ότι, εγϊ προςωπικά από αυτό που βίωςα τϊρα, με τθν επίςκεψι μου ςε
αυτζσ τισ 7 Σχολζσ, είναι ότι δεν είναι πρόβλθμα το κόςτοσ ςυνδρομισ ςτο δόκιμο. Το
πρόβλθμα είναι πϊσ πρζπει να κάνουμε το δόκιμο να καταλάβει τι είναι θ Ζνωςθ, τι είναι το
Επαγγελματικό Ταμείο.

Ο Μανϊλθσ το ζηθςε αυτό. Ο Χριςτοσ το ηει, ο Σταφροσ το ηει. Είναι πολφ δφςκολο να
πείςεισ τον νζο ότι υπάρχει μία οργάνωςθ που νοιάηεται για τθ φιλία, για τθν αλλθλεγγφθ.
Τα νζα παιδιά ζχουν άλλουσ ορίηοντεσ, άλλεσ προοπτικζσ, άλλο ςκεπτικό. Είναι πάρα πάρα
πολφ δφςκολο. Δεν είναι εφκολο. Κεωρϊ λοιπόν ότι το κίνθτρο δεν ιταν οικονομικό. Είναι
άλλο. Οι νζοι είναι προςανατολιςμζνοι αλλοφ. Αυτό τουλάχιςτον εγϊ βίωςα ςτισ
επιςκζψεισ μου ςτισ ςχολζσ.

¶γνωςτοσ : Ρϊσ εξθγοφμε ότι θ Ξάνκθ γράφει κι οι άλλεσ ςχολζσ δεν γράφουν;

Κατςαρόπουλοσ : Γιατί είναι ο Δθμιτρθσ εκεί. Ο Δθμιτρθσ ζχει μια πολφ καλι προςζγγιςθ
και το βίωςα εγϊ επάνω, το χρόνο που ιμαςτε εκεί, με τουσ δόκιμουσ. Οι δόκιμοι τον
αγαπάνε τον Δθμιτρθ. Εάν ο Δθμιτρθσ ηθτιςει από τουσ δόκιμουσ και τουσ πει «πάρτε
αυτά τα τραπζηια τϊρα και πθγαίνετε τα από το ξενοδοχείο ςτθν παραλία, πλφντε τα και
ξαναφζρτε τα» κα τα βουτιξουν και κα τα πάνε. Αυτό είναι θ μαγκιά που ζχει καταφζρει ο
Δθμιτρθσ να κάνει με τουσ δόκιμουσ. Αυτι θ αμεςότθτα τθσ προςζγγιςθσ. Ο Δθμιτρθσ δεν
είναι απόμακροσ για τουσ πιτςιρικάδεσ. Ο Δθμιτρθσ εκεί πάνω είναι θγζτθσ. Και το
κυριολεκτϊ που το λζω αυτό. Και φυςικά και ο Χριςτοσ που ςυνεργάηονται, δεν είναι μόνο
ο Δθμιτρθσ. Δε κζλω να κεωρθκεί ότι απαξιϊνω κάποιον, προσ Κεοφ.…

Μθ βιάηεςαι Σοφοκλι. Είναι ςθμαντικά αυτά. Αυτό εγϊ είχα να πω, αν κζλετε εγϊ ςυναινϊ
ςτο να τουσ κρατάμε ςαν Εκνικό τμιμα, βζβαια πρζπει να το δοφμε αυτό, είναι μια πολφ
καλι πρόταςθ. Να το δοφμε. Κεωρϊ ότι 8 ευρϊ μποροφμε να εξοικονομιςουμε. Το πολφ
πολφ να κρατιςουμε 3 ευρϊ αν δε βγαίνει και να μθν τουσ ςτζλνουμε το θμερολόγιο, να
ςτζλνουμε μόνο το περιοδικό. Είναι κάτι που μποροφμε να το δοφμε πάντωσ, είναι ςαν
πρόταςθ … εγϊ προςωπικά τθ δζχομαι.

Ρρόεδροσ : Ρολφ ωραία. Κεωρϊ λοιπόν τθ ςυηιτθςθ για το κζμα 17 περαιωμζνθ και
κζτουμε προσ ψθφοφορία τθν υποπαράγραφο 1 που αναφζρεται ςτθ δωρεάν εγγραφι και
δωρεάν ςυνδρομι για όςο χρόνο είναι δόκιμοι οι αςτυνομικοί. Πςοι λοιπόν από τουσ
εκπροςϊπουσ των Τ.Δ. επικυμοφν να ψθφιςτεί το κζμα ωσ ζχει τεκεί ςτθν θμεριςια
διάταξθ, να ςθκϊςουν τισ ταμπελίτςεσ.

… (αςαφισ διάλογοσ)…

Ρρόεδροσ : Το κζμα τζκθκε από τθν Τ.Δ. Κεςςαλονίκθσ με ζνα ςυγκεκριμζνο τρόπο. Εάν
ςυμφωνεί ο πρόεδροσ να τροποποιθκεί με βάςθ αυτό που είπε… Ζτςι;

Βαςιλάκθσ : 3 ευρϊ, θ οποία επιβάρυνςθ αυτι, μπορϊ να προςκζςω τϊρα ότι το 50% το
αναλαμβάνει θ Κεςςαλονίκθ. Για όλεσ τισ ςχολζσ.

Κατςαρόπουλοσ : Αυτό κα το δοφμε εμείσ από το Εκνικό και κα…

Βαςιλάκθσ : Ακόμα κι αυτό δθλαδι, μποροφμε να ςυμμετζχουμε.

Ρρόεδροσ : Φαντάηομαι ότι όλοι ςυμφωνοφμε να εξουςιοδοτιςουμε τθ νζα Διοίκθςθ να
εξεφρει τον καλφτερο τρόπο για το πϊσ …

Κατςαρόπουλοσ : Ασ μθ το δεςμεφςουμε ςτα τρία ευρϊ. Θ δαπάνθ … τθν απαραίτθτθ
δαπάνθ για …

…(αςαφισ διάλογοσ)…

Ρρόεδροσ : Ωραία. Να δοφμε πάλι πόςοι ψθφίηουν … Νομίηω ότι πάμε για ομόφωνθ
απόφαςθ ςτο κζμα αυτό. Ωραία κα κεωριςουμε ότι ομόφωνα αποφαςίςτθκε. Σασ ζχω
ευχάριςτα νζα. Κα αφιςουμε τα τρία τελευταία κζματα … μιςό, μιςό, δεν τελειϊςαμε…

… (αςαφισ διάλογοσ) …

Ενθμερϊνω τουσ ςυνζδρουσ ότι ζχουμε μια κακυςτζρθςθ ςτο πρόγραμμα. Ζχουμε αφιςει
ςε εκκρεμότθτα τουσ υποψθφίουσ, να τουσ δϊςουμε το χρόνο να ανεβαίνουν ςτο βιμα, να
παρουςιαςτοφν, να πουν ποιοι είναι … Μποροφμε άμα κζλετε να το αφιςουμε για το πρωί
ι να το κάνουμε τϊρα.

… (διακοπι μικροφϊνου) …

ΔΛΑΛΛΕΛΜΑ

Γραμματζασ : Ο κφριοσ Χαντηάρασ από τθν ¶ρτα παρϊν, ο κφριοσ Κυριακάκθσ;

Ο κφριοσ Φϊτογλου από τθν Αχαΐα; Τηιτηϊκοσ από τθ Βοιωτία; Γρεβενά θ κυρία
Ραπαδοποφλου; Ο κφριοσ Σκάρλιοσ από Δράμα; Ο κφριοσ Ρατλιάσ Ευρυτανία; Ηάκυνκοσ ο
κφριοσ Ανδριόπουλοσ παρϊν, Θλείασ ο κφριοσ Γιαννακόπουλοσ;

Θμακία ο κφριοσ Τρίγκασ; Ο κφριοσ Ηαχαριουδάκθσ από το Θράκλειο παρϊν.

Θ κυρία Γεωργίου παροφςα, ο κφριοσ Βαςιλάκθσ παρϊν, από τα Γιάννενα ο κφριοσ Κίτςιοσ;
Ο κφριοσ Χαρπαντίδθσ από τθν Καβάλα εδϊ, … ο Λάςονασ ο Τςιρϊνθσ από … Ο κφριοσ
Σταυρακάκθσ από τθν Καςτοριά; Ο κφριοσ Ταρναράσ από το Κιλκίσ; Θ κυρία ϊμα παροφςα;
Ο κφριοσ Δαλμάκθσ από τθν Κορινκία;

Ο κφριοσ Γιαννοφκοσ Ταξιάρχθσ; Λακωνία ο κφριοσ Λιάςκοσ παρϊν. Λάριςα θ κυρία Τςανά,
ο κφριοσ Τςιϊρασ; Θ κυρία Τςανά Ρθνελόπθ είναι εδϊ; Ο κφριοσ Τςιϊρασ; Απϊν. Ο κφριοσ
Ρρινιωτάκθσ από το Λαςίκι; Από τθ Λζςβο ο κφριοσ Κανιμάσ; Το λζω ςωςτά; Ο κφριοσ
Λιβιτςάνοσ Λευκάδα; Μαγνθςία ο κφριοσ Κάρκαλθσ; Μεςςθνία ο κφριοσ Ηαφειρόπουλοσ; Ο
κφριοσ Λωαννίδθσ παρϊν.

Ο κφριοσ Μπαηάκοσ; Θ Ρζλλα δεν ιρκε. Δθμιτριοσ Αδαμόπουλοσ; Κίτςιοσ Σοφοκλισ από
Ρρζβεηα; Ραρϊν. Ο κφριοσ Ραραδειςάνοσ; Ραρϊν. Ο κφριοσ Βαβαϊτθσ από τθ οδόπθ; Ο
κφριοσ Αβραμίδθσ παρϊν. Σζρρεσ ο κφριοσ Αραμπατηισ; Ο κφριοσ Σκρζκασ από Τρίκαλα;
Ραρϊν. Ο κφριοσ Σταςινόσ;

Θ Φλϊρινα ο κφριοσ Ραπαμιχαιλ; … Ραπαπολίτθσ παρϊν. Θ κυρία Κτενά από Χαλκιδικι; Ο
κφριοσ Ρερράκθσ; Ο κφριοσ Καρβοφνθσ από τθ Χίο;

…(αςαφισ διάλογοσ)…

Καςτοριά, επαναλαμβάνω, ο κφριοσ Σταυρακάκθσ είναι παρϊν; Ραρϊν.

Λοιπόν, μποροφμε να ξεκινιςουμε κφριε πρόεδρε.

… (αςαφισ διάλογοσ) …

Ρρόεδροσ : Καλθςπζρα και πάλι ςε όλουσ. Ελπίηω να φάγατε καλά γιατί ζχουμε ακόμθ
πολλι δουλειά να … μπροςτά μασ ςιμερα. Ραρακαλϊ λίγο θςυχία να ςυνεχίςουμε… Γιατί
άμα ςυνεχίςουμε ζτςι κα τελειϊςουμε το βράδυ.

Τα επόμενα κζματα που υπάρχουν ςτθν θμεριςια διάταξθ αναφζρονται ςτθν τροποποίθςθ
του Καταςτατικοφ, τα περιςςότερα εξ αυτϊν. Εδϊ τα πράγματα είναι αρκετά ςοβαρά. Γιατί
όταν κζλουμε να τροποποιιςουμε το Καταςτατικό πρζπει να είμαςτε απόλυτα ςίγουροι για
το τι κα κάνουμε και πϊσ ακριβϊσ κα το διατυπϊςουμε. Με βάςθ το τροποποιθμζνο
Καταςτατικό που υπάρχει, για όςουσ δεν το ξζρετε, ςτο άρκρο 33 αναφζρεται ότι ςτισ
περιπτϊςεισ που πρζπει να λθφκεί απόφαςθ για τροποποίθςθ του Καταςτατικοφ
απαιτείται πλειοψθφία των τριϊν τετάρτων των παρόντων μελϊν. Των τριϊν τετάρτων. Με
δεδομζνο λοιπόν ότι είμαςτε 50, κζλουμε τουλάχιςτον 37. 37,5 μάλλον 38 κα πάμε.
Κζλουμε 38 κετικοφσ ψιφουσ επί του τελικοφ … που κα αποφαςιςτεί για τθν τροποποίθςθ
του Καταςτατικοφ. Οπότε όλοι πρζπει να δϊςετε ιδιαίτερθ προςοχι και ςε αυτά που κα
ειπωκοφν από τουσ ειςθγθτζσ και ςε αυτά που κα ειπωκοφν από τουσ εκπροςϊπουσ των
Τ.Δ. κι όπωσ λζει και ο πρόεδροσ κα πρζπει να είςτε όλοι εδϊ παρόντεσ. Δεν μπορεί
κάποιοσ να λείπει ςε αυτζσ τισ ψθφοφορίεσ οι οποίεσ είναι πάρα πολφ κρίςιμεσ. Να
ξεκινιςουμε λοιπόν άμεςα με το κζμα υπ αρικμόν 12 που αναφζρεται ςτθν εκλογι μελϊν
του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Εκνικοφ τμιματοσ ςφμφωνα με το Διεκνζσ Καταςτατικό.
Είναι μία πρόταςθ τθσ Τ.Δ. Αττικισ - Ακθνϊν και καλϊ τον Καραπατάκθ το Γιάννθ … ο
κφριοσ Κυριακάκθσ; Ωραία. Να μασ αναπτφξει το κζμα αυτό.

Κυριακάκθσ : Αν και απόγευμα κα ευχθκϊ και εγϊ χρόνια πολλά με τθ ςειρά μου ςε όλο τον
κόςμο. Ππωσ είναι γνωςτό όλα τα μζλθ ΕΒ εκλζγονται ανά τριετία ςτο Ραγκόςμιο
Συνζδριο. Για τθν εκλογι κάκε μζλουσ διενεργείται χωριςτι ψθφοφορία για κάκε αξίωμα
ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο.

Ρροτείνουμε όπωσ τροποποιθκεί το άρκρο 15 του Καταςτατικοφ που αφορά τθν εκλογι
των μελϊν και τθ ςφνκεςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Εκνικοφ τμιματοσ ςφμφωνα με
το Διεκνζσ Καταςτατικό.

Θ εκλογι των μελϊν για τθν πλιρωςθ των κζςεων του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Δ.Ε.Α.
γίνεται με τθν ακόλουκθ ςειρά : Ρρόεδροσ, Αϋ Αντιπρόεδροσ, Βϋ Αντιπρόεδροσ, Γϋ
Αντιπρόεδροσ, Γενικόσ Γραμματζασ, Αναπλθρωτισ Γενικόσ Γραμματζασ, Ταμίασ,
Αναπλθρωτισ Ταμίασ, Υπεφκυνοσ Δθμοςίων Σχζςεων, Υπεφκυνοσ για εξωτερικά κζματα εκπροςωπιςεισ και Διευκφνων τισ ςυνεδριάςεισ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Δ.Ε.Α.

Θ ψθφοφορία γίνεται με μυςτικι ψιφο ςε λευκό χαρτί που φζρει τθ ςφραγίδα τθσ Ζνωςθσ
και διανζμεται ςτουσ εκπροςϊπουσ. Αναγράφεται το όνομα του υποψθφίου. Τα ζγγραφα
για τθν ψθφοφορία διανζμονται ςτουσ εκπροςϊπουσ και για κάκε κφκλο ψθφοφορίασ. Εάν
μόνο ζνασ υποψιφιοσ ορίηεται για μία κζςθ θ ψθφοφορία μπορεί να γίνει με ανάταςθ τθσ

χειρόσ. Ο υποψιφιοσ που λαμβάνει περιςςότερουσ από τουσ μιςοφσ των ψθφοφοριϊν κα
κεωρθκεί εκλεγμζνοσ.

Εάν υπάρχουν περιςςότεροι των δφο υποψιφιοι και κανζνασ τουσ δεν φτάςει ςε αυτό το
ποςοςτό, 50 ςυν 1 δθλαδι, νζα ψθφοφορία κα πραγματοποιθκεί μεταξφ των δφο
υποψθφίων με το μεγαλφτερο αρικμό ψιφων. Αυτό αφορά το άρκρο 15 του Καταςτατικοφ
μασ. Βζβαια αυτοί που κα είναι υποψιφιοι για τον πρόεδρο κι εκλεγεί κάποιοσ από αυτοφσ,
ο ζνασ από τουσ δφο, μποροφν κάποιοι να πάνε ςτο επόμενο βιμα το οποίο είναι του
αντιπροζδρου, του Βϋ αντιπροζδρου και λοιπά. Ευχαριςτϊ.

Ρρόεδροσ : Κφριε Κυριακάκθ …

Κυριακάκθσ : Ραρακαλϊ!

Ρρόεδροσ : Ρριν κακίςετε να κάνω μία παρατιρθςθ και να δοφμε ότι αυτό ιςχφει όντωσ.
Εάν αποφαςίςουμε τθν αλλαγι του Καταςτατικοφ όςον αφορά το άρκρο 15, φαντάηομαι
ότι αυτόματα πρζπει να καταργιςουμε και το άρκρο 16.

Ρου αναφζρεται ςτο πϊσ ςυγκροτείται ςε Σϊμα το Διοικθτικό Συμβοφλιο.

Κυριακάκθσ : Λογικό είναι.

Ρρόεδροσ : Να το βάλουμε ωσ παρατιρθςθ αυτό, ότι κα πρζπει να καταργθκεί και το
άρκρο 16 εφόςον εγκρίνουμε το άρκρο 15 υπό αυτι τθ μορφι του …

Κυριακάκθσ : Λογικό είναι αφοφ εκλζγεται ο πρόεδροσ με τθ ςειρά που αναφζρεται και
γίνει και θ ψθφοφορία …

Ρρόεδροσ : Ωραία.

Κυριακάκθσ : Ευχαριςτϊ.

Ρρόεδροσ : Λοιπόν, να καταρτίςουμε κατάλογο ομιλθτϊν. Ροιοί επικυμοφν να
τοποκετθκοφν ςτο κζμα αυτό; … Ο κφριοσ Βαςιλάκθσ … ¶λλοσ εκπρόςωποσ; Κάποια από τισ
κυρίεσ μιπωσ; Κάποιοσ από τουσ νζουσ που είναι εδϊ πζρα πρϊτθ φορά; … Κφριε Βαςιλάκθ
ζχετε το λόγο.

Βαςιλάκθσ : Ρεριγραφικά, ςε δευτερόλεπτα. Είναι μία πολφ ενδιαφζρουςα πρόταςθ
πραγματικά. Είναι πολφ δφςκολθ …δεν ακοφγομαι; Είναι πολφ δφςκολθ βζβαια ςτθν
εφαρμογι τθσ, ζτςι όπωσ τίκεται από τθν Τ.Δ. Ακθνϊν.

Θ προςωπικι μου άποψθ είναι ότι κα μποροφςαμε να το κάνουμε αυτό μόνο για το όςο
αφορά το πρόςωπο του προζδρου και θ υπόλοιπθ διαδικαςία να παραμείνει όπωσ είναι
μζχρι ςιμερα. Ζχει βζβαια ιδιαιτερότθτεσ, εάν το πθγαίναμε, άποψι μου, όλο το Διοικθτικό
Συμβοφλιο να εκλζγεται με επαναλθπτικζσ, κα ιταν 11 ψθφοφορίεσ και αν βάλετε και
πόςοι υποψιφιοι για τθν ίδια κζςθ κα ιταν, μπορεί να φτάναμε και τισ 20 ψθφοφορίεσ.
Δεν ξζρω αν κα μποροφςαμε να ζχουμε τθν τεχνικι υποςτιριξθ για ζνα τζτοιο εγχείρθμα.

Κεωρϊ όμωσ ότι για τθ κζςθ του προζδρου κα ιταν μία καλι πρόταςθ.

Θ οποία βζβαια πάλι κζλει μελζτθ. Δεν είναι ζτςι απλό. Κεωρϊ ότι δεν είναι απλό. Στο
τζλοσ τζλοσ δε ςθμαίνει ότι επειδι το Ραγκόςμιο τμιμα λειτουργεί ζτςι, ότι υπάρχει κάποια
δζςμευςθ για τα Εκνικά τμιματα. Αυτό μπορεί να μασ το πει και ο Ρρόεδροσ του Εκνικοφ
τμιματοσ. Ευχαριςτϊ πολφ.

Ρρόεδροσ : Ευχαριςτοφμε πολφ κφριε Βαςιλάκθ. Κα ικελα να μιλιςω λίγο και με το ρόλο
μου ωσ εκπρόςωποσ τθσ Τ.Δ. Κερκφρασ, ότι το κζμα αυτό το ςυηθτιςαμε με τον Θλία ςτο
διάλειμμα και είδαμε τελικά κατά πόςο μπορεί να είναι εφικτό να εκλζγονται όλα τα μζλθ
του Διοικθτικοφ Συμβουλίου με χωριςτζσ ψθφοφορίεσ ι κατά πόςο κα ιταν λογικότερο να
εκλζγουμε μόνο τον πρόεδρο. Από τθν άποψθ που κα είναι ζνασ άνκρωποσ ευρφτερθσ
αποδοχισ. Ζτςι; Ρου κα ζχει τθ μεγαλφτερθ δυνατι αποδοχι από το ςφνολο των Τ.Δ.

Κι από κει και πζρα ο πρόεδροσ κα μποροφςε, με κάποια διαδικαςία που μποροφμε να
ςυναποφαςίςουμε, να δοφμε τι κα κάνει με τα υπόλοιπα μζλθ που κα εκλεγοφν, χωρίσ να
ζχει καταλάβει κάποιο ςυγκεκριμζνο αξίωμα απ ευκείασ από τθν ψθφοφορία αυτι κακϊσ,
εντάξει είναι λογικό, ότι ο πρόεδροσ κα κζλει να αξιοποιιςει τον κακζναν ανάλογα με τισ
ιδιαίτερεσ ικανότθτεσ ι δεξιότθτεσ που μπορεί αυτόσ να ζχει. Και αυτό είναι κεμιτό εφόςον

του δίνουμε ωσ ςυνζδριο, ωσ εκπρόςωποι Τ.Δ. τθν απόλυτθ πλειοψθφία να είναι πρόεδροσ.
Επομζνωσ για το κζμα αυτό ζχουμε ουςιαςτικά αυτζσ τισ δφο προτάςεισ. Θ οποία δεφτερθ
πρόταςθ βζβαια που αφορά να εκλζγεται μόνο ο πρόεδροσ, νομίηω ότι όπωσ είπε εφςτοχα
και ο κφριοσ Βαςιλάκθσ κα πρζπει … δεν μποροφμε αβαςάνιςτα τϊρα αυτι τθ ςτιγμι να
ςυντάξουμε ζνα κείμενο το οποίο κα μπορεί να περιλθφκεί μζςα ςε μία μελλοντικι
τροποποίθςθ του Καταςτατικοφ.

Είναι κάτι το οποίο κζλει μελζτθ, να το ςυντάξουμε ςωςτά, γιατί είναι λογικό, ζνα κόμμα,
μία τελεία, μία λανκαςμζνθ λζξθ, μπορεί να δθμιουργιςει αςάφειεσ και παρερμθνείεσ.
Οπότε κα πρότεινα ςτο Σϊμα να ψθφίςουμε και με βάςθ αυτοφσ τουσ προβλθματιςμοφσ,
να ψθφίςουμε εάν ςυμφωνοφμε να γίνει δεκτό το κζμα 12 ωσ ζχει καταγραφεί ςτθν
θμεριςια διάταξθ, ςε διαφορετικι περίπτωςθ, να εξουςιοδοτιςουμε το Διοικθτικό
Συμβοφλιο που κα προκφψει, να φζρει μία νζα πρόταςθ με βάςθ τθ λογικι που
προαναπτφχκθκε.

Γιάχοσ : Κφριε Ρρόεδρε …

Ρρόεδροσ : Ορίςτε.

Γιάχοσ : Κζλω να κάνω μία διευκρίνιςθ. Στο βιμα, για ζνα λεπτό.

Ρρόεδροσ : Στο βιμα.

Γιάχοσ : Ωσ εκπρόςωποσ του Εκνικοφ τμιματοσ κζλω να ςασ δϊςω πλθροφοριακά τθ
διαδικαςία που γίνεται ςτο εξωτερικό, ςτο ΕΒ, για τθν εκλογι όλου του Συμβουλίου. Οι
εκπρόςωποι των Τ.Δ. ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ και όχι των κρατϊν, διαλζγουν μεταξφ
αυτϊν που κεωροφν ικανότερουσ. Δθλαδι για του προζδρου μπορεί να είναι πζντε άτομα.
Υπερψθφοφν οι δφο πρϊτοι, εφόςον είναι πάνω από δφο και μεταξφ των δφο πρϊτων
κρίνουμε μετά ποιον κζλουμε πρόεδρο. Αυτό ςυμβαίνει και για τισ άλλεσ κζςεισ. Δθλαδι
για τον αντιπρόεδρο, μπορεί να είναι δζκα άτομα για αντιπρόεδροσ Αϋ. Ζτςι; Οι δφο πρϊτοι
κα προκρικοφν και πιςτεφω με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνουμε να διαλζξουμε πιο κζλουμε
ςαν καλφτερο. Και αποφεφγουμε τισ αντεγκλιςεισ και τθσ αντεκδικιςεισ και τα λοιπά.
Νομίηω ότι είναι ςωςτι θ ψθφοφορία, δίνετε τθ δυνατότθτα ςε όλουσ να παρουςιαςτοφν,
δεν είναι χρονοβόρα, δεν είναι δραχμοβόρα.

Γίνεται αμζςωσ, ςε δζκα λεπτά τελειϊνει θ ψθφοφορία. Υπάρχουν οι εντολοδόχοι που
μαηεφουν τισ ψιφουσ αμζςωσ από τισ Τ.Δ., γράφουμε το όνομα επάνω, το κλείνουμε ςτο
φάκελο και μπαίνει μεσ ςτο … και γίνεται θ καταμζτρθςθ. Αυτό ςυμβαίνει, ςε μία ϊρα
ζχουμε τελειϊςει με όλο το κζμα. Διευκρινιςτικά. Ευχαριςτϊ.

Ρρόεδροσ : Επειδι το κζμα είναι ςοβαρό κα ικελα να ακοφςω και άλλεσ απόψεισ πάνω ςε
αυτό το κζμα … Ραρακαλϊ να ζρκετε ςτο βιμα για να καταγραφοφν ςτο …

Αβραμίδθσ : Κφριε Ρρόεδρε, κυρίεσ και κφριοι, καλι είναι θ πρόταςθ όμωσ κα ικελα ο
πρόεδροσ ο οποίοσ κα κελιςει να είναι υποψιφιοσ για πρόεδροσ, κάκε μζλοσ δθλαδι που
κα κζλει να είναι υποψιφιοσ για πρόεδροσ, για να εκλεγεί ξεχωριςτά και ξεχωριςτά τα
μζλθ του Δ.Σ. Δθλαδι ο πρόεδροσ δεν κα εκλζγεται όπωσ τϊρα από το ενδεκαμελζσ
διοικθτικό. Ζτςι δεν είναι κφριε Ρρόεδρε;

Με αυτι τθν πρόταςθ;

Ρρόεδροσ : Ακριβϊσ.

Αβραμίδθσ : Ωραία. Ραρακάτω. Για να είναι κάποιοσ υποψιφιοσ πρόεδροσ, κάποιο μζλοσ
από όλουσ, κα πρζπει, άποψι μου, να ζχει και 7 υπογραφζσ από Τοπικζσ. Για να υπάρξει
και λίγο ςαςπζνσ. … να μθν κατζβει και πάρει ζνα ψιφο μόνο ο άνκρωποσ ι τουλάχιςτον
όποιοσ κατεβάηει τθν υποψθφιότθτά του, να φζρνει και μία λίςτα, εγϊ … εμζνα με
ςτθρίηουν αυτζσ οι 7 Τοπικζσ. Να ζχει το λιγότερο 7 Τοπικζσ. Να μθν απαγορεφεται
παραπάνω. Εφτά. Να βάλουμε ζνα όριο. Εςείσ κα το … το νζο Διοικθτικό Συμβοφλιο του
Εκνικοφ τμιματοσ μπορεί να το δει, να το μελετιςει και ότι αποφαςίςετε εμείσ κα
ςυμφωνιςουμε.

Αλλά τουλάχιςτον να ζχει 7 Τοπικζσ, 7, μαηί του. Να τον προτείνουν 7 Τοπικζσ. Ευχαριςτϊ
πολφ. Να είςτε καλά.

Ρρόεδροσ : Κζλει κάποιοσ άλλοσ από τουσ εκπροςϊπουσ; … Ναι.

Ο κφριοσ Χράπασ.

Χράπασ : Σίγουρα είναι πιο δθμοκρατικό αυτό που ηιτθςε θ Αττικι.

Δεν γνωρίηουμε βζβαια κατά πόςο μπορεί να εφαρμοςτεί άμεςα γιατί κα ςασ παραπζμψω
ςε αυτά που είπε ο φίλοσ ο κφριοσ Βαςιλάκθσ ο Θλίασ, ότι οι εκλογζσ κα πρζπει να είναι
απανωτζσ. Φανταςτείτε για 11 μζλθ του Δ.Σ. να κάνουμε απανωτζσ εκλογζσ και διπλζσ για
να βγουν οι δφο καλφτεροι ςτο τζλοσ, οι δφο πλειοψθφϊντεσ, για να καταλιξουμε τελικά
ςτον ζναν που κα πρζπει να εκλεγεί. Εδϊ κάνουμε ζνα ςυνζδριο διιμερο και δεν μασ
φτάνουν οι ϊρεσ και πάμε και απόγευμα. Αν φτάςουμε ςε αυτι τθ διαδικαςία, να
εκλζγουμε τα μζλθ του Δ.Σ. απευκείασ από τθ γενικι ςυνζλευςθ, φανταςτείτε πόςεσ μζρεσ
κα χρειαηόμαςτε. Δε μασ φτάνει οφτε θ Κυριακι οφτε θ Δευτζρα. Φαντάηομαι.

Εκτόσ αν βρεκεί κάποια άλλθ φόρμουλα θ οποία κα είναι προσ εξοικονόμθςθ του χρόνου.
Και ζνα δεφτερο που ικελα να τονίςω είναι αυτό, το ότι αφαιροφμε το δικαίωμα από τον
πρόεδρο να επιλζξει τουσ ςυνεργάτεσ του. Μςωσ κα πρζπει να ςτακοφμε και εδϊ λιγάκι.
Γιατί ο πρόεδροσ κα πρζπει να ξζρει με ποιοφσ μπορεί να ςυνεργαςτεί μεκαφριο.
Ευχαριςτϊ πολφ.

Ρρόεδροσ : Κάποιοσ άλλοσ κζλει το λόγο; Ράλεψε ποιθτικά Ραρακαλϊ ελάτε ςτο βιμα. …
Δε κα καταγραφείτε … από κει όμωσ! … Ρρακτικά.

Βαβαϊτθσ : Καλθςπζρα ςασ, χρόνια πολλά ςε όλουσ από τθ όδο, είμαι ο Βαβαϊτθσ Σταφροσ.
Αυτονόθτο … κφριε Ρρόεδρε αυτό κα ιςχφει για τισ Τοπικζσ. Το Καταςτατικό ιςχφει για τισ
Τοπικζσ. Ζτςι δε κα είναι; … Εξαρτάται. Αφοφ είναι το ίδιο Καταςτατικό, δεν ζχουμε άλλο…
¶ρα πρζπει να ζχουμε ξεχωριςτό Καταςτατικό εμείσ. … εκτόσ και αν υπάρχει ρφκμιςθ να
μθν ιςχφει για τισ Τοπικζσ. Εδϊ τρομάηουμε να τουσ μαηζψουμε να ψθφίςουνε. Αν τουσ
μαηεφαμε να ψθφίςουν και 11 φορζσ, για τον κακζνα 3 και 4, πιςτεφω δε κα τελειϊςουμε.
Ευχαριςτϊ.

Ρρόεδροσ : … Κα ικελα να πάρει το λόγο ο πρόεδροσ του Εκνικοφ τμιματοσ να μασ πει κι
αυτόσ τθν άποψι του για το κζμα αυτό.

Κατςαρόπουλοσ : Πςον αφορά το κζμα του χρόνου τθσ ψθφοφορίασ, ςασ διαβεβαιϊ ότι
ςτο Ραγκόςμιο ςυνζδριο που ζχουμε τζτοιεσ ψθφοφορίεσ ο χρόνοσ δεν είναι πρόβλθμα.
Από τθν άλλθ μεριά αυτό ενιςχφει τθν εντολι που δίνετε ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ
Συμβουλίου γιατί ενδεχόμενα δεν υπάρχει, κα λεγα αυτό το παιχνίδι μεταξφ των
εκλεγμζνων μελϊν ςτο ποιόσ κα πάρει ποιά κζςθ. Είναι δικι ςασ θ επιλογι, πιςτεφω ότι θ
εντολι ςασ είναι αυτοί που κα εκλεγοφν οι ζντεκα να ςυνεργαςτοφν, ζχουν υποχρζωςθ να

ςυνεργαςτοφν. Κατά ςυνζπεια δε νομίηω ότι τίκεται πρόβλθμα το αν κα πρζπει αυτόσ ο
πρόεδροσ να ζχει ομάδα ι να μθν ζχει ομάδα. Εςείσ κα επιλζξετε αυτό. Εςείσ κα κρίνετε
αυτοφσ που μποροφν να ςυνεργαςτοφν μαηί του. Κατά ςυνζπεια και το πρόβλθμα αυτό δε
κεωρϊ ότι είναι πρόβλθμα. Στο ΕΒ ζξω, είμαςτε άνκρωποι από διαφορετικζσ χϊρεσ, με
διαφορετικζσ νοοτροπίεσ κι όμωσ κακόμαςτε ςε ζνα τραπζηι, βάηουμε κάτω τα κζματα τθσ
Ζνωςθσ και δουλεφουμε μία χαρά. Χωρίσ προβλιματα. Εκείνο που είναι ςθμαντικό ςε αυτι
τθν πρόταςθ τθσ Αττικισ, είναι ότι θ επιλογι των ανκρϊπων του Διοικθτικοφ Συμβουλίου
γίνεται πολφ ιςχυρι. Και είναι θ δικι ςασ βοφλθςθ ςτο ποιόσ κα δουλζψει ποφ. Γιατί ςε ζνα
Διοικθτικό Συμβοφλιο, όπωσ τϊρα εκλζγουμε, μπορεί κάποιοσ που είναι άξιοσ για τθ
Γραμματεία να πάει Ταμίασ ι κάποιοσ που είναι άξιοσ για Ταμίασ να πάει Δθμοςίων
Σχζςεων.

Και ενϊ εςείσ ψθφίηετε κάποιον για μία ςυγκεκριμζνθ ικανότθτα που ζχει, αυτό να μθ γίνει
ποτζ. Αυτό ιταν και το κυρίαρχο αυτισ τθσ πρόταςθσ. Δεν κυμάμαι κάτι άλλο που κζλω να
πω … Α! Πςον αφορά για τισ Τ.Δ. όπωσ ζχουμε το ενδεκαμελζσ και εςείσ διατθρείται το
εννεαμελζσ, ςτο Καταςτατικό το καινοφριο που πιρατε, μπορεί κάλλιςτα να γίνει μια
ρφκμιςθ θ οποία κα λζει ότι αυτό δεν ιςχφει ςτισ τοπικζσ διοικιςεισ. Δεν είναι πρόβλθμα
λοιπόν ότι κα πρζπει να ακολουκιςουνε οι Τοπικζσ αυτό που κα λζει το Καταςτατικό.

Είναι ςυνάρτθςθ του τι εμείσ κα επιλζξουμε. Και το ςθμαντικότερο απ’ όλα για να μθ
δθμιουργοφνται ςυγχφςεισ και για να μθ κακυςτεροφμε ςτθ διαδικαςία αυτι, κα κελα να
πω το εξισ : Πταν υπάρχει ζνα κζμα ςτθν θμεριςια διάταξθ κα πρζπει να αποφαςίηουμε
για αυτό το κζμα. Θ πρόταςθ του Θλία που κουβεντιάςαμε πάνω μαηί με τον κφριο
Βλαχόπουλο, ιτανε πάρα πολφ ςωςτι. Τθ βλζπω κι εγϊ ςωςτι, να εκλζγεται ο πρόεδροσ.
Πμωσ τι κα γίνει με τα υπόλοιπα μζλθ; Από τθν άλλθ μεριά λοιπόν εκείνο που είναι
ςθμαντικό είναι να ςυηθτάμε τθν πρόταςθ όπωσ είναι. Ι τθν αποδεχόμαςτε είτε δεν τθν
αποδεχόμαςτε με πρόταςθ να ζρκει τροποποιθμζνθ. Ϊςτε να μθν μπαίνουμε ςτθ
διαδικαςία, ζχουμε αυτι τθν πρόταςθ, άντε να τθν τροποποιιςουμε, ποιοί ςυμφωνοφν με
τθν τροποποίθςθ, ποιοί τθν ψθφίηουν, ποιοί δεν τθν ψθφίηουν. Γιατί ουςιαςτικά τθ μία
πρόταςθ τθν κάνουμε δφο. Ι ζςτω και τρείσ αν υπάρξουν κι άλλεσ προτάςεισ. Ζτςι λοιπόν
εγϊ κα πρότεινα γι’ αυτι τθν αλλαγι του Καταςτατικοφ, να ψθφίςουμε ι το εγκρίνουμε ι
δεν το εγκρίνουμε. Εάν δεν το εγκρίνουμε, να βάλουμε τθν πρόταςθ που κουβεντιάςαμε
πάνω και να επανζλκει ςτο επόμενο Ρανελλινιο Συνζδριο. Ζτςι. Ευχαριςτϊ.

