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Τρομοκράτες, 
Κουκουλοφόροι και ….. 
Butter Boys.

                              
        εποχή που διανύουμε δεν είναι μόνο των      
τρομοκρατών και των κουκουλοφόρων, αλλά και των  
Butter Boys. Είδε όλος ο Ελληνικός Λαός, και όχι μόνο, 
ένα σμήνος 15αρηδων βουτυρόπαιδων να βγαίνουν στους 
δρόμους να τα κάνουν γυαλιά-καρφιά, κυριολεκτικά 
να καταστρέφουν περιουσίες, να προκαλούν τεράστια 
ζημιά στην εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, να πλήττουν 
βάναυσα την ίδια την Δημοκρατία. Και η Πολιτεία 
να μην αντιδρά! Θα εξηγήσουμε παρακάτω το γιατί η 
πολιτεία δεν αντιδρά.
Tην ίδια ώρα κάποιοι άλλοι 15αρηδες, Παλαιστίνιοι, στην 
Λωρίδα της Γάζας, νηστικοί και ρακένδυτοι με πέτρες 
και σφεντόνες ως όπλα, διεκδικούν να ζουν ελεύθεροι, 
απέναντι σε ένα κράτος του Ισραήλ, που τους δολοφονεί 
με την πανίσχυρη πολεμική μηχανή του. Και κανένα 
κράτος, σχεδόν, στον κόσμο δεν αντιδρά! 
Άς έρθουμε όμως στους δικούς μας 15αρηδες, τα Butter 
Boys. Κατά την άποψή μου, στην πλειοψηφία τους, παιδιά 
εύπορων μεν, διαλυμένων δε, οικογενειών τα οποία 
βγαίνουν στους δρόμους για να εκδικηθούν, δήθεν για 
την άδικη απώλεια του 15χρονου Αλέξη στα Εξάρχεια, 
αλλά ο πραγματικός λόγος είναι για να εκδικηθούν 
για αυτά τα οποία συμβαίνουν στα σπίτια τους. Και η 
πολιτεία δεν αντιδρά διότι αναγνωρίζει ότι τα παιδιά 
αυτά έχουν τα δίκια τους. Είναι παιδιά που μεγάλωσαν 
με νταντάδες, διότι οι γονείς τους, πολυάσχολοι είχαν 
επιδοθεί στο κυνήγι του χρήματος και της εξουσίας και 
δεν είχαν χρόνο να ασχοληθούν με τα παιδιά τους. Είναι 
στην πλειοψηφία τα παιδιά αυτών που κατέχουν την 
κάθε είδους εξουσία.
Πώς να στραφούν ενάντια στα αδικημένα παιδιά τους! Και 
τα αφήνουν έρμαια, στις διαθέσεις των κουκουλοφόρων 
οι οποίοι τα οδηγούν στην παραβατικότητα, επιλέγοντας 
ταυτόχρονα εκείνα τα παιδιά, τα οποία είναι τα πιο 
ευάλωτα, τα οποία στην συνέχεια νουθετούν για ένα 
σκοτεινό και εγκληματικό μέλλον. 
Μήπως άραγε υπάρχει έστω και ένας που δεν άκουσε μέχρι 
και αρχηγούς πολιτικών κομμάτων να τους δίνουν δίκιο; 
Είδατε ποτέ να βάζουν φωτιά σε αυτ/τα πολυτελείας, σε 
αρχοντόσπιτα, σε βίλες;  Όχι βέβαια. Δεν θα κάψουν τα 
δικά τους τα σπίτια! Ζούμε την λανθάνουσα εκδίκηση 
των Butter Boys. Όπως οι γονείς τους που κατέχουν 
διάφορες μορφές εξουσίας δεν μπορούν να στραφούν 
εναντίον τους, έτσι και αυτά δεν μπορούν να στραφούν 
εναντίον των γονιών τους, οι οποίοι είναι και οι μόνοι 

υπεύθυνοι εάν αυτά τα παιδιά νοιώθουν την όποιου είδους 
αδικία. Βέβαια υπάρχει και ένας αριθμός παιδιών που 
παρασύρονται από τις λάθος παρέες των.
 Και μετά από την «αμυντική» στάση της Αστυνομίας!, την 
διόγκωση του θέματος από τα ΜΜΕ, και την ενθάρρυνση 
ανευθυνο-υπεύθυνων στους 15χρονους, οι οποίοι πήραν 
στα χέρια τους πέτρες, γιαούρτια και ντομάτες και τα 
εκτόξευαν εναντίον δυνάμεων της Αστυνομίας αλλά και 
εναντίον Αστυνομικών κτιρίων και οχημάτων (σε απευθείας 
σύνδεση τα πιο πολλά κανάλια !), φτάσαμε στην εν ψυχρώ 
δολοφονική επίθεση από τρομοκράτες στις 5-1-09 σε βάρος 
τριών Αστυνομικών στο Υπουργείο Πολιτισμού, επίθεση 
που έγινε με πολεμικά όπλα (MP5 υποπολυβόλο, καλάσνικοφ 
και χειροβομβίδα), με συνέπειες, να δίνει μάχη ζωής ένας 
Αστυνομικός 21 ετών, ο Δημήτρης, και τον βαρύτατο 
τραυματισμό της Δημοκρατίας μας. 
Είναι πλέον πασιφανές, ότι οι τρομοκράτες προέρχονται 
από τους κουκουλοφόρους, οι κουκουλοφόροι από τους 
15χρονους βουτυροπαίδες και η ευθύνη της συντεταγμένης 
πολιτείας αλλά και των ΜΜΕ τεράστια. 
Είδαμε και το απίστευτο, στις διαδηλώσεις της 9-01-2009. 
Να προσάγονται  καμιά δεκαριά δικηγόροι για παρεμπόδιση 
έργου Αστυνομίας και μετά από μία ώρα να αφήνονται 
ελεύθεροι! Και την επομένη να υποβάλουν μηνύσεις κατά 
των Αστυνομικών! Καλά έκαναν. Αλλά ποιος έδωσε την 
εντολή να αφεθούν ελεύθεροι; Γιατί δεν προσήχθησαν στο 
αυτόφωρο; Δεν έχουν όλοι οι Έλληνες ίσα δικαιώματα και 
υποχρεώσεις;
Όσο για σας αγαπητοί φίλοι αναγνώστες, μην πιστέψετε 
ποτέ ότι μια Αστυνομία, ένα ολόκληρο Κράτος, δεν μπορεί 
να βάλει στην θέση τους μια χούφτα βουτυρόπ Κάποιοι 
συνδικαλιστές μπερδεύτηκαν! Συγνώμη έπρεπε να είχαν 
ζητήσει από τον 21ετών συνάδελφο Διαμαντή Μαντζούνη. 
αιδα (ξέχασαν όλοι ότι υπάρχει και ένας νόμος περί 
παραμέλησης εποπτείας ανηλίκων), ή έστω καμιά διακοσαριά 
αλήτες με κουκούλες. Σας δίνουν μια δικαιολογία, ότι για 
όλα φταίει το Πανεπιστημιακό Άσυλο ή το άρθρο 16 του 
πρόσφατου νομοσχεδίου για την Παιδεία, έτσι για να έχετε 
να διαμαρτύρεστε για κάτι!. Μετά από 30 χρόνια που 
υπηρέτησα στην Ελληνική Αστυνομία, σας βεβαιώνω ότι εάν 
δοθεί ξεκάθαρη εντολή στην Αστυνομία να δράσει και να 
σταματήσει αυτά τα φαινόμενα, με ταυτόχρονη εντολή και 
σε συναρμόδιους φορείς, όπως η Δικαιοσύνη (εάν χρειασθεί 
να γίνει και νόμος για ιδιώνυμο αδίκημα της κουκούλας), το 
Κράτος να απαιτήσει από τους πρυτάνεις που τόσο στοργικά 
αγκαλιάζουν τους κουκουλοφόρους  να πληρώσουν τις 
ζημιές που αυτοί προκαλούν μέσα στα Πανεπιστημιακά 
άσυλα, ακόμη εάν χρειαστεί να μπουν φυλακή και μερικοί 
και καθάρισε ο κόπρος του Αυγεία  σχεδόν σε μηδέν χρόνο! 
Αλλιώς αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, να είστε βέβαιοι 
ότι θα συνεχίσουμε να εκκολάπτουμε τους αυριανούς 
τρομοκράτες μας! Η Δημοκρατία είναι δική τους αλλά είναι 
και δική μας! Άς θυμηθούμε όμως και τι έλεγε ο Ισοκράτης 
« Η Δημοκρατία μας, αυτοκαταστρέφεται διότι κατεχράσθη 
το δικαίωμα της ελευθερίας και της ισότητας, διότι έμαθε 
τους πολίτες να θεωρούν την αυθάδεια ως δικαίωμα, την 
παρανομία ως ελευθερία, την αναίδεια του λόγου ως 
ισότητα και την αναρχία ως ευδαιμονία».

Κάποιοι συνδικαλιστές μπερδεύτηκαν! Συγνώμη έπρεπε να είχαν ζητήσει από 
τον 21ετών συνάδελφο Διαμαντή Μαντζούνη
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   ΣΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ  Ο  ΡΩΣΟΣ
     «Χριστιανός θέλω να πεθάνω»
Ο ταπεινός και θεάρεστος βίος του οσίου που, αν και υπέστη απάνθρωπα βασανιστήρια, παρέμεινε γενναίος ομολογητής.

Ο  Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος γεννήθηκε σε ένα χωριό της Ν. Ρωσίας γύρω στα 1960 από ενάρετους και πιστούς ορθόδοξους 
γονείς. Παρότι τα δύσκολα αυτά χρόνια πιέστηκε σκληρά να αρνηθεί την πίστη μας, απαντούσε ακλόνητος «χριστιανός 
γεννήθηκα και χριστιανός θέλω να πεθάνω», χωρίς να καμφθεί από τα φρικτά και απάνθρωπα βασανιστήρια – του 
καίγανε έως και το κεφάλι με πύρινο τάσι. Έτσι, αποδείχτηκε γενναίος ομολογητής. Τότε είναι που τον έριξε ο Τούρκος 
σε έναν υπόγειο στάβλο, όπου και έζησε με ταπείνωση και τέλεια υπομονή μαζί με τα ζώα, ξυπόλητος, στο κρύο, στη 
σκλαβιά, σε μια τιτάνια πνευματική άσκηση, δοξάζοντας τον Θεό. Τις νύχτες, πάλι, εκείνος ο σκλάβος, ο δούλος, με όλη 
τη βαριά κούραση της ημέρας αγρυπνούσε  προσευχόμενος στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου, που ήταν λαξευμένο 
στα σπλάχνα του καππαδοκικού βράχου, εκεί όπου αργότερα θα κοινωνούσε κρυφά Σώμα και Αίμα Χριστού κάθε 
Σάββατο. Μία μέρα και ενώ ο Τούρκος αφέντης βρισκόταν στην Μέκκα, η γυναίκα του έκανε τραπέζι σε συγγενείς 
και φίλους στο παλιό Προκόπι για να επιστρέψει με το καλό ο άντρας της. Ο Ιωάννης υπηρετούσε τότε στο τραπέζι, 
όταν σερβιρίστηκε και ένα πιάτο από το αγαπημένο πιλάφι του αφέντη. Το είδε η Τουρκάλα και αναστέναξε λέγοντας: 
«Πόση ευχαρίστηση θα λάμβανε, Γιουβάν (ο Ιωάννης), ο αφέντης σου αν ήταν εδώ και έτρωγε μαζί μας από τούτο 
το φαγητό»! Ο Ιωάννης πήρε τότε ένα πιάτο με ζεστό πιλάφι και είπε πως θα το έστελνε στον αφέντη στην Μέκκα, 
κάνοντας όλη τη συντροφιά να γελάσει. Νόμιζαν πως θα το έδινε πάλι σε καμιά φτωχή οικογένεια του χωριού, όπως 
έκανε άλλωστε συχνά. Εκείνος όμως το πήρε και πήγε εκεί στον στάβλο του. Γονάτισε και με την προσευχή του ανέθεσε 
στον Κύριο των πάντων την εκπλήρωση του αιτήματός του. Και Εκείνος, που είχε πεί στους μαθητές του «πάντα όσα 
εάν αιτήσητε εν τη προσευχή πιστεύοντες λήψεσθε», έκανε το θαύμα Του! Έτσι, όταν ύστερα από ημέρες γύρισε ο αγάς 
και τους έδειξε το πιάτο που είχε βρεί ξαφνικά μπροστά του στη Μέκκα, με αχνιστό το αγαπημένο του πιλάφι, όλοι 
– άφωνοι – κατάλαβαν ότι ο φτωχός και καλός Ιωάννης ήταν άγιος του αληθινού Θεού, του Χριστού μας! Από τότε 
όλοι, όχι μόνο στο Προκόπι, αλλά και στα γύρω χωριά, σέβονταν πια τον Γιουβάν, το ορθόδοξο παλικάρι από τη Ρωσία, 
και έπαψαν παντελώς να τον ενοχλούν. Ύστερα από χρόνια κακουχίας, ο άγιος αρρώστησε και προαισθανόμενος την 
κοίμησή του ειδοποίησε να του φέρουν να μεταλάβει. Ο ιερέας τότε, λόγω του φανατισμού των Τούρκων, φοβήθηκε 
να μεταφέρει φανερά τα άγια στον στάβλο και «σκάβοντας» ένα μήλο, έβαλε με ασφάλεια μέσα τη Θεία Κοινωνία και 
έτσι κοινώνησε τον Ιωάννη. Έπειτα από λίγο, στις 27 Μαϊου 1730, ο άγιος έκλεισε τα μάτια του και έγειρε το κεφάλι 
του, όπως τον βλέπει άλλωστε κανείς και τώρα, στο σημερινό Προκόπι, να κοιμάται γαλήνια, ολόσωμος και άφθορος, 
αναμένοντας την Ανάσταση και δίνοντας και πάλι σε όλα τα έθνη της Γης, με το ολοζώντανο αυτό θαυμαστό λείψανο, 
ομολογία αληθείας, ομολογία ορθοδοξίας!

« Δεν έχουμε δικαίωμα να κρίνουμε»
Το δικαίωμα της κρίσης και της καταλαλιάς ανήκει στον Θεό. Μια ομιλία του γέροντα Παϊσιου το επιβεβαιώνει: 
« Τον άνθρωπο πλέον θα τον κυριεύσει η απιστία. Ο φθόνος, η έχθρα και η φιλονικία θα κατέχουν την πρώτη θέση 
στην καρδιά τους. Ας σταθούμε με φόβο Θεού και ας φροντίσουμε ν α γεμίσουμε τα αγγεία μας με έλεος, εφόσον η 
ψυχή μας βρίσκεται στο σώμα. Πρέπει να φέγγει η λαμπάδα και να είναι συνεχώς αναμμένη. Η λαμπάδα που φέγγει 
συμβολίζει τον νου που μπορεί να δεχτεί τη Θεία Χάρη. Η ψυχή που θα έχει αναμμένη τη λαμπάδα όταν θα έρθει η ώρα 
του θανάτου θα εισέλθει μετά του Ιησού στη βασιλεία των ουρανών. Η σκοτισμένη ψυχή που θα είναι παραδομένη στις 
αμαρτίες δεν θα σωθεί. Πρέπει να βλέπεις όλους τους άλλους αγίους και τον εαυτό σου αμαρτωλό. Άσχετα αν οι άλλοι 
κάνουν ότι κάνουν. Δεν έχουμε δικαίωμα να τους κρίνουμε».
                                                                                                                        Γέροντας Παϊσιος

Περί ταπείνωσης
Μια φορά ένας ασκητής ζόρισε ένα ταγκαλάκι να πει το «Άγιος ο Θεός..». Είπε το ταγκαλάκι «Άγιος ο Θεός, άγιος 
ισχυρός, άγιος αθάνατος», «ελέησον ημάς» όμως δεν έλεγε. Πες «ελέησον ημάς», τίποτε! Αν το έλεγε, θα γινόταν 
άγγελος. Όλα τα λέει το ταγκαλάκι, το «ελέησόν με» δεν το λέει, γιατί χρειάζεται ταπείνωση. Το «ελέησόν με» έχει 
ταπείνωση και δέχεται η ψυχή το μεγάλο έλεος του Θεού που ζητάει.