Ρρόεδροσ : Να κάνω μία ςθμείωςθ ακόμθ, βζβαια κφριε Ρρόεδρε του Εκνικοφ τμιματοσ,
μιςό λεπτάκι, ότι εντοπίςαμε ιδθ δφο ελλείψεισ. Το πρϊτο είναι ότι μία τροποποίθςθ
αυτοφ του άρκρου πικανϊσ επιφζρει καταργιςεισ ι πικανϊσ και τροποποιιςεισ άλλων
άρκρων, το οποίο δεν ζχει ψαχτεί και το δεφτερο είναι ότι δεν υπάρχει και μία πρόβλεψθ
για το τι κα γίνει με τισ Τ.Δ. Δεν ξζρω πρακτικά αν υποκζςουμε ότι υιοκετοφμε αυτι τθν
πρόταςθ, αν μποροφμε να πάμε ςτο Ρρωτοδικείο να αλλάξουμε το Καταςτατικό. Αλλά κα
χρειαςτεί κάποια επιτροπι να τθν επεξεργαςτεί εκ νζου και να τθν τροποποιιςει. Ρικανϊσ

κα ιταν ςωςτότερο αυτζσ οι προτάςεισ να ζρχονται πιο ολοκλθρωμζνεσ ι να τισ ςυηθτάμε
καλφτερα ςτα Ρροςυνζδρια, όταν αφορά τροποποίθςθ του Καταςτατικοφ, να φτιάχνονται
και να ςτοιχειοκετοφνται από ανκρϊπουσ που ζχουν τισ απαραίτθτεσ νομικζσ γνϊςεισ να το
κάνουν και μετά να τισ φζρνουμε ολοκλθρωμζνεσ για ψθφοφορία ϊςτε να μποροφμε να
εντοπίςουμε και τισ παράπλευρεσ τροποποιιςεισ που πρζπει να κάνουμε. Αυτό μόνο ωσ
παρατιρθςθ προκειμζνου να ζχουνε άποψθ όλοι αυτοί που κα κλθκοφν να ψθφίςουν το
κζμα αυτό.

Κατςαρόπουλοσ : Αυτό είναι και το ςθμαντικό τθσ κουβζντασ που κάνουμε τϊρα. Να
βγάλουμε ςυμπεράςματα, να βγάλουμε προτάςεισ, αν μποροφμε να ςυνκζςουμε να
ςυνκζςουμε, προκειμζνου οι προτάςεισ να γίνουν όςο πιο ολοκλθρωμζνεσ γίνεται. Γιατί
πάντα κα υπάρχει ενδεχόμενα ςε μία πρόταςθ που κατεβαίνει και μία άλλθ καλφτερθ.
Ενδεχόμενα τροποποιθμζνθ ι όχι, που εκείνθ τθ ςτιγμι δε ςυηθτιζται αλλά με τθν
κουβζντα να προκφψει κάτι καινοφργιο. Επομζνωσ είναι ςθμαντικό να λζμε ςτθν πρόταςθ
αν κζλουμε να τθν τροποποιιςουμε, που όπωσ είπα εγϊ δε ςυμφωνϊ γιατί κα πρζπει να
μασ πάρει χρόνο. Ι αν τθν αποδεχόμαςτε ι όχι προκειμζνου να τθν πάμε ςε ζνα επόμενο
Ρανελλινιο Συνζδριο.

Ρρόεδροσ : Και πριν δϊςω το λόγο ςτον κφριο Κάρκαλθ, απλά να ςθμειϊςω ότι αν κζλουμε
… ςιμερα να αποφαςίςουμε να κάνουμε τροποποίθςθ του Καταςτατικοφ οφτωσ ι άλλωσ
δεν μποροφμε. Βάςει του ίδιου του Καταςτατικοφ. Δθλαδι κα πρζπει να πάμε ςε δφο
χρόνια από ςιμερα κφριε Ρρόεδρε, ζτςι;

Κατςαρόπουλοσ : Τισ τροποποιιςεισ μποροφμε να τισ κάνουμε, απλά κα ιςχφςουν …

Ρρόεδροσ : Ναι. Κα ιςχφςουν μετά από δφο χρόνια. Κζλω να πω με αυτό ότι ζχουμε το
χρόνο μπροςτά μασ να τθν ξαναδοφμε τθν πρόταςθ. Δεν είναι κάτι που μασ καίει, πρζπει να
το κάνουμε άμεςα, να ιςχφςει του χρόνου. Ζτςι;

Ο κφριοσ Κάρκαλθσ ζχει το λόγο.

Κάρκαλθσ : Απλϊσ εγϊ ικελα να πω πάνω ςε αυτι τθν πρόταςθ, ςε ζνα ςθμείο μόνο κα
ςτακϊ, το ςθμαντικό ςθμείο νομίηω ότι είναι, ότι οι εκλογείσ πλζον, οι εκπρόςωποι των
Τ.Δ., δεν αποφαςίηουν μόνο ποιόσ κζλουν να είναι ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο, αυτό είναι το
ςθμαντικό και εκεί πρζπει να ςτακοφμε, για μζνα, αλλά αποφαςίηουν για το ποιόσ πρζπει
να υπθρετιςει ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο, από ποιά κζςθ. Ροιόσ κζλουν να είναι ο
πρόεδρόσ τουσ, ποιόσ κζλουν να είναι ο ταμίασ τουσ. Αφενόσ αυτό. Κατά δεφτερο λόγο

καταργεί τθ λογικι τθσ ομάδασ του προζδρου, το οποίο είναι πάρα πολφ ςθμαντικό και
νομίηω ότι ςυνάδει με τθ λογικι τθσ Δθμοκρατίασ και του πλουραλιςμοφ.

Το ότι το εφαρμόηουν εδϊ και πολλά χρόνια ςτο ΕΒ, ςτθ μόνιμθ εκτελεςτικι Επιτροπι τθσ
Λ..Α. ςτο Ραγκόςμιο Τμιμα δθλαδι, με λίγα λόγια, νομίηω ότι δεν είναι τυχαίο. Τϊρα όςον
αφορά αυτό που είπε ο κφριοσ Βαβαϊτθσ ο Σταφροσ εκεί πζρα ο φίλοσ μου, για τθν πρακτικι
τθσ υπόκεςθσ, επειδι ζτυχε κάποια ςτιγμι και βρζκθκα ςε εκπροςϊπθςθ ςτθν Αττάλεια
που είχαμε εκλογζσ ασ ποφμε για το Ραγκόςμιο Συμβοφλιο, είναι μία διαδικαςία θ οποία
είναι τόςο απλι Σταφρο και τόςο γριγορθ, δεν κα το πιςτζψεισ. Είναι και πιο …
ενδεχομζνωσ πιο γριγορθ από τθ διαδικαςία που κάνουμε εμείσ μζχρι να καταμετριςουμε
ψιφουσ εδϊ.

Βαβαϊτθσ : Εκεί ζχουμε εκλογζσ όλθ τθν θμζρα. Δεν ζχουμε να ςυγκεντρωκοφμε εκείνθ τθν
ϊρα.

Κάρκαλθσ : Πχι, όχι, όχι. Κακόλου.

… (αςαφισ παρζμβαςθ) …

Βαβαϊτθσ : ¶λλο να είναι ςυγκεντρωμζνοι ςε μία αίκουςα και να ψθφίςουν και άλλο να
ψθφίηουν όλθ τθν θμζρα.

Κάρκαλθσ : Και όςον αφορά τθν Τ.Δ. δεν βλζπω κάτι το … όπωσ το λεσ. Διοικθτικό
Συμβοφλιο του Εκνικοφ τμιματοσ εισ το εξισ κα είναι ενδεκαμελζσ και των Τ.Δ. παραμζνει
εννεαμελζσ, κατά τθν ίδια λογικι μποροφν να εκλζγονται εδϊ πζρα και να εκλζγονται με
τον τρόπο που ξζραμε μζχρι τϊρα ςτισ Τ.Δ.

Εκτόσ και το δοφμε και αυτό ςε άλλο χρόνο. Αυτό είχα να πω, τίποτε άλλο. Ευχαριςτϊ.
Συγνϊμθ για το χρόνο που καταχράςτθκα.

Ρρόεδροσ : Επικυμεί κάποιοσ άλλοσ να ςχολιάςει για το κζμα αυτό; Ο κφριοσ Κυριακάκθσ
να δευτερολογιςει επί του κζματοσ;

Κυριακάκθσ : Απλϊσ πιςτεφω ότι να λθφκεί υπόψιν ςε όλο το Σϊμα και να οργανωκοφμε.

Ρρόεδροσ : Ωραία. Να προχωριςουμε λοιπόν ςτθ διαδικαςία τθσ ψθφοφορίασ.
Αναγκαςτικά κα ψθφίςουμε το κζμα 12 ωσ ζχει καταγραφεί ςτθν θμεριςια διάταξθ. Πςοι
λοιπόν είςτε υπζρ του κζματοσ αυτοφ παρακαλϊ τα ταμπελάκια ςασ, να καταμετριςουμε
…

… (αςαφισ διάλογοσ) …

Μιςό λεπτό. Είπαμε … να το διαμορφϊςω. Πςοι κζλουν να ψθφίςουν τθν πρόταςθ που ζχει
κατατεκεί ωσ ζχει, ςε διαφορετικι περίπτωςθ όςοι δεν τθν ψθφίςουν κα κεωριςω ότι
ςυμφωνοφν με τθν ζτερθ άποψθ που είναι ότι κα πρζπει να γίνει μεγαλφτερθ επεξεργαςία
τθσ τροποποίθςθσ με βάςθ τισ παρατθριςεισ που όλοι κζςατε, να υπάρχει μια πιο
ολοκλθρωμζνθ μελζτθ, να δοφμε τι ακριβϊσ πρζπει να τροποποιθκεί ςτο Καταςτατικό, να
υπάρχει δθλαδι μία πρόταςθ πιο ολοκλθρωμζνθ.

Κίτςιοσ : Κα μποροφςαμε όμωσ να το είχαμε ςτο επόμενο προςυνζδριο οπότε να
προλάβουμε τισ επόμενεσ εκλογζσ, να είναι μζςα; Να μθν περάςει τθν τριετία.

Ρρόεδροσ : Κα μποροφςε.

… (αςαφισ διάλογοσ) …

Ρρόεδροσ : Καταρχιν να δοφμε αν ψθφίηουμε ωσ ζχει αυτι τθν πρόταςθ και εφόςον δεν
τθν ψθφίςουμε να δοφμε τισ εναλλακτικζσ. Ροιοί λοιπόν ςυμφωνοφν με το άρκρο 12 ωσ
ζχει καταγραφεί ςτθν θμεριςια διάταξθ; Νομίηω ότι ουδείσ δε ςυμφωνεί. Μόνο θ Αττικι
που το κατζκεςε.

Κεοχάρθσ : Μπράβο ςτθν Αττικι.

Ρρόεδροσ : Θ προςπάκεια ιταν προσ τθ ςωςτι κατεφκυνςθ. Κανείσ απ’ όλουσ τουσ
υπόλοιπουσ δεν το ςκζφτθκε να το κάνει. Το ζκανε θ Αττικι και μασ βοικθςε να κινθκοφμε
προσ τθ ςωςτι κατεφκυνςθ. Και αξίηει ςυγχαρθτιρια. Δεν το ςυηθτάμε αυτό καν! Από κει

και πζρα κζλω να ρωτιςω το Σϊμα εάν ςυμφωνεί να εξουςιοδοτιςει το Διοικθτικό
Συμβοφλιο που κα προκφψει από τισ αρχαιρεςίεσ να επεξεργαςκεί εκ νζου το άρκρο 15 με
βάςθ τισ παρατθριςεισ που ειπϊκθκαν και ζχουν καταγραφεί ςτα Ρρακτικά και να φζρει
μία πρόταςθ τθν οποία να τθ ςυηθτιςουμε, αν γίνεται ςτο προςυνζδριο που κα γίνει, για
να ζρκει θ τελικι πρόταςθ ςτο επόμενο ςυνζδριο να το ψθφίςουμε. Πςοι ςυμφωνείτε να
ψθφίςετε να ςθκϊςετε τα …

… (αςαφισ διάλογοσ) …

Στο προςυνζδριο κα τθ ςυηθτιςουμε … κα τθ ςυηθτιςουμε για να τα διαμορφϊςουμε και
κα ψθφιςτεί ςτθ γενικι ςυνζλευςθ. Αυτό ακριβϊσ ςασ είπα. … Αποφάςεισ δεν κα βγουν ςτο
προςυνζδριο απλά κα διατυπϊςετε κάποιεσ παρατθριςεισ τθσ τελευταίασ ςτιγμισ που …
Να δω λοιπόν αν ςυμφωνείτε όλοι με τθν εναλλακτικι αυτι πρόταςθ; Νομίηω ότι οι
περιςςότεροι ςυμφωνείτε. Οπότε κθρφςςουμε περαιωμζνθ τθ ςυηιτθςθ για το κζμα υπ
αρικμόν 12 απορρίφκθκε ομόφωνα από το Σϊμα ωσ ζχει. Εναλλακτικά αποφαςίςτθκε να
φζρει το νεοεκλεγζν Διοικθτικό Συμβοφλιο μία νζα πρόταςθ με βάςθ τισ παρατθριςεισ που
ειπϊκθκαν ςτο ςυνζδριο και προχωροφμε άμεςα ςτθ ςυηιτθςθ του επομζνου κζματοσ, το
υπ αρικμόν 13, το οποίο αναφζρεται ςτθν τροποποίθςθ του άρκρου 48 του Καταςτατικοφ.

Υπάρχουν δφο προτάςεισ. Μια από το Εκνικό τμιμα και μια από τθν Τ.Δ. Κεςςαλονίκθσ για
το ίδιο κζμα. Κα δϊςω πρϊτα το λόγο ςτον πρόεδρο τον κφριο Κατςαρόπουλο από το
Εκνικό τμιμα, να μασ κάνει τθν ειςιγθςι του.

Κατςαρόπουλοσ : Ππωσ είδατε το πρόβλθμα που ανζκυψε με τθν ιςχυροποίθςθ και ζγκριςθ
του Καταςτατικοφ μασ, ζχει να κάνει με το εξισ :

Το Καταςτατικό αυτό που πιραμε τϊρα είναι Καταςτατικό που εγκρίκθκε το 2011. Ρου
ςθμαίνει ότι θ επόμενθ τροποποίθςθ του Καταςτατικοφ μασ, εάν, ζτςι όπωσ είναι τϊρα το
Καταςτατικό μασ με τθ διετία, κα πρζπει να γίνει το 2013. Αυτό τι ςθμαίνει; Σθμαίνει ότι
μασ δθμιουργείται μία μεγάλθ περίοδοσ αφενόσ αλλά από τθν άλλθ μεριά κα πρζπει να
λάβετε υπόψθ ςασ ότι το Καταςτατικό πρζπει να είναι το Σφνταγμα κάκε χϊρασ για τθν
Ζνωςι μασ. Δθλαδι το Καταςτατικό δεν πρζπει να αλλάηει κάκε ζνα χρόνο, κάκε δφο
χρόνια. Ρρζπει να ζχει μια πολφ μεγάλθ διάρκεια. Και να αλλάηει όταν αυτό είναι αναγκαίο.
Ενδεχόμενα να πρζπει να τροποποιθκοφν ι να μετακινθκοφν κάποια άρκρα του
Καταςτατικοφ ςτον Κανονιςμό λειτουργίασ. Ο οποίοσ Κανονιςμόσ λειτουργίασ είναι
ευζλικτοσ και τροποποιείται κάκε χρόνο. Πμωσ θ άποψι μασ είναι ότι δεν μποροφμε να
μπαίνουμε ςτθ διαδικαςία αλλαγισ Καταςτατικοφ ςε μικρά χρονικά διαςτιματα. Το
Καταςτατικό πρζπει να είναι ςτακερό και δε κα πρζπει από τθν άλλθ μεριά να δίνεται θ

δυνατότθτα ςτο όποιο Διοικθτικό Συμβοφλιο ςε κοντινοφσ χρόνουσ, να μπορεί να αλλάηει ι
να τροποποιεί το Καταςτατικό προκειμζνου ενδεχόμενα να ικανοποιιςει κάποιεσ ανάγκεσ.
Και αναλογιςτείτε ότι ζνα ιςχυρό Διοικθτικό Συμβοφλιο που ζχει προκφψει τϊρα, κα ζχει τθ
δυνατότθτα τον επόμενο χρόνο να τροποποιιςει το Καταςτατικό με ίςωσ όχι ςωςτζσ
ρυκμίςεισ. Αυτό ιταν το ςκεπτικό μασ και γι’ αυτό προτείνουμε το Καταςτατικό μασ να γίνει
πιο ιςχυρό, να αλλάηει κάκε τριετία, κα ζρχονται οι προτάςεισ ςτα προθγοφμενα τρία
χρόνια, κα ςυγκεντρϊνονται, κα ςυηθτιοφνται ςτο τελευταίο ςυνζδριο, εμείσ προτείνουμε
να είναι το εκλογικό, αν εγκρικεί από τϊρα, ϊςτε όλεσ αυτζσ οι τροποποιιςεισ να περνάνε
και να ενςωματϊνονται τότε. Αυτι είναι θ πρόταςι μασ, ο κφριοσ Βαςιλάκθσ κα ςασ
αναπτφξει τθ δικι του και κα τα ποφμε.

Ρρόεδροσ : Ο κφριοσ Βαςιλάκθσ ζχει το λόγο.

Βαςιλάκθσ : Ζχουμε μία διαφορετικι αντίλθψθ με τον πρόεδρο του Εκνικοφ τμιματοσ και
κα προςπακιςω ςε ζνα λεπτό, δφο, να ςασ τθν εξθγιςω. Μόλισ είπε ο πρόεδροσ του
Εκνικοφ τμιματοσ ότι ζνα ιςχυρό Διοικθτικό Συμβοφλιο μπορεί να τροποποιιςει το
Καταςτατικό. Αυτό είναι λάκοσ. Το Καταςτατικό δεν το τροποποιεί κανζνα ιςχυρό
Διοικθτικό Συμβοφλιο αλλά μόνο το ςυνζδριο. Δθλαδι οι ςφνεδροι. Ζνα κζμα αυτό. Ρριν
λίγο λζγαμε, είπε ο κφριοσ Κίτςιοσ αν προλαβαίναμε να κάνουμε τθν τροποποίθςθ ςτθ
Συνάντθςθ φιλίασ για να προλάβουμε τθν επόμενθ τροποποίθςθ για το επόμενο εκλογικό
ςυνζδριο. Αμζςωσ προκφπτει το πρόβλθμα. Πταν ζχουμε ζνα ςοβαρό κζμα που πρζπει να
τροποποιθκεί το Καταςτατικό, αδυνατοφμε να το τροποποιιςουμε.

Και λζμε τϊρα : Πντωσ το καταςτατικό τροποποιικθκε το 2011. Κζλουμε δφο χρόνια με
δικαίωμα ο νομικόσ να το κατακζςει ςτο Ρρωτοδικείο Ακθνϊν για τροποποίθςθ άρα πάμε
ςτο ϋ13. Κι αν θ τότε Διοίκθςθ που κα υπάρχει δεν το τρζξει λίγο ςτο Ρρωτοδικείο, πάμε ϋ14
ίςωσ και ϋ15. Επομζνωσ εγϊ κζτω κάτι άλλο. Γιατί εμείσ ςα Κεςςαλονίκθ λζμε να βγει το
όριο τθσ διετίασ εντελϊσ. Αντί να γίνει τρία. Γιατί το τρία τζταρτα που ιταν ςτθν πρόταςθ το
κάνουμε δφο τρίτα των ςυνζδρων, εγϊ λζω να το κάνουμε πιο αυςτθρό, να το κάνουμε
τζςςερα πζμπτα. Δθλαδι είμαςτε 50 ςφνεδροι και αν οι 40 αποφαςίςουν να τροποποιθκεί
το Καταςτατικό, ε! δε νομίηω να είμαςτε ζνα πλικοσ ανοιτων.

Και πάντα βζβαια κα λαμβάνουμε υπόψθ μασ ότι να μθν τροποποιοφμε ζτςι ευκόλωσ τθν
καρδία, ζνα Καταςτατικό. ¶ρα λοιπόν εφόςον κζλουμε να λζμε όλοι και ζτςι πιςτεφω ότι
μποροφμε να ελζγχουμε κάποια πράγματα, δε βλζπω το λόγο να υπάρχει περιοριςμόσ
χρόνου. Μποροφμε να βάλουμε περιοριςμό ςυνζδρων, να γίνει πιο αυςτθρό, από τουσ 49
ςυνζδρουσ που είμαςτε ςιμερα αν ζλεγαν οι 40 « ναι » ςε μία τροποποίθςθ, εμείσ κα
ζπρεπε να είχαμε δίπλα μασ μία χειροπζδθ θ οποία κα μασ ζλεγε « μα εδϊ ζχει ζναν
περιοριςμό ». Αυτό ικελα εγϊ να πω, ευχαριςτϊ.

Ρρόεδροσ : Κφριε Βαςιλάκθ κα κάνω μία παρατιρθςθ γιατί νομίηω ότι πζραν τθσ πρόταςθσ
που κζςατε, βάλατε κι ζνα επιπλζον, μία επιπλζον παράμετρο τθν οποία δεν τθν ζχετε
καταγράψει τουλάχιςτον εδϊ, που αφορά το πόςα από τα μζλθ που κα είναι παρόντα κα
ψθφίςουν για τθν τροποποίθςθ του Καταςτατικοφ.

Βαςιλάκθσ : Μπορϊ να το φζρω για του χρόνου.

Ρρόεδροσ : Είςτε ςτα τζςςερα πζμπτα, ςτα δφο τρίτα, ςτα τρία τζταρτα, ποφ ακριβϊσ
κινείςτε;

Βαςιλάκθσ : Στα τζςςερα πζμπτα. Κα τθ φζρουμε του χρόνου τροποποιθμζνθ. Τθν
αποςφρουμε.

Ρρόεδροσ : Ωραία. Ροιόσ κζλει να πάρει το λόγο; Ο κφριοσ Λφτρασ. Να καταγράψω λίγο,
ποιοσ άλλοσ; … Αποςφρει τθν ποςόςτωςθ… Απλά το ανζφερε και κα κελα να το διευκρινίςει
… όχι δεν είναι κζμα πρόβλθμα.

Βαςιλάκθσ : Γι’ αυτό λζω, τθν αποςφρω αν υπάρχει πρόβλθμα. Αν δεν υπάρχει πρόβλθμα …

Ρρόεδροσ : Να είμαςτε πιο ςυγκεκριμζνοι ςτο τι λζμε.

Βαςιλάκθσ : Απλά το κζτω ςαν προβλθματιςμό. Ρϊσ να το κάνουμε πιο αυςτθρό.

Ρρόεδροσ : Ο κφριοσ Λφτρασ ζχει το λόγο. Ραρακαλϊ να ζρκει ςτο βιμα …

Λφτρασ : Κα ζπαιρνα το λόγο ςτο προθγοφμενο για να πω τθν προςωπικι μου ςκζψθ τθν
οποία τζλοσ πάντων τθν ζχω ςυηθτιςει και με κάποιουσ, πριν ζρκω εδϊ εννοείται. Δε
διαφωνϊ με αυτά που ειπϊκθκαν και από τισ Τοπικζσ και από το Ρροεδρείο ι τον κφριο
πρόεδρο του Εκνικοφ τμιματοσ. Το Καταςτατικό είναι το Σφνταγμα το δικό μασ. Δεν μπορεί
να τροποποιείται κάκε χρόνο. Αυτι τθν άποψθ ζχω, αλλά κα πρότεινα τθ μεςοβζηικθ λφςθ.
Επειδι βλζπω ότι υπάρχουν πολφ καλζσ προτάςεισ, φερ’ ειπείν των Ακθνϊν τθσ Αττικισ, κα
μποροφςε να ςυμπλθρωκεί με κάποια άλλα όπωσ τα ςυμπλιρωςε ο κφριοσ Βαςιλάκθσ και ο

πρόεδροσ, να τα κάνουμε ζτςι να μου επιτραπεί θ ζκφραςθ, λίγο ςοφμα, να τα φζρουμε
ςτθν προςυνεδρίαςθ ι Φιλικι … ςυνάντθςθ, μπερδεφομαι για να ικανοποιϊ και τισ δυό
απόψεισ και να τροποποιιςουμε ότι είναι να τροποποιιςουμε ςτο επόμενο Ρανελλινιο
Συνζδριο και να ιςχφει για μία πενταετία και πάνω. Τουλάχιςτον για μια πενταετία. Εγϊ δεν
πιςτεφω ότι κάκε χρόνο … αλίμονο κφριοι ςυνάδελφοι, κάκε χρόνο να τροποποιοφμε το
Καταςτατικό γιατί για κει πάμε ι για κάκε δεφτερο χρόνο ι ζςτω και κάκε τρίτο, ςε κζματα
τα οποία τα ςυηθτάμε, τα ξαναςυηθτάμε και λζμε είναι λάκοσ ι δεν είναι λάκοσ. Ζνα
Σφνταγμα, γιατί το κεωρϊ ςαν ζνα μικρό Σφνταγμα, δεν τροποποιείται κάκε δφο - τρία
χρόνια. Ρρζπει να ζχει βάκοσ χρόνου.

Αυτό εξαρτάται από εμάσ. Να κακίςουμε, αυτοί οι οποίοι ζχουν και περιςςότερεσ γνϊςεισ,
με τισ προτάςεισ τισ δικζσ ςασ, τισ δικζσ μασ, να βάλουμε κάτω το κεφάλι μασ να βροφμε το
καλφτερο ϊςτε να ξζρουμε ότι κα ιςχφει για μία δεκαετία.

Να μθ χρειάηεται δθλαδι κάκε δφο - τρία χρόνια. Βζβαια επανερχόμενοσ, κφριε Ρρόεδρε
τθσ λίγο τθν ανοχι ςασ, μιςό λεπτό. Επανερχόμενοσ ςτθν πρόταςθ, κα ζλεγα, ςτο
προθγοφμενο άρκρο, ακόμα και θ Ζνωςθ, πολλοί από ςασ πρζπει να το ξζρουν, των
απόςτρατων ςτρατιωτικϊν, ζχει δφο ψθφοδζλτια. Μάλλον τρία κα ζλεγα. Ζχει πρόεδρο,
αντιπρόεδρο και των υπόλοιπων μελϊν. Είναι βζβαια πιο δθμοκρατικό, τϊρα δεν ξζρω αν
κα ναι λειτουργικό, εγϊ πιςτεφω …

… (αςαφισ διάλογοσ) …

Λφτρασ : Πχι, όχι. Ψιφιςα και το ξζρω καλφτερα. Δεν είναι … ψιφιςα και ο ίδιοσ. Απλϊσ το
κζτω … όχι Γιϊργο, το κζτω ςαν προβλθματιςμό. Δθλαδι να κακίςουμε, όπωσ λζμε να
ακοφςουμε τθν ιδζα ςου να ακοφςεισ τθ δικιά μου και να πάμε πακζτο ςτθν επόμενθ
προςυνεδρίαςθ …

… (αςαφισ παρζμβαςθ) …

Εντάξει αυτι … το αναφζρω ςαν … Εγϊ ποτζ δεν είχα βακμοφσ. Τζλοσ πάντων. … Αφοφ το
κζτετε ζτςι. Αυτό ικελα τον προβλθματιςμό να … τουλάχιςτον να προβλθματίςω όςουσ
περιςςότερουσ, να μθ γίνονται τροποποιιςεισ τόςο, ςε κοντινά χρονικά διαςτιματα.
Φαίνεται ότι δεν αποφαςίηουμε ςωςτά, με αυτζσ τισ τροποποιιςεισ. Εάν ρωτιςετε
νομικοφσ ι τζλοσ πάντων εντόσ ειςαγωγικϊν πολιτικοφσ, γιατί ζχουν ξευτελίςει και αυτοί
τθν πολιτικι, δεν μπορεί ζνα Σφνταγμα, το μικρό Σφνταγμα το δικό μασ να τροποποιείται
κάκε δφο - τρία χρόνια. Ευχαριςτϊ.

Ρρόεδροσ : Ευχαριςτοφμε πάρα πολφ κφριε Λφτρα. Κζλει κάποιοσ άλλοσ να τοποκετθκεί; …
Ο κφριοσ Ηαχαριουδάκθσ. Στο βιμα.

Ηαχαριουδάκθσ : Τθν ίδια πρόταςθ είχε φζρει πζρυςι ςτο ςυνζδριο και θ Τ.Δ. Θρακλείου και
είχε απορριφκεί. Εγϊ ςυμφωνϊ απόλυτα με τθν καινοφρια πρόταςθ με τθν εξισ
παρατιρθςθ : Πτι κα ικελα θ τροποποίθςθ του Καταςτατικοφ να γίνεται κάκε δεφτερο
χρόνο ζτςι ϊςτε τον τρίτο χρόνο που είναι το εκλογικό και τότε αναλαμβάνει το νζο
Διοικθτικό Συμβοφλιο, να ξζρουμε πάνω ςε ποιο Καταςτατικό δουλεφει.

Ρρόεδροσ : Κάποιοσ άλλοσ κφριοσ ι κυρία να λάβει το λόγο; Να τοποκετθκεί; Καμία κυρία
κα μιλιςει ςιμερα; Είναι ανδροκρατία … Να κάνω εγϊ μία παρατιρθςθ με όςα πάρα πολφ
… μασ είπε ο κφριοσ Λφτρασ, πραγματικά το Καταςτατικό μασ είναι κάτι ςαν το Σφνταγμα. Κι
ζτςι πρζπει να το βλζπουμε.

Και αν ςκεφτείτε ότι για να τροποποιιςουμε το Σφνταγμα, θ πρϊτθ Βουλι αποφαςίηει
ποιζσ διατάξεισ κα τροποποιθκοφν και θ επόμενθ είναι αυτι που το επικυρϊνει. Κα
μποροφςαμε ανάλογα να κάνουμε και κάτι τζτοιο και εμείσ. Δθλαδι το ζνα ςφνεδρο να
κακορίηει ποια κα τροποποιθκοφν και πϊσ και το επόμενο να επικυρϊνει τισ αλλαγζσ
αυτζσ. Αν πθγαίνουμε …

… (αςαφισ διάλογοσ) …

Κεωρϊ πάντωσ ότι ζχουμε ξεκινιςει. Είδα κι εγϊ λίγο το καταςτατικό … το 6 τροποποίθςθ,
το 7 τροποποίθςθ, το 8 τροποποίθςθ, κάκε χρόνο λοιπόν αποφαςίηουμε και κάνουμε μία
τροποποίθςθ. Και δεν ξζρω τελικά ςτθν ουςία και ςτθν πράξθ αν όλεσ αυτζσ οι
τροποποιιςεισ που κάναμε, μασ βοικθςαν επί τθσ ουςίασ και ςε ποιό τομζα... Ο κφριοσ
πρόεδροσ ζχει το λόγο.

Κατςαρόπουλοσ : Επιτρζψτε μου να πω το εξισ : Ζνα καταςτατικό το οποίο χρειάηεται κάκε
χρόνο τροποποίθςθ ςθμαίνει πωσ κάπου πάςχει. Κάπου δεν είναι ςωςτό. … Το Καταςτατικό
το φτιάχνουμε εμείσ. Εάν λοιπόν κάκε χρόνο αλλάηουμε το Καταςτατικό, τότε
δθμιουργείται πρόβλθμα εμπιςτοςφνθσ ςτο Καταςτατικό και αξιοπιςτίασ του. Εκείνο που
εγϊ κα πρότεινα είναι το εξισ :

Θ Επιτροπι Εςωτερικϊν υποκζςεων που ζχουμε και ανικει ςτον Αϋ αντιπρόεδρο, ζχει
αρμοδιότθτα να ςυντάςςει τον Κανονιςμό και το Καταςτατικό. Δθλαδι να κάνει
τροποποιιςεισ ¶ρκρων και να τα υποβάλει ςτθ γενικι ςυνζλευςθ. Στο Δ.Σ. και ςτθ γενικι
ςυνζλευςθ. Αυτό εγϊ κα πρότεινα να γίνεται. Γιατί όπωσ άκουςα χρειάηεται για τθν
υποβολι κάκε άρκρου του Καταςτατικοφ μασ μία πολφ ςωςτι επεξεργαςία. Και όχι
προχειρότθτα. Κατά ςυνζπεια αυτό που εμείσ προτείνουμε είναι θ τριετισ αλλαγι του
Καταςτατικοφ για να το ιςχυροποιιςουμε, αλλά αυτοί, οι όποιεσ τροποποιιςεισ
χρειάηονται, μποροφν να ςυηθτοφνται κάκε χρόνο, κα επικυρωποιοφνται όμωσ και κα
ιςχφουν ανά τριετία. … Δε νομίηω ότι ζχει ςθμαςία αν κα είναι το επόμενο ι το
μεκεπόμενο.

Αν το κάνουμε κάκε τριετία ςθμαίνει ότι του χρόνου μποροφμε να κάνουμε κάποιεσ
τροποποιιςεισ, αποδεκτζσ από εςάσ …

… (αςαφισ παρζμβαςθ) …

Κατςαρόπουλοσ : Ακριβϊσ αυτό λζω… Δθλαδι τϊρα ςυηθτάμε κάποιεσ αλλαγζσ
Καταςτατικοφ. Τισ ςυγκεντρϊνουμε, οφτωσ ι άλλωσ αυτζσ, το ζγγραφο ςτο Ρρωτοδικείο κα
πάει το 2013, μζχρι τότε ζχουμε δφο Δ.Σ., Δφο Ρανελλινια Συνζδρια ενδεχόμενα, που
ςθμαίνει ότι κα ςυςςωρευτοφν και κάποιεσ αλλαγζσ, κα ζχουν γίνει οι απαιτοφμενεσ
τροποποιιςεισ, κα επικαιροποιθκοφν το ϋ13 που κα εγκρικεί ςτο Ρρωτοδικείο κι από κει
και μετά κάκε τρία χρόνια κα αλλάηει το Καταςτατικό. Πχι κάκε χρόνο. … Αυτι είναι θ
πρόταςθ και αυτό που καλείςτε, καλείςτε τϊρα να ψθφίςετε, είναι αν ςυμφωνείτε με τθν
τριετία ι όχι.

Ρρόεδροσ : Θ κυρία ϊμα από τθν Κοηάνθ. Να ζρκετε ςασ παρακαλϊ ςτο βιμα να ςασ
ακοφμε. Να ςασ δουν κιόλασ να ςασ γνωρίςουνε.

ϊμα : Να πω και εγϊ μία κουβζντα. Χαίρετε και από μζνα, να πω και το πρωτότυπο «
χρόνια πολλά » τθσ θμζρασ και ςαν ςκζψθ λζω, τϊρα προβλθματίςτθκα, δεν ζχω αςχολθκεί
πολφ με το κζμα του Καταςτατικοφ, είμαι καινοφργια, ζχω μόλισ τζςςερισ μινεσ ωσ
πρόεδροσ τθσ Τ.Δ.

Σκζφτομαι, ίςωσ κατά κάποιο τρόπο κα πρζπει Να χαρακτθριςτοφν οριςμζνα άρκρα ωσ
ιςχυρά και αυτά να μθν αλλάηουν εφκολα, μετά από κάκε πρόταςθ ςε κάκε ςυνζδριο. Με
κάποιο τρόπο να χαρακτθριςτοφν ιςχυρά, να προτείνονται ςε ζνα ςυνζδριο και μετά να
ψθφίηονται ςτο επόμενο, κατά αντιςτοιχία κάπωσ με το Σφνταγμα. Και κάποια άλλα που

είναι πιο απλά, πιο κακθμερινά, πιο κακθμερινά, πιο απλά, να τροποποιοφνται πιο εφκολα.
… ναι, κεωρϊ κάπωσ ζτςι. Δθλαδι ςτθν … ςτο πρϊτο ςυνζδριο να προτείνονται τα ιςχυρά,
αν κζλουμε να κάνουμε κάποιεσ τροποποιιςεισ ςε ιςχυρά άρκρα, να το προτείνουν ςε μία
γενικι ςυνζλευςθ, ςτθν επόμενθ να αποφαςίηουμε. Ενϊ ςε κάποια άλλα όπωσ είναι ασ
ποφμε το κζμα που προκφπτει αν κα ψθφίηουν ι αν κα γίνονται μζλθ ι όχι οι λιμενικοί ι οι
πυροςβζςτεσ, είναι κάτι που πρζπει να λφνεται άμεςα.

Και δεν μποροφμε να περιμζνουμε μία εξαετία για να διορκϊςουμε ι να προςκζςουμε
άτομα ασ ποφμε, ωσ νζα μζλθ ςτθ Διεκνι Ζνωςθ.

Αυτό ζχω να πω, δεν ξζρω κάτι άλλο …

Ρρόεδροσ : Κζλει κάποιοσ άλλοσ να πάρει το λόγο; … Εδϊ, εδϊ.

… (αςαφισ διάλογοσ) …

Αβραμίδθσ : … Το να είναι κάποιοσ υποψιφιοσ για τρίτθ ςυνεχόμενθ κθτεία ςτο Εκνικό
τμιμα δεν το βλζπω λογικό. Ραρ’ το άλλο. Πλοι να το κάνουμε … είναι δφο κθτείεσ. Από κει
και μετά να αποςυρκεί, να κάτςει να μπουν και άλλα άτομα μζςα, νζα, να δουλζψουνε. Ασ
το προςζξουμε και αυτό. Λοιπόν … και δεν μπορεί κάποιοσ ο οποίοσ ιρκε ζνα χρόνο ςτθν
Τ.Δ. και ζγινε μζλοσ, ξαφνικά επειδι ζχει μζςον τον Αβραμίδθ ι τον Κατςαρόπουλο, να
πάρει ψιφουσ και να είναι ςτο Εκνικό τμιμα και να μθ μπορεί να εργαςτεί, να μθν ξζρει τι
ςθμαίνει το «servo per amikeco» ….

Ρρόεδροσ : Κφριε Αβραμίδθ να μθν πλατειάηουμε…

Αβραμίδθσ : Ζτςι ακριβϊσ. Να δοφμε …

Ρρόεδροσ : Ζχει φτάςει τθ μεγαλφτερθ πλατεία των Βαλκανίων που είναι ςτθν Κζρκυρα,
εκεί … είναι θ μεγαλφτερθ πλατεία.

Αβραμίδθσ : Μ’ αρζςει θ Κζρκυρα πάρα πολφ, το ξζρεισ. Το ξζρεισ. Κι ζχω φίλεσ πολλζσ.

…(αςαφισ διάλογοσ)…

Αβραμίδθσ : Να δοφμε και αυτό το κζμα κυρίεσ και κφριοι, ϊςτε … δφο κθτείεσ νομίηω είναι
αρκετζσ για ζναν πρόεδρο ι για κάποια μζλθ του Εκνικοφ τμιματοσ να δουλζψουν …

Καραπατάκθσ : Πταν τθν ζφερε τθν πρόταςθ θ Αττικι, τθν καταψιφιςεσ κφριε ςυνάδελφε
όμωσ.

Αβραμίδθσ : Δεν τθν ζφερεσ ποτζ.

…(αςαφισ διάλογοσ)…

Ρρόεδροσ : Επειδι ζχουμε ξεφφγει από το κζμα κα το κλείςουμε εδϊ. Δεν ξζρω αν κάποιοσ
άλλοσ κζλει να μιλιςει … Κφριε Βαςιλάκθ ζχεισ το δικαίωμα δευτερολογίασ. Δεν κα κάνεισ
χριςθ φαντάηομαι.

Βαςιλάκθσ : Κα πω δφο κουβζντεσ μόνο.

Ρρόεδροσ : ¶ντε για να το κλείςουμε. Τελευταίοσ εςφ είςαι … Από το βιμα, από το βιμα.

Βαςιλάκθσ : Δφο κουβζντεσ. Εγϊ ςυμφωνϊ ότι δεν πρζπει να αλλάηει το Καταςτατικό. Το
είπα και πριν ςτθν ομιλία μου. Αλλά ξαναβάηω το ερϊτθμα :

«Είμαςτε ανόθτοι όταν τα τζςςερα πζμπτα κα ποφνε «ναι» ςε ζνα κζμα, να τροποποιθκεί
το Καταςτατικό;» Εάν ποφμε να βάλουμε κθτείεσ δζχομαι πρϊτοσ εγϊ ότι είμαι ανόθτοσ.
Ευχαριςτϊ.

… (αςαφισ διάλογοσ) …

Ρρόεδροσ : Αυξθμζνθ πλειοψθφία. Ζτςι, αυτό δε λεσ; Αυξθμζνθ πλειοψθφία. Οπότε, δεν
μποροφμε λζει, να κάνουμε λάκοσ εάν ζχουμε αυξθμζνθ πλειοψθφία ςε ότι αποφαςίηουμε.

… Δε βλζπω κάποιοσ άλλοσ να κζλει να μιλιςει οπότε κθρφςςω περαιωμζνθ τθ ςυηιτθςθ
του κζματοσ υπ αρικμόν 13.

Κα προχωριςουμε ςτθν ψιφιςι του. Οι δφο προτάςεισ αναγκαςτικά δε μποροφν να
τροποποιθκοφν, κα τεκοφν προσ ψιφιςθ ςτο Σϊμα ωσ ζχουν.

Να ξεκινιςω από τθν πρϊτθ ωσ είναι καταγεγραμμζνθ θ πρόταςθ του Εκνικοφ τμιματοσ
για τθν τροποποίθςθ του άρκρου 48. Πςοι από ςασ επικυμοφν να υιοκετθκεί ωσ ζχει, τθ
διαδικαςία τθ γνωρίηετε, να ςθκϊςετε τισ ταμπζλεσ …

Θ πρϊτθ πρόταςθ του Εκνικοφ τμιματοσ που αναφζρεται για τθν τροποποίθςθ μετά από
τριετία, εφόςον εγκρικεί από τα δφο τρίτα των ςυμμετεχόντων ςτθ γενικι ςυνζλευςθ.

Ηαχαριουδάκθσ : Και αν αποφαςίςουμε να πθγαίνει όλο ανά τριετία;

Κίτςιοσ : Πλο. Π,τι υπάρχουν μζςα να πθγαίνουν ανά τριετία.

… (αςαφισ διάλογοσ) …

Ρρόεδροσ : Νομίηω ότι ςε καμία περίπτωςθ δεν μποροφμε να εξαςφαλίςουμε τθν
πλειοψθφία των 38 από τουσ εκπροςϊπουσ που απαιτείται, οπότε κεωροφμε ότι και το
κζμα αυτό δεν ζχει ψθφιςτεί. Να ψθφίςουμε για τθ δεφτερθ πρόταςθ που κατζκεςε θ Τ.Δ.
Κεςςαλονίκθσ, που αναφζρει ότι επιτρζπεται να γίνεται όποτε αυτό επιβάλλεται και μετά
από αποφάςεισ των Ρανελλθνίων Συνεδρίων.

Βαςιλάκθσ : Εάν είναι απαραίτθτο να τθν επαναφζρω του χρόνου, όςον αφορά τθν
ποςόςτωςθ.

Ρρόεδροσ : Αν κζλετε να τθν αποςφρετε και να τθν τροποποιιςετε εξαρτάται από εςάσ,
οπότε να μθν τθ κζςουμε προσ ψιφιςθ.

Βαςιλάκθσ : Τθν αποςφρω, κα τθν επαναφζρω του χρόνου.

Ρρόεδροσ : Ρολφ ωραία, περιμζνουμε λοιπόν να τεκεί εκ νζου.

¶γνωςτοσ : Και μία παρατιρθςθ για το «εκ νζου», για τθν Τ.Δ. Κεςςαλονίκθσ. Για να ζρκει
για ψιφιςθ ςτθ γενικι ςυνζλευςθ να υπάρχουν οι υπογραφζσ των τεςςάρων πζμπτων.
Σωςτά κφριε Βαςιλάκθ;

… (αςαφισ διάλογοσ) …

Ρρόεδροσ : Ρροχωράμε ςτο κζμα υπ’ αρικμόν 14. Επίςθσ αναφζρεται ςτθν τροποποίθςθ
του Καταςτατικοφ. Ειςθγθτισ είναι το Εκνικό τμιμα, κφριε Ρρόεδρε κα το αναπτφξετε
εςείσ; Λίγο θςυχία παρακαλϊ! … Ωραία. Ο λόγοσ δίνεται ςτον πρόεδρο τον κφριο
Κατςαρόπουλο.

Κατςαρόπουλοσ : Στο παρελκόν ζχουμε κουβεντιάςει πάρα πολλζσ φορζσ το κζμα τθσ
ζνταξθσ ςτθ Διεκνι Ζνωςθ Αςτυνομικϊν, Λιμενικϊν, ειδικϊν φρουρϊν, ςυνοριακϊν, Γιϊργο
μθ φεφγεισ γιατί ζχουμε ψθφοφορίεσ … μετά κα χάςουμε, τα τζςςερα πζμπτα κα χακοφνε
και τα δφο τρίτα …

… (αςαφισ διάλογοσ) …

Ππωσ λοιπόν βλζπετε, υπάρχει ζνα ζντονο πρόβλθμα που αναφζρκθκε και ςτθν ζκκεςθ
πεπραγμζνων αλλά και ο κφριοσ Γιαννακόπουλοσ το ανζφερε, ότι δεν ζχουμε ειςροι νζων
μελϊν. Τα νζα μζλθ από το ςτατιςτικό που ζχετε μζςα, ιταν όλθ τθ χρονιά 381 μόνο.
Βλζπετε ότι χάνουμε απόςτρατουσ, γίνεται μία προςπάκεια να τουσ επανεντάξουμε, όμωσ
υπάρχουν πθγζσ από τισ οποίεσ μποροφμε να αντλιςουμε μζλθ και μιλάω για τουσ ειδικοφσ
φρουροφσ και τουσ ςυνοριακοφσ φφλακεσ οι οποίοι αυτι τθ ςτιγμι δε λειτουργοφν με το
Ναυτικό κακεςτϊσ, μιασ και ςυμμετζχουν ωσ πλθρϊματα ςε περιπολικά ι πεηζσ περιπολίεσ
ι οπουδιποτε αλλοφ … δεν κατάλαβα …

… (αςαφισ διάλογοσ) …

Το ςθμαντικό λοιπόν είναι επειδι, προςζξτε με λίγο, επειδι το Καταςτατικό μασ ζτςι όπωσ
είναι είναι αυςτθρά δομθμζνο ςτο να εντάςςουμε μζλθ μασ μόνον αςτυνομικοφσ, εμείσ

κάνουμε τθν πρόταςθ και κάνουμε και ζνα άνοιγμα ςτουσ άλλουσ χϊρουσ προκειμζνου να
αντλιςουμε νζα μζλθ. Αφενόσ και αφετζρου να ικανοποιιςουμε και αιτιματα Τοπικϊν,
όπωσ αν δεν κάνω λάκοσ, του Θρακλείου για λιμενικοφσ, Αλεξανδροφπολθσ και δεν ξζρω
και κάποιεσ άλλεσ Τοπικζσ.

Ηαχαριουδάκθσ : Θ μόνθ λζξθ που ζχει παραλειφκεί από τθν περςινι πρόταςθ τθσ Τ.Δ.
Θρακλείου είναι οι πολιτικοί υπάλλθλοι.

Κατςαρόπουλοσ : Ρολιτικοί υπάλλθλοι, δεν τουσ εντάςςουμε μζςα αυτι τθ ςτιγμι γιατί δεν
αςκοφν και αςτυνομικά κακικοντα. Και μιασ και εμείσ λζμε Διεκνισ Ζνωςθ Αςτυνομικϊν, ο
προςδιοριςτικόσ όροσ τθσ Ζνωςισ μασ κα πρζπει κάπου να ανταποκρίνεται και ςτθν
πραγματικότθτα. Εκείνοι που λίγο ξεφεφγουν είναι οι Λιμενικοί αλλά κάποιεσ χϊρεσ τουσ
λζνε: «Λιμενικι Αςτυνομία». Εμείσ τουσ λζμε Λιμενικοφσ. Ουςιαςτικά Λιμενικι Αςτυνομία
είναι. Κατά ςυνζπεια λοιπόν μποροφμε κι αυτοφσ να τουσ εντάξουμε μζςα … να τελειϊςω
Μανϊλθ μου και μετά κα πάρεισ το λόγο … Κατά ςυνζπεια δεν … εμείσ κάνουμε αυτό το
άνοιγμα, ηθτϊντασ τθν αλλαγι του ςυγκεκριμζνου άρκρου του Καταςτατικοφ μασ
προκειμζνου να ικανοποιιςουμε παλιά αιτιματα και δεφτερον να δθμιουργιςουμε μία
πθγι νζων μελϊν. Υπάρχουν πάρα πολλοί … να τελειϊςω …

Ρρόεδροσ : Μθ διακόπτετε παρακαλϊ. Κα πάρετε το λόγο ςτο τζλοσ.

Κατςαρόπουλοσ : Από κει και μετά λοιπόν … με τισ διακοπζσ χάνω τον ειρμό των ςκζψεων
γιατί είμαι και κάποιασ θλικίασ τϊρα και …

Εν πάςθ περιπτϊςει, νομίηω ότι ζγινε κατανοθτό αυτό που κζλουμε ςαν Εκνικό τμιμα να
ποφμε, ςχετικά με τθν αλλαγι. Το κυρίαρχο για μασ είναι πρϊτον : Λκανοποίθςθ αιτθμάτων
που υπιρχαν ςτο παρελκόν και χρονίηουν και το δεφτερο είναι να βροφμε μία πθγι νζων
μελϊν για τθν Ζνωςθ που ςίγουρα κα ωφελιςει όλουσ. Και ιδιαίτερα τισ Τ.Δ. ζξω οι οποίεσ
κα αυξιςουν τα μζλθ τουσ. Ευχαριςτϊ κφριε Ρρόεδρε.

…(αςαφισ παρζμβαςθ)…

Ρρόεδροσ : Να καταρτίςουμε κατάλογο ομιλθτϊν, όςοι επικυμοφν ,ο κφριοσ
Ηαχαριουδάκθσ … ¶λλοσ που κζλει να τοποκετθκεί; Ο κφριοσ Λωαννίδθσ, ο κφριοσ
Χαντηάρασ, ο κφριοσ Σκάρλιοσ, Βαςιλάκθσ. Ηαχαριουδάκθσ, Λωαννίδθσ, Χαντηάρασ, Σκάρλιοσ,
Βαςιλάκθσ, Χαρπαντίδθσ. Ζχω ξεχάςει κανζναν; Κζλει κάποιοσ άλλοσ; … Πχι. Να κζςω

υπόψθ ςασ βεβαιϊ ότι κι εδϊ είναι πολφ ςθμαντικό το ηιτθμα, δείτε το, προτείνω να το
δείτε ςυγκριτικά με το τι ιςχφει τϊρα και τι κζλουμε, τι κζλει το Εκνικό τμιμα να
τροποποιιςει. Δθλαδι να μθν ψάξουμε πάλι να βροφμε τθν ιδανικι πρόταςθ. Να δοφμε αν
είναι καλφτερθ τουλάχιςτον από αυτό που υπάρχει. Ραρακαλϊ ο κφριοσ Ηαχαριουδάκθσ.

Ηαχαριουδάκθσ : Στθν περςινι πρόταςθ που είχαμε κατακζςει τθν αλλαγι του
ςυγκεκριμζνου άρκρου … Στθν περςινι μασ πρόταςθ που είχαμε κατακζςει τθν
τροποποίθςθ του ςυγκεκριμζνου άρκρου είχαμε πει ότι επειδι τϊρα ζχει γίνει το
Υπουργείο Ρροςταςίασ του Ρολίτθ και δεν υπάρχει το Υπουργείο Δθμοςίασ Τάξεωσ και
Υπουργείο Εμπορικισ Ναυτιλίασ που ιταν το Λιμενικό ι τα ςχετικά … κα μποροφςαν όλοι
αυτοί που αςκοφν αςτυνομικό ζργο να ενταχκοφν ωσ μζλθ τθσ Ζνωςθσ. Είτε οι Λιμενικοί
είτε οι Ρυροςβζςτεσ και τα λοιπά.

Επίςθσ είχαμε πει να μποροφν να γίνουν και μζλθ τθσ Ζνωςθσ οι Ρολιτικοί Υπάλλθλοι μιασ
και που αυτοί κάνουν τθν ίδια δουλειά με μασ. Και να μθν ξεχνοφμε ότι τϊρα ςτα πλαίςια
του Υπουργείου Ρροςταςίασ του Ρολίτθ, κα ςυςτακεί αμιγισ Υπθρεςία Ρολιτικϊν
Υπαλλιλων που κα αςχολείται με το άςυλο. Ζνα αντικείμενο το οποίο το ζχουμε εμείσ
τϊρα. Στθν περςινι επιχειρθματολογία του Εκνικοφ τμιματοσ που πρότεινε τθν απόρριψθ
του αιτιματοσ αυτοφ, ιταν ότι υπιρχαν τεχνικζσ δυςκολίεσ. Θ ερϊτθςι μου ζναν ζχουν
γίνει … εάν ζχουν αρκεί αυτζσ οι δυςκολίεσ.

… (αςαφισ διάλογοσ) …

Ρρόεδροσ : Ο κφριοσ Λωαννίδθσ ζχει το λόγο.

Λωαννίδθσ : Επειδι θ πρόταςθ είναι πολφ καλι και επειδι ιμαςταν οι πρϊτοι που
κατακζςαμε πρόταςθ για τουσ ςυνοριακοφσ ςτθν Καλαμπάκα και λόγω κάποιων δυςκολιϊν
τθ χάςαμε, είχαμε ςτείλει εγγραφζσ, θ Αλεξανδροφπολθ, εμείσ, θ Καβάλα, θ Ορεςτιάδα.
Πλουσ τουσ χάςαμε. Ρρόπερςι πρότεινα τισ αιτιςεισ να τισ βγάλουμε ιδθ ταυτότθτεσ και
κάποιοι με κατθγοροφςαν.

Τϊρα δεν ζχουμε καμία εγγραφι. Εγϊ ςαν Ξάνκθ ζχω μία, ενόσ ςυνοριακοφ ο οποίοσ είναι
διεκνισ διαιτθτισ. Και τθν ικελε για άλλο λόγο. Καλό είναι, το είπα και πζρυςι όταν
κατζκεςε ο Μανϊλθσ, να βάλουμε και τθ Δθμοτικι Αςτυνομία από τϊρα. Γιατί κάποια
ςτιγμι ςε δφο - τρία χρόνια κα κζλουμε να τθ βάλουμε και κα τουσ χάςουμε κι αυτοφσ.
Ευχαριςτϊ.

Ρρόεδροσ : Ο κφριοσ Χαντηάρασ ζχει το λόγο.

Χαντηάρασ : Αγαπθτοί ςυνάδελφοι χρόνια πολλά και από μζνα. Το κζμα που ςυηθτάμε είναι
πολφ ςοβαρό. Εγϊ προςωπικά είμαι κάκετα αντίκετοσ για Ρυροςβζςτεσ και Λιμενικοφσ.
Ζχω ςυνεργαςτεί δζκα χρόνια ςτο Λιμζνα Ρρεβζηθσ ςαν ελεγκτισ διαβατθρίων. Και ξζρω αν
είναι ςυνεργάςιμοι ι όχι.

Δεφτερον : αν ζχουν δικαίωμα εγγραφισ αυτοί τότε κα πρζπει να το αλλάξουμε, από
Διεκνι Ζνωςθ Αςτυνομικϊν να το λζμε Διεκνι Ζνωςθ Σωμάτων Αςφαλείασ.

Τρίτον : μζχρι ςιμερα οι προτάςεισ όλεσ απορρίφκθκαν κι εμείσ ςυνεχίηουμε να ςυηθτάμε
αυτό το κζμα. Τϊρα αν κζλουμε να γράψουμε περιςςότερα μζλθ, εδϊ δεν μποροφμε να
γράψουμε Αςτυνομικοφσ οι οποίοι υπθρετοφν ςτθν Αςτυνομικι Διεφκυνςθ. Κα ψάξουμε να
γράψουμε τουσ Ρυροςβζςτεσ και τουσ Λιμενικοφσ;

Οι απόςτρατοι. Οι απόςτρατοι αν δεν τουσ πλθςιάςουμε κι αν δεν τουσ μιλιςουμε, ζχουν
δίκιο να απομακρφνονται. Και ζχουν το παράπονο ότι οι εν ενεργεία δεν τουσ δίνουν
ςθμαςία. Κι όμωσ, πιο πολφ μπορεί να φταίνε και οι απόςτρατοι. Εγϊ ζχω είκοςι χρόνια
απόςτρατοσ και μιλάω με όλουσ τουσ εν ενεργεία και δεν ζχω κανζνα πρόβλθμα. Βάηω
υποψθφιότθτα και παίρνω περιςςότερουσ εγϊ από Αςτυνομικό Διευκυντι, που λείπω τόςα
χρόνια. Υπθρετεί Αςτυνομικόσ Υποδιευκυντισ ςτθν Αςτυνομικι Διεφκυνςθ και παίρνω
περιςςότερεσ ψιφουσ εγϊ. ¶ρα είναι κζμα Τ.Δ. αν είναι γραμμζνοι όλοι ι όχι. Τζταρτον :
αγνοοφμε τθν Αγροφυλακι θ οποία ςυςτεγάηεται μαηί μασ. Τότε να γράψουμε και αυτοφσ.
… κι όμωσ παραμζνουν. Και όμωσ παραμζνουν.

Ζςτω αν καταργικθκε. Μετά, δεν αςκεί θ Δθμοτικι Αςτυνομία, δεν αςκεί Αςτυνομικά
κακικοντα;

… (αςαφισ διάλογοσ) …

Τι λζτε; … Εντάξει. Σε παρακαλϊ, δε διζκοψα κανζναν! Αςκεί αςτυνομικά κακικοντα μζςα
ςτθν πόλθ, περιςςότερα κι από εμάσ.

… (διακοπι μικροφϊνου) …

Ρρόεδροσ : … Πτι ζχουμε ςε εκκρεμότθτα τρία κζματα από χκεσ, τα οποία κα ςυηθτθκοφν
αμζςωσ τϊρα. Στθ ςυνζχεια οι υποψιφιοι κα λάβουν το λόγο για ζνα λεπτό να
παρουςιαςτοφν ςτουσ εκπροςϊπουσ, κα ακολουκιςει ςυηιτθςθ των κεμάτων Λ.Α.Μ.Δ.Ε.Α.
τα οποία είναι 4, κα εκλζξουμε τα μζλθ τθσ Εφορευτικισ Επιτροπισ θ οποία κα αναλάβει τθ
διεξαγωγι των εκλογϊν και όταν ολοκλθρωκεί κι αυτι θ διαδικαςία και ζωσ ότου
ετοιμαςτεί θ Εφορευτικι Επιτροπι, κα γίνει θ επίδοςθ των επιταγϊν ςτουσ πολφτεκνουσ
και θ ανταλλαγι των αναμνθςτικϊν. Να ξεκινιςουμε λοιπόν αμζςωσ με το κζμα υπ’
αρικμόν 19 ςτθν … παρακαλϊ!

¶γνωςτοσ : Δε γίνεται θ παρουςίαςθ των υποψθφίων να γίνει μετά το τζλοσ των εργαςιϊν
του Λ.Α.Μ.Δ.Ε.Α.; Γιατί μετά φοβάμαι ότι κα …

Ρρόεδροσ : Δεν ξεχνιζται. Να ξεκινιςουμε με το κζμα υπ’ αρικμόν 19 που αφορά τθν
αντικατάςταςθ δελτίων ταυτότθτασ Δ.Ε.Α. με νζου Τφπου, όπωσ αυτά εγκρίκθκαν από το
.Ε.Β. Ειςθγθτισ είναι ο κφριοσ Λφτρασ από τθν Τ.Δ. Ορεςτιάδασ και κα μασ κάνει και μία
παρουςίαςθ κι ο πρόεδροσ του Εκνικοφ τμιματοσ για το κζμα αυτό.

Λφτρασ : Καλθμζρα ςε όλουσ. Καλι θμζρα φαίνεται, ζξω τουλάχιςτον.

Είναι ζνα κζμα που μασ απαςχολεί όλουσ. Και πιςτεφω όλα τα μζλθ μασ το ζχουν κζςει ςε
όλουσ μασ. Σαν Δ.Σ. Ρρζπει κάποτε να παρκεί κφριοι πρόεδροι, εννοϊ ςτθν ζδρα, πρζπει να
παρκεί μία απόφαςθ. Εμζνα τουλάχιςτον όλα τα μζλθ μου ζχουν κάνει παράπονα, δεν
μποροφμε να μζνουμε με αυτι τθν ταυτότθτα ενϊ θ εξζλιξθ ζχει φτάςει … μόνοι ςασ τα
βλζπετε, τα καταλαβαίνετε. Εγϊ το κζτω απλϊσ το κζμα, δεν είναι νομίηω τίποτα το
ιδιαίτερο να πάρουμε μια απόφαςθ. Μάλιςτα ζβγαλα, κάκιςα ςτο κομπιοφτερ, θ κόρθ μου
μάλλον κάκιςε, τζλοσ πάντων, για να λζμε και τθν ψυχρι αλικεια, εμείσ δεν μποροφμε να
τα κάνουμε. Ζβγαλα ζνα ςχεδιάκι, απλϊσ το ζβγαλα ςαν ςχζδιο, όχι για να το κζςω με τθν
ζννοια ότι είναι το κζςφατο. Σαν μία ιδζα που μου ιρκε πριν πζντε - ζξι μζρεσ, πριν
φφγουμε δθλαδι και ζρκουμε εδϊ πζρα. Μια μικρι ταυτοτθτοφλα, ακόμα και ο ςτρατόσ,
αυτά που λζμε μερικζσ φορζσ είναι πίςω, ζχουν τισ δικζσ τουσ, οι περιςςότεροι γνωρίηετε,
ταυτότθτεσ και μάλιςτα εμείσ ςαν απόςτρατοι, αυτό να το δείτε και για τουσ αποςτράτουσ,
είναι το μοναδικό δελτίο παιδιά, ςυγνϊμθ για τα παιδιά, που μασ ενϊνει. Ρου μασ ενϊνει
πραγματικά. Δεν ζχουμε κάτι άλλο που μασ ενϊνει, δθλαδι ζνα χαρτί που να λζει ότι
είμαςτε αςτυνομικοί. Ακόμα και θ ταυτότθτα νζου τφπου δεν το γράφει. Δεν το γράφει.
Αλλά και παλιά που το ζγραφε και τι ζγινε; Ρου ζλεγε απόςτρατοσ … Εγϊ κα λεγα κφριε
Ρρόεδρε του Εκνικοφ τμιματοσ να το δείτε όςο μπορείτε κετικά πλζον, να πάρουμε μία
απόφαςθ κετικι, εςείσ κα φτιάξατε, γνωρίηετε πολφ περιςςότερα και με το Ραγκόςμιο και
με τισ άλλεσ Τοπικζσ. Κα λεγα, κα μποροφςαμε φυςικά, αυτά είναι λεπτομζρειεσ, να
βάλουμε, πϊσ το λζνε; Εδϊ μπροςτά ςε φόντο, εδϊ ζχω βάλει πολλά, ι πίςω και για το
κουπόνι που λζνε μερικοί «ποφ κα μπαίνει;» Για μζνα είναι πανεφκολο. Ρανεφκολο Κϊςτα.
Εννοείται ότι κα είναι ενςωματωμζνο.

Τι μασ πειράηει ςε μία γωνία, όπωσ το ζχω ςχθματίςει εδϊ πζρα, γιατί ζχω κάνει κι ζνα
λακάκι, τι μασ πειράηει ςε μία γωνία να το κολλάμε … κάκε χρόνο;

Και να τα βγάηουμε όπωσ κάνουμε του αυτοκινιτου. Ροιο είναι το πρόβλθμα;

Το κουπόνι ζτςι κι αλλιϊσ είναι το αποδεικτικό όταν βγαίνουμε ςτο εξωτερικό. Είναι πολφ
πρακτικό. Ενςωματωμζνο, δεν κα χαλάει εφκολα. Εγϊ βαρζκθκα να ςτζλνω ςτο Εκνικό
τμιμα και μου κακυςτεροφν και λίγο τϊρα βζβαια και δικαιολογθμζνα, να ςτζλνω
ςυναδζλφων οι οποίοι … τα δελτία τα οποία ζχουν φκαρεί. Δε κα ςασ κουράςω
περιςςότερο, απλϊσ εγϊ το κζτω, ο κακζνασ μπορεί να πάρει κζςθ για οτιδιποτε. Κφριε
Ρρόεδρε απλϊσ ςασ τα κατακζτω ςαν ζνα μικρό δείγμα. Τίποτα περιςςότερο, μθν
κεωρθκεί καμία εξυπνάδα. Εξάλλου κάκιςα ςτα γριγορα και το ζκανα. Δφο ζχω βάλει …
Σασ ευχαριςτϊ.

Ρρόεδροσ : Ευχαριςτοφμε πολφ κφριε Λφτρα, το λόγο ζχει ο πρόεδροσ του Εκνικοφ
τμιματοσ ο κφριοσ Κατςαρόπουλοσ, ο οποίοσ κα μασ παρουςιάςει και ςτθν οκόνθ που είναι
μπροςτά ςασ, κάποιεσ προτάςεισ για τισ ταυτότθτεσ που μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε.

Κατςαρόπουλοσ : Να ευχαριςτιςω τον κφριο Λφτρα για τθν πρωτοβουλία αυτι για το κζμα
αλλά … ςυγνϊμθ, για τθν κατάςταςθ των ταυτοτιτων. Ζνα κζμα που το χουμε κουβεντιάςει
πάρα πολλζσ φορζσ ςτο παρελκόν αλλά κεωρϊ ότι κάποια πράγματα κάποια ςτιγμι
ωριμάηουν, θ τεχνολογία προχωράει και πρζπει να είμαςτε και εμείσ ςφγχρονοι. Ππωσ
βλζπετε ςτθν οκόνθ ςτον τοίχο, θ ταυτότθτα αυτι εδϊ είναι αυτι που εμείσ
χρθςιμοποιοφμε. Το κετικό αυτισ τθσ ταυτότθτασ είναι ότι δε χρειάηεται επανζκδοςθ.
Χρειάηεται μόνο ςτο πίςω μζροσ να κολλιςουμε τα year stamp που δθλϊνουν ότι το μζλοσ
είναι τακτοποιθμζνο οικονομικά άρα είναι ενεργό μζλοσ. Αυτι λοιπόν θ ταυτότθτα υπάρχει
ςτθ γενικι Γραμματεία και μετά από μία παραγγελία που εμείσ κάνουμε, μασ
αποςτζλλονται τα αντίςτοιχα τζτοια δελτία προκειμζνου να τα ςυμπλθρϊςουμε και να τα
αποδϊςουμε ςτουσ δικαιοφχουσ. Το 1977 κυκλοφόρθςε αυτόσ ο τφποσ ταυτότθτασ που
βλζπετε εδϊ ςτθ ςελίδα κάτω, αυτό εδϊ είναι ζνα φφλλο Α 4. Αυτό εδϊ είναι το year stamp
που γράφει εδϊ το χρόνο και όπωσ βλζπετε εδϊ φαίνεται και ο χρόνοσ το 2011. Αυτι είναι
θ ταυτότθτα που χρθςιμοποιοφνε, θ νζου τφπου, θ Γερμανία, θ Αυςτρία και αρκετά άλλα
κράτθ. Αυτι εδϊ τα χρϊματά τθσ αλλάηουν κάκε χρόνο, βρίςκεται ςε ζνα φφλλο Α 4,
ζρχεται ζτοιμθ, ξεκολλάει όπωσ βλζπετε εδϊ, δεν είναι και πολφ ευκρινζσ, ίςωσ αν το
μεγαλϊςω λίγο να το δοφμε αυτό καλφτερα. Ππωσ βλζπετε λοιπόν αυτό εδϊ, αυτι θ
ταυτότθτα εδϊ ξεκολλάει, δεν χρειάηεται καν κόψιμο, κάκε χρόνο αλλάηουν τα χρϊματα,
αλλάηει το υδατογράφθμα του 2011 και ςτο πίςω μζροσ μπαίνει αυτό εδϊ που είναι ςαν
year stamp και εδϊ όπωσ βλζπετε φαίνεται το ζτοσ. Αντί για 2011 γράφει 11. Το κόςτοσ
ενόσ Α 4 τζτοιου φφλλου είναι 0,16 (μθδζν δεκαζξι). Μθδζν δεκαζξι λεπτά. Το κετικό είναι
ότι ςτθ ςελίδα Α 4 όπωσ είναι αυτι εδϊ, μπαίνει εδϊ το λογότυπο τθσ Ζνωςθσ, από δω
μπαίνουν κάποιεσ πλθροφορίεσ όπωσ αρικμόσ τραπεηικοφ λογαριαςμοφ ι τθσ Τοπικισ ι
του Εκνικοφ, προκειμζνου το μζλοσ να πάει να πλθρϊςει, αν είναι απόςτρατοσ και κάποιεσ
άλλεσ οδθγίεσ που θ Γραμματεία του Εκνικοφ τμιματοσ κα επιλζξει.

Στθ Γερμανία, ςε κάποια Εκνικά τμιματα, το Εκνικό τμιμα δεν αναλαμβάνει τθν ζκδοςθ
ταυτοτιτων. Αυτά τα φφλλα τα Α 4 δίνονται ςτισ Τ.Δ. οι οποίεσ Τ.Δ. αναλαμβάνουν με δικι
τουσ ευκφνθ τθν εκτφπωςθ αυτϊν των ταυτοτιτων και τθ διανομι τουσ ςτα μζλθ. Αυτό
φυςικά καταλαβαίνετε ότι απαλλάςςει το Εκνικό τμιμα, γλιτϊνουμε παράπονα και
ρίχνουμε το μπαλάκι ςε εςάσ τισ Τοπικζσ.

Το μόνο αρνθτικό που ζχει αυτό εδϊ είναι ότι αυτό εδϊ το αυτοκόλλθτο, κζλει για να
τυπωκεί κάποιουσ ειδικοφσ εκτυπωτζσ που να μποροφν να περνάνε λίγο πιο χοντρό χαρτί
ϊςτε να μθν κολλάει και δεν είναι αρκετά ςκλθρι όπωσ είναι μια πιςτωτικι. Είναι όμωσ ςαν

μία καρτοφλα με ςκλθρό χαρτί. Αυτό εδϊ λοιπόν μποροφμε να το παραγγείλουμε ςτο
εξωτερικό, μασ ζρχεται και κάκε χρόνο με τθ νζα παραγγελία το τυπϊνουμε και πρζπει να
το ςτείλουμε ςτα μζλθ.