ΕΥΧΕΣ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ
Για τις γιορτινές ημέρες των Χριστουγέννων και την έλευση του νέου έτους, εγκάρδιες ευχές απηύθυναν στην 

Ένωσή μας:
ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κάρολος Παπούλιας, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. 
Ιερώνυμος Β΄, ο πρόεδρος της Βουλής, ο πρόεδρος του ΛΑ.Ο.Σ. κ. Γεώργιος Καρατζαφέρης, ο Υπουργός Μακεδονίας 
Θράκης κ. Σταύρος Καλαφάτης, ο Υφυπουργός Αθλητισμού κ. Γιάννης Ιωαννίδης, ο Βουλευτής Β΄ Θεσ/νίκης κ. 
Θεόδωρος Καράογλου, ο Βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης κ. Αδάμ Ρεγκούζας, ο Υφυπουργός κ. Κων/νος Γκιουλέκας, ο 
Βουλευτής Α΄ Θεσ/νίκης κ. Γεώργιος Ορφανός, η Βουλευτής Α΄ Θεσ/νίκης κ. Έλενα Ράπτη, ο Βουλευτής Α΄ Θεσ/νίκης 
κ. Ελευθέριος Βενιζέλος, ο Βουλευτής Α΄ Θεσ/νίκης κ. Ιωάννης Μαγκριώτης, ο Νομάρχης κ. Παναγιώτης Ψωμιάδης, 
ο Δήμαρχος Θεσ/νίκης κ. Βασίλειος Παπαγεωργόπουλος, ο Γεν. Επιθεωρητής ΕΛ.ΑΣ. Βορ. Ελλάδος Αντιστράτηγος 
κ. Αντώνιος Μπάμιατζης, ο Γεν. Αστυνομικός Δ/ντής Θεσσαλονίκης Υποστράτηγος κ. Γεώργιος Δουλγέρης, ο Γεν. 
Αστυν/κός Δ/ντής Περ. Κεντρικής Μακεδονίας Υποστράτηγος κ. Στέργιος Αποστολίδης, ο Γενικός Αστυν/κός Δ/ντής 
Περ. Δυτ. Μακεδονίας Υποστράτηγος κ. Παύλος Νικολαϊδης, ο Γεν. Αστυν/κός Δ/ντής Περ. Ανατ. Μακεδονίας και 
Θράκης Υποστράτηγος κ. Χρήστος Νικολόπουλος,  Δ/ντές Διευθύνσεων, το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Ένωσης 
Αστυνομικών I.P.A., δεκάδες πρόεδροι Τοπικών Διοικήσεων I.P.A. στην Ελλάδα αλλά και από το Εξωτερικό, όπως και 
πρόεδροι συνδικαλιστικών σωματείων και συλλόγων, συνεργάτες, ιδιώτες φίλοι της Ενώσεώς μας και εκατοντάδες 
συνάδελφοι.
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“Δύναμη”
Έκδοση της ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΘΝΟΥΣ  ΕΝΩΣΗΣ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΟΜΟΥ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Mοναστηρίου 326  ΤΚ  546 28
Τηλ. 2310-388195   Fax. 2310-776414
Υπεύθυνος  Έκδοσης - Διευθυντής
Ηλίας Βασιλάκης
τηλ. 6975905010
e-mail: VASILAKIS.H@hotmail.com 

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

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

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

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

Ηλίας Βασιλάκης
Πρόεδρος

Βασ. Γιαννακόπουλος
Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Χρυσουλάς
Αντιπρόεδρος

Γεώργιος Λαμπάδας
Αντιπρόεδρος

Νικ. Ταχματζίδης
Αντιπρόεδρος

Δημ. Μπουραζάνας
Αν. Γ. Γραμματέας

Ιάκωβος Τσαγκαλίδης
Ταμίας

Χριστ. Χριστοδουλής
Υπ. Δημ. Σχέσεων

Λάζαρος Αντωνιάδης
Αναπλ. Ταμίας

ΝΟΜΙΚΗ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Σωτήριος Κατσαρός
Συνταγματολόγος - Ποινικολόγος

Δικηγόρος Αθηνών

Ιωάννης Μισαηλίδης
Ποινικολόγος

Δικηγόρος Θεσσαλονίκης

Παύλος Νικολαїδης
Ποινικολόγος

Δικηγόρος Θεσσαλονίκης



--  5  --



--  6  --

   Από τα συμπεράσματα των ειδικών κοινωνικών 
επιστημόνων προκύπτει 
ότι στη σύγχρονη 
καταναλωτική κοινωνία 
που ζούμε οι στιγμές 
εύθυμης διασκέδασης 
και χαλάρωσης μέσω 
του γέλιου, είναι 
μεν το αντίδοτο στο 
καθημερινό άγχος, 
αλλά προσδιορίζει 
ταυτόχρονα και το 
επίπεδο ευαισθησίας, 

πνευματικότητας και αισθητικής καλλιέργειας της 
εποχής μας. Τα προβλήματα (υπαρκτά ή ανύπαρκτα, 
πραγματικά ή πλασματικά), όταν εισπράττονται 
και εσωτερικεύονται αρνητικά, τροχοπεδούν κάθε 
πρόθεση και ευφροσύνη διάθεση του ανθρώπου με 
την ίδια πάντα κατάληξη. Κατάθλιψη, μελαγχολία, 
μοναξιά και άγχος, αντικοινωνική πολλές φορές 
συμπεριφορά και στη χειρότερη περίπτωση 
εξάρτηση από ψυχοφάρμακα σε μια προσπάθεια 
αποκατάστασης της \φυσικής ισορροπίας και 
αναστολής εμμονών και τάσεων αυτοκαταστροφής. 
Και τα εύλογα ερωτήματα που προκύπτουν. Πώς 
είναι δυνατόν να έχεις όλα όσα σου χρειάζονται και 
να αισθάνεσαι μέσα σου ένα απέραντο κενό; Να 
σου δημιουργούν τεχνητές ανάγκες και απαιτήσεις 
που αγγίζουν τα όρια του ανέφικτου και να μην 
αντιστέκεσαι ή να μην το καταλαβαίνεις; Να 
περιτριγυρίζεσαι από πλήθος συνανθρώπων σου 
και να νοιώθεις μοναχός και αποξενωμένος; Αλλά 
κι όταν πραγματικά δεν έχεις τα απαραίτητα, 
χωρίς \ψυχική ισορροπία και ευεξία είναι ποτέ 
δυνατόν να σταθείς όρθιος και να παλέψεις για 
να διεκδικήσεις και να τα αποκτήσεις; Με την 
κατήφεια στο πρόσωπο και την ανασφάλεια στην 
ψυχή, με καθημερινή συναισθηματική φόρτιση, το 
μόνο βέβαιο είναι πως θα αποδυναμώνεται κάθε 
ευγενής προσπάθεια για διέξοδο. Αντίθετα, όταν 
υπάρχει εσωτερική πληρότητα, με το χαμόγελο 
στα χείλη και στην ψυχή, διάθεση για ανάλαφρη 
αντιμετώπιση των όποιων αρνητικών καταστάσεων 
της ζωής, ενδυναμώνονται οι προσπάθειες, από 
εσωτερική δύναμη, κουράγιο, αντοχή και υπομονή 
και τελικά ξεπερνιούνται όλες οι δυσκολίες και οι 
αντιξοότητες.Όλοι μας σήμερα καταγινόμαστε με 
τα μεγάλα και τα κρίσιμα, με τα επίκαιρα και τα 
χρήσιμα, ασχολούμαστε με τα οικουμενικά δήθεν 
προβλήματα, με τους οικονομικούς δείκτες και 

την τεχνολογική εξέλιξη, αλλά αδιαφορούμε και 
αγνοούμε τα απλά καθημερινά ζητήματα, αυτά 
που έχουν να κάνουν με τον άνθρωπο και όχι με 
τους αριθμούς, αυτά που δομούν τη ζωή μας και 
τελικά καθορίζουν την ποιότητά της. Αναμφίβολα 
έχουμε επηρεαστεί βαθιά από την επικυριαρχία του 
ορθολογισμού της εποχής, της διαστρεβλωμένης 
αντίληψης περί παγκοσμιοποίησης με ότι αυτό 
συνεπάγεται και της αποκαλούμενης νέας τάξης 
πραγμάτων. Αυτό, δεν είναι εξ’ ορισμού ή κατ’ ανάγκη 
κακό, αλλά αποκτά επικινδυνότητα όταν γίνεται 
η αιτία και η αφορμή για την πλήρη υποβάθμιση 
της ανθρώπινης αξίας και τον παραγκωνισμό 
των εσωτερικών αναγκών του ανθρώπου. Κι όσο 
πληθαίνουν οι κυνικές ομολογίες ότι η εποχή μας 
είναι για τους τραπεζίτες και όχι για τους ποιητές, 
όσο οι σύγχρονοι ρυθμοί της ζωής αφυδατώνουν 
διαρκώς τα εσώψυχά μας και περιορίζουν τα όρια 
της σκέψης και της φαντασίας, καθοδηγώντας μας 
σ’ ένα αδυσώπητο κυνήγι του χρόνου, πως μπορούμε 
να μην ανησυχούμε σοβαρά για το μέλλον; Κι όταν, 
όλο και λιγότεροι αντιστέκονται στην αγωνία 
της δήθεν καθημερινής επιβίωσης, αναζητώντας 
στιγμές χαλάρωσης, διασκέδασης και ευχαρίστησης, 
ετεροπροσδιοριζόμενοι (από την πλειονότητα) 
ως απροσάρμοστοι της εποχής, που θα οδηγηθεί 
η ανθρωπότητα; Όλοι επαίρονται για τον αέρα 
ελευθερίας που πνέει απ’ άκρο σε άκρο στη σημερινή 
κοινωνία και κανένας μας δεν αντιλαμβάνεται 
ή δεν βλέπει τα αόρατα κάγκελα του κλουβιού 
μέσα στο οποίο  αυτοεγκλωβίστηκε.Τις συνθήκες 
του Μεσαίωνα, όλοι μας τις επικαλούμαστε για 
να στιγματίσουμε και να κατακρίνουμε πράξεις 
του σήμερα που παραπέμπουν σε παρωχημένες 
αντιλήψεις και στάσεις ζωής, σε αναχρονιστικές 
μεθόδους δράσης και πεποιθήσεις, αλλά για το 
γέλιο, το οποίο σε κείνη τη σκοτεινή εποχή είχε 
ενοχοποιηθεί λόγω της αντίφασής του δήθεν με 
τα τότε θρησκευτικά πιστεύω, κανένας δεν κάνει 
λόγο. Κι όμως δυστυχώς, ο σύγχρονος άνθρωπος, 
με την αγέλαστη ψυχή, ζει στην εποχή του 
Μεσαίωνα. Μόνιμα συνοφρυωμένος, σοβαρός μέχρι 
βλοσυρότητας, δεν χαμογελάει, δεν χαλαρώνει, 
δεν αναζητάει ελεύθερο χρόνο για να αναπτύξει 
ουσιαστικά ενδιαφέροντα, δεν έχει προσωπική ζωή 
και το σοβαρότερο δεν αποδέχεται την ανάγκη 
για τον ποιοτικό μετασχηματισμό της σημερινής 
καθημερινότητάς του. Οι κοινωνικοί,λοπόν,επιμονες 
και όλοι όσοι ενδιαφέρονται και ανησυχούν για τον 
σύγχρονο άνθρωπο, σ’ αυτό το τελευταίο πρέπει να 
εστιάσουν την προσοχή τους, πριν είναι πολύ αργά.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ
Τις Συνδικαλιστικές Ενώσεις Ειδικών Φρουρών και Συνοριακών Φυλάκων του Νομού Θεσσαλονίκης, τους 
Πολιτιστικούς Συλλόγους Αστυνομικών Ν. Θεσσαλονίκης, αλλά και τους εκατοντάδες αναγνώστες του 
περιοδικού μας, που επικοινώνησαν μαζί μας και μας έδωσαν συγχαρητήρια για το καλαίσθητο αποτέλεσμα 
και την πλούσια ύλη του περιοδικού μας «Δύναμη». Με την ολόθερμη υποστήριξή σας, μας δίνεται δύναμη 
να συνεχίσουμε και να κάνουμε ακόμα καλύτερο το αγαπημένο περιοδικό όλων των Αστυνομικών στην 
Θεσσαλονίκη.
Ο Διευθυντής έκδοσης

Ο <<μεσαίωνας της καθημερινότητας του σύγχρονου ανθρώπου

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

 Μάθημα 1.
Ένας πωλητής, ένας διοικητικός και ο μάνατζερ 
πήγαιναν για γεύμα, όταν βρίσκουν στο δρόμο ένα 
παλιό λυχνάρι. Το τρίβουν και βγαίνει ένα τζίνι. 
Το τζίνι λέει: «Θα δώσω στον καθένα σας από μια 
επιθυμία». Εγώ πρώτος, εγώ πρώτος» πετάγεται 
ο διοικητικός. «Θέλω να είμαι στις Μπαχάμες, να 
οδηγώ ένα speed-boat χωρίς να έχω καμία έννοια». 
Πουφ, και εξαφανίστηκε. «Εγώ τώρα, εγώ τώρα» 
πετάγεται ο πωλητής. «Θέλω να είμαι στη Χαβάη, 
ξαπλωμένος σε μια παραλία με την προσωπική μασέρ 
μου, μια ατέλειωτη προμήθεια από Πίνα Κοιλάδας 
και τον έρωτα της ζωής μου». Πουφ πάει και αυτός. 
«Ο.Κ. είναι η σειρά σου» λέει το τζίνι στον μάνατζερ. 
Ο μάνατζερ λέει: Θέλω αυτούς τους δύο πίσω στο 
γραφείο μετά το γεύμα».Ηθικό Δίδαγμα: Πάντα να 
αφήνεις το αφεντικό σου να μιλάει πρώτο.