Θ δεφτερθ δυςκολία είναι αν ςτο ξεκίνθμα το αναλάβει το Εκνικό τμιμα ότι κα ζχουμε
αυξθμζνα ταχυδρομικά κόςτθ. Βζβαια αυτό μποροφμε να το γλιτϊςουμε με τθν αποςτολι
των δικαιωμάτων, οπότε κα πάρετε ζνα πακζτο ουςιαςτικά αντί να πάρετε ζνα φάκελο, κα
πάρετε ζνα πακζτο που κα περιζχει μζςα όλεσ αυτζσ τισ ταυτότθτεσ ςυν τα δικαιϊματά ςασ,
αντί για τα year stamp που παίρνετε μζχρι τϊρα και απλά κα ζχετε τθν υποχρζωςθ να τα
μοιράςετε ςτα μζλθ ςασ. Ενδεχόμενα ίςωσ κάπου εδϊ επάνω, τυπϊνουμε τισ πλθροφορίεσ
για τθ διεφκυνςθ του κατόχου, κάποια τθλζφωνα και κάποια τζτοια. Φυςικά αυτό
προχποκζτει ζνα πολφ καλά ενθμερωμζνο μαγνθτικό αρχείο πίςω. Ζτςι;

Ζνασ δεφτεροσ τφποσ που προτάκθκε πζρυςι από τθ Μάλτα, ιταν αυτι θ ταυτότθτα θ
οποία είναι λίγο πιο ςκλθρι από τοφτθ, είναι ςε μζγεκοσ πιςτωτικισ κάρτασ … Α! Συγνϊμθ
να πω και κάτι άλλο! Αυτι εδϊ θ ταυτότθτα μζλουσ ζχει τθ δυνατότθτα, κα ςασ το δείξω
πιο κάτω, να φφγει από δω το ςιμα τθσ Ζνωςθσ, πάει εδϊ ψθλά ςτθ γωνία και εδϊ μπαίνει
ψθφιακι φωτογραφία για όςουσ το κζλουν. Κατά ςυνζπεια ο νζοσ τφποσ που κυκλοφόρθςε
από το 2007 και μετά ζχει δφο τφπουσ. Να το πω ζτςι. Ο ζνασ τφποσ είναι αυτόσ που
βλζπετε, ςτο μπροςτινό μζροσ πάντα και ο δεφτεροσ τφποσ είναι με το ςιμα εδϊ επάνω
δεξιά και εδϊ θ φωτογραφία μασ, κα το δείξω πιο κάτω. Θ Μάλτα λοιπόν επειδι είναι
μικρό τμιμα και αντιμετωπίηει τεράςτια ζξοδα επανζκδοςθσ κάκε χρόνο όλων αυτϊν των
καρτϊν για τα μζλθ, πρότεινε αυτι τθν κάρτα θ οποία όπωσ βλζπετε είναι μικρότερθ ςε
μζγεκοσ από τθν παλιά, ζχει όμωσ εδϊ κζςεισ για τα year stamps τα οποία … και αυτι θ
ταυτότθτα ζχει ιςχφ 10 χρόνων. Με αυτό τον τρόπο οι … τθσ Μάλτασ πζραςαν αυτι τθν
πρόταςθ πζρυςι ςτθ Γαλλία και αυτι θ κάρτα κα αρχίςει να λειτουργεί μόλισ εξαντλθκεί το
ςτοκ τοφτθσ τθσ παλιάσ. Ζτςι λοιπόν κα ζχουμε τθν πρϊτθ που ςασ ζδειξα, αυτιν εδϊ, ςαν
νόμιμεσ κάρτεσ τθσ Ζνωςθσ και αυτι εδϊ. Θ οποία ουςιαςτικά κα γλιτϊνει τα Εκνικά
τμιματα από κόςτθ ταχυδρομικϊν. Ζνα άλλο πρόβλθμα που παρουςιάςτθκε και κα κελα να
το δείτε, αυτι ζχει φωτογραφία … ναι, αυτι εδϊ που βλζπετε ζχει τθ φωτογραφία εδϊ.
Αυτό είναι το εςωτερικό τθσ. Και εδϊ πάνω, αυτό το μπλε που βλζπετε, μποροφμε να
γράψουμε και να τθ χορθγοφμε ςε μζλθ που να λζει «Μζλοσ επί τιμι» ι «Επίτιμο μζλοσ».
Με αυτό τον τρόπο κα ζχουμε τθ δυνατότθτα να χορθγοφμε κάρτεσ μζλουσ ςε επίτιμα
μζλθ, κάτι που διακόψαμε πριν από χρόνια γιατί γινόταν μια κατάχρθςθ ι φοβόμαςτε
κάποια πράγματα.

Κα ςασ δείξω μετά τι εννοϊ… Τϊρα που είχα το μίτινγκ ζξω τθσ Επιτροπισ Εςωτερικϊν
υποκζςεων αντιμετωπίςαμε καταγγελίεσ παραποίθςθσ ταυτοτιτων. Βλζπετε ότι αυτι εδϊ
θ κάρτα λζει: International Police Association εδϊ, ζχουν κολλιςει και ζνα V.I.P., ζχουν
παραποιιςει το ςιμα μασ αλλά θ ςφραγίδα εδϊ, είναι θ ςφραγίδα τθσ Ζνωςθσ. Αυτι ζχει
εκδοκεί από τθν Τςεχία, δεν ξζρουμε ποιόσ τθν ζχει εκδϊςει, το Τςζχικο τμιμα δε μασ ζχει

δϊςει απαντιςεισ ςτθν αλλθλογραφία που ζχουμε κάνει, με αποτζλεςμα, κα δείτε πιο
κάτω, θ Γερμανικι Αςτυνομία … κατά τθν είςοδο ςτα ςφνορα ενόσ από τθν Ουγγαρία, τον
ςυνζλαβε με αυτό εδϊ, με αυτιν εδϊ τθν κάρτα, λζει: International Police Federation Eu.
Εδϊ αν δείτε δεξιά ζχει το ςιμα τθσ Ζνωςθσ και από κάτω αντί να γράφει Λ..Α. αυτό
γράφει Λ.Τ.Α. Κα ςασ δείξω και κάτι άλλο που ζχει ενδιαφζρον. Δείτε εδϊ, International
Police Association, το ςιμα μασ κανονικά, αυτό εδϊ που βλζπετε εδϊ δεξιά με τθ μπλε
γραμμοφλα είναι μία καρτοφλα που τθν ζχει κολλιςει εδϊ ςτο αυτοκίνθτό του, ςτθν κάτω
φωτογραφία και εδϊ το International Police Association VIP και τα λοιπά με άλλο ςιμα
τϊρα πια. Αυτζσ λοιπόν είναι παραποιιςεισ τθσ επίςθμθσ ταυτότθτασ μζλουσ τθσ Λ..Α.,
ζχουμε πάρα πολλά προβλιματα και αυτό γιατί; Γιατί τα Εκνικά τμιματα αυτά ζχουν
εκχωριςει ςτισ Τ.Δ. το δικαίωμα να βγάηουν ταυτότθτεσ. Και επειδι αυτά τα κράτθ εκεί
πζρα αντιμετωπίηουν οικονομικό πρόβλθμα, μία τζτοια ταυτότθτα μπορεί να κάνει από
600,00 (εξακόςια) ευρϊ μζχρι 2.000,00 (δφο χιλιάδεσ) ευρϊ. … Θ Γερμανικι λοιπόν
Αςτυνομία ςυνζλαβε αυτοφσ τουσ δφο, είναι δφο περιπτϊςεισ και … βλζπετε το ςιμα μασ
πιο κάτω; Συνζλαβε λοιπόν αυτοφσ και τουσ παραπζμπει για παραβίαςθ του Νόμου περί
copyright. Στείλαμε όλα τα ςτοιχεία που ζχουμε κατοχυρϊςει εμείσ το ςιμα ςτισ Γερμανικζσ
Αρχζσ και τουσ παρζπεμψαν κι αυτοφσ. Αυτόσ που είδατε ςτθ φωτογραφία ιταν ζνασ … όχι,
δεν είναι νταβατηισ, … είναι ζνασ μπίηνεςμαν. Μπορεί να δουλεφει και με μαφρα και τα
λοιπά, τζλοσ πάντων είναι ζνασ διάςθμοσ άνκρωποσ όμωσ ςτθν Τςεχία. Τον ξζρουν οι
πάντεσ, βγαίνει ςτα πρωινάδικα, από δω από κει, ςε αυτό το ςτιλ, αλλά τζλοσ πάντων αυτοί
οι άνκρωποι ζχουν δθμιουργιςει τεράςτιο πρόβλθμα. Απλά αυτά τα ανζφερα για να δείτε
ότι πρζπει … αν υιοκετιςουμε το να ζχουν οι Τοπικζσ τθ δυνατότθτα να εκδίδουν
ταυτότθτεσ, να είμαςτε πάρα πολφ αυςτθροί και προςεκτικοί ϊςτε να μθ γίνεται
κατάχρθςθ. Αυτά είχα να πω εγϊ για τισ ταυτότθτεσ. Από κει και μετά ς’ εςάσ ζγκειται θ
δυνατότθτα να επιλζξετε αν κα πάμε ςτο νζο τφπο ο οποίοσ είναι αυτόσ εδϊ που βλζπετε ι
ο άλλοσ που ςασ ζδειξα με τθν διπλι … ςυγνϊμθ δφο λεπτά … ι αυτι εδϊ. Ζτςι; Οπότε εγϊ
κα ικελα το εξισ τϊρα … ακοφςτε με λίγο και κάνετε ςχόλια μετά, για να κλείςουμε, για να
τελειϊνουμε. Αυτό λοιπόν που κα πρζπει να επιλζξουμε τϊρα, εφόςον το επικυμείτε και
τζκθκε το κζμα από τον κφριο Λφτρα, είναι αν κα πάμε ςε αυτοφ του τφπου ταυτότθτασ που
διπλϊνει και διαρκεί 10 χρόνια, προκειμζνου να αποφεφγουμε ταχυδρομικά ζξοδα και
δαπάνεσ ι αν κα πάμε ςε αυτόν τον τφπο που είναι ςαν πιςτωτικι κάρτα και κάκε χρόνο
επιβαρφνει το Εκνικό τμιμα με τθν αποςτολι και υποχρεϊνει τισ Τ.Δ. να διανείμουν με δικά
τουσ ζξοδα αυτι τθν ταυτότθτα. … Ολόκλθρθ, όπωσ τθ βλζπεισ, Α 4, όπωσ τθ βλζπεισ.

… (αςαφισ διάλογοσ) …

Κατςαρόπουλοσ : Εδϊ, Μανϊλθ εδϊ όπωσ βλζπεισ αυτό εδϊ, βλζπεισ εδϊ το ςθματάκι
αυτό; Δεν ξζρω αν φαίνεται από εςάσ κακαρά… Αυτό λοιπόν το ξεκολλάσ. Αυτι είναι θ
ταυτότθτα. Αυτό εδϊ που βλζπεισ εδϊ. Ζτςι; Το Α 4 χρθςιμεφει ϊςτε να γράψουμε πάνω
εμείσ τθ διεφκυνςθ του κατόχου, να γράψουμε πλθροφορίεσ όταν πρόκειται για απόςτρατο
που να του λζμε ότι: «Ξζρεισ; Αυτι είναι θ κάρτα ςου, κα ενεργοποιθκεί μόλισ εμείσ
παραλάβουμε από τθν Τράπεηα το κατακετιριο τθσ ςυνδρομισ ςου» … τθ διεφκυνςι του …

…(αςαφισ παρζμβαςθ)…

Πχι ςαν αποδεικτικό. Ρλθροφορίεσ προσ το μζλοσ. Να του λεσ ότι ξζρεισ κάτι; Κα κάνουμε
αυτό, κα κάνουμε εκείνο, όλα αυτά. Και απλά κα ξεκολλάει αυτό εδϊ, κα κολλάει αυτό από
πίςω, γυρνάει, δείτε πϊσ είναι το πίςω μζροσ. Το πίςω μζροσ εδϊ ζχει πλθροφορίεσ που
του λζει ότι … οι Γερμανοί εδϊ ζχουν … για το Gimborn αίτθςθ ςυμμετοχισ, οπότε ο
κάτοχοσ τθσ κάρτασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει εδϊ ποιο ςεμινάριο κζλει να πάει και
ςυμμετάςχει εκεί.

Το κόςτοσ είναι μόνο 12 ευρϊ γιατί είναι Γερμανία και τα υπόλοιπα ζξοδα ςυμμετοχισ ςτο
ςεμινάριο τα καλφπτει το Γερμανικό τμιμα, το οποίο ουςιαςτικά είναι και ο μεγαλφτεροσ
χορθγόσ μετά το State τθσ Werfalia ςτο Gimborn. Υπάρχουν εδϊ πλθροφορίεσ και εδϊ λζει
ότι θ ετιςια ςυνδρομι είναι

25,00 (είκοςι πζντε)ευρϊ. Ριο κάτω κα δείτε το πίςω μζροσ τθσ ταυτότθτασ το οποίο είναι
αυτό … αυτό εδϊ είναι το ςθματάκι, αυτοί ζχουν κολλιςει εδϊ το Gimborn, εμείσ
μποροφμε να βάλουμε τθν Ακρόπολθ, να βάλουμε το Λευκό Ρφργο, μποροφμε να βάλουμε
ότι κζλουμε. Κάκε χρόνο να το αλλάηουμε δθλαδι. Και εδϊ υπάρχουν πλθροφορίεσ ςε
τζςςερισ γλϊςςεσ που λζει: according to …international κ.τ.λ… is a member of the
International Police Association κ.τ.λ. Ϊςτε αυτόσ που κα τον δει ζξω, είναι ςτισ τζςςερισ
επίςθμεσ γλϊςςεσ τθσ Ζνωςθσ, να ξζρει ότι είναι πραγματικά μζλοσ. Εντάξει;

Κατςαρόπουλοσ : Πχι, εγϊ αυτό είχα να πω. Τϊρα απλά … Καταρχάσ αν κζλετε να πάρουμε
μια απόφαςθ αν πρζπει να πάμε ςε νζου τφπου ταυτότθτα κι από κει και μετά ςε ποια από
τισ δφο ταυτότθτεσ να πάμε. Απλά …

Ρρόεδροσ : Ωραία. Ππωσ είπε και ο πρόεδροσ πριν, ζχουμε πρϊτα να αποφαςίςουμε εάν
κζλουμε να αλλάξουμε τισ παροφςεσ ταυτότθτεσ, με δεδομζνο βζβαια ςτο μυαλό μασ ότι
μποροφμε να πάμε ςε δφο επιλογζσ. Αυτζσ που παρουςίαςε ο πρόεδροσ. Να ακοφςω
πρϊτα όςουσ από ςασ κζλουν να τοποκετθκοφν … Ο κφριοσ Τςιϊρασ … κάποιοσ άλλοσ; … Ο
κφριοσ Τςιϊρασ.

Τςιϊρασ : Καλθμζρα και χρόνια πολλά ςε όλουσ… Καλθμζρα ςε όλουσ και χρόνια πολλά …
Καλθμζρα ςε όλουσ από τθ Λάριςα και χρόνια πολλά.

Κα ικελα να τοποκετθκϊ ςε αυτό το κζμα των ταυτοτιτων… Ζχουμε τθν ευκαιρία και τθ
ςυγκυρία αυτό το διάςτθμα να ζχουμε Γενικό Γραμματζα Ραγκόςμιο τον κφριο
Κατςαρόπουλο. Να ζχουμε πρόεδρο δικό μασ από τθν Κφπρο και να ψάχνουμε να βροφμε τι
τφπο ταυτότθτασ κζλουμε ςτθν Ελλάδα, τι τφπο ταυτότθτασ ζχουν ςτθ Γερμανία, ςτθν
Αγγλία, ςτθν Ρολωνία. Είναι ευκαιρία τϊρα με τθ Γραμματεία που ζχει ο πρόεδροσ ο κφριοσ
Κατςαρόπουλοσ, να προτείνει παγκόςμια ζναν ενιαίο τφπο ταυτότθτασ τον οποίο κα
υιοκετιςουν όλα τα κράτθ. Αυτό εγϊ πιςτεφω μπορεί να το … όχι να το επιβάλει, μπορεί να
το προτείνει ςε όλα τα κράτθ με αποτζλεςμα όλθ θ Αςτυνομία θ οποία είναι… ζχει μζλθ τθσ
Λ..Α., όλοι οι αςτυνομικοί να ζχουν ζνα ενιαίο τφπο ταυτότθτασ. Και να μθν παρατθροφνται
τα φαινόμενα παραποίθςθσ όπωσ ςτα καινοφργια μζλθ, … Ρολωνία και λοιπά, με
αποτζλεςμα να αναγνωρίηεται αυτόσ ο τφποσ ταυτότθτασ από όλα τα κράτθ και να … όταν
μετακινοφμαςτε ι ζρχονται εδϊ πζρα οι ςυνάδελφοι, να ξζρουμε ότι υπάρχει όπωσ το
ευρϊ, ζνασ ενιαίοσ τφποσ ταυτότθτασ από τθν μπροςτινι μεριά και από τθν πίςω μεριά
μποροφμε να βάλουμε όπωσ παραδείγματοσ χάρθ τθν Ακρόπολθ, τον Ρφργο του ¶ιφελ και
τα λοιπά. Εγϊ πιςτεφω ότι αυτι θ … θ γνϊμθ μου είναι ότι αυτι μπορεί να γίνει εφικτι ςαν
ιδζα, να υλοποιθκεί. Επί τθ ευκαιρία του ότι είμαςτε, είναι και ο κφριοσ Κατςαρόπουλοσ
Ραγκόςμιοσ Γενικόσ Γραμματζασ.

Ρρόεδροσ : Ο κφριοσ Γιάχοσ ζχει το λόγο.

Γιάχοσ : Ευχαριςτϊ κφριε Ρρόεδρε. Καλθμζρα ςασ. Κα ικελα να ενθμερϊςω και όλουσ ςασ
επειδι ζχω παρακολουκιςει από κοντά το τι ζχει γίνει με τισ ταυτότθτεσ μζχρι να
καταλιξουμε ςε αυτά τα είδθ τα δφο, πιρε τουλάχιςτον πζντε χρόνια ςυηθτιςεισ ςτο .Ε.Β.
Και τελικά καταλιξαμε ςε αυτά τα δφο.

Οι μεν Γερμανοί επειδι ζχουνε πιο καλό ςφςτθμα και να μοιράηουν και να βγάηουν τισ
ταυτότθτεσ, τα δε άλλα κράτθ τα φτωχά ασ το ποφμε, επιλζξαμε και μεισ τθν υποςτθρίξαμε
ςαν Εκνικό τμιμα το δεφτερο είδοσ, αυτό που πρότεινε θ Μάλτα, γιατί; Γιατί είναι για δζκα
χρόνια. Δθλαδι δε κα ζχουμε το πρόβλθμα να τθ μοιράςουμε, να τθν ξανατυπϊνουμε, να
τθν ξαναςτζλνουμε. Κα τθ βγάλουμε μια φορά για δζκα χρόνια και απλϊσ κα ςτζλνονται οι
ςτάμπεσ. Για να μπαίνουν πίςω από τθν ταυτότθτα, είναι μζςα ςτο εςωτερικό τθσ, μζςα
μζροσ. Κα ζχει και τθ φωτογραφία θ ταυτότθτα αυτι οπότε εμείσ ςαν Εκνικό τμιμα τθσ
Ελλάδασ υποςτθρίξαμε αυτό το είδοσ. Το δεφτερο δθλαδι, τθσ Μάλτασ. Ευχαριςτϊ.

Ρρόεδροσ : Ο κφριοσ Ραπαπολίτθσ; Ελάτε μια ςτιγμι, ναι.

… (αςαφισ διάλογοσ) …

Ραπαπολίτθσ : Χριςτόσ Ανζςτθ. Ρρόεδρε το είχαμε ςυηθτιςει από παρελκόντα ζτθ και
ικελα να κζςω το κζμα των παιδιϊν. Των παιδιϊν μασ που ταξιδεφουν ςτο εξωτερικό εάν
με τθ δυνατότθτα αυτι τθσ αλλαγισ ταυτότθτασ, αν επιλζξουμε τθσ Μάλτασ, όπωσ λζμε
ςτθν μπλε γραμμοφλα γράφει: Επίτιμο μζλοσ και τα λοιπά. Μποροφμε να γράψουμε
«τζκνο» μζλουσ Λ..Α. Αυτό πιςτεφω εξυπθρετεί και για τουσ ξενϊνεσ και για ότι οτιδιποτε
άλλθ διευκόλυνςθ κα τυγχάνουν τα παιδιά μασ ςτο εξωτερικό και δεν κα χρειάηεται θ
παρζμβαςθ του Εκνικοφ τμιματοσ, αλλθλογραφίεσ, e-mail και τα λοιπά. Ευχαριςτϊ πολφ.

Ρρόεδροσ : … Να κάνει μία παρζμβαςθ κφριοσ πρόεδροσ.

Κατςαρόπουλοσ : Πςον αφορά τον τφπο ταυτοτιτων, επειδι αυτι θ ιςτορία ζχει ξεκινιςει,
ο κφριοσ Ρανοφςθσ δεν είναι εδϊ, από το 2004, προςπακϊντασ να βροφμε ποια είναι θ
κατάλλθλθ ταυτότθτα μζλουσ, προκειμζνου να φφγουμε από τθν παλιά τθν μπλε, ζχουν
ζρκει ςτθ γενικι Γραμματεία πάρα πολλζσ προτάςεισ. Ζτςι λοιπόν καταλιξαμε πια ςτουσ
δφο αυτοφσ τφπουσ. Σε αυτό τον τφπο που βλζπετε εδϊ ο οποίοσ κα αντικαταςτιςει μόλισ
τελειϊςει το ςτοκ από τοφτεσ, αυτόν τον τφπο το δεφτερο και ςε αυτιν εδϊ. Αυτζσ είναι οι
δφο ταυτότθτεσ. Δεν μποροφμε λοιπόν να προτείνουμε ζναν τρίτο τφπο. Δεν κα γίνει
αποδεκτόσ. Γιατί πάρκθκε μία απόφαςθ και είπαμε ότι τουλάχιςτον για πζντε χρόνια δε κα
επανζλκουμε ςε αυτό το κζμα, γιατί κάκε χρόνο ερχόντουςαν τα Εκνικά τμιματα και μασ
φζρνανε ζναν καινοφριο τφπο ταυτότθτασ.

Οπότε δθμιουργεί κομφοφηιο και δε γίνεται τίποτα ςτο τζλοσ. Αυτό ιταν για το κζμα τθσ
πρόταςθσ του Ελλθνικοφ τμιματοσ ι από μζνα προσ ςτθ Γραμματεία για ζναν ενιαίο τφπο.
Αυτόσ είναι ο τφποσ ταυτότθτασ που χρθςιμοποιοφμε.

Σε αυτό που είπε ο κφριοσ Ραπαπολίτθσ για το κζμα ετοφτο, εδϊ. Είναι μία πολφ καλι ιδζα
όμωσ υπάρχουν διεκνείσ ντιρεκτίβεσ οι οποίεσ κακορίηουν τθ μετακίνθςθ μελϊν τθσ
Διεκνοφσ Ζνωςθσ Αςτυνομικϊν ι μελϊν οικογενείασ τουσ. Ζτςι δεν μποροφμε να
υποκαταςτιςουμε αυτζσ τισ ντιρεκτίβεσ γιατί είναι αποτζλεςμα γενικϊν ςυνελεφςεων ςτα
Ραγκόςμια Συνζδρια. Ζνα άλλο που πρζπει να προςζξετε είναι ότι όταν κάνετε ομαδικζσ
εκδρομζσ ςαν Λ..Α. και όχι μόνοι ςασ, ζχετε υποχρζωςθ βάςει του Διεκνοφσ Καταςτατικοφ,
να ενθμερϊςετε το Εκνικό τμιμα, το Εκνικό τμιμα να ενθμερϊςει το τμιμα προοριςμοφ
ςασ, να ςασ φζρει ςε επικοινωνία ϊςτε να τουσ ενθμερϊςετε ότι κα πάτε εκεί. Και είναι
όμορφο ςαν Λ..Α. να ζχετε ζνα αναμνθςτικό να τουσ το δϊςετε, να τουσ δείτε να ςασ δουν
και να κάνετε αυτι τθν επαφι. Αυτι τθν ζννοια ζχει θ Λ..Α. Δεν πάω ςαν Λ..Α. και δε
βλζπω κανζναν. Δεν ζχει ζννοια να πασ ςαν Λ..Α. Απλά επειδι ςτο ποφλμαν ζχεισ κολλιςει
το ςιμα μασ και κάτι άλλο; Και φοράσ και καπελάκι Λ..Α.; Αυτά λοιπόν ορίηονται από
διεκνείσ ντιρεκτίβεσ που τισ ζχουμε κακορίςει εμείσ. Αυτζσ είναι διακζςιμεσ για τον
οποιοδιποτε τισ χρειαςτεί. Πταν λοιπόν κινοφνται ζξω, το γεγονόσ μάλλον ότι κα ζχουμε

εδϊ που κα λζει: «τζκνο» ι ξζρω γω κάτι άλλο, μζλουσ και τα λοιπά, δεν αναιρεί τθν
υποχρζωςθ να ςτείλουμε και τα αντίςτοιχα διεκνι ζγγραφα ςτον τόπο προοριςμοφ.

Ρρόεδροσ : Νομίηω ότι ολοκλθρϊςαμε τθ ςυηιτθςθ για το κζμα αυτό.

Επιτρζψτε μου μόνο να εκφράςω εν ςυντομία τθν προςωπικι μου άποψθ. Ριςτεφω ότι ο
τφποσ, όχι αυτόσ που είναι τϊρα ςτθν οκόνθ, αν μπορείτε ο άλλοσ κφριε Ρρόεδρε… που
είναι τφπου πιςτωτικισ κάρτασ, είναι πιο εφχρθςτοσ, εφόςον το κεωρϊ και αναγκαίο να
υπάρχει και θ φωτογραφία του μζλουσ επάνω. Δθλαδι με τθν τροποποίθςθ που ανζφερε ο
κφριοσ πρόεδροσ που κα μποροφςε να μετακινθκεί το ςιμα και να υπάρχει, να τυπϊνεται
και ψθφιακά θ φωτογραφία του μζλουσ. Γιατί ο κακζνασ κα μπορεί να δίνει τθν ταυτότθτα
ςτον κακζνα και ζνα λζει ότι: «Είμαι, ποιοσ είμαι!» Ζτςι; Να ζχουμε λίγα προβλθματάκια
εκεί.

Κατςαρόπουλοσ : Θ ταυτότθτα προχποκζτει τθ δθμιουργία μιασ βάςθσ που κα είναι
υποχρεωμζνο το μζλοσ να μασ φζρει τθ φωτογραφία του να τθν περάςουμε μζςα. Κα είναι
φωτογραφία ειδικϊν προδιαγραφϊν όπωσ είναι ςχεδόν των διαβατθρίων … εντάξει, ναι.
Και δφο λεπτάκια να ςασ δείξω …

… (αςαφισ διάλογοσ) …

Ρρόεδροσ : Λοιπόν, για να μθ μακρθγοροφμε, κζτω το κζμα υπ’ αρικμόν 19 τθσ θμεριςιασ
διάταξθσ ςε ψιφιςθ, ωσ εξισ : καταρχιν κα αποφαςίςουμε εάν επικυμοφμε να αλλάξει θ
υπάρχουςα ταυτότθτα με μία από τισ δφο νζου τφπου. Πςοι λοιπόν επικυμείτε να αλλάξει θ
ταυτότθτα αυτι, να ςθκϊςετε τα ταμπελάκια ςασ… Νομίηω ότι είναι ομόφωνθ θ απόφαςθ.
Υπάρχει κανζνασ που διαφωνεί; … Πχι. Το Σϊμα αποφάςιςε ομόφωνα τθν αλλαγι των
υπαρχουςϊν ταυτοτιτων με νζου τφπου ταυτότθτεσ. Τϊρα κα ψθφίςετε επί των δφο
ταυτοτιτων και όποια από τισ δφο λάβει τισ περιςςότερεσ ψιφουσ είναι αυτι που κα
εγκρικεί από το Σϊμα και κα εξουςιοδοτθκεί το Διοικθτικό Συμβοφλιο που κα προκφψει να
προβεί ςτθν αλλαγι. Ασ ψθφίςουμε καταρχιν για τθν ταυτότθτα που είπατε ςτθ Μάλτα,
που είναι τφπου δίπτυχου, είναι αυτι που βλζπετε ςτθν οκόνθ ςασ αριςτερά … θ οποία δεν
είναι διακζςιμθ … πότε κα είναι διακζςιμθ;

Κατςαρόπουλοσ : Μόλισ εξαντλθκεί το ςτοκ, μετά από ζνα - ενάμιςθ χρόνο.

Ρρόεδροσ : Ωραία. Πςοι …

…(αςαφισ διάλογοσ)…

… Σε ζνα, ενάμιςθ χρόνο περίπου κα μποροφμε να κάνουμε νζεσ ταυτότθτεσ. Πςοι
επικυμείτε λοιπόν τθν ταυτότθτα τφπου δίπτυχου, που βλζπετε αριςτερά ςτθν οκόνθ … να
ςθκϊςετε καρτελάκια… Μιςό λεπτό να μετριςω γιατί εδϊ είναι ςθμαντικό το ηιτθμα.

… (αςαφισ διάλογοσ) …

… Είναι πάνω από 30 αυτοί που ζχουν επιλζξει αυτόν τον τφπο ταυτότθτασ, 37 … νομίηω ότι
δε χρειάηεται να κάνουμε ονομαςτικι ψθφοφορία, οφτε χρειάηεται να ψθφίςουμε για τον
άλλου τφπου ταυτότθτασ, οπότε κατά πλειοψθφία το Σϊμα αποφάςιςε τθν υιοκζτθςθ τθσ
ταυτότθτασ που ζχει χρθςιμοποιθκεί ςτθ Μάλτα, τφπου δίπτυχου, μζγεκοσ πιςτωτικισ
κάρτασ. Ρολφ ωραία. Νομίηω ότι είναι μία αλλαγι ςθμαντικι αυτι που αποφαςίηεται
ςιμερα και κα τθ δοφμε μπροςτά ςτο μζλλον πϊσ κα δουλζψει.

Να προχωριςουμε λοιπόν άμεςα ςτο επόμενο κζμα. Αφορά τθν κάλυψθ εξόδων
μετακίνθςθσ όπωσ και τθσ ςυμμετοχισ των εκπροςϊπων ςτο Ρανελλινιο Συνζδριο, από τθν
Τ.Δ. Αλεξανδροφπολθσ,

ο κφριοσ Χατηθαναγνϊςτου.

Χατηθαναγνϊςτου : Καλθμζρα και από μζνα, χρόνια πολλά ςε όλουσ.

Είναι μία πρόταςθ ςυνάδελφοι που τθν κάνουμε, αν ςκεφτοφμε ότι ζχουνε ανζβει τα
καφςιμα, τα αεροπορικά ειςιτιρια και τα ακτοπλοϊκά ειςιτιρια, γι’ αυτοφσ που είναι από
νθςιά, όςοι ζρχονται. Στον εκπρόςωπο που ζρχεται του Εκνικοφ τμιματοσ, ςτο Εκνικό
τμιμα, ςτισ εκλογζσ, ςτα ςυνζδρια … εκεί που καλφπτει το Εκνικό τμιμα τον ζναν
εκπρόςωπο από τισ Τ.Δ., να καλφπτει και τα ζξοδα μετάβαςθσ. Νομίηω ότι είναι λογικι θ
πρόταςθ ςτθ ςθμερινι οικονομικι ςυγκυρία που βιϊνουμε. Και κάτι ακόμα κφριε Ρρόεδρε
αν μου επιτρζπετε, ευχζσ να δϊςω, εμείσ ςαν Τ.Δ. Αλεξανδροφπολθσ κεωροφμε εκ
προοιμίου όλουσ τουσ υποψιφιουσ ςυναδζλφουσ άξιουσ και ικανοφσ και ευχόμαςτε καλι
επιτυχία ςε όλουσ. Ευχόμαςτε δε αυτοί που κα εκλεγοφν, πραγματικά να
δραςτθριοποιθκοφν, να εργαςτοφν και να παράγουν ζργο μζςα ςτο πνεφμα και ςτα

πλαίςια του «servo per amikeco». Οτιδιποτε άλλθ δραςτθριότθτα ασ τισ αφιςουν ςε
άλλουσ φορείσ που είναι εκλεγμζνοι εκεί. Ευχαριςτϊ πολφ.

Ρρόεδροσ : Το κζμα λοιπόν που τζκθκε από τθν Τ.Δ. Αλεξανδροφπολθσ είναι εάν … είναι
μάλλον, το Εκνικό τμιμα πζρα από τα ζξοδα των εκπροςϊπων που αφορά το κόςτοσ
ςυμμετοχισ ςτο ςυνζδριο, να καλφπτει και το κόςτοσ μετάβαςθσ από τθν ζδρα ςτο ςθμείο
που κα γίνει το ςυνζδριο. Να ςθμειϊςω βζβαια ότι εκεί πζρα υπάρχει ζνα μικρό κεματάκι
γιατί είναι διαφορετικό να πθγαίνεισ από τθν Κζρκυρα ςτθν Ακινα ι από τθν Κζρκυρα ςτθν
όδο.

Χατηθαναγνϊςτου : … Αυτό κφριε Ρρόεδρε να το ςυηθτιςουμε ςτθν πορεία, το Εκνικό
τμιμα, με χιλιομετρικζσ αποςτάςεισ, ακτοπλοϊκά και τα λοιπά. Ππωσ γίνεται και με τα
φφλλα πορείασ …

… (αςαφισ διάλογοσ) …

Ρρόεδροσ : Κζλει κάποιοσ από τουσ εκπροςϊπουσ να λάβει το λόγο για το κζμα αυτό; … Ο
κφριοσ Καραπατάκθσ.

Καραπατάκθσ : Ευχαριςτϊ κφριε Ρρόεδρε, καλθμζρα ςασ. Δεν είναι … δεν είμαςτε αντίκετοι
ςε μία τζτοια πρόταςθ. Βεβαίωσ όμωσ ςε αυτό κα πρζπει να ςυνυπολογιςτεί και το κόςτοσ,
αφοφ για τθν πλθρωμι των εξόδων των εκπροςϊπων των Τ.Δ. όπωσ κα κυμάςτε παλιότερα,
υπιρχε το ςθμαντικό οικονομικό ηιτθμα όπου επιβαρφνκθκαν τα μζλθ με τθν κράτθςθ του
ενόσ ευρϊ. Για τθν κάλυψθ αυτϊν των εξόδων λοιπόν που κα απαιτθκοφν και για τουσ
εκπροςϊπουσ, από το ιδθ υπάρχον Ταμείο προφανϊσ είναι αδφνατον να καλυφκοφν αυτά
τα ζξοδα. Επομζνωσ πριν ςυηθτθκεί και αποφαςιςτεί οτιδιποτε κα πρζπει να τεκεί το κζμα
το οικονομικό. Είναι ζνα ηιτθμα το οποίο πρζπει πρϊτα να λφςουμε πϊσ κα
ανταποκρικοφμε οικονομικά ςε αυτό το κόςτοσ τθσ δαπάνθσ των εκπροςϊπων και ςτθ
ςυνζχεια βεβαίωσ μπορεί εφκολα να λυκεί ο τρόποσ με τον οποίο κα καλφπτονται τα ζξοδα
για τον κακζναν ανεξάρτθτα από τθν απόςταςθ τθν οποία κα διανφει ο κακζνασ για τον
τόπο του ςυνεδρίου.

Ζτςι λοιπόν κεωρϊ ότι κφριε πρόεδρε κα πρζπει πρϊτα να ςυηθτθκεί το οικονομικό και ςτθ
ςυνζχεια αποφαςίηουμε τον τρόπο με τον οποίο ο εκπρόςωποσ ανάλογα με τθ χιλιομετρικι
ι με ζνα με μζςο όρο ι οποιονδιποτε άλλον τρόπο, κα καλφπτονται τα ζξοδά του.
Ευχαριςτϊ.

Ρρόεδροσ : Ο κφριοσ Αβραμίδθσ να πάρει το λόγο.

Αβραμίδθσ : Καλθμζρα ςασ και ςιμερα. Συνάδελφε κα ςου απαντιςω και ςτα δφο. Στο
πρϊτο, ωσ προσ τα ζξοδα ζχετε απόλυτο δίκιο. Ρρζπει να το δει το Εκνικό τμιμα και όχι
μόνον του ςυνζδρου αλλά και του παρατθρθτι, τουλάχιςτον του ενόσ αν όχι … να
καλφπτονται από το Εκνικό τμιμα. Ερχόμαςτε εδϊ τρείσ θμζρεσ, βραχνιάηουμε, ςυηθτάμε,
ζχουμε πολλά ζξοδα. Συμφωνϊ. Ωσ προσ το δεφτερο ιςαςταν άςτοχοσ. ¶ςτοχοσ … θ
ζπαρςι ςασ, κρατιςτε τθν…

Τθν ζπαρςι ςασ κρατιςτε τθν για το καλό τθσ Τοπικισ ςασ.

…(αςαφισ παρζμβαςθ)…

Αβραμίδθσ : … Δεν υπάρχει κανζνασ εδϊ μζςα μθ άξιοσ. Πλοι είναι άξιοι.

… (αςαφισ διάλογοσ) …

Ρρόεδροσ : Να τθ ςταματιςετε αυτι τθ ςυηιτθςθ… Κφριε Αβραμίδθ παρακαλϊ! …
Ραρακαλϊ κφριε Αβραμίδθ!... Ραρακαλϊ πολφ! Να κλείςει εκεί το κζμα. Να κλείςει εκεί το
κζμα! Είναι εκτόσ κζματοσ τελείωσ.

Αβραμίδθσ : Εγϊ δεν είμαι υποψιφιοσ και με προςβάλλει ο κφριοσ. Δε κα μου υποδείξει
ποιόν κα ψθφίςω. Ευχαριςτϊ.

Καραπατάκθσ : Υπζδειξα κάποιον;

… (αςαφισ διάλογοσ) …

Ρρόεδροσ : Ραρακαλϊ θςυχία. Ραρακαλϊ!... Μθ χαλάςουμε το ωραίο κλίμα που είχαμε
μζχρι τϊρα, ςασ παρακαλϊ πολφ!... Σασ παρακαλϊ πολφ!

¶μα ζχετε τα προςωπικά ςασ, να τα λφςετε ζξω. Ραρακαλϊ!... Ο κφριοσ πρόεδροσ του
Εκνικοφ τμιματοσ ζχει το λόγο.

Κατςαρόπουλοσ : Εγϊ κζλω να ευχαριςτιςω τον Κϊςτα από τθν Αλεξανδροφπολθ για τθν
πρόταςθ αυτι, γιατί πραγματικά πάρα πολλοί εκπρόςωποι που ζρχονται ιδιαίτερα από
μακρινζσ αποςτάςεισ, υποβάλλονται ςε κάποια ζξοδα και πολλζσ φορζσ θ Τ.Δ. δεν ζχει τθν
ικανι ποςότθτα χρθμάτων για να τα καλφψει. Ι τουλάχιςτον να εκταμιεφει ζνα μεγάλο
ποςό χρθμάτων με αποτζλεςμα τα χριματα που μζνουν πίςω να μθν είναι ικανά για τθ
δθμιουργία κάποιων εκδθλϊςεων.

Εγϊ κα πρότεινα λοιπόν το εξισ : κα πρότεινα ςτο επόμενο Διοικθτικό Συμβοφλιο που κα
προκφψει μετά από λίγο, να κάνει ζναν προχπολογιςμό αυτισ τθσ δαπάνθσ
χρθςιμοποιϊντασ ωσ μζτρο αυτό που κάνουν και ςτα υπομνιματα. Δθλαδι χιλιομετρικι
απόςταςθ επί τιμι χιλιομζτρου, 0,12 (μθδζν δϊδεκα), 0,15 (μθδζν δεκαπζντε), 0,18 (μθδζν
δεκαοκτϊ). Ασ ζρκει με κάποιεσ προτάςεισ εδϊ που πλθςιάηουν κυρίωσ τα ζξοδα κίνθςθσ,
μάλλον τθ δαπάνθ που κάποιοσ χρειάηεται για να ζλκει εδϊ, ςυνυπολογιηομζνων
προφανϊσ και των μιλίων, γιατί τα μίλια ξζρετε, ςτα υπομνιματα πάνε με διαφορετικό
ςυντελεςτι. Να ζχουν μία ςυνολικι δαπάνθ κόςτουσ και παράλλθλα να υπάρξουν
προτάςεισ από ποφ μπορεί να βρεκοφν αυτά τα χριματα. Είτε με περικοπζσ είτε με κάποια
μικρι αφξθςθ που δεν το βλζπω, οφτε καν το προτείνω, τθσ ςυνδρομισ.

Αλλά ίςωσ μειϊνοντασ όπωσ είπε ο κφριοσ Βαςιλάκθσ κάποιο κόςτοσ από το θμερολόγιο,
που αντί να δίνουμε 5 ευρϊ κάκε χρόνο να το κάνουμε 3,5 και αυτό το ενάμιςι ευρϊ να το
ρίξουμε πάνω ςε αυτι … Είναι όμωσ κα ζλεγα δουλειά, κι αυτό προτείνω, το επόμενο
Διοικθτικό Συμβοφλιο να αςχολθκεί με αυτό και να ζρκει ςτο επόμενο ςυνζδριο ι τθν
προςυνεδριακι με μία πρόταςθ, μία, δφο, τρείσ προτάςεισ, ϊςτε εςείσ μετά να καταλιξετε
αν είναι δυνατόν να γίνει και να το υλοποιιςουμε.

Ρρόεδροσ : Ζνα λεπτό μόνο. Ο κφριοσ Γιάχοσ.

Γιάχοσ : Ευχαριςτϊ. Επειδι όλα αυτά τα χρόνια λίγο πολφ κοιτάω πϊσ γίνονται οι κινιςεισ
μζςα ςτα ςυνζδρια, ςτισ άλλεσ μετακινιςεισ, πιςτεφω ότι … και προτείνω να το ςκεφτεί και
το Ρροεδρείο και εςείσ. Ριςτεφω ότι μία αποηθμίωςθ ςτον εκπρόςωπο τφποισ χιλιομετρικισ
απόςταςθσ, κα ιςορροποφςε όλθ τθ δαπάνθ διότι εάν ιταν απομακρυςμζνο από ζνα τόπο
κα ιταν κοντά ςε ζναν άλλον, οπότε τα λεφτά που κα γλιτϊναμε από το μακρινό κα
εξοικονομοφνταν από τον κοντινό εκπρόςωπο. Οπότε πιςτεφω θ χιλιομετρικι αποηθμίωςθ

ότι κα είναι θ πιο ιδανικι. Μπορεί βζβαια να μθν επαρκεί για κάποιουσ, αλλά πιςτεφω για
τουσ υπόλοιπουσ κα επαρκεί. Ευχαριςτϊ.

Ρρόεδροσ : Πςο αφορά το κζμα που ςυηθτάμε το υπ’ αρικμόν 20, ο πρόεδροσ ζκανε τθν
πρόταςθ να γίνει ζνασ προχπολογιςμόσ τθσ δαπάνθσ από το νζο Διοικθτικό Συμβοφλιο και
ζνασ ςχεδιαςμόσ για το πϊσ ακριβϊσ κα μποροφςε να καλυφκεί το κόςτοσ αυτό, οπότε αν
το Σϊμα ςυμφωνεί, να εξουςιοδοτιςουμε το Διοικθτικό Συμβοφλιο που κα προκφψει, να
κάνει όλθ αυτι τθν προεργαςία που χρειάηεται και να ζρκει με μία ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ
ςτθν επόμενθ ςυνάντθςι μασ. Στο Ρροςυνζδριο, ναι. Συμφωνείτε με αυτι τθν πρόταςθ; …
Πςοι επικυμείτε να ςθκϊςετε τα ταμπελάκια … Ωραία, νομίηω ότι το Σϊμα ενζκρινε …
ομόφωνα το κζμα αυτό.

Μασ ζχει μείνει μόνο θ ςυηιτθςθ των λοιπϊν κεμάτων ςτα οποία από χκεσ όςοι
προςιλκατε και με ενθμερϊςατε, ζχω ςθμειϊςει τρία ςτθν ατηζντα, τα οποία αφοροφν τθν
αξιοποίθςθ ανεκμετάλλευτων Στακμϊν Χωροφυλακισ ωσ ξενϊνεσ Λ..Α. Μία ςυνάντθςθ
ςτθν Ράτρα, κα μασ κάνει μία μικρι ενθμζρωςθ ο κφριοσ Φϊτογλου και για τθν ανακαίνιςθ
τθσ Εκκλθςίασ τθσ Αττάλειασ που είχε προτείνει ο κφριοσ Χαντηάρασ.

Καταρχιν να δϊςουμε το λόγο ςτον κφριο Λωαννίδθ για τθν αξιοποίθςθ ανεκμετάλλευτων
Στακμϊν Χωροφυλακισ.

Είναι και μία πρόταςθ από τθν Τ.Δ. Θμακίασ … ζχετε το λόγο.

Χαντηάρασ : Καλθμζρα ςασ. Ικελα να ςασ προτρζψω για τθ δθμιουργία ξενϊνων τθσ Λ..Α.
ςτισ ζδρεσ ςασ, ςτουσ νομοφσ ςασ. Ροιοσ είναι ο τρόποσ; Κα μου πείτε. Τον τρόπο τον
ζχουμε δουλζψει εδϊ και πζντε χρόνια και αυτι τθ ςτιγμι βριςκόμαςτε ςε ζναν πολφ καλό
δρόμο, περιμζνουμε μόνο μια δικαςτικι απόφαςθ. Οι παλιοί Αςτυνομικοί Στακμοί που
υπάρχουν ςε όλουσ τουσ νομοφσ, μποροφν κάλλιςτα να χρθςιμοποιθκοφν γι’ αυτό το
ςκοπό. Απλϊσ χρειάηεται να ψάξουμε πρϊτα εάν ανικει ςτθν Κτθματικι υπθρεςία του
Δθμοςίου ι αν ζχει παραχωρθκεί. Σε μασ, ςτο νομό τθσ Ξάνκθσ δφο ςτακμοί είχαν
παραχωρθκεί από πολίτεσ για τθν ίδρυςθ Αςτυνομίασ. Για να υπάρχει χϊροσ για τθν
Αςτυνομία. Αυτό δεν ανικει οφτε ςτο Υπουργείο οφτε ςτθν Κτθματικι υπθρεςία. Είναι μόνο
για χριςθ. Δθλαδι χρειάηεται να ψάξουμε, να βροφμε τον ιδιοκτιτθ ι τουσ κλθρονόμουσ
του ιδιοκτιτθ, γιατί κάποια είναι φαντάηεςτε πάρα πολλά χρόνια, και να το φτιάξουμε.
Είναι υλοποιιςιμο. Κα γινόταν πιο μπροςτά αλλά είχαμε το Βατοπζδι, κόλλθςε εκεί. Πποιοσ
ενδιαφζρεται και βρει, μπορϊ να του δϊςω όλα τα χαρτιά που κάνουμε, απλϊσ κα ικελα
από το Εκνικό τθ νομικι ςτιριξθ για τισ άλλεσ τισ Τοπικζσ. Πτι χρειάηονται δθλαδι, εμείσ τα

ζχουμε φτιάξει, τϊρα είμαςτε ςτο τελεςίδικο. Π,τι χρειάηονται, τθ βοικεια για να
δθμιουργθκεί. Σασ ευχαριςτϊ πολφ.

Ρρόεδροσ : Ο κφριοσ Φϊτογλου ζχει το λόγο από τθν Τ.Δ. Αχαΐασ.

Φϊτογλου : Καλθμζρα ςε όλουσ. Δεν ςκοπεφω να ςασ κουράςω ιδιαίτερα, μόνο ζνα λεπτό
επιγραμματικά. Κζλω να ςασ ενθμερϊςω ςαν μζλοσ τθσ διεκνοφσ επιτροπισ πολιτιςτικϊν
ότι θ τελευταία ςυνεδρίαςθ πραγματοποιικθκε ςτθν Ράτρα το Νοζμβριο του 2010 υπό τθν
προεδρία τθσ κυρίασ … από τθν Ουγγαρία. Εκτόσ των πολλϊν κεμάτων που ςυηθτικθκαν
και αφοροφςαν όλα τα Εκνικά τμιματα παγκοςμίωσ, μασ απαςχόλθςε ιδιαίτερα το κζμα
τθσ χριςθσ τθσ νζασ τεχνολογίασ και του διαδικτφου ϊςτε να καταφζρουμε να
μεταδϊςουμε τθν ιδζα τθσ Ζνωςισ μασ ςτουσ νζουσ ςυναδζλφουσ. Είναι και ζνα κζμα το
οποίο ςυηθτιςαμε και χκεσ. Ιδθ θ παγκόςμια Επιτροπι πολιτιςτικϊν ζχει φτιάξει ζνα
προφίλ ςε μια ςελίδα θλεκτρονικισ δικτφωςθσ και κα ικελα, κα ςασ δϊςω μετά τισ
λεπτομζρειεσ κατ’ ιδίαν όποιοσ επικυμεί. Κα ικελα να προτρζψετε τα μζλθ ςασ και ειδικά
τουσ νζουσ ςυναδζλφουσ που αςχολοφνται με το διαδίκτυο, να γίνουν μζλθ του
ςυγκεκριμζνου προφίλ ϊςτε να ζχουν άμεςθ ενθμζρωςθ για τα κζματα τα πολιτιςτικά
παγκοςμίωσ, να μποροφν να μασ ςτείλουν παρατθριςεισ, να μασ ςτείλουν τισ ιδζεσ τουσ
ϊςτε να υπάρχει μία άμεςθ επικοινωνία.

Ιδθ τρζχει ο διεκνισ διαγωνιςμόσ φωτογραφίασ που ζχει καταλθκτικι θμερομθνία τθν 1θ
/06 και καλό κα ιταν αν ζχετε κάποιο ςυνάδελφο που αςχολείται είτε ςαν χόμπι είτε
επαγγελματικά με τθ φωτογραφία, να τον ενθμερϊςετε, να βρει όποιεσ πλθροφορίεσ κζλει
ςτο ςυγκεκριμζνο προφίλ. Επιπλζον να ςασ ενθμερϊςω ότι χτίηεται πολφ γριγορα…

…(αςαφισ διάλογοσ)…

…Είναι ςτο face book, πιςτεφω είναι γνωςτό ςε όλουσ ςασ και ονομάηεται I.P.A. I.C.C. Κα
ςασ το γράψω, κα ςασ δϊςω τισ λεπτομζρειεσ, το διαχειρίηεται ο κφριοσ Μςρελ Ζραν από το
Λςραιλ, που είναι μζλοσ τθσ παγκόςμιασ επιτροπισ και είναι γνϊςτθσ των τεχνολογιϊν
αυτϊν. Κα ικελα τζλοσ να πω ότι χτίηεται πολφ γριγορα ζνα αρχείο με τθν ιςτορία τθσ
Ζνωςισ μασ, το οποίο κα παρουςιαςτεί το επόμενο διάςτθμα ςε όλα τα Εκνικά τμιματα και
κα ικελα αν μου επιτρζπετε να κατακζςω και μία ςκζψθ γι’ αυτό που κουβεντιάηαμε χκεσ
για τουσ δοκίμουσ και τουσ νζουσ αςτυνομικοφσ. Κα πρότεινα ςτο νζο Διοικθτικό
Συμβοφλιο να ορίςει μια ομάδα εργαςίασ από 4 ι 5 ςυναδζλφουσ, νζουσ ι ςυναδζλφουσ οι
οποίοι είναι κοντά ςε ςχολζσ, να κατακζςουν τισ ςκζψεισ τουσ, να ςυλλζξουν προτάςεισ
από άλλουσ ςυναδζλφουσ και ςτθν Ρροςυνεδριακι να μασ κάνουν μία ολοκλθρωμζνθ
πρόταςθ με κοςτολογθμζνθ … να γνωρίηουμε το κόςτοσ μιασ καμπάνιασ ολοκλθρωμζνθσ,

ότι κα ενθμερϊςουμε τουσ ςυναδζλφουσ, ειδικά τουσ δοκίμουσ και τουσ νζουσ
ςυναδζλφουσ. Και κα ικελα να πω ότι τα θμερολόγια και οι ατηζντεσ τςζπθσ είναι πολφ
χριςιμεσ, πλζον οι νζοι ςυνάδελφοι και οι δόκιμοι χρθςιμοποιοφν τα λεγόμενα φλαςάκια.

Εκεί αποκθκεφουν όλεσ τισ λεπτομζρειζσ τουσ. Καλά είναι τα θμερολόγια αλλά πλζον θ
επικοινωνία γίνεται μζςω του διαδικτφου. Μζςω του face book και του twitter. Οπότε καλό
κα ιταν να τα δοφμε και αυτά κάποια ςτιγμι.

Ευχαριςτϊ πολφ.

Ρρόεδροσ : Μια μικρι παρζμβαςθ κα κάνει κι ο κφριοσ Ρρόεδροσ ςε αυτά που είπε ο
Ρρόεδροσ τθσ Αχαΐασ.

Κατςαρόπουλοσ : Να ευχαριςτιςω το Σπφρο γιατί ουςιαςτικά ιταν μια πολφ καλι επιλογι
του Ελλθνικοφ τμιματοσ να μετζχει ςτθ διεκνι πολιτιςτικι Επιτροπι… Κεωρϊ ςθμαντικό το
ρόλο και το κομμάτι που δραςτθριοποιείται ο Σπφροσ όμωσ κα κελα να πω το εξισ : Σαν
Γενικι Γραμματεία αντιμετωπίηουμε τεράςτια προβλιματα από αλόγιςτθ χριςθ
πλθροφοριϊν ςχετικϊν με τθν Λ..Α. ςτο Internet. Κα ζλεγα επιγραμματικά ότι ζχει ανοίξει
ο αςκόσ του Αιόλου, υπάρχουν πάρα πολλά site που γράφουν Λ..Α. ι ζχουνε το ςιμα μασ
και κάκε άλλο παρά αναφζρονται ςτθν Λ..Α. Στθν Λςπανία υπάρχει ζνα site που κάποιοσ
ζχει βάλει το λογότυπο τθσ Λ..Α. επάνω και διαφθμίηει προϊόντα κυρίωσ για ςτρατιωτικοφσ,
αςτυνομικοφσ και τα λοιπά. Υπάρχει ζνα άλλο site, το κοιτάηαμε με τον Κυριάκο μία μζρα,
το οποίο από πίςω ζχει φωτογραφίεσ ςε ςτυλ πορνό. Κα πρζπει λοιπόν να είμαςτε πάρα
πολφ προςεκτικοί με αυτό. Το .Ε.Β. δεν ζχει εγκρίνει ακόμα αυτζσ τισ διαδικαςίεσ που
ανζφερε ο Σπφροσ ςχετικά με το face book και το blog. Σα blog κα δουλζψει αυτό πιςτεφω.
Ζτςι; … το προφίλ.

Γιατί καταλαβαίνετε ότι όςο καλό είναι το διαδίκτυο τόςο επικίνδυνο είναι.

Δεν μπορείτε να φανταςτείτε πόςο επικίνδυνο είναι το διαδίκτυο. Και πάρα πολλοί
ςυνάδελφοι χρθςιμοποιοφν προςωπικζσ τουσ πλθροφορίεσ τισ οποίεσ ανεβάηουν ςτο face
book ι οπουδιποτε αλλοφ, ςε όλεσ αυτζσ, ςε όλα τα projects και τισ εφαρμογζσ, με
αποτζλεςμα να δθμιουργοφνται τεράςτια προβλιματα. Ριρα πρόςφατα ζνα e mail, δεν
ξζρω αν το ζςτειλα ςε κάποιουσ, ότι ο ζνασ από τουσ εγκεφάλουσ ίδρυςθσ του face book το
δθμιοφργθςε για τθ C.I.A. και θ C.I.A. τον ςυνεχάρθ και τον βράβευςε γιατί ανζφερε ςτο
report αυτό ότι είναι ο τρόποσ μζςω του οποίου θ C.I.A. μπορεί να ξζρει ζνα κάρο
πλθροφορίεσ για τον οποιοδιποτε. Δωρεάν. Τουλάχιςτον εγϊ ςτουσ γιοφσ μου ζχω πει :

«χρθςιμοποιιςτε το face book, μθ δίνετε ποτζ το ςωςτό ςασ όνομα, θμερομθνία γζννθςθσ
ι άλλεσ πλθροφορίεσ.» Χρθςιμοποιιςτε ζνα ψευδϊνυμο και τίποτε άλλο. Γιατί οφτωσ ι
άλλωσ με το ψευδϊνυμο, το λεσ ςτουσ φίλουσ ςου, είναι οι μόνοι που το ξζρουν και ςε
αναγνωρίηουν από πίςω και ο οποιοςδιποτε μπαίνει δεν ξζρει πολλζσ πλθροφορίεσ. Οφτε
καν θμερομθνία γζννθςθσ οφτε τίποτα. Επιγραμματικά κα πω ότι αν κυμάςτε όταν είχε
γίνει θ δολοφονία ενόσ ςε κάποια αραβικι χϊρα, οι Λςραθλινοί, και εδϊ κζλω να είςαι
προςεκτικόσ Σπφρο με τον Εράν με τον οποίο ζχω ςυνεργαςτεί πάρα πολλά χρόνια. Οι
Λςραθλινοί είχαν πάρει φωτογραφίεσ και ςτοιχεία ταυτότθτασ από ι Σουθδοφσ … ιτανε ι
Σουθδοί ι Ολλανδοί, ζφτιαξαν ταυτότθτεσ, τισ πιραν πράκτορεσ τθσ Μοςάντ, πιγαν εκεί,
περάςανε τον διαβατθριακό ζλεγχο … ναι, κάπου, κάπου. Δεν κυμάμαι ακριβϊσ, κυμάμαι
ςαν ιςτορία … ςτο Ντουμπάι, μπράβο. Και δθμιουργικθκε ζνα τεράςτιο πρόβλθμα με τουσ
ανκρϊπουσ που ιταν ςτθν Ολλανδία και βρζκθκαν κάποια ςτιγμι καταηθτοφμενοι από τθν
Λντερπόλ. Επιγραμματικά κα αναφζρω ςτο Σπφρο ότι ο Εράν είχε ηθτιςει να του ςτείλουμε
το μαγνθτικό αρχείο των Ελλινων μελϊν τθσ Λ..Α. προκειμζνου να μασ εκδϊςουν δωρεάν
αυτζσ τισ ταυτότθτεσ τισ καινοφργιεσ.

… (αςαφισ διάλογοσ) …

Καταλαβαίνετε, ζτςι; Δωρεάν, δωρεάν… Εν πάςθ περιπτϊςει ο Εράν κζλει λίγο προςοχι ςε
όλα αυτά τα ανοίγματα. Το είχε υποβάλλει όταν ιμουν εγϊ πρόεδροσ τθσ επιτροπισ τότε
και το είχα ςταματιςει. Του είχα πει : «άςτο, κα το δοφμε». Θ δουλειά είναι λίγο πιο …
ξζρεισ…

Ρρόεδροσ : Να ςυνεχίςουμε ςτα λοιπά κζματα, το λόγο ζχει ο κφριοσ Χαντηάρασ. Θ
ειςιγθςθ είναι μία ανακαίνιςθ εκκλθςίασ ςτθν Αττάλεια.

Χαντηάρασ : Καλθμζρα ςασ… Αγαπθτοί ςυνάδελφοι ηιτθςα από το ςεβαςτό Ρροεδρείο να
ανακοινϊςω μια εμπιςτευτικι επιςτολι του Αρτινοφ Μθτροπολίτθ Ριςιδίασ και Αττάλειασ
και πρϊθν Κορζασ θ οποία μεταξφ των οργανϊςεων και ατόμων που απευκφνκθκε ςτον
ελλαδικό χϊρο, λόγω τθσ γνωριμία μασ εςτάλθ και ςε μζνα. Ρρόκειται για τθν αναςτιλωςθ
μιασ και μοναδικισ εκκλθςίασ ςτθν Αττάλεια όπου ζχει οριςτεί από τον Οικουμενικό
Ρατριάρχθ ωσ νζοσ Μθτροπολίτθσ Ριςιδίασ και Αττάλειασ και θ οποία είχε περιζλκει ςε
ιδιϊτθ και ςυμφωνιςανε να τθν αγοράςουν και ξεκίνθςαν εργαςίεσ αναςτιλωςθσ.

Θ αγορά και θ αναςτιλωςθ κα τουσ ςτοιχίςει περίπου τα … τισ 300.000,00 (τριακόςιεσ
χιλιάδεσ) ευρϊ. Από μζρουσ μασ ςαν Τ.Δ. ςτθν ¶ρτα μαηζψαμε κάποια χριματα. Κεωρϊ ότι
ωσ διεκνισ οργάνωςθ που είμαςτε, με τθν ιεραποςτολι το ζργο μασ ζχει ομοιότθτα. Εμείσ

διαδίδουμε τθ φιλία και αυτοί διαδίδουν τθν Ορκοδοξία. Ραλαιότερα ενιςχφςαμε τθν
ιεραποςτολι Κορζασ και ςχολιάςτθκε με τα καλφτερα λόγια ςτα περιοδικά «Ράντα τα
ζκνθ» και το περιοδικό «Ορκοδοξία» ςτθν ¶πω Ανατολι. Εμείσ το αναμνθςτικό που ιταν να
δϊςουμε φζτοσ το διακζςαμε, μετά τθν επιςτολι αυτι το διακζςαμε για τθν περίπτωςθ
αυτι και ηθτϊ από εςάσ είτε ατομικά είτε ςαν Τ.Δ., αν … όποιοσ δϊςει χριματα, κάνω ζναν
κατάλογο τον οποίο, ςτζλνω δθλαδι τα χριματα που ςυγκεντρϊνω, ςτζλνω ςτο γραφείο
ιεραποςτολισ και οι οποίοι κα εκδϊςουν τισ αποδείξεισ. Νομίηω είναι μια περίπτωςθ που
ςα διεκνισ οργάνωςθ … και δεν πρόκειται για τον ελλαδικό χϊρο, είναι ςε μία
μουςουλμανικι χϊρα. Και αυτι τθν επιςτολι ζδωςα και ςε μερικοφσ ςυναδζλφουσ και τθν
ζχει ςαν εμπιςτευτικι, τϊρα αυτόσ ξζρει, για κάποιουσ λόγουσ δθλαδι δε κζλει να διαδοκεί
γιατί κα λζνε οι Τοφρκοι ότι να! Κάτι πρζπει να κάνουμε κι εμείσ το ίδιο ςτθν Ελλάδα.

Αυτά είχα να πω. Εγϊ κάνω μία κατάςταςθ για όςουσ δϊςουν χριματα και κα ςασ ζρκει
μετά θ απόδειξθ. Ευχαριςτϊ πάρα πολφ.

Ρρόεδροσ : Υπάρχει μια τελευταία πρόταςθ εδϊ που κατατζκθκε χκεσ από τθν Τ.Δ.
Θμακίασ, ο κφριοσ Τρίγκασ κα μασ πει δυο λόγια … καλφφκθκε εν μζρει από τθ ςυηιτθςθ
που προθγικθκε… Και με αυτό κλείνουμε.

Τρίγκασ : Καλθμζρα και χρόνια πολλά ςε όλουσ τουσ ςυναδζλφουσ. Είμαι ο Τρίγκασ ο Νίκοσ
από τθν Θμακία, εκπρόςωποσ τθσ Τ.Δ. και υποψιφιοσ … Κζλω να ευχαριςτιςω δφο
ςυναδζλφουσ από τθν οδόπθ και από τισ Σζρρεσ γιατί πραγματικά υπθρετοφν το «servo
per amikeco» και αυτό προκφπτει από τθ βοικεια που προςζφεραν όταν χρειάςτθκε ςε
κάποιουσ γονείσ που βρζκθκαν εκεί ςτθν περιοχι τουσ και τουσ εξυπθρζτθςαν άμεςα. Εμείσ
ςαν Θμακία προτείνουμε … Πλοι μασ ζχουμε, όλοι μασ ζχουμε, κάποιοι είμαςτε
εφοδιαςμζνοι με ειδικι κάρτα μζλουσ θ οποία βοθκάει πάρα πολφ τουσ κατόχουσ όταν
ταξιδεφουν τόςο εντόσ όςο και εκτόσ Ελλάδασ. Πςοι ζχετε ταξιδζψει ςτο εξωτερικό ςίγουρα
κα το ζχετε καταλάβει αυτό. Επειδι αρκετά μζλθ όμωσ των οικογενειϊν μασ και κυρίωσ
παιδιά μασ, ταξιδεφουν, ςπουδάηουν ι εργάηονται ςε περιοχζσ που δεν γνωρίηονται από
τουσ ςυναδζλφουσ, εντόσ και εκτόσ Ελλάδασ, τουσ είναι απαραίτθτο το «servo per
amikeco». Δεν μποροφν όμωσ να αποδείξουν ότι είναι μζλθ τθσ ευρφτερθσ οικογζνειασ τθσ
Λ..Α. Φρονοφμε όμωσ ότι μποροφν … ότι κα μποροφςαν να εφοδιαςτοφν με ζνα ζγγραφο
αποδεικτικό ςτο οποίο κα αναφζρεται ο αρικμόσ τθσ κάρτασ μζλοσ μασ και αν πρόκειται για
ςφηυγο, τζκνο ι μζλοσ ορφανικισ οικογζνειεσ τθσ Λ..Α.

Με αυτό τον τρόπο τι πετυχαίνουμε; Αφενόσ μεν τθν εξυπθρζτθςθ των παιδιϊν μασ και
αυτό το καταλαβαίνουν όςοι ςυνάδελφοι ζχουν παιδιά ςτο εξωτερικό και ςπουδάηουν,
πόςο ανάγκθ και πόςο χριςιμθ είναι θ ςυμπαράςταςθ των ςυναδζλφων ςε αυτά τα παιδιά
τα οποία είναι εκτόσ τθσ χϊρασ τουσ αλλά παράλλθλα διευρφνεται θ οικογζνεια τθσ Λ..Α.,
εξυπθρετοφνται τα φυςικά μζλθ των οικογενειϊν μασ και χωρίσ τθν παρουςία μασ, όταν

αυτό κα ιταν απαραίτθτο να γίνει. Δε κα χρειαςτεί κάκε φορά να πθγαίναμε εμείσ ςτο
εξωτερικό, να παίρνουμε τθλζφωνα, να ερχόμαςτε ςε επαφι με τουσ ςυναδζλφουσ εκεί τθσ
Τ.Δ., για να μποροφν να εξυπθρετθκοφν τα παιδιά μασ.

Ραράλλθλα όμωσ γίνεται διείςδυςθ ςε άλλουσ χϊρουσ επαγγελματικοφσ, οι οποίοι
μποροφν να ςτθρίξουν και να διαδϊςουν τθ φιλοςοφία του «servo per amikeco». Ζχουμε
πολλά παιδιά οι οποίοι είναι επιςτιμονεσ, είναι ςε πολφ καλζσ κζςεισ και κα μποροφςαν
μζςα από αυτοφσ τουσ χϊρουσ τουσ οποίουσ τυχαίνει να βρίςκονται και να υπθρετοφν το
κοινωνικό ςφνολο, να ςυμβάλουν και αυτοί ςτθν πραγματικι «εξυπθρζτθςθ διά τθσ
φιλίασ». Και μάλιςτα μζςα από τα πλαίςια τθσ Διεκνοφσ Ενϊςεωσ των αςτυνομικϊν. Επίςθσ
άλλο ζνα πολφ βαςικό, δεν αποκόπτεται θ ςχζςθ των οικογενειϊν μασ από τθν Αςτυνομία,
από τθ Διεκνι Ζνωςθ Αςτυνομικϊν. Ζχω τθν εντφπωςθ ότι κα τφχει τθσ κετικισ
ψθφοφορίασ για να μπορζςουμε ζτςι να βοθκιςουμε και τισ οικογζνειζσ μασ, τα μζλθ των
οικογενειϊν μασ, καλφτερα με αυτό τον τρόπο τον οποίο πρότεινε θ Τ.Δ. Θμακίασ. Σασ
ευχαριςτϊ.

Ρρόεδροσ : Κυρίεσ και κφριοι ςυνάδελφοι, γιατί όλοι οι ςυνάδελφοι είμαςτε, ςασ
ευχαριςτοφμε πάρα πολφ για τθ ςυμμετοχι ςε αυτι τθν πολφ ωραία ςυηιτθςθ.
Ολοκλθρϊκθκε ςτο ςθμείο αυτό θ ςυηιτθςθ των κεμάτων τθσ θμεριςιασ διάταξθσ τθσ
Διεκνισ Ζνωςθσ Αςτυνομικϊν. Ριςτεφω ότι ο διάλογοσ που αναπτφχκθκε ιταν γόνιμοσ και
δθμιουργικόσ. Οι αποφάςεισ που λιφκθκαν αλλά κι αυτζσ που δε λιφκθκαν, πιςτεφω ότι
κινικθκαν προσ τθ ςωςτι κατεφκυνςθ. Το λόγο τϊρα ζχουν οι υποψιφιοι. Δίνω κι εγϊ το
λόγο οφτωσ ι άλλωσ ςτον κφριο Τςοφνθ, ο οποίοσ κα αναγνϊςει τον κατάλογο με
αλφαβθτικι ςειρά όπωσ ζχει αναγραφεί και ςτο ψθφοδζλτιο. Οι οποίοι παρακαλοφνται
πολφ ςφντομα να παρουςιαςτοφν, να κάνουν μία μικρι αναφορά ςε ζνα κεματάκι. Αν
μποροφν όςοι κάκονται μακριά, για οικονομία του χρόνου να είναι εδϊ πζρα κοντά για να
μποροφν να είναι ςτο μικρόφωνο. Το λόγο ζχει ο κφριοσ Τςοφνθσ.

… (αςαφισ διάλογοσ) …

Γραμματζασ : Αν ζχετε τθν καλοςφνθ, θ ανάγνωςθ κα πραγματοποιθκεί με απόλυτθ
αλφαβθτικι ςειρά όπωσ είναι… ςτο ψθφοδζλτιο καταγεγραμμζνθ. Δεν κα ϋχουμε … γι’ αυτό
και το λόγο ξεκινάω. Ο πρϊτοσ, να προςζλκει ςτο βιμα ο κφριοσ Βαλατςόσ Βλάςςθσ.

Βαλατςόσ : Καλθμζρα. Είμαι ο Βαλατςόσ ο Βλάςςθσ, είμαι μζλοσ τθσ Λ..Α. 27 χρόνια.
Δραςτθριοποιοφμαι και προζρχομαι από τθν Τοπικι τθσ Ακινασ. Δραςτθριοποιοφμαι ςτθν
Τοπικι τθσ Ακινασ εδϊ και 10 χρόνια, είμαι ςτθ δεφτερθ τριετία εκλεγμζνοσ ςτο Διοικθτικό
Συμβοφλιο και κατζχω τθ κζςθ του πρϊτου αντιπροζδρου. Και ςτο Εκνικό τμιμα τθν

τελευταία τριετία είμαι ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο και κατζχω τθ κζςθ του τρίτου
αντιπροζδρου.

Είμαι πρεςβευτισ του servo per amikeco και κα ςυνεχίςω να είμαι.

Ευχαριςτϊ πολφ.

Γραμματζασ : Να προςζλκει ο κφριοσ Γιαννακόπουλοσ Βαςίλθσ.

Γιαννακόπουλοσ : Και εγϊ με τθ ςειρά μου κζλω να ςασ πω Χριςτόσ Ανζςτθ, χρόνια πολλά
και πάλι, καλθμζρα ςασ. Δεν κα πω λόγια. Με ξζρετε. Κα μιλιςω με ζργα. Ευχαριςτϊ πολφ.

Γραμματζασ : Ακολουκεί ο κφριοσ Γιάχοσ Σταφροσ.

Γιάχοσ : Σασ χαιρζτθςα προθγουμζνωσ, με γνωρίηετε χρόνια, απλϊσ μόνο να αναφζρω ότι
ςτθ δραςτθριότθτά μου ςαν εκπροςϊπου του τμιματοσ ςτα Διεκνι Συνζδρια, προςπάκθςα
πάντοτε να καταβάλω τισ δυνάμεισ μου για το καλό τθσ Ζνωςθσ, για να εκλεγοφν δικά μασ
πρόςωπα ςτθ Διεκνι Εξελεγκτικι Επιτροπι. Τίποτα άλλο δεν ζχω να ςασ πω. Ευχαριςτϊ
πολφ.

Γραμματζασ : Να προςζλκει ο κφριοσ Δζλλασ Χριςτοσ.

Δζλλασ : Ζχουμε μάκει να είμαςτε ςφντομοι. Δζλλασ Χριςτοσ, πρόεδροσ τθσ Τοπικισ
Ριερίασ. Γενικόσ γραμματζασ ςτο Εκνικό τμιμα. Ευχαριςτϊ πολφ.

Να περάςουμε ωραία.

Γραμματζασ : Ο κφριοσ Ηαχαριουδάκθσ Εμμανουιλ.

Ηαχαριουδάκθσ : Γνωριηόμαςτε, για μζνα μιλάνε οι εκδθλϊςεισ που ζχει πραγματοποιιςει
το πανζμορφο Διοικθτικό Συμβοφλιο του Τ.Δ. Θρακλείου και οι δφο βραβεφςεισ που μασ
ζχει κάνει το Εκνικό τμιμα.

¶γνωςτοσ : Συνζδριο πότε κα κάνεισ;

Ηαχαριουδάκθσ : Κα δείξει. Κα δείξει. Εμείσ …

…(αςαφισ διάλογοσ)…

Εμείσ … και ο Κεόσ ζκλαιγε αυτζσ τισ μζρεσ που δεν το δϊςαν ςτο Θράκλειο. Εκείνο που
κζλω να πω είναι το εξισ : Πτι είχα προτείνει ςτθν Ερατεινι, ότι να αλλάξει το ςφνκθμα του
ΤΕΑΕΤΔΕΑ και να γίνει και ςφνκθμα όλθσ τθσ Ζνωςθσ. Το ςφνκθμα του ΤΕΑΕΤΔΕΑ είναι
«κοντά ςτο ςυνάνκρωπο, δίπλα ςτον αςτυνομικό». Εγϊ λζω : «κοντά ςτο ςυνάδελφο μαηί
με τον αςτυνομικό». Ευχαριςτϊ.

Γραμματζασ : Ο κφριοσ Κεοχάρθσ Κων/νοσ ζχει το λόγο.

Κεοχάρθσ : Καλι ςασ μζρα. Ρλθν ελαχίςτων με γνωρίηετε. Λδρυτικό μζλοσ του ΛΑΜΔΕΑ,
ιδρυτικό μζλοσ του ΤΕΑΕΤΔΕΑ. Από τθσ ςυςτάςεϊσ του ΛΑΜΔΕΑ μζχρι και ςιμερα, ςασ
ευχαριςτϊ που όλα τα χρόνια αυτά με επιλζξατε. Ιμουνα δίπλα ςασ, αρωγόσ ςασ και κα
ςυνεχίςω να είμαι. Πλοι οι ςυνυποψιφιοι άξιοι. Επιλζξτε τουσ πανάξιουσ. Ευχαριςτϊ.