Μάθημα 2.
Ένα κοράκι καθόταν σε ένα δέντρο, χωρίς να κάνει 
τίποτα όλη τη μέρα. Ένας λαγός τον ρωτάει: «Μπορώ 

να κάτσω κι εγώ σαν εσένα, και να μην κάνω τίποτε 
όλη τη μέρα;» Το κοράκι απαντά: «Φυσικά, γιατί 
όχι;» Έτσι λοιπόν κάθεται και ο λαγός στο χώμα 
κάτω από το δέντρο και χαλαρώνει. Μια αλεπού 
πηδάει και τρώει τον λαγό.
Ηθικό Δίδαγμα: Για να μπορείς να κάθεσαι όλη 
μέρα, χωρίς να κάνεις τίποτα, πρέπει να κάθεσαι 
πολύ ψηλά.

Μάθημα 3.
Μια γαλοπούλα κουβέντιαζε με ένα ταύρο. «Θα 
ήθελα πάρα πολύ να ανέβω στην κορυφή αυτού 
του δέντρου, αλλά δεν έχω την ενέργεια» λέει η 
γαλοπούλα. «Γιατί δεν τρως λίγο από τα απορρίματά 
μου» προτείνει ο ταύρος «είναι γεμάτα θρεπτικά 
συστατικά». Η γαλοπούλα τρώει λίγη κοπριά και 
διαπιστώνει ότι της έδωσε αρκετή ενέργεια για να 
ανεβεί στο πρώτο κλαδί του δέντρου. Την επομένη, 
αφού έφαγε μπόλικη κοπριά, κατάφερε να ανεβεί 
στο δεύτερο κλαδί του δέντρου. Τελικά την τέταρτη 
μέρα, αφού έφαγε μπόλικη κοπριά, κατάφερε να 
ανέβει στην κορυφή του δέντρου. Δεν πέρασε πολλή 
ώρα όμως και ένας κυνηγός την εντόπισε και την 
σκότωσε.Ηθικό Δίδαγμα. Οι κάθε είδους «κοπριές» 
μπορεί να σε ανεβάσουν στην κορυφή, αλλά δεν θα 
σε κρατήσουν εκεί.

Μαθήματα....επιβίωσης

   ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ
Τον προϊστάμενο της  Θρησκευτικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας Αρχιμανδρίτη κ. Νεκτάριο 
Κιούλο, ο οποίος επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο της  Ένωσής μας κ. Ηλία Βασιλάκη, δίδοντας 
τις πιο ένθερμες ευχές του και ζήτησε να του στέλνουμε το περιοδικό μας «Δύναμη». Και βέβαια αμέσως 
στείλαμε τα πρώτα 2 τεύχη και θα στέλνουμε και όλα τα επόμενα. Επίσης ευχαριστούμε τις Συνδικαλιστικές 
Ενώσεις Αστυνομικών του νομού Θεσσαλονίκης και την Ένωση Ποντίων Αστυνομικών, για την 
ολόθερμη στήριξη στην έκδοση του περιοδικού μας και για τα θερμά   συγχαρητήριά τους στην ποικίλη 
ύλη του περιοδικού. Ευχαριστούμε και όλους τους φίλους που μας έστειλαν υλικό για δημοσίευση, το 
οποίο και θα δημοσιεύσουμε σε επόμενα τεύχη μας.

  ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΑΣ  
Eσύ συνάδελφε, είσαι μέλος στην μεγάλη 
οικογένεια της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών 
(I.P.A.) ; ΄Αν όχι, επικοινώνησε αμέσως τώρα με 
τον Γ. Γραμματέα της Τοπικής Διοίκησης I.P.A. 
Νομού Θεσ/νίκης κ. Βασίλειο Γιαννακόπουλο, 

στο τηλ. 6975905020 και γίνε μέλος τώρα. 
Δικαιολογητικά: Μία αίτηση και 2 φωτογραφίες

με πολιτικά. 

Τώρα το περιοδικό μας « Δύναμη» και στο: www.synasth.gr

 ΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΑΣ
Οι συνδρομές στην I.P.A. είναι ένα (1) ευρώ 
τον μήνα και γίνονται από την μισθοδοσία 
μηνός Δεκεμβρίου κάθε έτους, μαζί με έξι 
(6) ευρώ για το ετήσιο ημερολόγιο τοίχου. 
Για τους συνταξιούχους, μέλη της Τοπικής 
Διοίκησης Νομού Θεσσαλονίκης, είναι 
ΔΩΡΕΑΝ μετά από απόφαση της Ένωσής 
μας και σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Καταστατικού μας.
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ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 
ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ ΚΑΙ 
ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
Βασίλειος Σταματίου
Πλαστικός Χειρουργός
Οι νέοι που εκφράζουν την επιθυμία να έχουν 
πλαστική χειρουργική συνήθως δε διαφέρουν από 
τους ενήλικες στα κίνητρα και στους στόχους τους. 
Συχνά ζητώντας να αλλάξουν χαρακτηριστικά τους 
για τα οποία αισθάνονται μειονεκτικά ή αλλόκοτα, 
οι νέοι καταφέρνουν παρόμοια αποτελέσματα 
με τους ενήλικες όσο αφορά την αυτοπεποίθησή 
τους, όταν αυτά τα προβλήματα διορθωθούν. Στην 
πραγματικότητα, επιτυχείς πλαστικές επεμβάσεις 
καταλήγουν σε μετάλλαξη κοινωνικών αποστροφών 
που τόσο συχνά συνοδεύουν νέους που αισθάνονται 
διαφορετικοί. Όλοι οι νέοι που ζητούν πλαστική 
χειρουργική δεν πρέπει να θεωρούνται καλοί 
υποψήφιοι για μια επέμβαση. Χωρίς συναισθηματική 
ωριμότητα και κατανόηση των ορίων της πλαστικής 
χειρουργικής, ένας ασταθής (ανώριμος) νέος 
μπορεί να μην είναι ικανός να αξιοποιήσει πλήρως 
τις ευκαιρίες που του προσφέρει μια χειρουργική 
επέμβαση. Επιπλέον η ανάπτυξη διαφόρων 
μελών του σώματος πρέπει να έχει ολοκληρωθεί 
προτού γίνει οποιαδήποτε επέμβαση. Οι γονείς 
από την μεριά τους, θα πρέπει να αξιολογήσουν 
και να κρίνουν τη συναισθηματική ωριμότητα 
των παιδιών τους και πιστεύω ότι ορισμένες 
περιπτώσεις παιδιών χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή 
και αξιολόγηση από ένα πλαστικό χειρουργό ή 
ακόμη και από ένα ψυχολόγο. Τα επιτυχέστερα 
αποτελέσματα αναμένονται όταν συνυπάρχουν οι 
εξής παράγοντες:
1.Το νέο άτομο ζητάει την αλλαγή: Η αρωγή των 
γονέων είναι απαραίτητη, η επιθυμία όμως του νέου 
για πλαστική χειρουργική θα πρέπει να εκφραστεί 
καθαρά και κατ’ επανάληψη για αρκετό χρονικό 
διάστημα.
2.Το νέο άτομο έχει ρεαλιστικές απόψεις: Θα πρέπει 
να αντιλαμβάνεται τα οφέλη και τα περιθώρια της 
πλαστικής επέμβασης, αποφεύγοντας μη ρεαλιστικές 
βλέψεις και περιμένοντας αλλαγές στη ζωή του που 
θα είναι αποτέλεσμα της χειρουργικής επέμβασης.
3.Το νέο άτομο έχει αρκετή ωριμότητα: Συμπτώματα 
συναισθηματικού στρες θα πρέπει να είναι σε 
χαμηλό επίπεδο ούτως ώστε να μπορεί να υπομείνει 
το μετεγχειρητικό πόνο και πιθανή παροδική 
παραμόρφωση (πρήξιμο, μελανιές κ.λ.π.). Πλαστική 
χειρουργική δεν ενδείκνυται για άτομα κυκλοθυμικά, 
με ανώμαλη συμπεριφορά, χρήστες αλκοόλ και 
ναρκωτικών ή άτομα που έχουν θεραπευτεί για 
μελαγχολία ή άλλη ψυχασθένεια.

ΚΟΙΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ)
Ρινοπλαστική: Εγχείρηση για αλλαγή του σχήματος 
της μύτης ή διόρθωσης της αναπνοής. Μπορεί να 
γίνει στην ηλικία των 16 ετών για τα κορίτσια και 
των 17 για τα αγόρια.
Σμίκρυνση στήθους: Η εγχείρηση αυτή μπορεί 
να αντιπαρέλθει σωματικά και ψυχολογικά 
προβλήματα του κοριτσιού. Θα είναι καλά, η 
εγχείρηση να καθυστερήσει μέχρι το στήθος να 
παύσει να αυξάνεται, ούτως ώστε να επιτευχθεί το 
καλύτερο αποτέλεσμα.
Ωτοπλαστική: Χειρουργική διόρθωση των αυτιών 
(πεταχτά ή δύσμορφα αυτιά) μπορεί να γίνει 
μετά την ηλικία των 5 ετών, οπότε και τα αυτιά 
έχουν αναπτυχθεί κατά 85% του φυσιολογικού. 
Ψυχολογικά τα παιδάκια βοηθιούνται όταν κάνουν 
την εγχείρηση πριν αρχίσουν το δημοτικό σχολείο.
Ακμή και ουλές ακμής: Κατάλληλη αγωγή με 
αντιβιοτικό, ρετινόλη, χημικά peeling και laser μπορεί 
να ελέγξει και να καλυτερεύσει την εμφάνιση του 
προσώπου.
Γυναικομαστία: Αυτά τα αγόρια μπορούν να 
χειρουργηθούν κατά τη διάρκεια της εφηβείας.
Μεγάλωμα στήθους: Όταν συμπληρωθεί η 
ανάπτυξη του στήθους, συνήθως μέχρι τα 18 χρόνια, 
η εγχείρηση μπορεί να γίνει για όποιες κοπέλες το 
επιθυμούν.
Διόρθωση ασυμμετρίας του στήθους: Μπορεί να 
διορθωθεί μετά την ηλικία των 18 ετών.
Λιποαναρόφηση: Εφαρμόζεται σε μεμονωμένες 
περιοχές των μηρών και των γλουτών που μπορούν 
να καλυτερεύσουν. Η επέμβαση δεν ενδείκνυται για 
θεραπεία παχυσαρκίας. Τα καλύτερα αποτελέσματα 
επιτυγχάνονται σε ασθενείς που βρίσκονται κοντά 
στο ιδανικό βάρος για το ύψος τους.
Οι ασθενείς σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ζητούν 
τη βοήθεια των πλαστικών χειρουργών και να 
αποφεύγουν γιατρούς που δεν είναι εξειδικευμένοι 
στην πλαστική χειρουργική και δεν έχουν δικαίωμα 
να εκτελούν τις επεμβάσεις αυτές σε νοσοκομεία και 
ιδιωτικές κλινικές.
Δερματολόγοι που ασχολούνται με την αισθητική 
δερματολογία μπορούν να βοηθήσουν σε 
περιπτώσεις ακμής, καθώς επίσης και ορισμένοι 
ωτορινολαρυγγολόγοι σε περιπτώσεις πλαστικών 
επεμβάσεων της μύτης και των αυτιών.

Η Ένωσή μας για τις άγιες ημέρες που έρχονται, εύχεται σε όλους σας 
Καλή Ανάσταση.
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  Δύο διαταγές (της ντροπής) οι: α) υπ’ αριθ. 224388/3/18-β από 26-
08-2008  και β) υπ’ αριθ. 9009/11/561-α  από 28-08-2008, οι οποίες 
εκδόθηκαν από το Αρχηγείο της  Ελληνικής Αστυνομίας εκθέτουν 
βάναυσα τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο κ. 
ΤΣΙΑΤΟΥΡΑ Βασίλειο. 
  Η πρώτη διαταγή αφορά την ανάκληση διάθεσης τριών Αστυνομικών 
από εκτέλεση υπηρεσίας στα γραφεία της Τοπικής Διοίκησης IPA 
Αθηνών και της Τοπικής Διοίκησης ΙPA Θεσσαλονίκης. Θα πρέπει να 
αναφερθεί ότι όσον αφορά την προσφορά της Ένωσής μας, προς τους 
συναδέλφους αλλά και γενικότερα στην Αστυνομία και την Κοινωνία, 
αυτή έχει αναγνωρισθεί ποικιλοτρόπως και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί 
από κανέναν και κυρίως από ανθρώπους που δεν γνωρίζουν. Εάν 
είχαμε την ευκαιρία να μας ρωτήσουν θα τους ενημερώναμε ότι στον 
ξενώνα που λειτουργεί στην Θεσσαλονίκη, την προηγούμενη χρονιά 
είχαμε πλέον των 600 διανυκτερεύσεων συναδέλφων και οικογενειών 
τους, από κάθε γωνιά της επικράτειας. Επίσης 
θα μπορούσαμε να τους ενημερώσουμε 
για τους εκατοντάδες ξένους συναδέλφους 
μας, τους οποίους υποδεχτήκαμε στην νομό 
μας και παρείχαμε τις όποιες  το δυνατόν 
διευκολύνσεις, αλλά και για τις σπουδαίες 
εκδηλώσεις και εκπαιδευτικά ταξίδια που 
δημιουργήσαμε τόσο στο εσωτερικό της 
χώρας, όσο και στο εξωτερικό και άλλα 
πολλά. Εμείς λέμε ότι, ίσως, σωστά έπραξαν 
γιατί απλά δεν γνωρίζουν και δεν επιθυμούν 
(για άγνωστους λόγους) να μάθουν ρωτώντας 
μας!!
  Η δεύτερη διαταγή αφορά την απαγόρευση 
διάθεσης του πρώτου τεύχους του περιοδικού 
μας «Δύναμη» από το περίπτερο της 
ΕΛ.ΑΣ. στην  73η ΔΕΘ!! Να σημειωθεί ότι 
η απαγόρευση του περιοδικού μας, έγινε 
χωρίς να δουν το περιοδικό και αυτό καθιστά 
όχι μόνο την απαγόρευση ως κίνηση κατά 
της Ελευθεροτυπίας και της Δημοκρατίας ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ αλλά στην 
κυριολεξία επρόκειτο για μια αψυχολόγητη κίνηση, εμφανώς βιαστική 
και προφανώς εξυπηρετική αυτών  που φοβόντουσαν, άραγε γιατί, την 
κυκλοφορία ενός περιοδικού από μια βαθιά φιλοσοφημένη Ένωση 
όπως είναι η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών (I.P.A.) και κατά συνέπεια η 
Τοπική Διοίκηση IPA Νομού Θεσσαλονίκης.
  Ο κ. Αρχηγός, ο οποίος είναι μέλος της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών, 
εκτέθηκε βάναυσα από την απαράδεκτη συμπεριφορά υφισταμένων 
του, οι οποίοι υπέγραψαν για λογαριασμό του αυτές τις διαταγές. 