Γραμματζασ : Ο κφριοσ Λωαννίδθσ Χριςτοσ.

Λωαννίδθσ : Και πάλι καλθμζρα ςασ. Με γνωρίηετε. Μόνο οι καινοφριοι δεν με γνωρίηουν
καλά … με γνωρίςατε καλά πιςτεφω τϊρα. Ξζρετε το «ποιοσ» είμαι, βλζπετε τισ εκδθλϊςεισ
τθσ Τοπικισ μασ, από κει κι φςτερα ςτθ δικιά ςασ τθν κρίςθ είναι. Σασ ευχαριςτϊ.

Γραμματζασ : Ο κφριοσ Καραπατάκθσ Λωάννθσ.

Καραπατάκθσ : Είμαςτε γνωςτοί και γι’ αυτό το λόγο δε κα πρζπει να λζμε πολλά αλλά να
κάνουμε πολφ περιςςότερα. Είμαι τα τελευταία 9 χρόνια πρόεδροσ τθσ Τ.Δ. Ακθνϊν Αττικισ και ςτο απερχόμενο Διοικθτικό Συμβοφλιο, το υπθρζτθςα από τθ κζςθ του
αναπλθρωτι ταμία, όπου κατά τθ διάρκεια τθσ κθτείασ προςπάκθςα να αναμορφϊςουμε
και να παρουςιάςουμε μια πραγματικι εικόνα του Ταμείου όςον αφορά τα ζςοδα και τα
ζξοδά του. Να περιορίςουμε τισ δαπάνεσ και να ςυμβάλω με τθν παρουςία μου ςτθ
δθμιουργία εκδθλϊςεων του Εκνικοφ τμιματοσ, με το οποίο ςυνεργάςτθκα άριςτα όλο
αυτό το χρονικό διάςτθμα. Σασ ευχαριςτϊ πολφ και εφχομαι καλι επιτυχία ςε όλουσ.

Γραμματζασ : Ο κφριοσ Κάρκαλθσ Κυριάκοσ.

Κάρκαλθσ : Καλι ςασ μζρα. Καταρχιν να ςυγχαρϊ το Ρροεδρείο για τθν αξιζπαινθ
πρωτοβουλία να παρουςιαςτοφν όλοι οι υποψιφιοι όπωσ είναι δίκαιο. Με όλουσ
γνωριηόμαςτε πάρα πολφ καλά. Ρροζρχομαι από τθν Τ.Δ. Ρειραιϊσ και νιςων. Στο
Διοικθτικό Συμβοφλιο το απερχόμενο του Εκνικοφ τμιματοσ, ςτθν προςωρινι Διοικοφςα
Επιτροπι του ΤΕΑΕΤΔΕΑ. Κεωρϊ ότι με τισ φτωχζσ μου δυνάμεισ όςο μπόρεςα προςζφερα,
ηθτϊ τθν ψιφο ςασ για να ςυνεχίςω με ότι μπορζςουμε εν πάςθ περιπτϊςει να κάνουμε
και ςτο μζλλον. Επί τθ ευκαιρία να ευχαριςτιςω το Διοικθτικό Συμβοφλιο για τθν αγαςτι
ςυνεργαςία που είχαμε. Και τουσ 8 ςυναδζλφουσ που είμαςτε ςτο Συμβοφλιο και να ςασ
τονίςω ότι και αυτοί που κα μασ ψθφίςουνε και αυτοί που δε κα μασ ψθφίςουν, κζλουμε
πρϊτα φίλουσ και μετά ψθφοφόρουσ. Ευχαριςτϊ πολφ.

Γραμματζασ : Ο κφριοσ Κατςαρόπουλοσ Γεϊργιοσ.

Κατςαρόπουλοσ : Εμζνα κα μου επιτρζψετε να μιλιςω από δω … Να ευχθκϊ καλι επιτυχία
ςε όλουσ τουσ ςυνυποψιφιουσ, κεωρϊ ότι είναι ικανά ςτελζχθ Τ.Δ. και βαςικά κα πρζπει
να επιλζξετε τουσ ικανότερουσ, είναι αυτονόθτο αυτό.

Ζχετε τθν ικανότθτα αυτι. Απλά, κζλω άλλθ μια φορά να ςασ ευχαριςτιςω για τθ μζγιςτθ
τιμι που μου ζχετε κάνει να με επιλζγετε όλα αυτά τα χρόνια και τθν εμπιςτοςφνθ που
δείχνετε ςτο πρόςωπό μου και τθν προςφορά μου ςτθν Ζνωςθ. Σασ ευχαριςτϊ πολφ.

Γραμματζασ : Ο κφριοσ Μαροφντασ Νικόλαοσ.

Μαροφντασ : Οι ςχζςεισ ςυνεργαςίασ και αμοιβαίασ κατανόθςθσ μεταξφ εμζνα και εςάσ
είναι ςαν το παλιό καλό κραςί. Ξεκινά από το 1991 με τθν πρϊτθ κθτεία ςτθν Τ.Δ. Θλείασ

ωσ γενικόσ γραμματζασ και τισ επόμενεσ ζξι κθτείεσ ωσ Ρρόεδροσ μζχρι και ςιμερα. Βζβαια
αυτό ζγινε με τθ ςτιριξθ τθ δικι ςασ και με τθ βοικεια τθ δικι ςασ. Επίςθσ ςτο χϊρο του
ςυνδικαλιςμοφ, τα τελευταία 17 χρόνια είμαι αντιπρόεδροσ ςτθ Δυτικι Ελλάδα ςτο
ςωματείο των Αξιωματικϊν και αντιπρόεδροσ ςτθν Ρανελλινια Ομοςπονδία των
αξιωματικϊν. Αυτό το λζω γιατί ιμουν ο ςυνδετικόσ κρίκοσ μεταξφ τθσ Ζνωςθσ και του
ςωματείου του ςυνδικαλιςμοφ των αξιωματικϊν και βοικθςε αυτό ςε πάρα πολλά κζματα
που ζπρεπε να ζχουμε μία αγαςτι ςυνεργαςία. Για άλλθ μία φορά είμαι υποψιφιοσ αφοφ
τθν προθγοφμενθ τριετία ιμουνα αναπλθρωτισ γραμματζασ ςτο Ελλθνικό Εκνικό τμιμα και
μζλοσ ςτο Ταμείο το επαγγελματικό μασ. Ηθτϊ τθ ςτιριξι ςασ, ηθτϊ τθν εμπιςτοςφνθ ςασ
ςτο πρόςωπό μου. Δεςμεφομαι και υπόςχομαι ότι κα ςυμβάλω ακόμθ περιςςότερο για τθν
Ζνωςθ αφοφ οποιοδιποτε ςχιμα και αναδειχτεί ςτο επόμενο Συμβοφλιο, είναι ςίγουρο και
πρζπει να δουλζψει, γιατί κα κερδίςει θ Ζνωςθ, θ Ελλθνικι Αςτυνομία, θ πολιτεία, οι
οικογζνειζσ μασ και εμείσ οι ίδιοι. Σασ ευχαριςτϊ πολφ.

Γραμματζασ : Ο κφριοσ Μπαλαοφρασ Φϊτιοσ.

Μπαλαοφρασ : Καλθμζρα ςασ. Είμαι ο Φϊτθσ ο Μπαλαοφρασ … Τ.Δ. Κζρκυρασ …(αςαφισ
διάλογοσ) …

… Δεν τα πάω και καλά … Είμαι ο Φϊτθσ ο Μπαλαοφρασ. Υπθρετϊ τθ Διεκνι Ζνωςθ
Αςτυνομικϊν από τθν Τ.Δ. Κζρκυρασ. Εφχομαι καλι επιτυχία ςε όλουσ τουσ υποψιφιουσ και
κα προςπακιςω για το καλφτερο. Ευχαριςτϊ πολφ.

Γραμματζασ : Θ κυρία Ραπαδοποφλου Κωςταντινιά.

Ραπαδοποφλου : Καλθμζρα ςε όλουσ. Εγϊ δραςτθριοποιοφμαι ςτθν Ζνωςθ των Γρεβενϊν.
Στθν Τ.Δ. των Γρεβενϊν είμαι πρόεδροσ. Νζα βζβαια, ζχω λίγα χρόνια ςτθ Διεκνι Ζνωςθ, 7
μόνο, ςε ςχζςθ με πολλοφσ από ςασ είμαι νζα, ζχω μζλλον όμωσ και ελπίηω ςτθ ςτιριξθ …

…(αςαφισ διάλογοσ)…

…Ορίςτε;… Ζχω μζλλον και χρειαηόμαςτε τθ βοικεια όλων ςασ οι νζοι, για να μπορζςουμε
να ςυνεχίςουμε αυτό το κεςμό. Ευχαριςτϊ πολφ. Καλι επιτυχία.

Γραμματζασ : Ο κφριοσ Ραππάσ Βαςίλειοσ.

Ραππάσ : Χρόνια πολλά και από μζνα. Τ.Δ. Χαλκιδικισ. Ξεκίνθςα από τθ κζςθ του ταμία …
πιγα ςτθ κζςθ του γενικοφ γραμματζα και τελευταία τρεισ τριετίεσ είμαι πρόεδροσ.
Ευχαριςτϊ πολφ. … Στο Εκνικό τμιμα κατζχω τθ κζςθ των Δθμοςίων Σχζςεων. Πποιο και να
είναι το αποτζλεςμα ςιμερα, του χρόνου πάλι εδϊ κα είμαςτε. Ευχαριςτϊ πολφ.

Γραμματζασ : Ο κφριοσ Ραυλίδθσ Κεόδωροσ.

Ραυλίδθσ : Γεια ςασ, Χριςτόσ Ανζςτθ. Βρίςκομαι εδϊ με τθν ιδιότθτα του Ρροζδρου τθσ
εξελεγκτικισ επιτροπισ του ΛΑΜΔΕΑ. Ραρακολοφκθςα όλεσ τισ εργαςίεσ τθσ Ζνωςθσ,
άκουςα τουσ προβλθματιςμοφσ και τισ ανθςυχίεσ ςασ. Ριςτεφω ςτισ αρχζσ, πιςτεφω ότι
αυτζσ οι αρχζσ μασ ενϊνουν και με προςωπικι προςφορά ςε ςυλλογικι βάςθ μποροφμε να
πετφχουμε πολλά περιςςότερα.

Μ’ αυτζσ τισ ςκζψεισ ηθτϊ τθν ψιφο ςασ και πιςτεφω ότι κα ανταποκρικϊ ςτισ προςδοκίεσ
ςασ. Δεν κα αναφερκϊ ςτο πρόςωπό μου για οικονομία χρόνου, απλά κα πω ότι ζχω δϊςει
δείγματα γραφισ ςτα Διοικθτικά Συμβοφλια τθσ Τ.Δ. Χαλκιδικισ και του ΛΑΜΔΕΑ που ιδθ
ακόμθ και ςυνεχίηω.

Ευχαριςτϊ πολφ και καλι επιτυχία ςε όλουσ.

Γραμματζασ : Ο κφριοσ Κυριακοφλθσ Μιχαιλ.

Κυριακοφλθσ : Καλθμζρα και από μζνα. Χρόνια πολλά. Θ ακριτικι Αλεξανδροφπολθ είναι
εδϊ. Δθλϊνω καλι επιτυχία ςε όλουσ τουσ υποψθφίουσ. Δε κα πω τίποτα περιςςότερο
γιατί πιςτεφω γνωριηόμαςτε πολλά χρόνια.

Servo per amikeco. Ευχαριςτϊ πολφ.

Γραμματζασ : Θ κυρία άπτθ Πλγα.

άπτθ : Καλθμζρα και από εμζνα. Είμαι θ άπτθ θ Πλγα από τθν Τ.Δ. Λωαννίνων. Ελπίηω για
τουσ πιο πολλοφσ να με γνωρίηετε. Πποιο κι αν είναι το αποτζλεςμα εγϊ κα ςασ αγαπάω
όλουσ και το ξζρετε.

Και καλι επιτυχία και ςτουσ ςυνυποψθφίουσ μου.

¶γνωςτοσ : Καλθμζρα Χριςτόσ Ανζςτθ και χρόνια πολλά. Δεν ιρκα από τθν αρχι του
ςυνεδρίου λόγω ενόσ μικροφ προβλιματοσ υγείασ που είχα.

Το ξεπζραςα, δόξα τω Κεϊ. Ρροζρχομαι από τθν Τ.Δ. Ευρυτανίασ. Χρόνια ςτο κουρμπζτι,
γνωςτόσ ςτουσ περιςςότερουσ.

Εφχομαι καλι επιτυχία ςε όλουσ. Ευχαριςτϊ.

Γραμματζασ : Ο κφριοσ Σκρζκασ Γεϊργιοσ.

Σκρζκασ : Και από μζνα γεια ςασ. Χριςτόσ Ανζςτθ, χρόνια πολλά για όςουσ με γνωρίηετε. Για
όςουσ δε με γνωρίηετε, ζρχομαι από τα Τρίκαλα, είμαι πρόεδροσ των Τρικάλων και από
τουσ ιεροφσ βράχουσ των Μετεϊρων. Για πολλοφσ από ςασ, ζχετε ζρκει, ζχουμε γνωριςτεί
εκεί, ζχουμε διαςκεδάςει, ζχουμε επιςκεφκεί τθν περιοχι μασ και τον ορεινό όγκο των
Τρικάλων. Ζχετε δει λίγο - πολφ τι μπορϊ να κάνω, τι βοικεια ζχω προςφζρει, και πάντα
μζςα ςτο servo per amikeco. Ιμουνα, είμαι και κα είμαι πιςτόσ ςτο servo per amikeco.
Τίποτα άλλο δεν ζχω να πω. Εφχομαι καλι επιτυχία ςε όλουσ τουσ ςυναδζλφουσ.

Γραμματζασ : Ο κφριοσ Σταςινόσ Νικόλαοσ.

Σταςινόσ : Καλθμζρα ςασ και από μζνα και χρόνια πολλά. Είμαι ο Σταςινόσ ο Νίκοσ, είμαι
πρόεδροσ τθσ Τ.Δ. Φκιϊτιδασ, είμαι μζλοσ τθσ Λ..Α. εδϊ και 25 χρόνια και
δραςτθριοποιοφμαι ςτθν Τ.Δ. Φκιϊτιδασ εδϊ και 10 χρόνια.

Και κα ςυνεχίςω να προςφζρω τισ υπθρεςίεσ μου. Ευχαριςτϊ πολφ.

Καλι επιτυχία ςε όλουσ μασ.

Γραμματζασ : Ο κφριοσ Τηανακάκθσ Γεϊργιοσ.

Τηανακάκθσ : Καλθμζρα και από μζνα …

… (αςαφισ διαλόγοσ) …

Είμαι ο Τηανακάκθσ ο Γιϊργοσ από τθν Τ.Δ. Χανίων. Ριςτεφω οι περιςςότεροι με γνωρίηετε.
Είχαμε κάνει και προςυνζδριο, ςασ είχαμε φιλοξενιςει, πιςτεφω να περάςετε καλά …
Ριςτεφω ότι ζχω τθ δφναμθ, τθ κζλθςθ, δεν ζχω υποχρεϊςεισ άλλεσ, αςχολοφμαι ςα χόμπι
με το Λ..Α. Ηθτάω τθν ψιφο ςασ και εφχομαι και ςτουσ ςυναδζλφουσ τουσ
ςυνυποψθφίουσ, καλι επιτυχία.

Γραμματζασ : Ο κφριοσ Τρίγκασ Νικόλαοσ να προςζλκει.

Τρίγκασ : Γεια ςασ και πάλι. Εγϊ δεν είμαι των λόγων. Εδϊ και 27 χρόνια υπιρξα ιδρυτισ
τθσ Τ.Δ. Θμακίασ. Από τότε μζχρι και ςιμερα τυχαίνει να είμαι ανελλιπϊσ μζλοσ του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Τ.Δ. Θμακίασ. Πςοι ςυνάδελφοι ζτυχε να περάςετε από τθ
Βζροια πιςτεφω ότι υπθρετιςαμε κετικά το servo per amikeco. Σασ κυμίηω τθν πρόςφατθ
Φιλικι Συνάντθςθ που κάναμε ςτθ Βζροια. Ριςτεφω να περάςατε καλά. Ιταν κετικά τα
ςχόλια. Και μζςα από τθν … αν εκλεγϊ ςτο Εκνικό τμιμα και μζςα από αυτζσ τισ
αρμοδιότθτεσ που κα μου ανατεκοφν, πιςτεφω ότι κα τισ υπθρετιςω με τον ίδιο ηιλο, με το
ίδιο κακικον, με τθν ίδια αγάπθ που υπθρετϊ για 27 χρόνια τθν Τ.Δ. Θμακίασ. Εφχομαι ςε
όλουσ τουσ ςυναδζλφουσ οι οποίοι είναι υποψιφιοι καλι επιτυχία και να ςυνεχίςουμε να
είμαςτε αγαπθμζνοι και μετά το ςυνζδριο. Κατά τθ διάρκεια των ςυηθτιςεων ςίγουρα
υπιρξαν κάποιεσ αντεγκλιςεισ, Αυτζσ περιορίηονται, παραμζνουν μζςα ςε αυτι τθν
αίκουςα και ςυνεχίηουμε πάλι να είμαςτε αγαπθμζνοι όπωσ ξζρουμε τόςα χρόνια.
Ευχαριςτϊ πολφ.

Γραμματζασ : Ο κφριοσ Τςεκοφρασ Σταφροσ.

Τςεκοφρασ : Καλθμζρα και χρόνια πολλά ςε όλεσ και όλουσ. Χριςτόσ Ανζςτθ. Βρεκικαμε
εδϊ, ςτθ γθ των Ολφμπιων κεϊν για να εξελζξουμε τα νζα μζλθ του Εκνικοφ τμιματοσ.

Κεωρϊ και πιςτεφω προερχόμενοσ από τθν Τ.Δ. Αχαΐασ ότι επί των θμερϊν μου και κάτω …
και με τθ ςυμβολι, να το πω ςωςτά, των ςυνεργατϊν μου, εξυψϊςαμε τθν Τ.Δ. Αχαΐασ.
Διπλαςιάςαμε ςχεδόν τα μζλθ τθσ, επιδείξαμε ζργο, είμαςτε δυνατά θ τρίτθ Τ.Δ. ςτθν
Ελλάδα και νομίηω και πιςτεφω ότι αξίηει να εκπροςωπιςουμε και το Εκνικό τμιμα. Με
αυτζσ τισ λίγεσ κουβζντεσ και με τισ ευχαριςτίεσ τόςο ςτον πρόεδρο του ςυνεδρίου και ςτα
αξιότιμα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Εκνικοφ τμιματοσ, για όλθ τθ
ςυμπαράςταςθ ςτθ διάρκεια τθσ κθτείασ μου ωσ πρϊθν προζδρου τθσ Τ.Δ. Αχαΐασ. Κα
ικελα να ςασ διαβεβαιϊςω όλουσ αλλά και όςουσ βρίςκονται ςτο πάνελ ότι κα δϊςω όλεσ
μου τισ δυνάμεισ από τθ ςτιγμι που κα με επιλζξετε, για το καλό του Εκνικοφ τμιματοσ. Με
αυτά τα λίγα λόγια ηθτϊ τθ ςτιριξι ςασ και εφχομαι ςε όλουσ τουσ ςυνυποψθφίουσ μου
καλι επιτυχία. Ευχαριςτϊ.

Γραμματζασ : Ο κφριοσ Χαρπαντίδθσ Γεϊργιοσ να προςζλκει.

Χαρπαντίδθσ : Γεια ςασ και από μζνα. Είμαι ο πρόεδροσ τθσ Τ.Δ. Καβάλασ και ιδρυτισ τθσ
Τ.Δ. Εκπροςωπϊ τθν Τ.Δ. τα τελευταία δεκαζξι χρόνια, με ζνα ςυνζδριο ςτθ Κάςο το οποίο
εςείσ κα κρίνετε αν ιταν επιτυχθμζνο ι όχι, και επειδι δεν κζλω να τθν πατιςω ςαν κάποιο
πολιτικό ο οποίοσ είπε : « δεν κζλω τθν ψιφο ςασ αλλά τθν αγάπθ ςασ », εγϊ ηθτάω και τθν
αγάπθ ςασ και τθν ψιφο ςασ. Καλι επιτυχία ςε όλουσ.

Γραμματζασ : Ο κφριοσ Χράπασ Ραντελισ να προςζλκει.

Χράπασ : Και από μζνα καλθμζρα. Είμαι ο Ραντελισ ο Χράπασ πρόεδροσ τθσ Τ.Δ. Σερρϊν. Τα
τελευταία ζξι χρόνια δραςτθριοποιοφμαι ςτισ Σζρρεσ από τθν πλευρά του … από τθ κζςθ
του προζδρου τα πρϊτα τρία, από του αντιπροζδρου τα υπόλοιπα τρία. Τϊρα
επανεξελζγθν, πριν από δεκαπζντε μζρεσ πάλι ςτθ κζςθ του προζδρου. Ηθτϊ τθν ψιφο ςασ
αλλά πριν φτάςω εκεί ικελα να ςασ πω ζνα πράγμα που ςυηθτοφςαμε και ςιμερα το πρωί
με τον φίλο μου τον Ταξιάρχθ.

Το δυςκολότερο για όλουσ μασ, από τθν πλευρά του ψθφοφόρου κα ςασ πω, είναι το
ποιοφσ δεν κα ςυμπεριλάβεισ ςτισ επιλογζσ ςου να ψθφίςεισ. Αυτό είναι το δυςκολότερο
πιςτεφω για όλουσ εμάσ. Είναι όλοι άξιοι, καλι επιτυχία εφχομαι ςε όλουσ και αφριο κα
είμαςτε πάλι όλοι φίλοι και κα γλεντάμε πάλι μαηί. Δεν το ςυηθτάμε. Ευχαριςτϊ πολφ.

Γραμματζασ : Να προςζλκει ο κφριοσ Χριςτοδουλισ Χριςτόδουλοσ. Χριςτοδουλισ : Ελπίηω
να είμαι ο τελευταίοσ και τυχερόσ. Για όςουσ δε με γνωρίηουν είμαι ο Χριςτοδουλισ
Χριςτόδουλοσ. Ξεκίνθςα το 1992 από τθν Τ.Δ. Χαλκιδικισ και είμαι υπεριφανοσ γι αυτό. Και

τα τελευταία χρόνια είμαι υπεφκυνοσ Δθμοςίων Σχζςεων τθσ Τ.Δ. Κεςςαλονίκθσ. Κα είναι
ιδιαίτερθ τιμι για μζνα να μου δϊςετε τθν ευκαιρία με τθν ψιφο ςασ, να υπθρετιςω για
ακόμα μια φορά το κεςμό και το ςκοπό του servo per amikeco. Μζςω του Δ.Σ. του Εκνικοφ
τμιματοσ. Ελπίηω ότι και αυτι τθ φορά κα βγοφμε αδελφωμζνοι και ενωμζνοι από αυτό το
ςυνζδριο. Καλι επιτυχία ςε όλουσ ςασ. Ευχαριςτϊ.

Γραμματζασ : Στο ςθμείο αυτό τελείωςαν οι υποψιφιοι για το Δ.Σ. Εδϊ λοιπόν μποροφμε
να βάλουμε από 1 ζωσ 11 ςταυροφσ, αριςτερά ςτο ψθφοδζλτιο.

Αυτό το λζμε για κάποιουσ καινοφργιουσ που δεν ζχουν ξαναψθφίςει, αν υπάρχουν…
Μποροφμε να βάλουμε και δεξιά, αριςτερά ςυνικωσ … υπάρχει κουτί ςτθν αριςτερι
πλευρά, μασ βοθκάει να ψθφίηουμε αριςτερά και για τθ διαλογι αυτό νομίηω ότι
διευκολφνει.

Κα ςυνεχίςουμε τθν ανάγνωςθ με τουσ υποψιφιουσ για τθν Εξελεγκτικι Επιτροπι. Εδϊ
ζχουμε από 1 ζωσ 3 ςταυροφσ. Και ξεκινάμε πάλι με αλφαβθτικι ςειρά από τον κφριο
Βόγδο Ηιςθ.

…(αςαφισ διάλογοσ)…

Βόγδοσ : Καλθμζρα ςασ. Εφχομαι καλι επιτυχία ςε όλουσ ςασ και αν κατά τθ διαδρομι μου
πίκρανα κάποιον, ηθτϊ ταπεινά ςυγγνϊμθ.

Ευχαριςτϊ πάρα πολφ.

Γραμματζασ : Ακολουκεί ο κφριοσ Θλιάκθσ Ελευκζριοσ.

Θλιάκθσ : Καλθμζρα ςασ και χρόνια ςασ πολλά. Θλιάκθσ Ελευκζριοσ από τθν Τ.Δ.
Χαλκιδικισ. Εφχομαι ςε όλουσ τουσ υποψθφίουσ του Εκνικοφ τμιματοσ καλι επιτυχία. Καλι
επιτυχία. Είμαι κι εγϊ υποψιφιοσ για τθν Εξελεγκτικι Επιτροπι. Σασ ευχαριςτϊ πολφ.

Γραμματζασ : Να προςζλκει ο κφριοσ Καςίμοσ Σωτιριοσ.

Καςίμοσ : Γεια ςασ και από μζνα. Είμαι από τθν Τ.Δ. Αρκαδίασ. Είναι πρϊτθ φορά που
αςχολοφμαι ςαν υποψιφιοσ, ζχω λίγο τρακ. Φαίνεται βζβαια … δεν ζχω ξαναμιλιςει πάλι
ςε μικρόφωνο γι’ αυτό. Εφχομαι ςε όλουσ καλι επιτυχία κι ευχαριςτϊ πάρα πολφ.

Γραμματζασ : Να προςζλκει ο κφριοσ Κατςαμάσ Νικόλαοσ.

Κατςαμάσ : Καλι ςασ μζρα. Χρόνια πολλά ςε όλουσ. Νομίηω … ποτζ. Νομίηω ότι με κατζχετε
όλοι ςασ. Κι εγϊ κα ςασ πω ότι το 1987 ίδρυςα τθν Τ.Δ. Φκιϊτιδασ και ίςωσ είμαι ο
μοναδικόσ που διϊχκθκα για τθ Διεκνι Ζνωςθ Αςτυνομικϊν. Ζφαγα ζξι μινεσ απόςπαςθ
ςτθν Ακινα επειδι ίδρυςα τθν Τ.Δ. Φκιϊτιδασ. Τζλοσ πάντων, χαλάλι πάνε αυτά, γι’ αυτό
είμαςτε εδϊ.

Στο ενεργθτικό μου ωσ πρόεδροσ τθσ Τ.Δ. Φκιϊτιδασ ζχω από μία προςυνεδριακι που ζχω
διοργανϊςει ςτα Καμζνα Βοφρλα, οι περιςςότεροι ιςαςταν εκεί, με είδατε, ςασ είδα. Ζχω
κάνει δφο αδελφοποιιςεισ, μία με τθν Ρολωνία τθν πόλθ Ντιηζηοφ και μία με τθν Ράφο. Με
πάρα πολλζσ εκδρομζσ, εκδθλϊςεισ διάφορεσ, θμερίδεσ… Είμαι εγϊ για ςασ, να δουλζψω
για ςασ, ανικω ςε εςάσ. Και ςτθν πατρίδα μου τθν Κριτθ λζνε ότι «το ςπίτι μου είναι
ανοιχτό και θ τάβλα μου ςτρωμζνθ και μπαινοβγαίνουν οι φίλοι μου». Και οι φίλοι μου
είςτε εςείσ. Τα αδζρφια μου. Ευχαριςτϊ πολφ.

Γραμματζασ : Να προςζλκει ο κφριοσ Κίτςιοσ Σπφροσ.

Κίτςιοσ : Είμαι τθσ Τ.Δ. Λωαννίνων. Είμαι από το 1980 μζλοσ τθσ Λ..Α.

Είμαι ιδρυτισ, το 1988 που ιδρφςαμε ςτα Γιάννενα τθν Τ.Δ. και από τότε, επί 23 χρόνια
είμαι ςυνζχεια ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο. Εγϊ ςασ περιμζνω ςτο Ρροςυνζδριο που κα γίνει
ςτουσ Αγίουσ Σαράντα, ςτθ Βόρεια Ιπειρο.

Τίποτε άλλο. Εφχομαι ςε όλουσ καλι επιτυχία.

Γραμματζασ : Ο κφριοσ Λφτρασ Κωνςταντίνοσ.

Λφτρασ : Εμείσ που είμαςτε ςτο τζλοσ ζχουμε ζνα πρόβλθμα. Τα ζχουν πει όλοι οι
προθγοφμενοι. Ρρζπει να βροφμε κάτι άλλο… Πταν γράφω, πολλοί γνωρίηετε ότι
αρκρογραφϊ, μιλάω με το μυαλό του. Τϊρα που μιλάω, γράφω με τθν καρδιά και τθν
ψυχι. Κα πω λοιπόν δφο λόγια. Και δυςτυχϊσ κα επαναλάβω αυτά που είπαν οι
προθγοφμενοι. Αλλά από τθν καρδιά και τθν ψυχι. Servo per amikeco και προςζξτε και το
δεφτερο, καλι, καλι επιτυχία. Σε όλουσ τουσ υποψθφίουσ και του Δ. Σ. και τθσ Εξελεγκτικισ
επιτροπισ. Ευχαριςτϊ πολφ.

Γραμματζασ : Να προςζλκει θ κυρία ϊμα Φωτεινι.

ϊμα : Καλθμζρα και από μζνα. Είμαι θ ϊμα Φωτεινι, είμαι πρόεδροσ τθσ Τ.Δ. Κοηάνθσ
και επειδι κεωρϊ ότι θ εμπειρία του παλιοφ πρζπει να ςυνδυάηεται με τθ διάκεςθ του
νζου, ηθτϊ τθ ςτιριξι ςασ. Ευχαριςτϊ.

Γραμματζασ : Να προςζλκει ο κφριοσ Σκάρλιοσ Μθνάσ.

Σκάρλιοσ : Γεια ςασ και από μζνα. Είμαι ο Σκάρλιοσ Μθνάσ. Ρρόεδροσ τθσ Τ.Δ. Δράμασ. Οι
περιςςότεροι από ςασ με γνωρίςατε ςτθν 6θ Φιλικι Συνάντθςθ ςτθ Δράμα. Είμαι από το
2000 μζλοσ τθσ Διεκνοφσ Ζνωςθσ και το 2007 εξελζγθ για πρϊτθ φορά πρόεδροσ ςτθν Τ.Δ.
όπου επανεξελζγθ και φζτοσ, πριν από ζνα περίπου μινα, για δεφτερθ ςυνεχι τριετία.
Ρρϊτθ φορά κατεβαίνω ωσ υποψιφιοσ ςε Εκνικό επίπεδο. Ηθτϊ τθ ςτιριξι ςασ και
δθλϊνω ότι κα εργαςτϊ για το καλό τθσ Ζνωςθσ. Ευχαριςτϊ.

Γραμματζασ : Τελείωςε ο κατάλογοσ των υποψθφίων. Εφχομαι ςε όλουσ καλι επιτυχία.

Ρρόεδροσ : Κα κάνουμε ζνα μικρό διάλειμμα να ξεκουραςτοφμε όλοι.

Κα παρακαλοφςα δζκα λεπτάκια μόνο. Να επιςτρζψουμε με τα κζματα του ΛΑΜΔΕΑ.

ΔΛΑΛΛΕΛΜΑ

18Θ ΓΕΝΛΚΘ ΣΥΝΕΛΕΥΣΘ ΛΑΜΔΕΑ

Ρρόεδροσ : Αρχίηει θ ςυηιτθςθ των κεμάτων ΛΑΜΔΕΑ.

Είναι 5 τα κζματα που υπάρχουν ςτθν θμεριςια διάταξθ.

Ρροτείνω να ακοφςουμε πρϊτα όλουσ τουσ ειςθγθτζσ και ςτθ ςυνζχεια να ακολουκιςουν
ψθφοφορίεσ. Να ξεκινιςουμε με τθν ζγκριςθ των πεπραγμζνων του οικονομικοφ
απολογιςμοφ ζτουσ 2010. Κα μασ μιλιςει ο πρόεδροσ του ΛΑΜΔΕΑ.

Ρρόεδροσ ΛΑΜΔΕΑ : Χρόνια πολλά, Χριςτόσ Ανζςτθ ςε όλουσ.

Κα ικελα να ςυγχαρϊ από τθ κζςθ αυτι το Ελλθνικό Εκνικό τμιμα και τθν Τ.Δ. Ριερίασ για
τθν άριςτθ διοργάνωςθ του ςυνεδρίου. Επίςθσ να ςυγχαρϊ τουσ εκπροςϊπουσ
ςυναδζλφουσ νζουσ και νζεσ, που εξελζγθςαν πρόςφατα ςτισ Τ.Δ. και να ευχθκϊ ςε όλουσ
τουσ υποψθφίουσ καλι επιτυχία.

Εγϊ ςυνειδθτά απζχω και από υποψθφιότθτεσ Τ.Δ. Κορινκίασ και το Εκνικό τμιμα διότι
μετά από ςυνειςφορά τθσ Τ.Δ. Κορινκίασ και ςτο ΛΑΜΔΕΑ, μετά από 15 χρόνια πρόεδροσ
τθσ Τ.Δ. Κορινκίασ και 3 χρόνια γραμματζασ και δφο κθτείεσ ςτο ΛΑΜΔΕΑ, πιςτεφω ότι
πρζπει να προωκθκοφν νζα άτομα και να ςυνδυαςτοφν με τθν εμπειρία των παλαιοτζρων.
Ευχαριςτϊ.

Τθν 15θ Γενικι Συνζλευςθ των μελϊν του ΛΑΜΔΕΑ εξουςιοδότθςε ομόφωνα το Δ.Σ. του
ΛΑΜΔΕΑ όπωσ προβεί ςτθν παφςθ λειτουργίασ όποτε αυτό κρίνει δόκιμο. Κατόπιν τοφτου
το Δ.Σ. του ΛΑΜΔΕΑ ςτθν ςυνεδρίαςι του ςτισ

14-09-2010 αποφάςιςε ομόφωνα τθν παφςθ λειτουργίασ του ΛΑΜΔΕΑ.

Από 30-09-2010 ανάκεςε τον οικονομικό … τθν εκκακάριςθ του ΛΑΜΔΕΑ ςτθν εταιρεία
«ΣΥΝΕΓΑΗΟΜΕΝΟΛ ΟΚΩΤΟΛ ΛΟΓΛΣΤΕΣ» Φωκίωνοσ Νζγρθ ςτθν Ακινα. Επίςθσ απζςτειλε
αυκθμερόν ζγγραφο ςτθν AMUDI – ΕΜΡΟΛΚΘ ΤΑΡΕΗΑ για ενθμζρωςι τθσ και με τθν
εντολι όπωσ προβεί ςτισ 30-09-2010, ςτθ μεταφορά των προκεςμιακϊν κατακζςεων του
ΛΑΜΔΕΑ, ςτον υπ’ αρικμόν 83850451 λογαριαςμό επενδφςεων του ΛΑΜΔΕΑ, προκειμζνου
το ποςό αυτό να μεταφερκεί με νεϊτερθ επιςτολι μασ, ςτουσ δικαιοφχουσ μζλθ μασ που
εντάχκθκαν ςτο ΤΕΑΕΤΔΕΑ.

Για το 2010 ενιςχφςαμε χρθματικά ςυναδζλφουσ :

120 θμζρεσ νοςθλείασ Χ 20 ευρϊ 2.400,00 (δφο χιλιάδεσ τετρακόςια) ευρϊ.

Για κανάτουσ 20.000,00 (είκοςι χιλιάδεσ) ευρϊ ςε δφο περιπτϊςεισ εν υπθρεςία
ςυντεταγμζνθ.

Ππωσ είχαμε πει ότι … ςτο προθγοφμενο ςυνζδριο ςτθ όδο ςτο ΛΑΜΔΕΑ δεν υπιρχε
ΒΛΒΛΛΟ ΚΑΤΑΓΑΦΘΣ ΡΕΛΟΥΣΛΑΣ του ΛΑΜΔΕΑ, καταγράψαμε όλθ τθν περιουςία του
ΛΑΜΔΕΑ λεπτομερϊσ με ειδικι Επιτροπι και ςτισ 12-01-2011 ςτα γραφεία του ΛΑΜΔΕΑ
ζγινε παράδοςθ και παραλαβι του υλικοφ.

Πςον αφορά για τθν εκκακάριςθ ιτανε το χρθματικό ποςό 7.947.782,00 (εφτά
εκατομμφρια εννιακόςιεσ ςαράντα εφτά χιλιάδεσ εφτακόςια ογδόντα δφο) ευρϊ, να
αποδοκοφν ςε ςυνταξιοφχουσ με επιταγζσ μζςω τραπεηϊν και απευκείασ μεταφορά ςτουσ
λογαριαςμοφσ. Θ εκκακάριςθ ζγινε κανονικά, ζνα υπόλοιπο χρθματικό ποςό κεωρϊ, που
κα προκφψει μετά και από τα ζξοδα αυτοφ του ςυνεδρίου, κα πάει ςτο νζο Συμβοφλιο του
καινοφριου Επαγγελματικοφ Ταμείου για πζντε χρόνια, μιπωσ τυχόν χρειαςτοφν κάποιεσ
αποηθμιϊςεισ και μετά τθν πάροδο των πζντε ετϊν, κα περιζλκει ςε ίςα μερίδια ςτισ
ατομικζσ μερίδεσ των ςυναδζλφων μελϊν που προζρχονται από τον πρϊθν ΛΑΜΔΕΑ.

Επίςθσ ςυμμετείχαμε ςτισ 04 Λουνίου το 2010 ςτθ Δράμα ςτθ Φιλικι Συνάντθςθ Λ..Α. και
Ελλθνικοφ Εκνικοφ τμιματοσ, ςτθν οποία ςυμμετζχει ο υποφαινόμενοσ ωσ πρόεδροσ του
ΛΑΜΔΕΑ. Ενθμερϊςαμε εκεί τουσ εκπροςϊπουσ Τ.Δ. για τθν εκκακάριςθ. Κα ικελα από
αυτι τθ κζςθ να ευχαριςτιςω και το Εκνικό τμιμα και τθν Τ.Δ. Δράμασ για τθν άριςτθ
οργάνωςθ τθσ Φιλικισ Συνάντθςθσ και ειδικά τον πρόεδρο τον κφριο Σκάρλιο και το
Διοικθτικό Συμβοφλιο. Επίςθσ με τθν αγγελία του κανάτου του επίτιμου προζδρου τθσ Λ..Α.

του Ελλθνικοφ Εκνικοφ τμιματοσ και επίτιμου Γενικοφ Γραμματζα Δ.Σ. του ΛΑΜΔΕΑ
Κωνςταντίνου Καλογερόπουλου ςτισ 12-01 του ϋ11 το Δ.Σ. του ΛΑΜΔΕΑ ςτθ ςυνεδρίαςι
του αποφάςιςε ομόφωνα όπωσ εκ μζρουσ του παραςτεί ςτθ νεκρϊςιμθ ακολουκία, ο
κφριοσ Ραυλίδθσ Κεόδωροσ πρόεδροσ τθσ εξελεγκτικισ επιτροπισ του ΛΑΜΔΕΑ ςτισ 13-012011 και ϊρα 15:00 ςτον Λερό Ναό τθσ Αγίασ Σοφίασ Κεςςαλονίκθσ. Επειδι εμείσ είχαμε
Διοικθτικό Συμβοφλιο εκείνθ τθν θμζρα και δεν μποροφςαν να παραςτοφν κάποιοι από το
Διοικθτικό Συμβοφλιο. Ο εκλιπϊν αντιπροςϊπευε τθ ηωντανι ιςτορία τθσ Λ..Α. και του
ΛΑΜΔΕΑ. Ιταν δραςτιριοσ και αποτελεςματικόσ, χαριςματικόσ και πολφ αγαπθτόσ. Θ
απϊλεια του άφθςε δυςαναπλιρωτο κενό ςτθν κοινωνία τθσ Λ..Α. και του ΛΑΜΔΕΑ. Ασ
είναι αιϊνια θ μνιμθ του, το πζραςμα από τθν πρόςκαιρθ αυτι ηωι κα αποτελζςει
παρακατακικθ για όλουσ μασ. Ωσ τελευταίοσ πρόεδροσ του ΛΑΜΔΕΑ κα ικελα να
ευχαριςτιςω από τθ κζςθ αυτι κερμά τουσ ιδρυτζσ του ΛΑΜΔΕΑ, όπωσ ιταν ο κφριοσ
Καλογερόπουλοσ, ο κφριοσ Βαςιλάκθσ, ο κφριοσ Κολιάκθσ, ο κφριοσ Νικολόσ, ο κφριοσ
Κατςαρόπουλοσ, οι οποίοι κυςίαςαν τον ελεφκερο χρόνο τουσ είτε ςε βάροσ των
υπθρεςιακϊν τουσ κακθκόντων είτε ςε βάροσ των οικογενειϊν τουσ, προςφζροντασ
εκελοντικά ςε αυτό το λογαριαςμό με αποτζλεςμα ςε μία δεκαετία οι ςυνάδελφοι μζλθ να
ενιςχυκοφν χρθματικά με πλζον από 1.500.000,00 (ενάμιςι εκατομμφριο) ευρϊ, για
νοςθλείεσ και κανάτουσ. Τζλοσ κα ικελα να ευχαριςτιςω κερμά όλουσ τουσ ςυναδζλφουσ
και τα μζλθ που αγκάλιαςαν, αγάπθςαν και εμπιςτεφτθκαν το ΛΑΜΔΕΑ. Καλϊ όλουσ τουσ
εν ενεργεία ςυναδζλφουσ να δείξουν τθν ίδια αγάπθ και εμπιςτοςφνθ ςτο ΤΕΑΕΤΔΕΑ, διότι
τουσ αφορά ειδικά ςιμερα ςε δφςκολεσ οικονομικζσ ςυγκυρίεσ, κα ζχουν μεγάλθ ανάγκθ
το ΤΕΑΕΤΔΕΑ αφριο μεκαφριο κι όταν γυρίςετε ςτισ Τοπικζσ ςασ Διοικιςεισ να ενθμερϊςετε
τουσ ςυναδζλφουσ για τθν αναγκαιότθτα του νζου μασ Ταμείου. Τζλοσ ευχαριςτϊ τουσ
ςυνεργάτεσ - ςυναδζλφουσ μζλθ του τελευταίου Διοικθτικοφ Συμβουλίου του ΛΑΜΔΕΑ, για
τθν εμπιςτοςφνθ που μου ζδειξαν κατά τθ διάρκεια εκκακάριςθσ του ΛΑΜΔΕΑ λόγω
παφςθσ λειτουργίασ. Ομοίωσ και το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Λ..Α. του Ελλθνικοφ Εκνικοφ
τμιματοσ.

Εδϊ κα ικελα να επιςθμάνω ότι για τθν εκκακάριςθ με βοικθςε πάρα πολφ ο κφριοσ
Κατςαρόπουλοσ του Εκνικοφ τμιματοσ, ο Γενικόσ Γραμματζασ του ΛΑΜΔΕΑ ο κφριοσ
Κεοχάρθσ Κωνςταντίνοσ και ο κφριοσ Σπφροσ ο Γραμματζασ που ζχουμε ςτο Εκνικό τμιμα,
για να μποροφμε να κάνουμε καλι και ςωςτι εκκακάριςθ. Τϊρα όςον αφορά για τθν
ζκκεςθ εκκακάριςθσ του ΛΑΜΔΕΑ πρζπει να είναι ο Κατςαρόπουλοσ που είναι ταμίασ ι να
τθ διαβάςει ο κφριοσ … Κα τθ διαβάςει ο γραμματζασ… Ο κφριοσ Κεοχάρθσ κα αναγνϊςει
τθν ζκκεςθ εκκακάριςθσ. Αναλυτικά, ζτςι;

Κεοχάρθσ : Καλθμζρα και πάλι.

Κατά τθν ζναρξθ τθσ εκκακάριςθσ τθσ 01-01-2010 εμφανιηόταν ςτον ιςολογιςμό του
ΛΑΜΔΕΑ θ υποχρζωςθ του λογαριαςμοφ προσ τα μζλθ του 7.997.113,18 (επτά
εκατομμφρια εννιακόςιεσ ενενθνταεπτά χιλιάδεσ εκατόν δεκατρία κόμμα δζκα οχτϊ) ευρϊ

το οποίο αφοροφςε αποκλειςτικά το Αποκεματικό Γ εφόςον κατά τθν 31-12-2009 είχαν
διανεμθκεί τα Αποκεματικά Α και Β ςτισ ατομικζσ μερίδεσ των μελϊν. Βάςει αναλυτικισ
καταςτάςεωσ τθν οποία εξζδωςε ο αναλυτισ θ PRUDENTIAL, θ υποχρζωςθ του
λογαριαςμοφ απζναντι ςτα μζλθ ιταν 7.938.769,81 (επτά εκατομμφρια εννιακόςιεσ
τριανταοκτϊ χιλιάδεσ επτακόςια εξιντα εννζα κόμμα ογδόντα ζνα) ευρϊ, ενϊ
διαμορφϊκθκε μετά τισ διορκωτικζσ κινιςεισ εκκακάριςθσ ςε 7.947.782,92 (επτά
εκατομμφρια εννζα ςαράντα επτά χιλιάδεσ επτακόςια ογδόντα δφο κόμμα ενενιντα δφο)
ευρϊ, τα οποία αποδόκθκαν ωσ εξισ :

Με επιταγζσ 527.224,11 (πεντακόςιεσ είκοςι επτά χιλιάδεσ διακόςια είκοςι τζςςερα κόμμα
ζντεκα) κυρίωσ ςε ςυνταξιοφχουσ.

Μζςω τραπεηϊν. 2.178.443,45 (δφο εκατομμφρια εκατόν εβδομθνταοκτϊ χιλιάδεσ
τετρακόςια ςαράντα τρία κόμμα ςαράντα πζντε) από αρχείο μιςκοδοςίασ.

Μεταφορά ςε ΤΕΑΕΤΔΕΑ 5.242.115,36 (πζντε εκατομμφρια διακόςιεσ ςαράντα δφο χιλιάδεσ
εκατόν δεκαπζντε κόμμα τριάντα ζξι) για τα μζλθ εν ενεργεία τα οποία μετζφεραν τθν
ατομικι τουσ μερίδα ςτο ΤΕΑΕΤΔΕΑ.

Συνολικό αποτζλεςμα το προαναφερκζν : 7.947.782,92 (επτά εκατομμφρια εννζα ςαράντα
επτά επτά ογδόντα δφο κόμμα ενενθνταδφο) ευρϊ.

Αποτελζςματα κατά τθν εκκακάριςθ.

Ζςοδα εκκακάριςθσ.

Ζκτακτα ζςοδα εκκακάριςθσ 15.168,11 (δεκαπζντε χιλιάδεσ εκατόν εξιντα οχτϊ κόμμα
ζντεκα).

Τόκοι προκεςμιακϊν κατακζςεων 17.859,81 (δεκαεπτά χιλιάδεσ οχτακόςια πενιντα εννζα
κόμμα ογδόντα ζνα).

Ριςτωτικοί Τόκοι Τραπεηϊν - Ζςοδα 18.088,63 (δεκαοχτϊ χιλιάδεσ μθδζν ογδόντα οχτϊ
κόμμα εξιντα τρία).

Και ςυνολικά 51.116,55 (πενθνταμία χιλιάδεσ εκατόν δεκαζξι ευρϊ κόμμα πενιντα πζντε).

Ζξοδα εκκακάριςθσ.

Νοςιλια Μελϊν 2.400,00 (δφο χιλιάδεσ τετρακόςια) ευρϊ.

Αποηθμιϊςεισ Κανάτων και Μ.Ο.Α. 20.000,00 (είκοςι χιλιάδεσ).

Αμοιβζσ Ελεγκτϊν Λογιςτϊν : 11.362,00 (ζντεκα χιλιάδεσ τριακόςια εξιντα δφο) ευρϊ.

Ταχυδρομικά - Τθλεφωνικά τζλθ : 2.688,75 (δφο χιλιάδεσ εξακόςια ογδόντα οχτϊ κόμμα
εβδομιντα πζντε) ευρϊ.

Γραφικι Φλθ 14,15 (δζκα τζςςερα κόμμα πζντε) ευρϊ.

Ζξοδα Διοικθτικοφ Συμβουλίου και Συνεδρίων : 14.788,80 (δεκατζςςερισ χιλιάδεσ
επτακόςια ογδόντα οχτϊ κόμμα ογδόντα) ευρϊ.

Ζξοδα Γραμματείασ 7.280,00 (εφτά χιλιάδεσ διακόςια ογδόντα)ευρϊ.

Αμοιβι Διαχειριςτι : 2.807,21 (δφο χιλιάδεσ οχτακόςια εφτά κόμμα είκοςι ζνα) ευρϊ.

Ζξοδα Αποςτολισ Επιςτολϊν : 1.551,38 (χίλια πεντακόςια πενιντα ζνα κόμμα τριάντα οχτϊ)
ευρϊ.

Χρεωςτικοί Τόκοι - Ζξοδα Τραπεηϊν : 448,00 (τετρακόςια ςαράντα οχτϊ) ευρϊ.

Ζκτακτα Ζξοδα Εκκακάριςθσ : 275,60 (διακόςια εβδομιντα πζντε κόμμα εξιντα).

Συνολικά : 63.536,24 (εξθντατρείσ χιλιάδεσ πεντακόςια τριανταζξι κόμμα είκοςι τζςςερα).

…(αςαφισ παρζμβαςθ)…

Συνολικό αποτζλεςμα αρνθτικό : 12.000 (δϊδεκα χιλιάδεσ) …

… (αςαφισ διάλογοσ) …

Καλϊσ. Και ερχόμαςτε ςτθν …

Ρρόεδροσ : Ραρακαλείται ο πρόεδροσ τθσ εξελεγκτικισ επιτροπισ ο κφριοσ Ραυλίδθσ να
λάβει το λόγο. Στο βιμα.

Ραυλίδθσ : Να ςυγχαρϊ τουσ ςυντελεςτζσ τθσ διοργάνωςθσ για τθν άψογθ και
υποδειγματικι φιλοξενία και το Ρροεδρείο για τθν … δεν ξζρω …

Εντάξει, ευχαριςτϊ.

… (αςαφισ παρζμβαςθ) …

Να ςυγχαρϊ, για να μθν κακυςτεροφμε, να ςυγχαρϊ τουσ ςυντελεςτζσ τθσ άψογθσ
διοργάνωςθσ και το Ρροεδρείο για τθν πραγματικά υποδειγματικι Διεφκυνςθ των
εργαςιϊν.

Κα προςπακιςω να είμαι ςφντομοσ γιατί ζτςι πρζπει να είμαι, αυτό το μινυμα πιρα. Κα
αποφφγω … βλζπετε τα αναφορικά ςτοιχεία, μθν τα αναφζρουμε. Ζτςι; Κατά τθ
διαχειριςτικι περίοδο που μασ πζραςε, το 2010, το αναγνωρίηει πραγματικά θ Εξελεγκτικι

Επιτροπι ότι το Διοικθτικό Συμβοφλιο κατζβαλε ςθμαντικζσ και επίπονεσ προςπάκειεσ. Είχε
τόςα πολλά πράγματα να κάνει, πζτυχε πάρα πολλά και αυτζσ τισ προςπάκειεσ εμείσ τισ
επαινοφμε.

Πμωσ κατά τθν εξζλιξθ, που κράτθςε περίπου πεντζμιςι ϊρεσ, που ιταν παρϊν και ο
πρόεδροσ του Εκνικοφ τμιματοσ ο Γιϊργοσ και ο πρόεδροσ του ΛΑΜΔΕΑ, ςε κάποια ςθμεία
που ςυηθτιςαμε διαφωνιςαμε. Και αυτά τα ςθμεία τα αναφζρουμε εμείσ αμζςωσ τϊρα
παρακάτω.

Ζνα κζμα ιταν θ τοποκζτθςθ των κεφαλαίων και ζνα δεφτερο κζμα ιταν ζνα υπόλοιπο
περίπου 37.000,00 (τριάντα εφτά χιλιάδεσ) ευρϊ που προζκυψε.

Το ζτοσ που πζραςε το χαρτοφυλάκιο επενδφκθκε ςε προκεςμιακζσ κατακζςεισ. Πμωσ δεν
προκφπτει δείκτθσ ςφγκριςθσ και άλλων πιςτωτικϊν ιδρυμάτων κατά τθν ζναρξθ εκάςτθσ
προκεςμιακισ κατάκεςθσ. Ρζραν τοφτου, αυτό είναι το βαςικότερο που διαφωνοφμε ότι
ζπρεπε να υπάρχουν δθλαδι, ζςτω μία προςφορά από μία άλλθ Τράπεηα. Ρζραν τοφτου
διαπιςτϊςαμε ότι το Διοικθτικό Συμβοφλιο ςυηθτοφςε κζματα επενδυτικισ πολιτικισ με το
διαχειριςτι του, τουσ πρϊτουσ τζςςερισ μινεσ του 2010. Ζκτοτε και μζχρι το τζλοσ δεν
προκφπτει καμία αναφορά ςτο κζμα τθσ επενδυτικισ πολιτικισ.

Τϊρα όςον αφορά τισ προκεςμιακζσ κατακζςεισ, υπάρχουν προκεςμιακζσ κατακζςεισ που
δεν προκφπτει με τθ λιξθ τθσ προκεςμιακισ κατάκεςθσ το ποςό τθσ απόδοςθσ, προκφπτει
δθλαδι απόδοςθ μθδζν. Υπάρχει ζνασ κατακερματιςμόσ κα ζλεγα, όλων των ποςϊν ασ
ποφμε, που … εμείσ δεν πειςτικαμε ότι αυτό ιταν αναγκαίο να γίνει. Πλα δθλαδι είναι με
δεκαδικά υπόλοιπα. Τα επιτόκια εκτιμοφμε ότι ιταν πάρα πολφ χαμθλά. Το 0,23 (μθδζν
είκοςι τρία) με το 0,58 (μθδζν πενιντα οχτϊ) λίγο πολφ όλοι, κάποιοι ασ ποφμε κα ζχουν
κάποιεσ κατακζςεισ, ξζρουμε ότι τα επιτόκια ςε μία προκεςμιακι κατάκεςθ είναι λίγο πιο
ανεβαςμζνα.

Και ιταν και θ χρονικι διάρκεια των κατακζςεων. Ιταν μονοιμερεσ, διιμερεσ, τριιμερεσ,
τα βλζπετε μθν αναφζρω τα νοφμερα. Και αυτζσ δε μασ ζπειςαν ότι ζπρεπε να γίνουν ζτςι.
Πτι, να ζχουμε προκεςμιακι κατάκεςθ μιασ θμζρασ, δφο θμερϊν. Αλλά πζραν τοφτου, το
ίδιο διάςτθμα διαπιςτϊςαμε ότι, ασ ποφμε το μινα Μάρτιο και Απρίλιο, είχαμε
προκεςμιακζσ κατακζςεισ ολιγοιμερεσ, τθν ϊρα που το Διοικθτικό Συμβοφλιο ζδινε εντολι
ςτο διαχειριςτι, οι προκεςμιακζσ κατακζςεισ να είναι δεκαπενκιμερθσ διάρκειασ. Αυτι θ
διάςταςθ ασ ποφμε … Κατόπιν αυτϊν θ Εξελεγκτικι Επιτροπι δεν πείςτθκε ότι οι
προκεςμιακζσ κατακζςεισ ζγιναν κατά τον επωφελζςτερο και αςφαλζςτερο για το ΛΑΜΔΕΑ
τρόπο. Εδϊ τελείωςε το πρϊτο κομμάτι και το δεφτερο είναι:

Οικονομικζσ ςυναλλαγζσ με το ΤΕΑΕΤΔΕΑ όπωσ αναφζρονται ςτθν ζκκεςθ εκκακάριςθσ, το
υπόλοιπο αυτϊν των 37.000,00 (τριάντα εφτά χιλιάδων) ευρϊ το οποίο γράφουμε με τι
αιτιολογικό κρατικθκε, θ απόφαςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ δεν είναι ακριβϊσ ζτςι. Ζχω
εκεί ζναν εκκζτθ ο οποίοσ παραπζμπει ςε ζνα δείκτθ ςτισ ςθμειϊςεισ. Κα το δείτε, ποφ
είναι θ διαφορά τθσ απόφαςθσ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ. Τϊρα, εμείσ κεωροφμε ότι αυτό το
ποςό δε χρειαηόταν να κρατθκεί και ςε αυτι τθν άποψθ μασ είναι ςφμφωνο και το
Διοικθτικό Συμβοφλιο. Πτι δθλαδι ςφμφωνα με τον Κανονιςμό λειτουργίασ για να γίνει μία
αποηθμίωςθ πρζπει να υπάρχει ζνα Διοικθτικό Συμβοφλιο και ζνα αποκεματικό. Εάν
κάποιοσ πεκάνει δθλαδι, πρζπει να υπάρχει ζνα Διοικθτικό Συμβοφλιο να πάρει απόφαςθ
και ζνα αποκεματικό που κα ζχει χριματα. Εδϊ δεν υπάρχει οφτε Διοικθτικό Συμβοφλιο
οφτε αποκεματικό. Ρϊσ εμπιςτευτικαμε 37.000,00 (τριάντα εφτά χιλιάδεσ) ευρϊ; Δεν ζγινε
καμία αλλθλογραφία. Ζγινε καμία δζςμευςθ από το νζο Ταμείο; Ροιόσ κα τα διαχειριςτεί
αυτά τα χριματα;

Και με τι…; Και υπιρχαν και … κι αυτι τθν άποψι μασ τθ ςυμμερίςτθκε το Διοικθτικό
Συμβοφλιο, με τθν ζννοια ότι υποβλικθκε αίτθμα ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο για
αποηθμίωςθ από ζναν από τουσ κινδφνουσ που καλφπτει ο λογαριαςμόσ και το Διοικθτικό
Συμβοφλιο είπε « όχι », με το αιτιολογικό που ςασ ανζφερα. Πμωσ, επειδι κζλουμε θ
ενθμζρωςθ να είναι ςαφισ.

Ο Γιϊργοσ μασ είπε ότι «ζτςι είναι εδϊ ζχεισ δίκιο». Πμωσ, ςτθν πορεία δθλαδι, κάποιοσ
νομικόσ ςφμβουλοσ είπε ότι … τουσ είπε τθν άποψι μασ. Αυτι που ςασ ανζφερα. Πτι δεν
μπορείτε να αποηθμιϊνετε τθ ςτιγμι που δεν υπάρχει οφτε Συμβοφλιο οφτε αποκεματικό.
Τϊρα καλϊσ ι κακϊσ αυτό το ποςό προζκυψε. Ζτςι; Εμείσ κεωροφμε ότι αυτό το ποςό ςτο
μζλλον δεν πρόκειται να καλφψει τίποτα. Ζτςι όπωσ ακριβϊσ αναφζρεται. Δεν υπάρχει …
Σφμφωνα με το ςκεπτικό που ςασ προανζφερα. Θ άποψι μασ είναι ότι κα πρζπει να λθφκεί
απόφαςθ ζτςι ϊςτε αυτό το ποςό κανονικά τα δικαιοφνται, αν κζλουμε να είμαςτε ςωςτοί,
τα δικαιοφνται όλα τα πρϊθν μζλθ του ΛΑΜΔΕΑ που διατθρικθκαν μζχρι τθν θμερομθνία
διάλυςθσ του λογαριαςμοφ. Αλλά δεν μποροφμε να αφαιρζςουμε … Μα κα μου πείτε
κάποιοσ 2 ευρϊ, 3 ευρϊ … Μα αυτό είναι το μινυμα εξ ου.

Πτι και τα 2 ευρϊ ςτα δίνουμε κφριε, αυτά είναι δικά ςου. Υπάρχει καλφτερθ διαφιμιςθ για
το λογαριαςμό και για μασ όλουσ που λειτουργοφμε εδϊ πζρα;

Σου ςτζλνουμε κφριε τα δφο ευρϊ. Κάναμε διορκωτικά και ςου ςτείλαμε ζνα ευρϊ.
Ραράδειγμα.

Τθν ϊρα που … εκτιμϊ επίςθσ, ζχετε μπροςτά ςασ τθν ζκκεςθ τθσ εκκακάριςθσ, ότι το ποςό
αυτό μεταφζρκθκε απευκείασ. Τα 34.000,00 (τριάντα τζςςερα χιλιάδεσ) ευρϊ πιγανε ςτο
ΤΕΑΕΤΔΕΑ. Τα οποία ανεβαίνουν ςτα 37 (τριάντα εφτά) με τουσ τόκουσ των 2.000,00 (δφο
χιλιάδων) ευρϊ και το υπόλοιπο που κα προκφψει τυχόν από τθ διαδικαςία εκκακάριςθσ.

Αυτά διαπιςτϊςαμε. Σασ τα αναφζρουμε όπωσ είχαμε τθν υποχρζωςθ.

Και εν όψει τθσ λιξθσ τθσ κθτείασ μασ, κζλουμε να ευχαριςτιςουμε κερμά όλουσ εςάσ για
τθ μεγάλθ τιμι που μασ κάνατε ωσ εξελικτικι Επιτροπι, να μασ ανακζςετε τθν εξζλεγξθ του
λογαριαςμοφ για τθν παρελκοφςα τριετία.

Κζλουμε να ευχαριςτιςουμε επίςθσ το Διοικθτικό Συμβοφλιο και του Εκνικοφ τμιματοσ και
του ΛΑΜΔΕΑ γιατί πραγματικά δθλαδι μασ βοικθςαν.

Οτιδιποτε ςτοιχείο ηθτιςαμε μασ κα δίνανε, ιταν παρόντεσ πολλά άτομα, μασ
διευκόλυναν, ευχαριςτοφμε πολφ. Και προςωπικά ο ομιλϊν κζλει να ευχαριςτιςει τον
Ρερράκθ το Γιάννθ και τον Βόγδο το Ηιςθ για τθν άψογθ ςυνεργαςία που είχαμε αυτό το
διάςτθμα. Ευχαριςτϊ πολφ.

Ρρόεδροσ : Ευχαριςτοφμε πάρα πολφ κφριε Ραυλίδθ. Νομίηω ακοφςατε τισ ειςθγιςεισ για
τα τρία πρϊτα κζματα, τα αρικμ. 22, 23 και 24…

… (αςαφισ διάλογοσ) …

Ρριν δϊςω το λόγο ςτον πρόεδρο του ΛΑΜΔΕΑ, όςοι από ςασ επικυμοφν να κάνετε κάποια
ςχόλια, ζχετε κάποιεσ απορίεσ ι κζλετε να κζςετε κάποια ερωτιματα, κα το κάνετε τϊρα. Ο
κφριοσ Σκρζκασ. Ελάτε ςτο βιμα παρακαλϊ.

Σκρζκασ : Κφριε Ρρόεδρε άκουςα με προςοχι τον κφριο Ραυλίδθ.

Θ τοποκζτθςι μου είναι προσ δφο ςθμεία.

Ρρϊτον : εάν πρζπει εμείσ να τοποκετθκοφμε, όλοι εδϊ μζςα, πόςοι ζχουμε δικαίωμα να
τοποκετθκοφμε;

Να ποφμε οτιδιποτε για το ΛΑΜΔΕΑ, κακόςον οι περιςςότεροι ι και όλοι ζχουμε πάψει να
είμαςτε μζλθ, μετά τθν εκκακάριςθ.

Δεφτερον : Ζχουμε ηθμία όλα αυτά τα οποία ειπϊκθκαν προσ τα τζωσ μζλθ ι γενικά προσ
τον τζωσ ΛΑΜΔΕΑ; Υπάρχει ηθμία ι ιταν επωφελισ μζχρι και το τελευταίο διάςτθμα που
αποηθμιϊκθκαν, πιραν κάτι τα τζωσ μζλθ του ΛΑΜΔΕΑ. Αυτά είχα να πω.

Ρρόεδροσ : Κζλει κάποιοσ άλλοσ ςφνεδροσ να κάνει κάποια τοποκζτθςθ - παρζμβαςθ;

Ρρόεδροσ ΛΑΜΔΕΑ : Ραρακαλϊ τον κφριο Κατςαρόπουλο ωσ Ταμία του ΛΑΜΔΕΑ και ωσ
μζλοσ του καινοφργιο Ταμείου, να ανζβει ςτο βιμα να δϊςει διευκρινίςεισ όςον αφορά
ςτον πρόεδρο τθσ εξελεγκτικισ επιτροπισ κι αν ζχει να ςυμπλθρϊςει κάτι για τθν εξζλιξθ
του νζου Ταμείου ωσ προσ το πότε κα γίνουν οι εκλογζσ. Ευχαριςτϊ.

Κατςαρόπουλοσ : Μιασ και χκεσ τζκθκε κζμα από τον κφριο Κεοχάρθ ότι δε δικαιοφμαι να
μιλάω ωσ απόςτρατοσ για το ΛΑΜΔΕΑ, κα μιλιςω με τθν ιδιότθτα του προζδρου τθσ ΔΕΑ.

Κεοχάρθσ : Δεν είπα για το ΛΑΜΔΕΑ, για το ΤΕΑΕΤΔΕΑ.

Κατςαρόπουλοσ : Επειδι πρζπει να βάλουμε τα πράγματα λίγο ςτθ κζςθ τουσ, μιασ και
ακοφγονται ποςά από δω, ποςά από εκεί, κα ςασ πω ότι αυτά τα 37.000,00 (τριάντα εφτά
χιλιάδεσ) ευρϊ είναι ποςά που κρατικθκαν και αυτι τθ ςτιγμι καλφπτουν τα ζξοδα του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου που μετείχε ςτθν προθγοφμενθ, ςτο 26ο Ρανελλινιο ςτθ όδο.
Αφορά αμοιβζσ του λογιςτι, αφορά αμοιβζσ των ορκωτϊν λογιςτϊν, αφορά τθν υπόκεςθ
που ανζφερε ο κφριοσ Ραυλίδθσ για τθν οποία το Διοικθτικό Συμβοφλιο αρνικθκε τθ
χοριγθςθ τθσ χρθματικισ ενίςχυςθσ όμωσ εάν αυτό το μζλοσ προςφφγει ςε κάποιο
δικαςτιριο μθ φπαρξθσ του ΛΑΜΔΕΑ και επειδι ο ΛΑΜΔΕΑ δεν ζχει νομικι υπόςταςθ, το
ςωματείο ι ο φορζασ που εκπροςωπεί ι που κα είναι εναγόμενοσ, κα είναι θ Διεκνισ
Ζνωςθ Αςτυνομικϊν. Ζχει το δικαίωμα θ Διεκνισ Ζνωςθ Αςτυνομικϊν να αποηθμιϊςει για
λάκθ και παραλείψεισ ανκρϊπων του ΛΑΜΔΕΑ, κάποιουσ άλλουσ; Στθν άτυχθ περίπτωςθ
που το δικαςτιριο δικαιϊςει αυτόν που κα … τον ενάγοντα. Κατά ςυνζπεια λοιπόν αυτά τα
χριματα που κρατικθκαν, καλϊσ κρατικθκαν. Και αυτι τθ ςτιγμι το υπόλοιπο δεν είναι

37.000,00 (τριάντα εφτά χιλιάδεσ), είναι πάρα πολφ λιγότερο. Ασ μθ λοιπόν δθμιουργοφμε
εντυπϊςεισ. Ζνα αυτό.

Δεφτερον : ακοφςτθκε ότι οι τοποκετιςεισ των κεφαλαίων δεν ζγιναν με τον προςφορότερο
τρόπο. Τισ τοποκετιςεισ δεν τισ κάνει το Διοικθτικό Συμβοφλιο του ΛΑΜΔΕΑ. Τισ
τοποκετιςεισ τισ κάνει θ διαχειρίςτρια εταιρεία, μετά από κάποιο ςυμφωνθτικό που
ζχουμε εμείσ και μετά από κάποιεσ κατευκφνςεισ και οδθγίεσ που ζχουμε δϊςει. Αν ζχετε
ακοφςει για τα overnight επιτόκια, είναι τοποκετιςεισ που γίνονται για ζνα, δφο, τρία
εικοςιτετράωρα.

Κατά ςυνζπεια λοιπόν εμείσ δεν μποροφμε να παρζμβουμε, ςτο πότε, πϊσ και ποφ κα
επενδφει θ διαχειρίςτρια εταιρεία, όταν αυτι είναι θ δουλειά τθσ, αυτι είναι οι ειδικοί και
εμείσ είμαςτε οι εντολοδόχοι. Εμείσ απλά ζχουμε τθ δυνατότθτα ςτο τζλοσ τθσ
διαχειριςτικισ περιόδου να ελζγξουμε εάν τα αποτελζςματα που ζχουμε είναι
ικανοποιθτικά για μασ, βάςει των ςυμφωνθκζντων. Αυτό που είπε ο κφριοσ Σκρζκασ αν
υπάρχουν ηθμιζσ ι πλεονάςματα, νομίηω πωσ φαίνεται.

Είναι αυτονόθτο. Δεν υπάρχουν ηθμιζσ. Κατά ςυνζπεια δεν υπάρχει λόγοσ να το ςυηθτάμε.
Ζνα άλλο ςθμείο που κα ικελα να ςτακϊ είναι ότι υπάρχει ζνα νομικό πρόβλθμα όςον
αφορά τα ποςά αυτά που μζνουν από τα 37.000,00 (τριάντα εφτά χιλιάδεσ) ευρϊ και
μεταφζρκθκαν ςτο Ταμείο. Το Ταμείο είναι ζνασ νζοσ φορζασ. Με νζα δικι του νομικι
υπόςταςθ. Κατά ςυνζπεια δεν ζχει καμία ςχζςθ με το ΛΑΜΔΕΑ. ¶ρα βάςει του
Καταςτατικοφ και του Κανονιςμοφ λειτουργίασ δεν ζχει τθ δυνατότθτα να διαχειριςτεί …
για το ΛΑΜΔΕΑ οφτε ζνα ευρϊ.

Θ απόφαςθ που πάρκθκε ςτθ γενικι ςυνζλευςθ ιταν λανκαςμζνθ. Γιατί δεν ζχει νομικι
βάςθ. Ατφπωσ βζβαια επειδι το Ταμείο και ο ΛΑΜΔΕΑ διαχειρίςτθκαν αυτι τθν περίοδο
από τα ίδια άτομα, κάναμε αυτι τθν υποχϊρθςθ και προςπακοφμε να κάνουμε αυτι τθ
διαχείριςθ.

Αν όμωσ μετά τισ εκλογζσ τον Λοφνιο, το νζο Διοικθτικό Συμβοφλιο που κα προκφψει για το
Ταμείο πει : «κφριοι εγϊ δεν αναλαμβάνω δικζσ ςασ υποχρεϊςεισ». Τι κα γίνουν αυτά τα
χριματα;

Θ πρόταςθ λοιπόν των νομικϊν ςυμβοφλων γφρω από αυτό το κζμα ιταν εάν υπάρχει
δικαιοφχοσ να κατατεκοφν ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων με το αντίςτοιχο ποςό
του κακενόσ, αυτι τθ ςτιγμι δεν υπάρχουν, ι να παραμείνουν κάπου. Εάν παραμείνουν

κάπου, ποιόσ κα τα διαχειριςτεί; Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλά προβλιματα κυρίωσ
νομικισ φφςθσ. Τα οποία εμείσ επειδι ςασ είπα υπάρχει ςυνζχεια από το ΛΑΜΔΕΑ ςτο
Ταμείο, τα διαχειριηόμαςτε καλι τθ πίςτθ, αλλά να ζχετε υπόψθ ςασ ότι εάν μετά τον
Λοφνιο που κα εκλεγεί το νζο Διοικθτικό Συμβοφλιο προκφψει κάποιο τζτοιο πρόβλθμα,
κάποια τζτοια άρνθςθ από τουσ νζουσ ανκρϊπουσ που κα ςτελεχϊςουν τθ Διοίκθςθ του
Ταμείου, κα ζχουμε ζνα πρόβλθμα.