Πιστεύουμε ότι ο κ. Αρχηγός θα διατάξει αμέσως έρευνα και απόδοση 
ευθυνών, ενημερώνοντας σχετικά και την Ένωσή μας. Να σημειωθεί ότι 
κάθε χρόνο στο περίπτερο της ΕΛ.ΑΣ. στην ΔΕΘ υπήρχαν προς διάθεση 
για τους επισκέπτες του περιπτέρου διάφορα έντυπα υπηρεσιακά, 
συνδικαλιστικά και της Διεθνούς Ένωσης. 
Άς σημειωθεί ότι η Τοπική Διοίκηση IPA Θεσσαλονίκης, προ διετίας είχε 
διαθέσει τον μισό προϋπολογισμό της, για να στηρίξει οικονομικά την 
λειτουργία του περιπτέρου της Ελληνικής Αστυνομίας στην ΔΕΘ !
  Η Ένωσή μας, με κατεπείγουσα επιστολή (με courier) απευθυνόμενη 
στον ίδιο τον κ. Αρχηγό, λίγες ημέρες πριν τα εγκαίνια του περιπτέρου 
της ΕΛ.ΑΣ. στην 73η ΔΕΘ, ζήτησε από τον κ. Αρχηγό να επανεξετάσει την 
διαταγή απαγόρευσης διάθεσης του περιοδικού μας από το περίπτερο 
της ΔΕΘ, χωρίς δυστυχώς να τύχουμε της όποιας απαντήσεως θετικής 
ή αρνητικής! 
Δεν δυνάμεθα να γνωρίζουμε την τύχη ούτε και αυτής της επιστολής 

μας!
Με νέο έγγραφό μας (συστημένο) προς τον κ. Αρχηγό 
με αριθμό πρωτ. 072/2008 και ημερομηνία 06-10-
2008 ζητήσαμε να ενημερωθούμε για το σκεπτικό 
απαγόρευσης διάθεσης του περιοδικού μας από το 
περίπτερο της ΔΕΘ.
Μέχρι που δόθηκε η ύλη του περιοδικού για εκτύπωση 
δεν πήραμε απάντηση, αλλά περιμένουμε!.
 Διάφορες πληροφορίες που λαμβάνουμε, 
μιλούν για ένα καλά οργανωμένο σχέδιο, από 
απίθανους ανθρώπους, που έβαλαν ως στόχο την 
συνδικαλιστική και όχι μόνο εξόντωσή μου και 
όσο συνδέονται μεταξύ των αυτές οι πληροφορίες 
διαφαίνεται να συμπληρώνουν την απάντηση σε ένα 
παζλ ερωτημάτων, το οποίο παζλ κινείται μεταξύ 
Μεσογείων 96 και Κανελλοπούλου 4.
  Τέλος ας γνωρίζουν όλοι ότι το πρώτο τεύχος 
(10.000 τεμάχια ) έγινε ανάρπαστο και σε αυτό 
βοήθησε και η απαγόρευσή του από το Αρχηγείο της 
Ελληνικής Αστυνομίας! 

Αυτά προς το παρόν και θα επανέλθουμε σε επόμενο τεύχος μας, με 
πλήρες ρεπορτάζ αποκαλύπτο- ντας όλους τους συντελεστές αυτής 
της απαράδεκτης, βίαιης και απρεπούς σε βάρος μας συμπεριφοράς, 
ελπίζοντας να έχουμε και τις θέσεις του κ. Αρχηγού της Ελληνικής 
Αστυνομίας, σχετικά με τα ανωτέρω.- 

Ηλίας Βασιλάκης
Πρόεδρος Τ.Δ. IPA Θεσσαλονίκης      

ΕΞΕΘΕΣΑΝ ΤΟΝ κ. ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ !

Στο προηγούμενο τεύχος μας, αναφερθήκαμε (αναδημοσιεύουμε ανωτέρω) σε δύο διαταγές του Αρχηγείου 
Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες στράφηκαν και επέφεραν βαριά ζημία στην Τοπική Διοίκηση I.P.A. Νομού 
Θεσσαλονίκης και οι οποίες διαταγές εξέθεσαν βαρύτατα τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας. Με 
συστημένα έγγραφά μας (αναφέρονται ανωτέρω) ζητούσαμε από τον κ. Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, 
να μας απαντήσει σε συγκεκριμένα ερωτήματα. Όμως παρά και την ανωτέρω δημοσίευση ο κ. Αρχηγός δεν 
απάντησε στα έγγραφά μας και αυτό βέβαια δεν εκλαμβάνεται από εμάς ως απαξίωση, αλλά ως επιβεβαίωση 
των πληροφοριών μας, σχετικά με τις δύο αυτές άδικες και άστοχες διαταγές του Αρχηγείου. Για την Τοπική 
Διοίκηση I.P.A. Νομού Θεσσαλονίκης, το θέμα θα παραμένει ανοικτό και θα προβάλλεται συνεχώς μέχρι να 

λάβουμε ικανοποιητικές απαντήσεις. Επιπλέον θέτουμε και τα εξής ερωτήματα στον κ. Αρχηγό της Ελληνικής 
Αστυνομίας: α) Μπορεί η υπηρεσία να εκδίδει διαταγές ικανοποιώντας κάποιες προσωπικές εμπάθειες 
γνωστών – αγνώστων; β) Είναι αλήθεια ότι συνδικαλιστές Αστυνομικοί πρότειναν και κατά κάποιο τρόπο 

επέβαλαν την έκδοση αυτών των διαταγών; γ) Θα ζητήσει να αποδοθούν ευθύνες για την έκδοση αυτών 
των Διαταγών; Αυτά και θα επανέλθουμε προσεχώς.   Ηλίας Βασιλάκης – πρόεδρος I.P.A. Θεσσαλονίκης.
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΑΣ 
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ 

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑΦΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

Στις 23-12-2008, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσής μας και ο προϊστάμενος 
του Τμήματος Ανηλίκων της Δ/νσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, επισκέφτηκαν το 
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ του ΠΑΠΑΦΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Θεσσαλονίκης και σε μια πολύ όμορφη 
και συγκινησιακή εκδήλωση, πρόσφεραν δώρα και γλυκίσματα στα παραμελημένα και 
κακοποιημένα παιδιά, τα οποία μας είπαν τα κάλαντα. Την εκδήλωση κάλυψαν με εκτενή 
ρεπορτάζ τα ΜΜΕ (Τ.V. ALPHA – ET 3 – T.V.100 – ραδιοφωνικοί σταθμοί, εφημερίδες 
κ.ο.κ.). Σε δηλώσεις του στα ΜΜΕ ο πρόεδρος της Ένωσής μας κ. Ηλίας Βασιλάκης, 
ζήτησε να προβληθεί αυτό το πρόσωπο της Ελληνικής Αστυνομίας που είναι και το 
πραγματικό και να γίνει ευρέως γνωστή η μεγάλη ευαισθησία των Αστυνομικών, κυρίως 
προς τους αδυνάτους, ώστε να γίνει παράδειγμα προς μίμηση. Σε δηλώσεις του στα 
ΜΜΕ ο προϊστάμενος του Τμήματος Ανηλίκων της Δ/νσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης 
Αστυνόμος κ. Γρηγόριος Γρηγοριάδης έκανε σαφές ότι η Ελληνική Αστυνομία ήταν και 
θα είναι πάντα προστάτης όλων και κυρίως των παιδιών και συνεχάρη τους υπευθύνους 
και το προσωπικό του ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ για το σπουδαίο έργο τους.  Η Διευθύντρια του 
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ευχαρίστησε την Ένωσή μας και το Τμήμα Ανηλίκων και δήλωσε ότι 
με παρόμοιες επισκέψεις σαν την δική μας, στο ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ, τόσο η ίδια όσο και το 
υπόλοιπο προσωπικό παίρνουν δύναμη ψυχής, ώστε να προσφέρουν ακόμη περισσότερα. 
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Αφιέρωμα στον:
Γιάννη H. Κάκανο
Δημοσιογράφο
Μέλος της Παγκρήτιας Δημοσιογραφικής
Ένωσης (ΠΑ.Δ.Ε.Μ.Μ.Ε.)
www.yanniskakanos.gr

Ο Γιάννης Κάκανος γεννήθηκε στα Χανιά, είναι 
μόνιμος κάτοικος Χανίων και έχει μία εξαιρετική 
οικογένεια. Είναι Συνταξιούχος Αστυνομικός, 
ασχολείται πλέον με την Δημοσιογραφία, και είναι 
μέλος της ΠΑ.Δ.Ε.Μ.Μ.Ε. Υπήρξε συνεργάτης στην 
εφημερίδα «Αγώνας της Κρήτης» και συνεργάτης 
του πρώτου τηλεοπτικού σταθμού του νησιού 
«Κρήτη 1». Έχει αρθρογραφήσει σε όλες τις τοπικές 
εφημερίδες του Νομού Χανίων και είναι τακτικός 
συνεργάτης των εφημερίδων, «Χανιώτικα νέα», 
Χρονικά Κισάμου και Σελίνου, στους «Κρητικούς 
Παλμούς» και σε άλλες εφημερίδες, μεταξύ των 
οποίων στην σπουδαία Καθημερινή Αδέσμευτη 
Ηλεκτρονική Εφημερίδα Αργυρούπολης & Νοτίων 
Προαστίων Αττικής «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» στην 
οποία εφημερίδα Δ/ντής Έκδοσης είναι ένας άλλος 
εξαίρετος συνάδελφος, ο Νίκος Τζιγκουνάκης. Ως 
Αστυνομικός, ασχολήθηκε με τον συνδικαλισμό 
και ήταν μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Αστυνομικών 
Υπαλλήλων Νομού Χανίων. Εκπόνησε μελέτες με 
καινοτόμο χαρακτήρα για την κυκλοφορία των 
κρατικών οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων και 
των περιπολικών αυτοκινήτων της Αστυνομίας, από 
τις οποίες μελέτες προέκυπτε ότι όλα τα κρατικά 
αυτοκίνητα κυκλοφορούν παράνομα, διότι δεν 
γίνονται αυστηροί έλεγχοι όσον αφορά την ασφαλή 
κυκλοφορία τους, προτείνοντας ταυτόχρονα 
συγκεκριμένη αλλαγή της υπάρχουσας νομοθεσίας. 
Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η νομοθεσία που 
ρυθμίζει την κυκλοφορία των κρατικών οχημάτων 
είναι το Νομοθετικό Διάταγμα 2396 και η 40.009/53 

Πρωθυπουργική Απόφαση της Κυβέρνησης 
Αλέξανδρου Παπάγου! Εξαιτίας της επιμονής του, 
να καθιερωθεί η νομιμότητα για την κυκλοφορία 
των κρατικών  αυτοκινήτων διώχθηκε με μεταθέσεις 
και άλλα τινά. Το 2001 και ενώ υπηρετούσε στο 
Αστυνομικό Τμήμα Χανίων, μέλος τότε του Δ.Σ. της 
Ένωσης Αστυνομικών Χανίων, ενώ συνεχίζονταν 
οι σε βάρος του άδικες διώξεις και μη έχοντας 
δυστυχώς εκείνη την στήριξη που θα έπρεπε  από την 
Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων, 
αναγκάστηκε να υποβάλει αίτηση παραίτησης 
και συνταξιοδότησης. Η Ένωση Αστυνομικών 
Υπαλλήλων Νομού Θεσσαλονίκης, με πρόεδρο τότε 
τον κ. Γιώργο Αναστασιάδη, Γενικό Γραμματέα και 
Δ/ντή Έκδοσης της Εφημερίδας Αστυνομικό Βήμα 
τον κ. Ηλία Βασιλάκη (σήμερα Δ/ντής  Έκδοσης 
του περιοδικού «Δύναμη»), με παραστάσεις, 
προτάσεις και διάφορα συναφή δημοσιεύματα από 
την εφημερίδα της Ένωσης, στήριξε όσο μπορούσε 
τον συνάδελφο και αγωνιστή Γιάννη Κάκανο. Από 
την πλευρά του, ο Γιάννης Κάκανος, ασχολούμενος 
τα τελευταία χρόνια με την Δημοσιογραφία, 
ανταπέδωσε πολλαπλώς, προβάλλοντας παλαιότερα 
την εφημερίδα του σωματείου Αστυνομικών 
Θεσσαλονίκης και το τελευταίο χρονικό διάστημα, 
προβάλει σε όσα μέσα συνεργάζεται το περιοδικό 
μας «Δύναμη» και τον ευχαριστούμε θερμά. Είναι 
ένας σπουδαίος φίλος. Οι αναγνώστες μας, εάν 

επιθυμούν μπορούν να μάθουν περισσότερα για τον 
Γιάννη Κάκανο επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα του: 
www.yanniskakanos.gr

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΧΑΝΙΩΝ: Μια ενέργεια σεβασμού και τιμής στον 
εκλιπόντα συνδικαλιστή η  «ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΠΥΡΟΥ ΤΡΑΧΑΛΑΚΗ».
Τιμή και δόξα στον εκλιπόντα πρωτεργάτη συνδικαλιστή της Ελληνικής Αστυνομίας, Σπύρο Τραχαλάκη 
που αγωνίσθηκε με θάρρος κατά της αδικίας, υπερασπιζόμενος μεταξύ άλλων, τα δίκαια αιτήματα των 
συναδέλφων του, αποτελεί η ονομασία της αίθουσας συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Ένωσης Αστυνομικών Χανίων, με τ’ όνομά του. Με τη συμμετοχή των πολιτικών αρχών, εκπροσώπων 
φορέων και πολλών Αστυνομικών εν ενεργεία και αποστρατεία, της οικογένειας και συγγενών του εκλιπόντα 
αστυνομικού, αργά το απόγευμα της Κυριακής 4-1-09, ο Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου κ.κ. 
Δαμασκηνός τέλεσε τρισάγιο στη μνήμη του, εντός της αίθουσας του κτηρίου της Ένωσης Αστυνομικών 
Χανίων που πήρε το όνομά του. Για τον Σπύρο Τραχαλάκη, όλοι είχαν να πουν καλά λόγια, γιατί ήταν ένας 
ευγενής και εξαιρετικός συνάδελφος. 

Σημείωση «Δύναμης». Ευχαριστούμε τον κ. Γιάννη Κάκανο για το σχετικό ρεπορτάζ που μας έστειλε 
και απόσπασμα δημοσιεύουμε, ενώ ταυτόχρονα συγχαίρουμε την Ένωση Αστυνομικών Χανίων για την 
εξαιρετική αυτή ενέργειά της. 



--  ��  --

TΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Ε.Ε. ΚΑΙ Ε.Α. ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
                     ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ WIND  KAI ΓΙΑ ΤΟ  2009 
1.Το μηνιαίο πάγιο που σε όλες τις εταιρίες είναι 5,88€ + ΦΠΑ στον Συνεταιρισμό είναι           
ΔΩΡΕΑΝ.
2.Η ενδοεπικοινωνία 150 λεπτών που σε όλες τις εταιρίες είναι 7,98€ +ΦΠΑ στον Συνεταιρισμό     
ΔΩΡΕΑΝ.
3.Χρέωση ενδοεταιρικών κλήσεων μετά το 150 λεπτό, 0,070 € ανά λεπτό.
4.Ενιαία χρέωση κλήσεων προς WIND - VOADAFON – COSMOTE – Q TELECOM= 0,13 € ανά 
λεπτό. 
5.Xρέωση προς σταθερά ΟΤΕ 0,146 € ανά λεπτό.
Ελάχιστη χρέωση προς σταθερά και κινητά 30 δευτερόλεπτα.
6.Όποιος επιθυμεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα, μπορεί να κρατήσει τον ίδιο αριθμό που ήδη 
έχει και σε οποιαδήποτε εταιρία, χωρίς καμιά επιβάρυνση δηλαδή ΔΩΡΕΑΝ φορητότητα.
7.Στην περίπτωση που κάποια σύνδεση πραγματοποιήσει συνολική ετήσια κίνηση 350 €, μετά 
όλων των επιβαρύνσεων ΦΠΑ κλπ. θα του επιστραφεί με την ετήσια ανανέωση, ποσό 80 € σε 
μετρητά.
8.Και τώρα από 1 Αυγούστου 2008 προσφορά της WIND και του Συνεταιρισμού 70 ΔΩΡΕΑΝ 
(απλά γραπτά) SMS κάθε μήνα σε όλες τις συνδέσεις, αλλά και δυνατότητα προαγορασμένου 
χρόνου 400 και 600 λεπτών.   Για περισσότερες πληροφορίες τηλ.2310-553538 και 6975909933 
στον Συνεταιρισμό. Το πρόγραμμα απευθύνεται και σε Ειδ. Φρουρούς, Συν. Φύλακες, Πολ. 
Υπαλλήλους. Υ.Δ.Τ, Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, και Υπαλλήλους Αγροφυλακής.

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

                     ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΚΤΕΟ
Η AUTOVISION Κ.Τ.Ε.Ο. – ADR Α.Ε., ιδιωτικό ΚΤΕΟ Θέρμης τηλ. 2310-487500 στην 
Θέρμη Θεσ/νίκης και στην Πολίχνη – Νοσοκομείο Παπαγεωργίου και 424 Σ.Ν. τηλ. 2310-
680200 και 2310-681710, προσφέρει έκπτωση 20% στον τεχνικό έλεγχο αυτ/των, με την 
επίδειξη της Υπηρεσιακής Ταυτότητας.

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

    ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
Παρέχεται έκπτωση 7% για αγορά συσκευών κινητών τηλεφώνων επί της λιανικής τιμής 
καθώς και σε διάφορα αξεσουάρ κινητών στα παρακάτω καταστήματα της WIND: α) 
Εγνατίας 47 και Ι. Δραγούμη, β) Αγίας Σοφίας 10,  γ) Εμπορικό Κέντρο «ΜΕΓΑΡΟ 
ΕΓΝΑΤΙΑ» Μοναστηρίου  – Πλ. Δημοκρατίας και Λαγκαδά 5,  δ)  Γιαννιτσών 61 και 
Κολλέτη, ε) Τσιμισκή 99 – 101 και στ) CARREFOUR (Πυλαία) Τομπάζη 15.
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                      ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΙΑΤΡΙΚΟΥ  ΚΕΝΤΡΟΥ
Το διαγνωστικό κέντρο «ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗ» που βρίσκεται στην Καλαμαριά – Κωστή Παλαμά 33 
τηλ.2310-483200 και το Μικροβιολογικό Εργαστήριο που βρίσκεται στο κέντρο Θεσ/νίκης-Μητροπόλεως 
69 τηλ.2310-233222 μας παρέχουν την ακόλουθη προσφορά:
α) Εφόσον οι εξετάσεις των Αστυνομικών είναι γραμμένες στο βιβλιάριο του Δημοσίου, δεν πληρώνουν 
καμία συμμετοχή. β) Εφόσον οι εξετάσεις που θέλουν οι συγγενείς α΄ βαθμού των Αστυνομικών είναι 
γραμμένες στο βιβλιάριο του Δημοσίου, τότε η συμμετοχή που θα πληρώνουν θα είναι 15% αντί του 
ισχύοντος 30% . Δηλαδή έκπτωση 50%. γ) Εφόσον οι  εξετάσεις δεν θα είναι γραμμένες στο βιβλιάριο του 
Δημοσίου, τότε η έκπτωση επί των τιμών θα είναι 30%. Οι εκπτώσεις θα παρέχονται με την απλή προφορική 
δήλωση του μέλους ή του συγγενή του, ότι είναι μέλος του Συνεταιρισμού Αστυνομικών Θεσ/νίκης (μέλη 
είναι όλοι οι εν ενεργεία και Συνταξιούχοι Αστυνομικοί). Οι μικροβιολογικές εξετάσεις  Μητροπόλεως. Οι 
καρδιολογικές εξετάσεις καθώς και οι εξετάσεις Πυρινικής Ιατρικής θα γίνονται μόνο στο διαγνωστικό 
κέντρο Καλαμαριάς.

  Έρχεται το: Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου
Όπως έκανε γνωστό ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, Στρ. 
Παραδιάς, κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης της ΠΟΜΙΔΑ στην Πάτρα, επίκειται να εκδοθεί 
από το Υπουργείο Ανάπτυξης απόφαση στο πλαίσιο εφαρμογής του νόμου περί ενεργειακής απόδοσης 
των κτιρίων, η οποία θα καθορίσει τους κανόνες ενεργειακής επιθεώρησης (ΚΕΝΑΚ) και έκδοσης του 
«Ενεργειακού Πιστοποιητικού» . Το πιστοποιητικό αυτό θα κατατάσσει το ακίνητο στην ενεργειακή 
βαθμολογική κλίμακα, όπως γίνεται με τις ηλεκτρικές συσκευές.
Προτάσεις στο Υπουργείο.
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας απέστειλε τις προτάσεις του στο Υπουργείο Ανάπτυξης, οι οποίες 
περιλαμβάνουν τις αμοιβές των Μηχανολόγων, Μηχανικών, Τεχνικών κ.λ.π. και οι οποίοι θα είναι οι 
ενεργειακοί επιθεωρητές. Αυτοί, δηλαδή, που θα εκδίδουν τα πιστοποιητικά σε όσους ιδιοκτήτες κτιρίων 
θέλουν να πωλήσουν ή να εκμισθώσουν τα ακίνητά τους. Πηγές από το Υπουργείο Ανάπτυξης αναφέρουν 
ότι οι κανόνες θα βγούν στην δημοσιότητα προς δημόσια διαβούλευση και τους πρώτους μήνες του 2009 
αναμένεται να έχουν θεσμοθετηθεί. Μετά θα ακολουθήσει η εκπαίδευση των ενεργειακών επιθεωρητών 
και συνεπώς η όλη διαδικασία για την έκδοση των ενεργειακών πιστοποιητικών εκτιμάται ότι θα είναι σε 
θέση να λειτουργήσει στο δεύτερο εξάμηνο του νέου έτους.
Κόστος και χρονική διάρκεια.
Το ελάχιστο κόστος έκδοσης του πιστοποιητικού για κάθε διαμέρισμα, γραφείο, κατάστημα εμβαδού μέχρι 
120 τ.μ. θα ανέρχεται σε 357 € (μαζί με τον ΦΠΑ), προσαυξανόμενο κατά 2,975 € για κάθε περαιτέρω 
τετραγωνικό μέτρο μέχρι τα 1.000 και κατά 1,785 € ανά τ.μ. για τα υπόλοιπα. Πάντως το κόστος δεν μπορεί 
να ξεπερνά τα 17.850 € ανά επιθεωρούμενο ακίνητο. Η χρονική διάρκεια του πιστοποιητικού θα είναι 10 
έτη, ενώ αυτά τα ποσά θα αυξάνονται και με την αναλογία κάθε οριζόντιας ιδιοκτησίας στο κόστος των 
διαρκών περιοδικών επιθεωρήσεων του λέβητα κεντρικής θέρμανσης και της εγκατάστασης κλιματισμού.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

         ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΘΕΡΙΝΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ
             ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ  Ε.Ε ΚΑΙ Ε.Α

  ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ
Θερινές διακοπές στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής σε 
επιπλωμένα δωμάτια με κλιματισμό.
Διατίθενται δίχωρα δίκλινα– τετράκλινα διαμερίσμα-
τα, με δυνατότητα προσθήκης κλίνης, για αύξηση της 
χωρητικότητας.
                                      ΤΙΜΕΣ
   ΔΙΑΣΤΗΜΑ          ΔΙΚΛΙΝΑ             ΤΡΙΚΛΙΝΑ
01-06 έως 30-06         35  ΕΥΡΟ               45  ΕΥΡΟ
01-07 έως 20-08         40  ΕΥΡΟ               55  ΕΥΡΟ
21-08 έως 30-09         35  ΕΥΡΟ               45  ΕΥΡΟ
Για περισσότερες πληροφορίες-κρατήσεις δωματίων
στον κ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Αθανάσιο τηλ.2310-825317
κιν. 6948374804  e-mail. ara. Sakis @ yahoo. gr
                              e-mail. Filio. wikidot.com 
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Γεώργιος Αναστασιάδης
Πρόεδρος

770.000  ΕΥΡΩ  ΤΟ  2008  
ΣΤΟΥΣ  ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι.
Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνω ότι το 
όφελος των συναδέλφων, συνδρομητών του 
εταιρικού πακέτου WIND του Συνεταιρισμού 
μας, για το 2008 ανήλθε στο ποσό των 770.000 
€  και ειδικότερα οι συνάδελφοι ωφελήθηκαν  
τα ακόλουθα ποσά: 1)  Για πάγια τα οποία 
στον Συνεταιρισμό είναι ΔΩΡΕΑΝ = 3.500  
γραμμές Χ 5,88 € ανά μήνα Χ 12 μήνες + 
ΦΠΑ = 294.000 €.  2) Για ενδοεπικοινωνία 
150 λεπτών ανά μήνα που στον Συνεταιρισμό 
είναι ΔΩΡΕΑΝ = 3.500 γραμμές Χ 7,98 € ανά 
μήνα Χ 12 μήνες + ΦΠΑ = 399.000 €. 3) Σε 
μετρητά για επιδοτήσεις που δόθηκαν = 950 
γραμμές Χ 80 € = 76.000 €. Είναι γεγονός ότι 
ο Συνεταιρισμός μας έχει το καλύτερο πακέτο 
εταιρικής τηλεφωνίας στην αγορά και αυτό 
είναι πρόκληση σε όλους σας, για να κάνετε 
συγκρίσεις. Η σύμβαση ανανεώθηκε με την
WIND με τις ίδιες πολύ καλές χρεώσεις 
και για το 2009 και οι πληρωμές των 
λογαριασμών μπορούν να γίνουν πλέον και 
μέσω των τραπεζών ALPHA – ΕΘΝΙΚΗ και 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ. Για περισσότερες πληροφορίες 
και παραλαβή νέων τηλεφωνικών συνδέσεων, 
στα γραφεία μας στην οδό Προμηθέως 1 
τηλ. 2310553538  

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ 600 ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ 
ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΓΗΣ ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Περισσότεροι από 600 συνάδελφοι, με την μεσολάβηση 
του Συνεταιρισμού μας, απέκτησαν αγροτεμάχια σε 
διάφορες περιοχές στην Χαλκιδική (Λάκωμα, Γερακινή, 
Μεταμόρφωση, Σίβυρη, Καλύβες). Οι εκτάσεις αυτές 
αγοράστηκαν με μικρό κόστος και ιδιαίτερα καλές 
προοπτικές, γεγονός που μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα 
απέκτησαν άλλες πολύ μεγάλες και άλλες λιγότερο μεγάλες 
υπεραξίες. Εκτός όμως από τις υπεραξίες, σε κάποιες από 
αυτές τις εκτάσεις δρομολογήθηκαν ιδιαίτερα ευνοϊκές 
προοπτικές και ειδικότερα: α) Σίβυρη. Μέχρι σήμερα 
έχουν κατασκευαστεί με μικρό κόστος περισσότερες από 
είκοσι (20) πολυτελείς κατοικίες και συνεχίζεται η έκδοση 
και άλλων αδειών ανέγερσης κατοικιών. β) Λάκωμα. 
Η έκταση αυτή 110 στρεμμάτων είναι σε ζώνη και υπό 
ένταξη σε σχέδιο πόλεως. γ) Γερακινή. Τρείς εκτάσεις 
συνολικής έκτασης 145 περίπου στρεμμάτων εκ των οποίων 
η μεγαλύτερη των 110 στρεμμάτων με ομόφωνη απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πολυγύρου, 
προωθείται στο ΥΠΕΧΩΔΕ για σχέδιο οικισμού. δ) 
Μεταμόρφωση. Για την έκταση αυτή, ήδη από τον 
Συνεταιρισμό μας, έγιναν παραστάσεις στις αρμόδιες αρχές 
σε Χαλκιδική και Αθήνα. ε) Καλύβες. Για την έκταση αυτή 
που συμμετέχουν 186 συνάδελφοι και είναι οριακά με το 
σχέδιο πόλεως, προτάθηκε με ομόφωνη απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πολυγύρου να γίνει  
επέκταση του σχεδίου πόλεως και να συμπεριληφθεί και 
αυτή η έκταση. Βέβαια όλα αυτά δεν έγιναν από μόνα τους, 
αλλά μετά από επίπονες και επίμονες συνεχείς παραστάσεις 
και προτάσεις του προεδρείου του Συνεταιρισμού μας, στις 
αρμόδιες αρχές, παραστάσεις οι οποίες θα συνεχιστούν 
και το 2009 ακόμη εντονότερα. Εκατοντάδες συνάδελφοι 
τηλεφωνούν στα γραφεία του Συνεταιρισμού ( 2310-
553538 ) και δίνουν τα στοιχεία τους, ώστε εάν βρεθεί 
επόμενη έκταση να συμμετέχουν και αυτοί. Θα θέλαμε να 
ενημερώσουμε όλους αυτούς τους συναδέλφους, ότι είναι 
πλέον πολύ δύσκολο να βρεθεί έκταση για αγορά, η οποία 
να έχει και καλές προοπτικές και να είναι σε τιμές προσιτή. 
Εάν υπάρξει κάποια τέτοια έκταση και εφόσον από το 
νομικό μας τμήμα γίνουν όλες οι απαραίτητες έρευνες (να 
μην είναι δασική, να μην είναι εκκλησιαστική, να μην έχει 
κληρονομικά ζητήματα κ.λ.π.) τότε θα ειδοποιηθούν κατά 
σειρά προτεραιότητας,όσοι έχουν δηλώσει συμμετοχή, 

όπως έγινε και τις άλλες φορές.   

Φωτογραφίες από τον οικισμό των Αστυνομικών στη Σίβυρη Χαλκιδικής. 
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MANDRINO HOTEL

Mandrino hotel is situated in the centre of Thessaloniki at the heart of the city’s
market and it is a 3 star hotel with a friendly atmosphere in luxurius surroundings. 
Was renovated on August 2007 & all of the 72 rooms have new furniture,
bathroom, 24hrs. a/c, hair dryer, cable-satellite & pay TV 21’’,
automatic telephone lines, internet access & mini bar.
Visit the new mandrino hall cafe.
This is also property of Mandrino family SA.

Managing Director: Mandrinos Andreas
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               ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Άρθρο του ΜΕΖΕ  ΣΩΚΡΑΤΗ - Συνταξιούχου Δημοσίου, για το περιοδικό «Δύναμη».

Ζούμε σε δύσκολη και ταραγμένη εποχή. Τα πάθη και τα μίση κυριαρχούν 
στις καρδιές των ανθρώπων και τα ατομικά συμφέροντα, είναι πάνω από 
τα κανονικά. Αναστάτωση ψυχική και κοινωνική, πολιτικές κοινωνίες και 
θρησκευτικές αντιπαλότητες και διαμάχες ταράσσουν το σύγχρονο άνθρωπο 
μες στην κοινωνία. Οικονομική ανισότητα και ανέχεια, πείνα, επιδημίες, σεισμοί, 
πλημμύρες, βία, τρομοκρατία, έιτζ, ναρκωτικά, κάνουν την καθημερινή ζωή 
αγχώδης και κουραστική. Η μόλυνση της ατμόσφαιρας και της γης μεγαλώνει. Οι 
πολεμικές εστίες θερίζουν αθώους ανθρώπους. Η διαφθορά και η ανηθικότητα 
παίρνουν ανησυχητικές διαστάσεις.
Πορνογραφία εισαγόμενη, πορνεία, διαστροφές πριονίζουν τα θεμέλια της 

οικογένειας. Μεγάλη κοινωνική αδικία και ανεργία μαστίζει τους εργαζομένους και μη. Μια αισθητή 
και συνειδητή εχθρική στάση εναντίον του Θεού και της Θρησκείας μας που κράτησαν την πατρίδα 
μας μέχρι και σήμερα. Ο σύγχρονος άνθρωπος δεν έχει καμιά βοήθεια ούτε από την κοινωνία, ούτε 
από τον ίδιο τον εαυτό του για να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα καθημερινά προβλήματα. Μόνο όσοι 
στηρίζουν τη ζωή τους και την ελπίδα στο Θεό έχουν τη δύναμη να νικήσουν τις σύγχρονες αυτές 
μάστιγες και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα σύγχρονα κοινωνικά και ατομικά προβλήματα. Ο 
συνειδητός χριστιανός έχει μέσα του το Άγιο Πνεύμα που είναι η μεγαλύτερη δύναμη του σύμπαντος. 
Με τη βοήθεια του Θεού, ο άνθρωπος αντιστέκεται στις επιθέσεις του κακού και τις αμαρτίες. 
Ζώντας κάθε μέρα με το Θεό μέσα και έξω από την εκκλησία, απολαμβάνει την άφθονη ευλογημένη 
εσωτερική ζωή που είναι άγνωστη στο σύγχρονο άνθρωπο και του κατ’ όνομα χριστιανού.

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΑΣ
Είναι γνωστό σε όλους ότι η Διεθνή Ένωση Αστυνομικών – Ελληνικό Εθνικό Τμήμα είναι αναγνωρισμένη 
ως Μη Κυβερνητική Οργάνωση (Μ.Κ.Ο.) . Στα πλαίσια των δράσεών μας, εκτός από διάφορες εκδηλώσεις, 
συμπεριλαμβάνεται και η συνδρομή μας σε άλλες Μ.Κ.Ο. ανά την χώρα και όχι μόνο. Έτσι η Τοπική Διοίκηση 
I.P.A. Νομού Θεσσαλονίκης, παρείχε την συνδρομή της ως ακολούθως: 
A) Στις 13-07-2008 κινητοποιηθήκαμε σε αίτημα του Κέντρου Αποκατάστασης Θυμάτων Βασανιστηρίων 
Και Άλλων Μορφών Κακομεταχείρισης και ο Γ. Γραμματέας της Ένωσής μας κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
Βασίλειος, παρέλαβε από τον ξενώνα του Κ.Α.Θ.Β. στην Θεσσαλονίκη μία ανήλικη κοπέλα νιγηριανής 
καταγωγής και την μετέφερε με ασφάλεια στον ξενώνα της Μ.Κ.Ο. με την επωνυμία Ε.Κ.Υ.Θ.Κ.Κ.Α. που 
εδρεύει στα Ιωάννινα.
Β) Στις 04-08-2008 κινητοποιηθήκαμε σε αίτημα του Διεθνή Οργανισμού Μετανάστευσης (Δ.Ο.Μ.) γραφείο 
Αθηνών και από την Ένωσή μας, ο Γ. Γραμματέας κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος, μαζί με τον Αναπλ. 
Ταμία κ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ Λάζαρο, παρέλαβαν από ξενοδοχείο του Κιλκίς έξι γυναίκες, θύματα παράνομης 
διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων, και τις συνόδεψαν ασφαλώς στα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα του 
Προμαχώνα, όπου παρελήφθησαν από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης Σόφιας .
Γ) Στις 19-12-2008 κινητοποιηθήκαμε σε αίτημα του Διεθνή Οργανισμού Μετανάστευσης (Δ.Ο.Μ.) γραφείο 
Αθηνών και από την Ένωσή μας, ο Γ. Γραμματέας κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος παρέλαβε από 
τον ξενώνα της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης, δύο άτομα Βουλγαρικής καταγωγής, θυμάτων εργασιακής 
εκμετάλλευσης  και με ασφάλεια τα οδήγησε στα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα του Προμαχώνα, απ’ όπου 
παρελήφθησαν από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης Σόφιας Βουλγαρίας. Για την συνδρομή μας, 
στις παραπάνω ασφαλείς μετακινήσεις ατόμων θυμάτων βασανιστηρίων και εργασιακής εκμετάλλευσης, η 
Ένωσή μας έλαβε ευχαριστήρια επιστολή από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (Δ.Ο.Μ.) Αθηνών.

ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ ΤΑ ΕΝΣΗΜΑ I.P.A. ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΕΤΟΥΣ 2009

Από  τα  γραφεία της Ένωσής  μας  στο  Αστυνομικό  Μέγαρο  Θεσσαλονίκης 
(κ. Γιαννακόπουλο Βασίλειο τηλ. 6975905020) αλλά και από τα γραφεία της Ένωσης 
Αστυνομικών ε.α. Νομού Θεσσαλονίκης (Προμηθέως 1), μπορούν τα μέλη μας, να 
προμηθευτούν ΔΩΡΕΑΝ το ένσημο 2009 της I.P.A. ώστε να το επικολλήσουν στην 
Ταυτότητά τους, για να έχει ισχύ στις 65 χώρες μέλη της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών 
(I.P.A.).
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΗΣ

XΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Χριστόδουλος
Υπ. Δημ. Σχέσεων IPA Θεσ/νίκης
e-mail: Christos Cristodoulis @ hotmail.com

Η Ελληνική Αστυνομία δεν είναι απλά ένας κρατικός φορέας με κάποια τυπικά καθήκοντα. Είναι κομμάτι της Ελληνικής 
κοινωνίας, η προφυλακή της στον αγώνα για ένα καλύτερο αύριο χωρίς έγκλημα, βία και φόβο.
Πρωταρχικός στόχος της είναι η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και η ενδυνάμωση του 
αισθήματος ασφάλειας του πολίτη. Πίσω από κάθε αστυνομικό βρίσκεται ο Έλληνας πολίτης που διεκδικεί το δικαίωμα 
να ζει, να ονειρεύεται, να δημιουργεί, να εργάζεται, μέσα σε ένα περιβάλλον ασφάλειας για αυτόν και τα παιδιά του.
Τα τελευταία χρόνια, ζούμε σε ένα κλοιό ανασφάλειας που διαμορφώθηκε με γρήγορους ρυθμούς κάτω από συνθήκες 
που η κοινωνία μας δυσκολεύτηκε να συνειδητοποιήσει. 
Οι τρομοκρατικές δράσεις, η ελεύθερη διακίνηση αγαθών και κεφαλαίων, η ποιοτική αναβάθμιση της εγκληματικότητας, το 
ηλεκτρονικό έγκλημα, η χρήση υπερσύγχρονων τεχνολογιών μέσων στο χώρο του εγκλήματος, οι μαζικές μεταναστεύσεις 
καθώς και το αβέβαιο οικονομικό γίγνεσθαι διαμόρφωσε ένα νέο περιβάλλον στο οποίο η Ελληνική Αστυνομία, πρέπει 
να τοποθετηθεί για να ανταπεξέλθει  με σοβαρότητα, αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
Πρέπει να κατανοήσει το αίτημα του πολίτη για αυξημένο αίσθημα ασφάλειας και προστασίας, μια που είναι κομμάτι της 
κοινωνίας μας, που επιφορτίζεται με την άμυνά της απέναντι στο έγκλημα και την βία.
Οι βασικές προτεραιότητες είναι η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, της μάστιγας των ναρκωτικών, του οργανωμένου 
εγκλήματος, της λαθρομετανάστευσης, της εμπορίας ανθρώπων, της μικρο-εγκληματικότητας καθώς και η δίωξη του 
ηλεκτρονικού εγκλήματος, η μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και η πάταξη της διαφθοράς που είναι μία από τις 
μεγάλες και κύριες απειλές για την συνοχή του σύγχρονου κοινωνικού ιστού.
Πρωταρχικό ρόλο στα παραπάνω, μπορεί να παίξει η Αστυνομία.
Με προϋπόθεση την δημιουργία μιας σταθερής βάσης εμπιστοσύνης και μόνιμης συνεργασίας, τελικός στόχος της θα είναι 
η Ασφάλεια των ανθρώπων στην χώρα μας με γνώμονα την αντικειμενική εφαρμογή των νόμων πέρα από διακρίσεις, 
προκαταλήψεις και σεβασμό στην προσωπικότητα και την διαφορετικότητα.
Η συνεργασία και η συμβολή του πολίτη μπορεί να παρασχεθεί με πολλούς τρόπους όπως:
* Η κατανόηση και συμπαράσταση στο δύσκολο και επικίνδυνο έργο της Ελληνικής Αστυνομίας.
* Η ενεργή συμμετοχή στο σχεδιασμό της αντιπ-εγκληματικής πολιτικής σε όλα τα επίπεδα μέσα από  μαζικούς φορείς 
και συλλογικά όργανα.
* Η άμεση ενημέρωση της Ελληνικής Αστυνομίας για ύποπτες ενέργειες, επικίνδυνες καταστάσεις, για  εγκλήματα που 
διαπράττονται και για ατυχήματα που γίνονται ή υπάρχει κίνδυνος να γίνουν.
* Η άμεση συνδρομή στις ανακριτικές διαδικασίες
* Η παροχή βοήθειας και συμπαράστασης στα θύματα βίας και εγκληματικών ενεργειών.
Και τέλος η σημαντικότερη βοήθεια που μπορεί να προσφέρει είναι η ποιοτική αναβάθμιση του αστυνομικού έργου, μέσα 
από την άσκηση κοινωνικού ελέγχου και κριτικής.

SMS:  Εσύ συνάδελφε ( Αστυνομικέ, Ειδικέ Φρουρέ, Συνοριακέ Φύλακα, Πολιτικέ 
Υπάλληλε),  έκανες αίτηση εγγραφής στο Tαμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης 
(Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α.); 
Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων, επικοινωνήστε με την Τοπική 
Διοίκηση  IPA Θεσ/νίκης  και τον Α΄ Αντιπρόεδρο του Εθνικού Τμήματος IPA  κ. 
Γιαννακόπουλο Βασίλειο τηλ. 6975905020.

SMS: Εσύ Συνταξιούχε συνάδελφε γράφτηκες στην Ένωση Αστυνομικών Ε.Α. Νομού  
Θεσ/νίκης;
Αιτήσεις γίνονται δεκτές καθημερινά 08-17 στα γραφεία της Ένωσης- Προμηθέως 1ος και 
2ος όροφος.
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ΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΧΟΡΟ ΤΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΑΝ 
ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ 4 ΕΝΩΣΕΙΣ 

Τον ετήσιο χορό τους, διοργάνωσαν από κοινού η 
Διεθνή Ένωση Αστυνομικών Τ. Δ. Θεσσαλονίκης, 
η Ένωση Αστυνομικών ε.α. Νομού Θεσ/νίκης, η 
Ένωση Συνοριακών Φυλάκων Θεσσαλονίκης και 
το Σωματείο Ειδικών Φρουρών Θεσσαλονίκης. Η 
εκδήλωση έγινε στις 20-02-2009 στο κοσμικό κέντρο 
ΟΡΑΜΑ περιοχής Αεροδρομίου Θεσσαλονίκης. 
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, 
ο Υπουργός Μακεδονίας Θράκης κ. Σταύρος 
Καλαφάτης, ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Κων/νος 
Γκιουλέκας, ο Υφυπουργός Αθλητισμού κ. Γιάννης 
Ιωαννίδης, ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Ορφανός, ο 
Βουλευτής κ. Θεόδωρος Καράογλου, ο Βουλευτής 
κ. Αδάμ Ρεγκούζας, ο βουλευτής κ. Γεώργιος 
Σαλγκούδης, ο Νομάρχης κ. Παναγιώτης Ψωμιάδης, 
ο αναπληρ.  Νομάρχης κ. Διονύσιος Ψωμιάδης, ο 
Νομαρχιακός Σύμβουλος κ. Σάββας Αναστασιάδης, 
ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πάρις Σαβαϊδης ως 
εκπρόσωπος του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, ο 
πολιτευτής κ. Παναγιώτης Κοκόρης, ο πρόεδρος 
της Ένωσης Αστυνομικών Αττικής κ. Ιωάννης 
Μακρής, ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών 
Αττικής κ. Γρηγόριος Γερακαράκος, ο πρόεδρος της 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνοριακών Φυλάκων 
κ. Κων/νος Καραμαλάκης, ο Υπεύθυνος Δημοσίων 
Σχέσεων του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος IPA και 

πρόεδρος της Τ.Δ. Χαλκιδικής κ. Βασίλειος Παππάς, 
ο νομικός Σύμβουλος των Αστυνομικών Ενώσεων 
Θεσσαλονίκης κ. Ιωάννης Μισαηλίδης, ο Διευθυντής 
του Κεντρικού Ιατρείου Θεσσαλονίκης Ταξίαρχος 
κ. Κων/νος Καρπούζης, ο Γεν. Γραμματέας της 
Ένωσης Αστυνομικών Θεσσαλονίκης κ. Θεόφιλος 
Παπαδάκης, ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης 
Αστυνομικών Θεσσαλονίκης κ. Δημήτριος 
Δαγκλής, ο εκπρόσωπος του ιδρύματος Εξοχές της 
ΕΛ.ΑΣ. κ. Δημήτριος Παπαδόπουλος, ο ιατρός του 
Κεντρικού Ιατρείου κ. Ιωάννης Ταχματζίδης, ο 
Στρατηγός ε.α. και Δ/ντής Ασφαλείας του REGEN-
CY CASINO Θεσσαλονίκης κ. Δημήτριος Ζιάκος 
και πολλοί άλλοι, ενώ μηνύματα απέστειλαν ο 
Υπουργός Εσωτερικών κ. Προκόπης Παυλόπουλος, 
ο Πρόεδρος της Δημοκρατικής Αναγέννησης κ. 
Στυλιανός Παπαθεμελής, ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ 
κ. Ευάγγελος Βενιζέλος, οι νομικοί Σύμβουλοι της 
Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών (I.P.A.) Τοπικής 
Διοίκησης Θεσ/νίκης: α) Δικηγόρος Αθηνών 
Συνταγματολόγος – Ποινικολόγος κ. Σωτήριος 
Κατσαρός και β) Δικηγόρος Θεσ/νίκης κ. Παύλος 
Νικολαϊδης. Επίσης παρέστη σύσσωμη η Φυσική 
ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. στη Θεσσαλονίκη. Εκατοντάδες 
συνάδελφοι με τις οικογένειές τους και τους φίλους 
τους διασκέδασαν μέχρι τις πρώτες πρωϊνές ώρες.

Αποκριάτικο παιδικό χορό πραγματοποίησαν από  κοινού, 
η Διεθνή Ένωση Αστυνομικών I.P.A. Nομού Θεσ/νίκης, 
το Σωματείο Εδικών Φρουρών Ν. Θεσνίκης, η Ένωση 
Συνοριακών Φυλάκων Θεσ/νίκης και η Ένωση Αστυνομικών 
ε.α. Ν. Θεσ/νίκης. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την 
Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2009 στο κοσμικό κέντρο ΟΡΑΜΑ 
περιοχής Αεροδρομίου Θεσ/νίκης.
Την εκδήλωση χαιρέτησε με ευχές και συμβουλές στα παιδιά ο 
Γενικός Επιθεωρητής ΕΛ.ΑΣ. Βόρειας Ελλάδας Αντιστράτηγος 
κ. ΜΠΑΜΙΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ. Εκατοντάδες παιδιά 
διασκέδασαν με μουσική, κλόουν, ξυλοπόδαρους και πολλή 
σερπατίνα, ενώ οι γονείς  απόλαυσαν τον καφέ τους.

ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΟΡΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΑΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ 4 ΕΝΩΣΕΙΣ

ΣΕ ΝΕΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 
ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ (I.P.A.)  ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

Μετά από αίτημα πολλών μελών αλλά και φίλων της 
Τοπικής Διοίκησης I.P.A. Θεσσαλονίκης, η Ένωσή 
μας, επανακυκλοφόρησε το γραμματόσημό της. Όσοι 
θέλουν το γραμματόσημο για την συλλογή τους, 
παρακαλούμε να επικοινωνήσουν με τον πρόεδρο κ. 
ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΗΛΙΑ στο τηλέφωνο 6975905010.
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ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΓΑΛΛΙΑ - ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 

Ένα ακόμη εξαιρετικό εκπαιδευτικό ταξίδι πραγματοποίησε η Ένωσή μας. Στο χρονικό 
διάστημα από 14 έως 21 – 02 – 2009, πενήντα τρεις (53) νέοι, κυρίως, συνάδελφοι από την 
Θεσσαλονίκη συνοδευόμενοι από τον Γενικό Γραμματέα της Ένωσής μας κ. Βασίλειο 
Γιαννακόπουλο και τον υπεύθυνο εκδρομής κ. Λάζαρο Αντωνιάδη, αναχώρησαν 
αεροπορικώς στις 14 – 02 – 2009 από Θεσσαλονίκη  για το Ζααμπρούκεν Γερμανίας, 
όπου στην Αστυνομική Ακαδημία, παρακολούθησαν την εκπαίδευση των Γερμανών 
συναδέλφων μας. Στην συνέχεια επισκέφτηκαν την Κολωνία Γερμανίας, το Λουξεμβούργο 
και το Στρασβούργο Γαλλίας. Είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν γνώσεις και εμπειρίες 
εργασίας από τους ξένους συναδέλφους και ταυτόχρονα να απολαύσουν ένα υπέροχο 
ταξίδι. Η Ένωσή μας ευχαριστεί τον συνάδελφο Μιχάλη Λαζαρίδη που υπηρετεί στο Α.Τ 
Τούμπας για την βοήθεια που προσέφερε ως διερμηνέας. Όσοι θέλετε να συμμετάσχετε 
στο επόμενο ταξίδι στην Γερμανία, δηλώστε τώρα την συμμετοχή σας, στον ορισθέντα 
υπεύθυνο κ. Λάζαρο Αντωνιάδη τηλ. 6975909076. 
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    ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008 ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ I.P.A. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  

Α)  Η  Τοπική Διοίκηση I.P.A. Θεσσαλονίκης, είναι 
η πρώτη Τοπική Διοίκηση σε όλη την Ελλάδα που 
λειτουργεί πλέον με το δικό της καταστατικό, με 
νομική αυτοτέλεια και φορολογική ικανότητα 
( σχετική φορολογικές δηλώσεις υποβλήθηκαν για τα 
έτη 2007 και 2008 στην αρμόδια ΔΟΥ  Θεσσαλονίκης) 
και έχει εγγραφεί στο βιβλίο συλλόγων στην 
Νομαρχία Θεσσαλονίκης Επίσης έγιναν δηλώσεις 
στο αρμόδιο ΙΚΑ, ως ο νόμος ορίζει σχετικά. Για 
την εύρυθμη λειτουργία της, συνεργάζεται με 
δύο νομικά γραφεία της Θεσσαλονίκης των κ.κ. 
ΜΙΣΑΗΛΙΔΗ  Ιωάννη και ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ Παύλου 
και τον Συνταγματολόγο Αθηνών κ. ΚΑΤΣΑΡΟ  
Σωτήριο. Επίσης συνεργάζεται με το λογιστικό 
γραφείο Θεσσαλονίκης του κ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ 
Νικολάου. 
Β) Εκδώσαμε Γραμματόσημο το οποίο έγινε 
ανάρπαστο και ήδη λόγω μεγάλης ζήτησης από μέλη 
και φίλους της Τοπικής Διοίκησης, στο τρέχον έτος 
προβήκαμε σε επανέκδοση ικανού αριθμού. Όσοι 
επιθυμούν να το προμηθευτούν για την συλλογή 
τους να επικοινωνήσουν με τον πρόεδρο κ. Ηλία 
Βασιλάκη τηλ.6975905010.
Γ) Εκδώσαμε τον μήνα Σεπτέμβριο 2008 περιοδικό 
με τίτλο «Δύναμη» τρίμηνης έκδοσης 40 σελίδων 
(20 τετράχρωμες και 20 δίχρωμες) και σε 6.000 
αντίτυπα, και τα δύο πρώτα τεύχη έγιναν αποδεκτά 
με ιδιαίτερη χαρά από την συντριπτική πλειοψηφία 
των Αστυνομικών και όλοι περιμένουν με 
ανυπομονησία την κυκλοφορία (τέλος Μαρτίου) 
του τρίτου τεύχους. Πέραν της μεγάλης αποδοχής 
των μελών μας, το περιοδικό έτυχε ευρείας 
αποδοχής από τον Πολιτικούς, Επιστημονικούς 
και Θρησκευτικούς φορείς με ειδικές αναφορές 
αλλά και από όλα τα Μ.Μ.Ε. ( βλέπε καθημερινή 
εφημερίδα Αργυρούπολης και Ν. Προαστείων 
Αττικής ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, όπως και η εφημερίδα 
ΚΡΗΤΙΚΟΙ ΠΑΛΜΟΙ κλπ ).  
Δ) Πετύχαμε συμφωνία με τον Προμηθευτικό και 
Καταναλωτικό Συνεταιρισμό των Αστυνομικών 
ε.ε. και ε.α. Νομού Θεσσαλονίκης, ώστε όλες οι 
προσφορές προς τα μέλη του Συνεταιρισμού να είναι 
(χωρίς συνδρομή) προς όφελος και όλων των μελών 
της Τοπικής Διοίκησης i.p.a. Θεσσαλονίκης , όπως 
αυτές παρουσιάζονται και μέσα από το περιοδικό 
μας, το οποίο περιοδικό μας μπορείτε να δείτε και 
στο: www.synasth.gr 
Ε) Φιλοξενήσαμε στον ξενώνα της Θεσσαλονίκης 
κατά το περασμένο έτος περισσότερους
από πεντακόσιους (500)  συναδέλφους από την 
Ελλάδα και το Εξωτερικό, χωρίς οικονομικό όφελος 
ως Τοπική Διοίκηση καθώς η όλη διαχείριση του 
ξενώνα και τα πιθανά έσοδά του, πηγαίνουν στο 
Ελληνικό Εθνικό Τμήμα IPA, του οποίου ο ξενώνας 
είναι ιδιοκτησία.

ΣΤ) Σε τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις  το έτος 
2008 συμμετείχαμε μετά από αίτημα του Διεθνή 
Οργανισμού Μετανάστευσης (Δ.Ο.Μ.) στην ασφαλή 
μεταφορά προς ξενώνες αλλά και προς τα σύνορα 
της χώρας, αριθμού κακοποιημένων γυναικών.
Ζ) Στο 24ο Συνέδριο της ΔΕΑ Ελληνικό Τμήμα, 
βραβεύσαμε τους απερχόμενους: α) κ.κ. ΚΟΝΤΑΚΟ 
Χρήστο και  ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Βασίλειο, Πρόεδρο και 
Γεν. Γραμματέα, αντίστοιχα, του Ελληνικού Εθνικού 
Τμήματος για την σπουδαία προσφορά τους.
Η) Κατά το παρελθόν έτος 2008, παρείχαμε φιλοξενία, 
ξενάγηση κλπ σε δεκάδες συναδέλφους που ήρθαν 
μεμονωμένα για τουρισμό στην Θεσσαλονίκη ή με 
κατεύθυνση τελικού προορισμού τους όμορους 
νομούς.
Θ) Στις 2 Μαρτίου 2008  διοργανώσαμε σε 
κοσμικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, από κοινού 
με την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού 
Θεσσαλονίκης, αποκριάτικο παιδικό χορό για τα 
παιδιά των Αστυνομικών της Θεσσαλονίκης και 
προσκαλέσαμε και τα 50 παιδιά του παιδικού χωριού 
SOS Πλαγιαρίου τα οποία συνδιασκέδασαν με τα 

παιδιά των συναδέλφων μας. Την ίδια ημέρα και 
στον ίδιο χώρο πραγματοποιήσαμε βράβευση των 
παιδιών συναδέλφων μας, που στις Πανελλήνιες 
Εξετάσεις επέτυχαν την είσοδό τους σε ΑΕΙ, ΤΕΙ, 
Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές.
Ι) Το καλοκαίρι 2008, παρείχαμε σε πολύτεκνη 
οικογένεια συναδέλφου δύο δωρεάν συμμετοχές 
για 2 από τα παιδιά του στις κατασκηνώσεις 
«ΚΑΛΥΒΑΣ Α.Ε.» στον νομό Χαλκιδικής.
ΙΑ) Στις 23-12-2008, από κοινού με το Τμήμα 
Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, 
πραγματοποιήσαμε Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση 
με δώρα (ρουχισμό, γλυκίσματα κ.λ.π.) στο 
ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΟ του ΠΑΠΑΦΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 
Θεσ/νίκης. Για την εκδήλωση αυτή η Τοπική 
Διοίκηση Θεσσαλονίκης, εισέπραξε τα ευμενή σχόλια 
του τύπου, του ραδιοφώνου και των τηλεοπτικών 
σταθμών ALPHA, ET 3, ΤV 100, MEGA κ.λ.π.
ΙΒ) Στις 09-06-2008 φιλοξενήσαμε στην πόλη μας 46 
συναδέλφους από την Προύσα Τουρκίας οι οποίοι 
διέμεναν στο ξενοδοχείο ROYAL. Με την συνδρομή 
της Γενικής Αστυνομικής Δ/νσης Θεσσαλονίκης, 
παρείχαμε ξενάγηση και ασφαλή διαμονή και 
μετακίνηση στους Τούρκους συναδέλφους. Ο 
πρόεδρος της IPA Προύσας Τουρκίας απέστειλε 
ευχαριστήρια επιστολή στην Τοπική μας, για την 

σπουδαία φιλοξενία.
ΙΓ) Στις 19-06-2008 φιλοξενήσαμε στην πόλη μας 
12 Αξιωματικούς από το Ισραήλ σε συνεργασία με 
την Τ.Δ. Κοζάνης. Τους Ισραηλινούς συναδέλφους 
ξεναγήσαμε στα αξιοθέατα της πόλης μας, με την 
ασφαλή συνοδεία περιπολικών αυτ/των που διέθεσε 
η Γενική Αστυνομική Δ/νση Θεσσαλονίκης. 

συνέχεια στη επόμενη σελίδα
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ΙΔ) Στις 29-06 έως 02-07-2008 πραγματοποιήσαμε 
εκδρομή στην Κωνσταντινούπολη στην οποία 
συμμετείχαν 47 μέλη μας. Η εκδρομή είχε απόλυτη 
επιτυχία.
ΙΕ) Στις 26 έως 31-07-2008 πραγματοποιήσαμε 
εκπαιδευτικό-αναψυχής ταξίδι  στην Γερμανία 
και στο οποίο συμμετείχαν 45, κυρίως νέοι, 
Αστυνομικοί – μέλη μας, οι οποίοι επισκέφτηκαν 
το Ντόρτμουντ, την Κολωνία, το Μούστφ, το 
Γκίμπορν και την Αστυνομική Ακαδημία του 
Μπόρκ. Έτυχαν της φιλοξενίας των Γερμανών 
συναδέλφων και αντάλλαξαν εμπειρίες και γνώσεις 
πάνω σε επαγγελματικά και όχι μόνο θέματα. Τους 
συναδέλφους συνόδευσαν ο Γεν. Γραμματέας κ. 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος, ο αναπλ. Ταμίας 
κ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Λάζαρος, και ο Αντιπρόεδρος 
του Εθνικού Τμήματος κ. ΔΕΛΑΣ Χρήστος.
ΙΣΤ) Στις 26 έως 29-08-2008 πραγματοποιήσαμε 
εκδρομή στην Κωνσταντινούπολη-Πριγκηπόννησα 
στην οποία συμμετείχαν 48 μέλη μας. Η εκδρομή 
είχε απόλυτη επιτυχία.
ΙΖ) Στις 8 έως 9-11-2008 πραγματοποιήσαμε εκδρομή 
στο Μπάνσκο Βουλγαρίας στην οποία συμμετείχαν 
45 μέλη μας. Ως συνήθως και αυτή η εκδρομή είχε 
απόλυτη επιτυχία.
ΙΗ) Στις 17-10-2008, πραγματοποιήσαμε 
ενημερωτική συγκέντρωση των μελών μας, στο 
Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, όπου όσοι 
συνάδελφοι προσήλθαν είχαν την ευκαιρία να 
ενημερωθούν από τον πρόεδρο του Εθνικού 
Τμήματος κ. Γεώργιο Κατσαρόπουλο για την πορεία 
του ΛΑΜΔΕΑ και για το νέο ταμείο ΤΕΑΕΤΔΕΑ. 
Είχαν επίσης την ευκαιρία να διατυπώσουν πιθανές 
απορίες τους. Στην ενημερωτική συγκέντρωση 
συμμετείχαν οι πρόεδροι των Τοπικών Διοικήσεων 
IPA των όμορων νομών, καθώς και ο πρόεδρος 
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνοριακών 
Φυλάκων κ. ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ Κωνσταντίνος, 
ο πρόεδρος της Ένωσης Συνοριακών Φυλάκων 
Νομού Θεσσαλονίκης  κ. ΟΡΛΙΑΚΛΗΣ Δημήτριος, 
ο πρόεδρος του Σωματείου Ειδικών Φρουρών 
Νομού Θεσσαλονίκης κ. ΦΕΤΚΟΣ Σταύρος και το 
προεδρείο του Συλλόγου Πολιτικών Υπαλλήλων 
ΕΛ.ΑΣ./Π.Σ. Μακεδονίας Θράκης.  
ΙΘ) Έγιναν κατά την διάρκεια του παρελθόντος 
έτους, πλήθος συναντήσεων με τους προέδρους 
των σωματείων Ειδικών Φρουρών και Συνοριακών 
Φυλάκων και υπάρχει ένα  άριστο κλίμα ώστε τα μέλη 
τους, με την ένταξή τους ως Αστυφύλακες, να γίνουν 
και μέλη της ΔΕΑ. Επίσης έγιναν πολλές συναντήσεις 
με συνδικαλιστές της Ένωσης Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ. 
Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και με συνδικαλιστές 
της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, με σκοπό 
τις από κοινού δράσεις σε όσους τομείς αυτό 

είναι εφικτό προς όφελος των Αστυνομικών, της 
Αστυνομίας αλλά και της Κοινωνίας.
Κ) Έγιναν πλήθος συναντήσεων με πολιτικούς, 
κοινωνικούς, θρησκευτικούς και λοιπούς φορείς 
του νομού μας, ώστε να τους ενημερώσουμε για τις 
δραστηριότητες της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών 
και ειδικότερα της Τοπικής μας. 

Για το έτος 2009, προγραμματίζουμε μία 
σειρά από εκδηλώσεις και ήδη έλαβαν 
χώρα τα ακόλουθα:

-Στις 14 έως 21-02-2009 πραγματοποιήσαμε ταξίδι 
εκπαιδευτικό-αναψυχής σε Γερμανία, Γαλλία, 
Λουξεμβούργο στο οποίο συμμετείχαν 53 νέοι 
κυρίως Αστυνομικοί από την Θεσσαλονίκη, οι 
οποίοι έγιναν δεκτοί με ενθουσιασμό από τους 
ξένους συναδέλφους και είχαν την ευκαιρία να 
ανταλλάξουν εμπειρίες και επαγγελματικές γνώσεις 
(σχετικό ρεπορτάζ στην σελ. 21).
-Στις 20-02-2009 διοργανώσαμε από κοινού με την 
Ένωση Αστυνομικών ε.α., την Ένωση Συνοριακών 
Φυλάκων και το Σωματείο Ειδικών Φρουρών τον 
ετήσιο χορό μας, στο κοσμικό κέντρο ΟΡΑΜΑ 
περιοχής Αεροδρομίου Θεσσαλονίκης. Εκατοντάδες 
συνάδελφοι με τις οικογένειές τους διασκέδασαν 
μέχρι τις πρωϊνές ώρες. Την εκδήλωση τίμησαν με 
την παρουσία τους πάρα πολλοί επίσημοι (σχετικό 
ρεπορτάζ στην σελ. 20).
-Στις 22-02-2009 διοργανώσαμε από κοινού με 
τις Ενώσεις της προηγούμενης παραγράφου, 
σε κοσμικό κέντρο, αποκριάτικο παιδικό χορό 
απολύτως ΔΩΡΕΑΝ για όλα τα παιδιά των μελών 
μας. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο 
Γενικός Επιθεωρητής ΕΛ.ΑΣ. Βορείου Ελλάδος 
Αντιστράτηγος κ. ΜΠΑΜΙΑΤΖΗΣ Αντώνιος 
(σχετικό ρεπορτάζ στην σελ. 20).
-Προγραμματίζουμε ακόμη μία σειρά από κοινωνικές, 
πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες για 
το τρέχον έτος, η πραγματοποίηση των οποίων θα 
εξαρτηθεί από διάφορους σταθερούς και ασταθείς 
παράγοντες.
-Επειδή δεκάδες συνάδελφοι, τηλεφωνούν και 
ζητούν να δηλώσουν συμμετοχή για το επόμενο 
γκρουπ που θα κάνει εκπαιδευτικό – αναψυχής 
ταξίδι στην Γερμανία, με ενδεχόμενες ημερήσιες 
εκδρομές σε άλλες χώρες όπως Ολλανδία κ.λ.π., 
παρακαλούμε τους συναδέλφους να δηλώνουν 
από τώρα συμμετοχή τηλεφωνώντας  απευθείας 
στον υπεύθυνο για την διοργάνωση του ταξιδιού 
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ Λάζαρο τηλ. 6975909076.

Τώρα το περιοδικό μας « Δύναμη» και στο: www.synasth.gr

συνέχεια από προηγούμενη σελίδα
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Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3686  - ΦΕΚ 
158 / 1-8-08
Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού της 
Ελληνικής Αστυνομίας.
Άρθρο 1.

Σύσταση οργανικών θέσεων.
1.Συνιστώνται οργανικές θέσεις αξιωματικών 
που προέρχονται από το Τμήμα Επαγγελματικής 
Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων ως εξής: 
Αστυνομικοί Υποδιευθυντές 10, Αστυνόμοι Α΄42, 
Αστυνόμοι Β΄36.
2.Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 19 
του Ν. 2800/2000 (ΦΕΚ 41/Α) αντικαθίσταται ως 
εξής: β΄. Θέσεις αξιωματικών γενικών καθηκόντων 
που προέρχονται από το Τμήμα Επαγγελματικής 
Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων: Αστυνομικοί 
Υποδιευθυντές 10, Αστυνόμοι Α΄46, Αστυνόμοι Β΄118, 
Υπαστυνόμοι Α΄ και Β΄ 355.
Άρθρο 2.  

Εξέλιξη Αστυνομικού προσωπικού ειδικών
καθηκόντων.

1.Οι αξιωματικοί ειδικών καθηκόντων που προέρχονται 
από Ανθυπαστυνόμους εξελίσσονται μέχρι και το 
βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή.
2.Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 
9 εφαρμόζονται ανάλογα και για το αστυνομικό 
προσωπικό ειδικών καθηκόντων που είναι τεχνίτες 
απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Άρθρο 3.

Κρίσεις – προαγωγές – αρχαιότητα.
1.Για την αξιολόγηση και τις κρίσεις των 
Υπαρχιφυλάκων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις 
που ισχύουν για τους Αστυφύλακες.
2.Οι προαγωγές που προβλέπονται από τις διατάξεις 
των άρθρων 7 παρ.7, 9, 10 παρ. 2 και 11 ενεργούνται 
ύστερα από απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου 
Συμβουλίου Κρίσεων.
3.Για το αστυνομικό προσωπικό των άρθρων 7 
παρ. 7,9,10 και 11 τηρείται αντίστοιχη επετηρίδα. Η 
αρχαιότητα του προσωπικού αυτού σε κάθε βαθμό 
προσδιορίζεται από τη χρονολογία κτήσεως του 
βαθμού. Ανεξάρτητα από τη χρονολογία κτήσεως του 
βαθμού, οι Υπαστυνόμοι Β΄ και Υπαστυνόμοι Α΄ που 
προάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 
7 του άρθρου 7 είναι νεότεροι από τους ομοιοβάθμους 
τους αξιωματικούς που προέρχονται από τη Σχολή 
Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και από τους 
ομοιοβάθμους τους αξιωματικούς του Ν.Δ.649/1970 
ΦΕΚ 176/Α΄που προέρχονται από το Τμήμα 
Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων, 
ενώ οι Αστυφύλακες, Υπαρχιφύλακες και Αρχιφύλακες 
που δεν είναι ανακριτικοί υπάλληλοι είναι νεότεροι των 
ομοιοβάθμων τους ανακριτικών υπαλλήλων.
Άρθρο 4.

Μεταθέσεις.
1.Κατά την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 

100/2003 (ΦΕΚ 94/Α΄) για τις μεταθέσεις το αστυνομικό 
προσωπικό κατανέμεται ως εξής: α) σε οργανικές θέσεις 
Αστυφυλάκων κατανέμονται ισομερώς Αστυφύλακες, 
Υπαρχιφύλακες, Αρχιφύλακες και Ανθυπαστυνόμοι 
που κατέχουν οργανική θέση Αστυφύλακα 
και β) σε οργανικές θέσεις Ανθυπαστυνόμων – 
Αρχιφυλάκων κατανέμονται ισομερώς Αρχιφύλακες, 
Ανθυπαστυνόμοι, Υπαστυνόμοι Β΄ και Υπαστυνόμοι 
Α΄ που κατέχουν οργανική θέση Ανθυπαστυνόμου 
– Αρχιφύλακα.
2.Όταν ο αριθμός των κενών οργανικών θέσεων είναι 
μικρότερος από τον αριθμό των κατά περίπτωση 
βαθμών ή οι θέσεις δεν καλύπτονται, κατά βαθμό, 
ισομερώς, τότε οι υπόλοιπες θέσεις καταλαμβάνονται 
από τον ανώτερο ή αρχαιότερο για κάθε κατηγορία.
Άρθρο 5.
Αύξηση οργανικών θέσεων ανώτατων και ανώτερων 

αξιωματικών.
Οι οργανικές θέσεις αστυνομικού προσωπικού 
γενικών καθηκόντων, που προβλέπονται από την 
περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του Ν. 
2800/2000, όπως ισχύει, αυξάνονται κατά έντεκα (11) 
στο βαθμό του Ταξιάρχου Αστυνομίας, σαράντα (40) 
στο βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή και εκατόν 
μία (101) στο βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή 
και διαμορφώνονται ως εξής: Ταξίαρχοι Αστυνομίας 
65, Αστυνομικοί Διευθυντές 230, Αστυνομικοί 
Υποδιευθυντές 500.
Άρθρο 6.

Προαγωγές Αστυνόμων Α΄ και Αστυνομικών 
Υποδιευθυντών.

1.Αστυνόμοι Α΄ και Αστυνομικοί Υποδιευθυντές 
προερχόμενοι από την Σχολή Αξιωματικών, οι οποίοι 
κρίνονται ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία 
τους, λόγω συμπληρώσεως 35ετίας ή καταλήψεως από 
το όριο ηλικίας του βαθμού τους, προάγονται εν όψει 
αυτεπάγγελτης αποστρατείας εκτός οργανικών θέσεων, 
στους βαθμούς του Αστυνομικού Υποδιευθυντή και 
Αστυνομικού Διευθυντή οι Αστυνόμοι Α΄ και στους 
βαθμούς του Αστυνομικού Διευθυντή και Ταξιάρχου 
οι Αστυνομικοί Υποδιευθυντές, τιθέμενοι εκτός 
υπηρεσίας και αποστρατεύονται ύστερα από τριάντα 
(30) ημέρες, με το βαθμό στον οποίο προήχθησαν.
2.Οι Αστυνόμοι Α΄ που προέρχονται από τη Σχολή 
Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας προάγονται 
εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προβλεπόμενες από 
τις κείμενες διατάξεις προς προαγωγή προϋποθέσεις, 
στο βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή, 
ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, 
με τη συμπλήρωση 18 ετών πραγματικής συνολικής 
υπηρεσίας αξιωματικού. Οι δικαιούμενοι προαγωγής 
κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας 

προάγονται κατά τις τακτικές κρίσεις του έτους 2009. 
Στον ίδιο χρόνο προάγονται και όσοι αποκτούν τις 
προϋποθέσεις προαγωγής μέχρι τη διενέργεια των 
τακτικών κρίσεων του έτους αυτού.
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Άρθρο 7.
Βαθμολογική εξέλιξη Ανθυπαστυνόμων.

1.Οι Ανθυπαστυνόμοι του άρθρου 10 προάγονται στο 
βαθμό του Υπαστυνόμου Β΄ μετά την αποφοίτησή 
τους από το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης 
Ανθυπαστυνόμων (Τ.Ε.Μ.Α.) στο οποίο εισάγονται 
κατόπιν εξετάσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 
επόμενους παραγράφους.
2.Η εισαγωγή στο Τ.Ε.Μ.Α. γίνεται ύστερα από αίτηση 
του ενδιαφερομένου εφόσον έχει συμπληρώσει τρία (3) 
έτη στο βαθμό του, το τριακοστό δεύτερο (32) της ηλικίας 
του και δεν υπερβαίνει το τεσσαρακοστό όγδοο (48) 
έτος της ηλικίας του κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους 
προκήρυξης των εξετάσεων.
3.Τον Ιανουάριο κάθε έτους με απόφαση του Αρχηγού 
της Ελληνικής Αστυνομίας καθορίζεται ο αριθμός των 
θέσεων των αξιωματικών, που θα πληρωθούν μέσα στο 
επόμενο έτος με προαγωγή αποφοίτων του Τ.Ε.Μ.Α.
Ο αριθμός των θέσεων αυτών δεν μπορεί να είναι 
μικρότερος του 12%, ούτε μεγαλύτερος του 20% του 
συνόλου των οργανικών θέσεων των αξιωματικών 
της κατηγορίας αυτής, κατά το χρόνο έκδοσης της 
απόφασης.
4.Για τη διαδικασία διενέργειας των εξετάσεων, τα 
εξεταζόμενα μαθήματα και τα λοιπά συναφή θέματα 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 23 του Π.Δ. 
190/1996 (ΦΕΚ 153/Α΄) και του Π.Δ. 82/2006 (ΦΕΚ 86/Α΄). 
Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία θέση, εισάγονται 
όσοι ισοβαθμούν στη θέση αυτή.
5.Ανθυπαστυνόμοι που καλούνται προς φοίτηση, 
κωλυόμενοι κατά το χρόνο εισόδου στη Σχολή, για 
λόγους υγείας ή κύησης ή λοχείας ή άδειας μητρότητας 
ή άδειας άνευ αποδοχών ή διαθεσιμότητας, εφόσον 
στην τελευταία περίπτωση δεν επακολούθησε επιβολή 
ανώτερης πειθαρχικής ποινής, καλούνται προς 
φοίτηση στην επόμενη, μετά την άρση του κωλύματος, 
εκπαιδευτική περίοδο, εφόσον δεν απώλεσαν τα 
απαιτούμενα προσόντα. Αν αποφοιτήσουν, εντάσσονται, 
ανάλογα με το βαθμό επίδοσής τους, στην επετηρίδα 
μαζί με τους αποφοιτήσαντες συναδέλφους τους κατά 
την εκπαιδευτική περίοδο κατά την οποία κλήθηκαν για 
πρώτη φορά να φοιτήσουν. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται 
και για τους Ανθυπαστυνόμους των οποίων η φοίτηση 
στο Τ.Ε.Μ.Α. διακόπτεται για τους ίδιους ως άνω λόγους. 
Για τους τελούντες στην κατάσταση υπηρεσίας γραφείου, 
κατάσταση αυτή δεν αποτελεί κώλυμα για πρόταση προς 
φοίτηση ή συμμετοχή στις εξετάσεις, οι καλούμενοι, όμως, 
προς φοίτηση παραπέμπονται στην Υγειονομική Επιτροπή 
του άρθρου 55 του Π.Δ. 584/1985 (ΦΕΚ 205/Α΄), για να 
αποφανθεί αν η υγεία τους επιτρέπει, ακινδύνως, την 
παρακολούθηση του προγράμματος. Αν δεν κριθούν 
ικανοί ή αρνηθούν την εξέταση, δεν καλούνται για 
φοίτηση.
6.Οι Ανθυπαστυνόμοι που προάγονται επ’ ανδραγαθία στο 
βαθμό του Υπαστυνόμου Β΄ εισάγονται, ύστερα από αίτησή 
τους, στο Τ.Ε.Μ.Α. κατά την πρώτη μετά την προαγωγή 
τους εκπαιδευτική σειρά και εξελίσσονται, σύμφωνα με 
τις διατάξεις οι οποίες αφορούν τους αξιωματικούς του 
Ν.Δ. 649/1970 (ΦΕΚ 176/Α΄). Οι διατάξεις της παρούσας 
παραγράφου εφαρμόζονται και για τους προαγόμενους, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 9 του Ν. 
1481/1984 (ΦΕΚ 152/Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 8 του Ν.3103/2003 (ΦΕΚ 23/Α΄).
7.