Επιςτρζφω λίγο ςτο κζμα τθσ αποδοτικισ διαχείριςθσ των κεφαλαίων που αναφζρκθκε θ
Εξελεγκτικι Επιτροπι. Πταν ζνα Ταμείο κάνει μία ςυμφωνία με μία εταιρεία διαχείριςθσ
κεφαλαίων, ηθτάει ζνα εφροσ απόδοςθσ. Ανάλογα με το αν είναι χαμθλό, είναι χαμθλοφ
ρίςκου οι επενδφςεισ τθσ διαχειρίςτριασ εταιρείασ, εάν είναι υψθλό το ποςοςτό απόδοςθσ,
οι επενδφςεισ είναι υψθλοφ ρίςκου. Εμείσ λοιπόν για να αποφφγουμε όλα αυτά, είχαμε τα
χριματα όλα του ΛΑΜΔΕΑ ςε προκεςμιακζσ κατακζςεισ. Κατανοείτε λοιπόν ότι εμείσ ςαν
διοικθτικό Συμβοφλιο, δε μποροφςαμε να τρζχουμε από Τράπεηα ςε Τράπεηα όπωσ μπορεί
να κάνει ζνασ ιδιϊτθσ και να μεταφζρουμε χριματα ι να τα βάηουμε 15 μζρεσ ςε μία
Τράπεηα επειδι ζχει καλό επιτόκιο, 15 μζρεσ ςτθν άλλθ Τράπεηα και οφτω κακεξισ. Αυτό
ιταν δουλειά τθσ εταιρείασ γι’ αυτό πλθρωνόταν. Εάν οι αποδόςεισ δεν είναι
ικανοποιθτικζσ ςίγουρα δεν φταίει το Διοικθτικό Συμβοφλιο. Οφτωσ ι άλλωσ θ λιξθ του
ΛΑΜΔΕΑ ιταν μπροςτά μασ, είχε μερικοφσ μινεσ ηωι, δεν μποροφςαμε να αλλάξουμε
διαχειρίςτρια εταιρεία. Κεωριςτε ότι ςε ειςαγωγικά ιμαςτε εγκλωβιςμζνοι για κάποιουσ
μινεσ να ςυνεργαςτοφμε μαηί τουσ, κατά ςυνζπεια δεν μποροφμε να μιλάμε ότι δεν ιταν οι
ςυμφερότερεσ οι αποδόςεισ του ΛΑΜΔΕΑ. Ιταν αυτζσ που ζπρεπε να πάρουμε και
μποροφςαμε να πάρουμε κάτω από τθ ςυγκυρία, διάλυςθσ κα ζλεγα, εκκακάριςθσ του
ΛΑΜΔΕΑ. Αυτά ικελα να ςασ πω. Δεν ξζρω αν κζλει κάποιοσ να ρωτιςει κάτι …

Ραυλίδθσ : Να με ςυγχωρζςετε, πρζπει να τελειϊςουμε ςίγουρα και γριγορα αλλά κζλω να
πω κάτι που κα ζχει πρακτικι ςθμαςία. Επειδι κάποιοι από εδϊ μζςα ςίγουρα, εκτιμϊ, ότι
κα είναι… αφριο κα κλθκοφν να διοικιςουν το νζο Ταμείο. Δεν είναι ζτςι Γιϊργο. Οι
προκεςμιακζσ κατακζςεισ δεν διαχειρίηονται ζτςι. Εγϊ λζω …

…(αςαφισ παρζμβαςθ) …

Γιϊργο, να τελειϊςω λίγο, να τελειϊςω λίγο. Υπάρχουν καινοφργια ταμεία που ιδρφκθκαν
τϊρα με το νόμο, τελευταία το 2002, με τθν οδθγία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Το ΤΕΑΥΡΛΚ
και λοιπά. Τότε που ιμαςταν ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο τα παρακολουκοφςαμε. Τι κάνουνε;
Πταν πρόκειται … καταρχιν οι προκεςμιακζσ κατακζςεισ δεν είναι κόμμα δεκαπζντε (15),
κόμμα είκοςι εφτά (27), κατακερματιςμζνεσ. Ρόςα εκατομμφρια ζχουμε; Δεκαπζντε.
Ζχουμε κφριοι 1.000.000,00 (ζνα εκατομμφριο) ευρϊ κυρία Τράπεηα, είναι 15 (δεκαπζντε).
Επζλεξε 3. Κανείσ δε κα ςου πει τίποτα. Αλλά να ζχεισ ζνα δείκτθ ςφγκριςθσ.

Κα πάρεισ λοιπόν όταν λιξει θ προκεςμιακι κατάκεςθ του 1.000.000,00 (ενόσ
εκατομμυρίου), δεν είναι να τρζχεισ από Τράπεηα ςε Τράπεηα, ςτείλε ζνα φαξ. Και κα είναι
Γιϊργο, το ξζρεισ πάρα πολφ καλά, όταν κάναμε το διαγωνιςμό με τον οποίο ζνα χρόνο
κουραηόμαςταν, το ξζρεισ πάρα πολφ καλά, … με το διαγωνιςμό που κάναμε! … να μιλιςω
εντάξει, κα τελειϊςω. Και ςυγγνϊμθ που απευκφνομαι ζτςι … Πταν κάναμε το διαγωνιςμό,
φίλεσ και φίλοι, ζτςι μασ περίμεναν ζξω εκεί οι εκπρόςωποι των τραπεηϊν. Τουσ λζμε : «
περιμζνετε ».

« Μάλιςτα, μάλιςτα » και με υπόκλιςθ. Συγνϊμθ! Κα ςτείλει ζνα φαξ λοιπόν το Διοικθτικό
Συμβοφλιο, ςε δφο τρείσ τράπεηεσ. Και κα πει ζχω 1.000.000,00 (ζνα εκατομμφριο). Το
οποίο 1θσ Μαΐου κζλω να κάνω ζναρξθ, πζςτε μου για πόςο διάςτθμα και τι επιτόκιο; Ράρε
τρείσ προςφορζσ. Κακαρά, όμορφα, παςτρικά. Ζτςι είναι. Το λζω γιατί, ςυγγνϊμθ!
Συγγνϊμθ! Θ απόφαςθ να γίνουν προκεςμιακζσ κατακζςεισ λιφκθκε το 2008. Ζκτοτε και
μζχρι ςιμερα και το λζω με ζνα παράπονο, ςυνεχϊσ το επιςθμαίνουμε, νομίηω ότι
μποροφςε προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι κάτι να κάνει το Διοικθτικό Συμβοφλιο.

Ρρόεδροσ : Ευχαριςτοφμε κφριε πρόεδρε. Ευχαριςτοφμε πολφ.

Ραυλίδθσ : … Και αυτό που πρζπει να μθν αφιςουμε τϊρα πάλι μετζωρο, πρζπει να λθφκεί
απόφαςθ, ποιόσ κα διαχειριςτεί αυτό το υπόλοιπο που αναφζραμε και ποιόσ κα το ελζγξει.
Ευχαριςτϊ πολφ κφριε Ρρόεδρε.

Ρρόεδροσ : Ωραία. Λοιπόν …

… (διακοπι μικροφϊνου) …

Κατςαρόπουλοσ : … και το ςυγχζει. Ζχει να κάνει με το εξισ Κοδωρι. Βγαίνει μία
ανακοίνωςθ ςιμερα και λζει : Θ Τράπεηα Ρίςτεωσ δίνει για ζξι μινεσ επιτόκιο 7%,
παράδειγμα. Και το δίνει για όςουσ πάνε μζςα ςε μία εβδομάδα να κατακζςουν χριματα.
Σωςτά; Σωςτά. Εάν πιγαινεσ εςφ ωσ Ραυλίδθσ, εγϊ ωσ Κατςαρόπουλοσ να τα κατακζςουμε,
κα πιγαινα τθν άλλθ μζρα και κα ϋβαηα τα χριματά μου και κα ιμουν εντάξει. Ο ΛΑΜΔΕΑ
για να μπορζςει να το κάνει αυτό, πρζπει να ανοίξει λογαριαςμό ςτθν Τράπεηα για να
κατακζςει τα χριματα.

Και για να ανοίξει λογαριαςμό ςτθν Τράπεηα πρζπει να υποβάλει ζνα κάρο δικαιολογθτικά.
Να ελεγχτοφν από τθ νομικι υπθρεςία και να δοκεί εντολι ανοίγματοσ. Μζχρισ ότου γίνει
αυτό εγϊ ζχω χάςει τθν περίοδο προςφοράσ τθσ Τράπεηασ. Γι’ αυτό λοιπόν κι εμείσ δεν
πθγαίναμε να ανοίξουμε λογαριαςμό και το ξζρεισ πάρα πολφ καλά ςαν πρόεδροσ του
ΛΑΜΔΕΑ, ςε πάρα πολλζσ τράπεηεσ, γιατί αντιμετωπίηαμε το πρόβλθμα ότι δεν είχαμε
νομικι υπόςταςθ και ζπρεπε να ανοίξουμε τραπεηικοφσ λογαριαςμοφσ, με Α.Φ.Μ.,
διεφκυνςθ και καταςτατικό τθσ ΔΕΑ. Γι’ αυτό τον τρόπο λοιπόν εμείσ δεν είχαμε καμία
δικαιοπραξία, αν ο όροσ είναι ςωςτόσ, με τισ τράπεηεσ. Εμείσ λοιπόν εκχωριςαμε το
δικαίωμα, δϊςαμε τα όποια δικαιολογθτικά, με τον όποιο τρόπο ςτθν Εμπορικι και οι
λογαριαςμοί μασ λζγανε Διεκνισ Ζνωςθ Αςτυνομικϊν (ΛΑΜΔΕΑ) ςε παρζνκεςθ,
προκειμζνου οι διαχειριςτζσ να επιλζγουν τράπεηεσ και να κάνουν επενδφςεισ. Γι’ αυτό δεν
υπάρχει οφτε μζτρο ςφγκριςθσ από τράπεηεσ οφτε και θ δυνατότθτα ψαξίματοσ, που ςωςτά
το κζτεισ, από εμάσ.

Αυτό ιταν δουλειά τθσ εταιρείασ. Αυτό ικελα να πω. Για να μθν παρεξθγείσ.

Κεοχάρθσ : Ζνα τελευταίο και κλείνω. Κφριε Ρρόεδρε επί των θμερϊν ςασ δεν
διαχειριςτικατε και αλλάξατε τθν PRUDENTIAL και γυρίςατε κατθφισ και παρακαλοφςαμε
να μασ ξαναπάρουν; Στισ 5 Μαΐου δόκθκαν τα λεφτά,

αποδόκθκαν ςτουσ δικαιοφχουσ. Μθ λζτε Λανουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο και μετά το υπόλοιπο
χρονικό διάςτθμα δεν υπάρχει. Μα δεν υπιρχαν χριματα για να γίνουν επενδφςεισ.
Μιλάμε για τα 37.000,00 (τριάντα εφτά χιλιάρικα);

Σιμερα πϊσ είςτε εδϊ; Με τι ζξοδα; Από τα 37.000,00 (τριάντα εφτά χιλιάρικα) είςτε ςεισ
προςωπικά εδϊ. Ευχαριςτϊ.

… (αςαφισ διάλογοσ) …

Ρρόεδροσ : Ραιδιά να το κλείςουμε το κζμα τϊρα. Δεν νομίηω ότι μποροφμε να
προςκζςουμε κάτι παραπάνω ι κάτι λιγότερο. Ο ΛΑΜΔΕΑ ζκανε τον κφκλο του,
ολοκλιρωςε το ζργο που είχε να κάνει, εκκακαρίςτθκε ο λογαριαςμόσ, εδϊ πζρα
ουςιαςτικά είμαςτε τυπικά να ολοκλθρϊςουμε αυτι τθ διαδικαςία. Να ςυγχαροφμε το
Διοικθτικό Συμβοφλιο που κατάφερε να γίνει ομαλά αυτι θ διαδικαςία περάςματοσ από το
ΛΑΜΔΕΑ ςτο νζο επαγγελματικό Ταμείο. Ζτςι; Δεν νομίηω ότι χρειάηεται να προςκζςουμε
…

… (αςαφισ διάλογοσ) …

Ρρόεδροσ : Είχα πει τα προςωπικά ςασ ζξω από τθν αίκουςα. ¶μα ζχετε προςωπικά δε ςασ
δίνω το λόγο κφριε Ραυλίδθ, ςασ παρακαλϊ πολφ! Δε ςασ δίνω το λόγο, κζλουμε να το
κλείςουμε το κζμα.

… (αςαφισ παρζμβαςθ) …

Ραυλίδθσ : Μα αναφζρκθκε ςτο πρόςωπό μου. Ε. Ναι! Στο πρόςωπό μου αναφζρκθκε, με
ςυγχωρείσ δθλαδι!

Ρρόεδροσ : Ζνα λεπτάκι.

Ραυλίδθσ : Ηθτάω πάλι ςυγγνϊμθ. Πταν ιμαςταν ςτο Φοίνικα και κάναμε το διαγωνιςμό
δίναμε 32.000,00 (τριάντα δφο χιλιάδεσ) ευρϊ το χρόνο. Ρριν το διαγωνιςμό. Πταν κάναμε
το διαγωνιςμό, ςτθν PRUDENTIAL δίναμε 8.000,00 (οχτϊ χιλιάδεσ) ευρϊ το χρόνο. ¶ρα δεν
γφριςα κατθφισ, γφριςα χαροφμενοσ. Ευχαριςτϊ πολφ.

Ρρόεδροσ : Καλϊ το Σϊμα να εγκρίνει … από το υπ’ αρικμόν 1 τον οικονομικό απολογιςμό
ζτουσ 2010 εκκακάριςθσ λόγω διακοπισ λειτουργίασ, τον ταμειακό απολογιςμό ιςολογιςμό και να απαλλάξει τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου από κάκε ευκφνθ.
Σθκϊςτε παρακαλϊ τα ταμπελάκια όςοι εγκρίνετε …

Το Σϊμα εγκρίνει και απαλλάςςει από κάκε ευκφνθ το Διοικθτικό Συμβοφλιο για το
οικονομικό ζτοσ 2010.

Το επόμενο κζμα που υπάρχει ςτθν θμεριςια διάταξθ αναφζρεται ςτον οριςμό
θμερομθνίασ 1θσ Γενικισ Συνζλευςθσ και αρχαιρεςιϊν για τθν ανάδειξθ του νζου
Διοικθτικοφ Συμβουλίου του ΤΕΑΕΤΔΕΑ. Δεν ξζρω κφριε Ρρόεδρε ποιόσ κζλετε να ειςθγθκεί
για το κζμα αυτό …

Ρρόεδροσ ΛΑΜΔΕΑ : Ο κφριοσ Κατςαρόπουλοσ. Κφριε Κατςαρόπουλε μιπωσ κζλετε να μασ
πείτε πότε προτίκεςτε να κάνετε εκλογζσ; Τι εκκρεμότθτεσ υπάρχουν; Ζτςι, για ενθμζρωςθ
ςτουσ εκπροςϊπουσ.

Κατςαρόπουλοσ : Καταρχάσ δεν είμαι εξουςιοδοτθμζνοσ εγϊ να μιλάω εκ μζρουσ του
ΛΑΜΔΕΑ ςαν απόςτρατοσ. Αφενόσ. Απλά κα μιλιςω με τθν εμπειρία μου, κα μιλιςω με τθν
εμπειρία μου πϊσ πρζπει, τι πρζπει να ακολουκιςουμε. Βάςει του Καταςτατικοφ οι
αρχαιρεςίεσ πρζπει να γίνουν με τον ακόλουκο τρόπο και κα ςασ παρακαλζςω να δϊςετε
προςοχι γιατί είναι πάρα πολφ ςθμαντικό. Καταρχάσ κα πρζπει να πω ότι ψθφίηουν όλα τα
μζλθ. Χριςτο ςε παρακαλϊ λίγο γιατί είναι πολφ ςθμαντικό και μετά ζχεισ δόκιμουσ και κα
με ρωτάσ … Καταρχάσ πρζπει να λάβετε υπόψθ ςασ ότι ψθφίηουν όλα τα μζλθ. Κα πρζπει
λοιπόν να φφγει μία κατάςταςθ από το Ταμείο προσ κάκε Τ.Δ., που κα ζχει μζςα τα μζλθ
τθσ Τ.Δ. που είναι μζλθ του ΛΑΜΔΕΑ. Αυτά τα μζλθ κα κλθκοφν να ψθφίςουν ςε ζνα διπλό
ψθφοδζλτιο ι με δφο ψθφοδζλτια, τον εκπρόςωπο τθσ Τ.Δ. και το Διοικθτικό Συμβοφλιο
του Ταμείου.

Κα υπάρχει ζνα ψθφοδζλτιο μετά τα άτομα που κζλουνε … που κα είναι υποψιφιοι για το
Διοικθτικό Συμβοφλιο και κα υπάρχει και ζνα άλλο ψθφοδζλτιο που κα ζχει τα άτομα που
επικυμοφν να εκλεγοφν ωσ εκπρόςωποι του νομοφ τθσ Αςτυνομικισ Διεφκυνςθσ, για το
Ταμείο. Ροιά είναι θ διαφορά; Θ διαφορά είναι ότι ςε άλλα επαγγελματικά Ταμεία
ψθφίηουν όλοι και μετζχουν όλοι ςτθ Γενικι Συνζλευςθ. Φανταςτείτε εάν αφριο εμείσ
ζχουμε 25.000 μζλθ ι 12.000 μζλθ και κα πρζπει όλοι αυτοί να παραςτοφν κάπου, να
ςυμμετάςχουν ςε μία Γενικι Συνζλευςθ και να ψθφίςουν. Είναι τρομερά δφςκολο. Ζτςι
λοιπόν αυτοί που ςυνζταξαν το Καταςτατικό, δθμιοφργθςαν αυτό το Σϊμα των
αντιπροςϊπων, ϊςτε αυτοί να μετζχουν ςτισ Γενικζσ Συνελεφςεισ όχι τισ
εκλογοαπολογιςτικζσ, προκειμζνου να μεταφζρουν τα αιτιματα των μελϊν τθσ
Αςτυνομικισ Διεφκυνςθσ ι του Νομοφ προσ το Διοικθτικό Συμβοφλιο και παράλλθλα να
λειτουργοφν ωσ ςφνδεςμοι με τα μζλθ. Κάτι αντίςτοιχο των Τ.Δ. ςμικρυμζνο.

Οι εκπρόςωποι λοιπόν κα μετζχουν ςτθ Γενικι Συνζλευςθ του ΛΑΜΔΕΑ, του
επαγγελματικοφ Ταμείου, κα κάνουν ότι κάνουμε κι εμείσ όπωσ λειτουργοφμε και εμείσ, δεν
κα ζχουν όμωσ δικαίωμα ψιφου για τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. Το δικαίωμα
ψιφου τϊρα ζχουν όλα τα μζλθ με τον τρόπο που ςασ ανζφερα πριν. Αυτό ςθμαίνει λοιπόν
ότι οι διαδικαςίεσ που πρζπει να ακολουκιςει το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Ταμείου τϊρα
είναι :

Ρρϊτα - πρϊτα να τυπϊςει καταςτάςεισ μελϊν ανά Τ.Δ. Δεφτερον: να τισ ςτείλει εκεί,
ενδεχόμενα ηθτϊντασ τθ βοικεια των Τ.Δ. των δικϊν μασ.

Δεφτερον : να ςυντάξει ψθφοδζλτιο υποψθφίων.

Τρίτον : να ορίςει θμερομθνία εκλογϊν οι οποίεσ εκλογζσ κα πρζπει να γίνουν τθν ίδια
μζρα. Να ορίςει εφορευτικζσ επιτροπζσ ςε κάκε Αςτυνομικι Διεφκυνςθ ι Τ.Δ. και να ορίςει
κεντρικι Εφορευτικι Επιτροπι ςτθν ζδρα ςτθν Ακινα.

Τα ψθφοδζλτια που κα ςυλλεχκοφν μαηί με το πρακτικό των εφορευτικϊν επιτροπϊν
πρζπει να ςταλοφν ςτθν Ακινα, θ κεντρικι Εφορευτικι Επιτροπι κα ελζγξει τθ νομιμότθτα
και τθν ορκότθτα των εγγράφων που πάνε κάτω και παράλλθλα κα βγάλει από τα
ψθφοδζλτια που κα είναι για τθ Διοίκθςθ του Ταμείου τουσ ανκρϊπουσ που κα το
διοικιςουν. Κι από κει και μετά αυτοί οι άνκρωποι κα ακολουκιςουν τι λζει το
Καταςτατικό και ο Κανονιςμόσ λειτουργίασ.

Απλά ζχετε υπόψθ ςασ αυτά τα απλά βιματα που ςασ λζω. Τϊρα ότι χρειαςτείτε, οι
άνκρωποι του Ταμείου κα ςασ δϊςουν όποιεσ πλθροφορίεσ κζλετε. Απλά όμωσ αυτό κα
πρζπει να γίνει, δεν μπορϊ να προςδιορίςω

ςυγκεκριμζνθ θμερομθνία γιατί δεν ξζρω τι δυςκολίεσ κα αντιμετωπιςτοφν αλλά κεωρϊ ότι
κα πρζπει να γίνει το αργότερο μζχρι τον Λοφλιο. Αυτά.

…(αςαφισ διάλογοσ) …

… Δεν το κυμάμαι αλλά απ’ ότι νομίηω, απ’ ότι νομίηω…

…(αςαφισ διάλογοσ) …

…Το πρόβλθμα που ενδεχόμενα κα αντιμετωπίςουμε, είναι αυτό που αντιμετϊπιςε θ
Κεςςαλονίκθ και εμείσ εδϊ, κακότι το Ρρωτοδικείο δεν δίνει δικαςτικοφσ αντιπροςϊπουσ
ςε ςωματεία και τζτοια, δίνει μόνο ςε ςυνδικαλιςτικοφσ φορείσ. Κατά ςυνζπεια ενδεχόμενα
ςτθν 1θ Γενικι Συνζλευςθ των ανκρϊπων που κα εκλεγοφν για το επαγγελματικό Ταμείο,
αυτό κα πρζπει να είναι ζνα κζμα αλλαγισ του Καταςτατικοφ όπωσ και κάποια άλλα που
αυτι τθ ςτιγμι ζχουμε ςυγκεντρϊςει και κάποιεσ Τ.Δ. μασ ζχουν ςτείλει.

…(αςαφισ διάλογοσ) …

Σκρζκασ : Επειδι ςε εμάσ τα είπατε τόςο καλά, τα καταλαβαίνουμε αλλά κα χρειαςτεί
περιςςότερο βοικεια. Ριςτεφω ότι ζνασ φάκελοσ με αυτά που είπατε εςείσ κφριε πρόεδρε,
ςτισ Τοπικζσ, κα ιταν ακόμα πιο καλό να γίνει με περιςςότερα ίςωσ ςτοιχεία, να υπάρχει θ
βοικεια αυτι αλλά ίςωσ και κάποια ςτιγμι κάποιοσ να ζρκει ποφ και ποφ ςε επίπεδο
Γενικϊν Διευκφνςεων κα το πω. Ασ ποφμε ςτθ Κεςςαλία να ζρκει ζνασ ςτθ Λάριςα και να
ςυγκεντρϊςουμε και μερικά από τα μζλθ που είναι εγγεγραμμζνοι για να δοφνε κι από
κοντά γιατί αυτοί κα τραβιξουν μπροςτά. Να ξζρουν τι κα κάνουν. Αυτό είναι περιςςότερο
για να βοθκθκοφμε όλοι.

Κατςαρόπουλοσ : Ριςτεφω πωσ το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Ταμείου αυτά τα ζχει
καταγράψει, κα ακολουκιςει αυτζσ τισ διαδικαςίεσ, κεωρϊ ςωςτζσ τισ παρατθριςεισ του
Γιϊργου κατά ςυνζπεια κεωρϊ ότι είναι αναγκαίο να κινθκοφμε ζτςι. Τϊρα όςον αφορά το
κζμα των ενθμερϊςεων, επειδι ζτυχε να κάνω και κάποιεσ ενθμερϊςεισ, ο Γιάννθσ ο
Ρερράκθσ από τα Χανιά ξζρει κι ζχει εμπειρία, ο Μανϊλθσ ο Ηαχαριουδάκθσ που δεν είναι
εδϊ. Είναι δφςκολο να μαηζψεισ τον κόςμο, ιδιαίτερα ςε μία εποχι τζτοια γιατί κεωροφν
ότι τουσ ηθτάσ λεφτά και δεν βλζπουν το φωσ ςτο τοφνελ. Δεν βλζπουν ότι το
επαγγελματικό Ταμείο είναι το αφριο, είναι το μζλλον τουσ. Δεν βλζπουν ότι το
επαγγελματικό Ταμείο ζχει τζτοιεσ δικλείδεσ αςφαλείασ που προςτατεφουν τα χριματά
τουσ όςο κανζνασ άλλοσ φορζασ. Βζβαια αυτό είναι δφςκολο, γιατί … Ράντωσ πιςτεφω ότι
το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Ταμείου κα μπορζςει να βοθκιςει όςο γίνεται περιςςότερο.

Ρρόεδροσ : Ευχαριςτοφμε πολφ. Στο ςθμείο αυτό ολοκλθρϊκθκε θ ςυηιτθςθ των κεμάτων
τθσ θμεριςιασ διάταξθσ που αφορά το ΛΑΜΔΕΑ. Κα παρακαλοφςα τον πρόεδρο του
Εκνικοφ τμιματοσ να ζρκει ςτο Ρροεδρείο προκειμζνου να μασ βοθκιςει λίγο περεταίρω
ςτθν εκλογι τθσ εφορευτικισ επιτροπισ και κάποια ενθμζρωςθ επί του διαδικαςτικοφ τθν
οποία κα πρζπει να κάνει, αμζςωσ τϊρα κα εκλζξουμε τθν Εφορευτικι Επιτροπι. Για όςο
χρόνο θ Εφορευτικι Επιτροπι κα ετοιμάηεται για τθν διενζργεια των αρχαιρεςιϊν, κα
ζχουμε τθ δυνατότθτα, καταρχιν ο κφριοσ Γιάχοσ κα αναλάβει να επιδϊςει τισ επιταγζσ
ςτουσ πολφτεκνουσ και κα γίνει και θ ανταλλαγι των αναμνθςτικϊν δϊρων.

Κα ξεκινιςουμε αμζςωσ λοιπόν για τθν εκλογι τθσ Εφορευτικισ Επιτροπισ.

Κα παρακαλοφςα τον κφριο πρόεδρο να μασ ενθμερϊςει ςχετικά με το κζμα υπ’ αρικμόν
27 που αφορά τθ μθ υποχρεϊςεων διοριςμοφ δικαςτικοφ λειτουργοφ ωσ προζδρου τθσ
εφορευτικισ επιτροπισ.

Κατςαρόπουλοσ : Με ζγγραφό μασ ςτο Ρρωτοδικείο Κατερίνθσ, λάβαμε τθν από 15-04-2011
απόφαςθ προσ τθ Διεκνι Ζνωςθ Αςτυνομικϊν, Ελλθνικό Εκνικό τμιμα, κζμα: Οριςμόσ
Δικαςτικοφ Αντιπροςϊπου. Σε απάντθςθ τθσ από 12-04-2011 αίτθςισ ςασ, ςασ γνωρίηουμε
ότι ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικ. 5896/65/2009 απόφαςθ Υπουργοφ Απαςχόλθςθσ και
Κοινωνικισ Ρροςταςίασ που αναφζρεται ςτισ διατάξεισ των άρκρων 11 και 29 του Νόμου 3,
παράγραφοσ 3 του Νόμου 1264 του ϋ82, δεν μπορεί να διορίςει το Ρρωτοδικείο Κατερίνθσ
δικαςτικό αντιπρόςωπο ςε ςυλλόγουσ που δεν ζχουν ςυνδικαλιςτικό χαρακτιρα. Εκτόσ αν
διαφορετικά ορίηεται από κάποια άλλθ διάταξθ.

Ο προϊςτάμενοσ του Ρρωτοδικείου Κατερίνθσ Απόςτολοσ... Κατά ςυνζπεια όπωσ ζγινε και
ςτισ αρχαιρεςίεσ τθσ Κεςςαλονίκθσ δεν μποροφμε να ζχουμε δικαςτικό αντιπρόςωπο. Ζτςι
λοιπόν κα πρζπει να προχωριςουμε ςτθν εκλογι τριμελοφσ εφορευτικισ επιτροπισ για τθ
διενζργεια των αρχαιρεςιϊν και να προτείνουμε κάποιουσ ανκρϊπουσ. Εγϊ κα πρότεινα τθ
Σταυροφλα τθ Γεωργίου ςαν μία, το Σοφοκλι από τθν Ρρζβεηα και τον Κϊςτα το
Χατηθαναγνϊςτου.

Ρρόεδροσ : Εγκρίνει το Σϊμα τουσ …

…(αςαφισ διάλογοσ) …

…Κζλω παρακαλϊ οι υποψιφιοι για τθν Εφορευτικι Επιτροπι να προςζλκουν εδϊ
μπροςτά για να τουσ δοφμε ποιοι είναι …

…(αςαφισ διάλογοσ) …

…Ραρακαλϊ λίγο θςυχία. Κα παρακαλοφςα τουσ υποψθφίουσ για να βλζπουμε λίγο και να
καταμετριςουμε τισ ψιφουσ, να κακίςουν λίγο ςτθν άκρθ και όχι μπροςτά μασ ακριβϊσ …

…(αςαφισ διάλογοσ) …

…Υπάρχει μία εναλλακτικι πρόταςθ να ςυμμετζχουν και οι πζντε. Να ζχουμε τουσ τρείσ ωσ
εφορευτικι Επιτροπι και τουσ άλλουσ δφο ωσ παρατθρθτζσ. Συμφωνεί το Σϊμα με αυτι τθν
πρόταςθ;

…(αςαφισ διάλογοσ) …

… Ωραία … Οι τρείσ πρϊτοι που αναφζρκθκαν κα είναι Εφορευτικι Επιτροπι και οι δφο
επόμενοι κα είναι παρατθρθτζσ … Δε νομίηω ότι αλλάηει κάτι ςε αυτό…

…(αςαφισ διάλογοσ) …

…Κα καλζςω λοιπόν τουσ πζντε να ετοιμαςτοφν για τθν διενζργεια των αρχαιρεςιϊν.

…(αςαφισ διάλογοσ) …

Ρρόεδροσ : Το λόγο ζχει ο κφριοσ Γιάχοσ για τθν επίδοςθ των επιταγϊν ςτουσ πολφτεκνουσ.

…(αςαφισ διάλογοσ) …

Γιάχοσ : Κα ςασ διαβάςω λίγο το πρακτικό και τα ονόματα για να μθ γίνει κανζνα λάκοσ.

…(αςαφισ διάλογοσ)…

…Μία διευκρίνιςθ μόνο, ο κφριοσ Μαχαιρίδθσ Μιλτιάδθσ, επειδι εδϊ τον είχα ςαν μζλοσ
τθσ Αττικισ, δεν είναι τθσ Αττικισ είναι κάποιασ άλλθσ ενϊςεωσ, ο Μαχαιρίδθσ…

¶γνωςτοσ : Είναι τθσ Κζρκυρασ.

…(αςαφισ διάλογοσ) …

Ρρόεδροσ : Ραρακαλϊ παραμείνετε ςτισ κζςεισ ςασ. Μθν αποχωρείτε, ζχουμε ακόμθ τρία
λεπτάκια, τθν υπομονι ςασ. Τρία λεπτά.

Γιάχοσ : Κα τισ δϊςω ανά Τοπικι Διοίκθςθ για να τελειϊνουμε γριγορα…

Θ Χαλκιδικι ζχει δφο άτομα, το κφριο Αδαμιϊτθ και τον κφριο Καλαφάτθ. Ραρακαλϊ τον
εκπρόςωπο τθσ Χαλκιδικισ να πάρει τισ επιταγζσ.

…(αςαφισ διάλογοσ) …

…Να υπογράφετε κιόλασ κφριοι για να μθν ξεχνιόμαςτε.

…(αςαφισ διάλογοσ) …

Γιάχοσ : Μετά ζχουμε τθν Αττικι, παρακαλϊ τον εκπρόςωπο, κφριε Κυριακάκθ…

… (αςαφισ διάλογοσ) …

…Ζχει τζςςερισ επιταγζσ…

…(αςαφισ διάλογοσ) …

…Να ζρκει θ Καρδίτςα παρακαλϊ.

… (αςαφισ διάλογοσ) …

…Θ Κζρκυρα παρακαλϊ …

…(αςαφισ διάλογοσ) …

Καραπατάκθσ : Ο επόμενοσ, θ Ρρζβεηα για τουσ πολφτεκνουσ.

…Για τουσ πολφτεκνουσ, επιταγι θ Ρρζβεηα.

…(αςαφισ διάλογοσ) …

…Από τθν Τοπικι Διοίκθςθ Θλείασ, ο επόμενοσ για τθν επιταγι των πολυτζκνων.

…(αςαφισ διάλογοσ) …

…Από τθν Τοπικι Διοίκθςθ Φλϊρινασ, ο επόμενοσ για τθν επιταγι των πολυτζκνων …

…(αςαφισ διάλογοσ) …

…Θ Αχαΐα, θ επόμενθ Τοπικι Διοίκθςθ για τθν επιταγι των πολυτζκνων…

…(αςαφισ διάλογοσ) …

…Θ Χαλκιδικι θ επόμενθ Τοπικι Διοίκθςθ … θ Δράμα θ επόμενθ Τοπικι Διοίκθςθ….

…(αςαφισ διάλογοσ) …

Ραρακαλϊ θ Δράμα…

Ρρόεδροσ : Ζνα λεπτάκι λίγο τθν προςοχι ςασ.

…(αςαφισ διάλογοσ) …

Ζνα λεπτάκι, λίγο, μπορείτε να θςυχάςετε …Για να ολοκλθρϊςουμε … δικαιωματικά …
ακοφςτε με λίγο … δικαιωματικά, ο τελευταίοσ λόγοσ ςτο ςυνζδριο ανικει ςτον πρόεδρο
του Εκνικοφ τμιματοσ και ςε αυτόν κα το δϊςω. Εγϊ το μόνο που ζχω να πω ότι είναι ζνα
πολφ μεγάλο «ευχαριςτϊ» ςε όλουσ ςασ γιατί βοθκιςατε πραγματικά, το ςυνζδριό μασ να
είναι άψογο.

…(αςαφισ διάλογοσ) …

Κατςαρόπουλοσ : Ρρϊτα απ’ όλα επιτρζψτε μου να ςυγχαρϊ τον Κϊςτα το Βλαχόπουλο για
τθν άρτια διεξαγωγι αυτισ τθσ γενικισ ςυνζλευςθσ.

Κεωρϊ ότι πιγαμε πάρα πολφ καλά. Οι όποιεσ, ςε ειςαγωγικά γκρίνιεσ, κεωρϊ ότι είναι
εποικοδομθτικζσ και χρειάηονται για να γινόμαςτε πάντα καλφτεροι ι τουλάχιςτον τα νζα
παιδιά που κα βγουν μετά τισ αρχαιρεςίεσ …

…(αςαφισ διάλογοσ) …

…Κεωρϊ λοιπόν ότι θ κριτικι είναι πάρα πολφ ςωςτι πολλζσ φορζσ.

Θ κριτικι χρειάηεται, είναι αναγκαία. Δεν πρζπει πολλζσ φορζσ να δυςαναςχετοφμε. Να
ευχαριςτιςω τθν Τ.Δ. Ριερίασ για τθν άψογθ διοργάνωςθ αυτοφ του ςυνεδρίου. Για τθ
φιλοξενία τουσ, για το ωραίο ξενοδοχείο που βριςκόμαςτε και για τισ δυνατότθτεσ που μασ
δίνονται να περάςουμε καλά. Εκείνο που είναι ςθμαντικό και κα ζλεγα το ςθμαντικότερο,
είναι ότι πάντα ςε όλα τα ςυνζδριά μασ, το Σάββατο το βράδυ είμαςτε όλοι αγκαλιαςμζνοι,
είμαςτε φίλοι πάλι και περνάμε καλά.

…(αςαφισ διάλογοσ) …

…Ζνα άλλο κομμάτι που κα ικελα να πω, είναι ότι βλζπω πολλά νζα παιδιά ςτα προεδρεία
των Τ.Δ. και ιδιαίτερα εμζνα με χαροποιεί πάρα πολφ, γιατί είναι οι αυριανοί ςυνεχιςτζσ
όλων των προςπακειϊν, όλων αυτϊν που κάνουμε εμείσ. Κεωρϊ ότι το μζλλον είναι
λαμπρό μπροςτά τουσ. Δεν ζχω πολλά πράγματα να πω. Να ςασ ευχαριςτιςω άλλθ μία
φορά για τθ ςυμπαράςταςι ςασ ςε εμζνα, για τθ βοικεια που μου προςφζρατε. Να
ευχαριςτιςω τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου για τθ ςυμμετοχι τουσ και για τθ

ςυμπαράςταςι τουσ ςτο δφςκολο ζργο μασ, να ευχθκϊ καλι επιτυχία ςε όλουσ τουσ
υποψιφιουσ και να ςασ ευχθκϊ καλι διαςκζδαςθ το βράδυ και καλι επιςτροφι αφριο ςτα
ςπίτια μασ. Ευχαριςτϊ πάρα πολφ.

… (αςαφισ διάλογοσ) …

Ανταλλαγι δϊρων.

…(αςαφισ διάλογοσ) …

Γραμματζασ : Κφριε πρόεδρε τελειϊςαμε. Να περάςουμε όλοι ζξω ςτα ςκαλιά του
ξενοδοχείου, ςτθν είςοδο, για τθν αναμνθςτικι φωτογραφία.

Κατςαρόπουλοσ : Είναι οι επιτροπζσ.

Γραμματζασ : Κα ακολουκιςει θ βράβευςθ των επιτροπϊν, ςυγνϊμθ…

…(αςαφισ διάλογοσ)…

Βράβευςθ.

Γραμματζασ : Να περάςετε όλοι ζξω για τθν αναμνθςτικι φωτογραφία. Ευχαριςτϊ πολφ.

…(διακοπι μικροφϊνου) …

…Ψθφοφορία …

…(αςαφισ διάλογοσ) …

…(διακοπι μικροφϊνου) …

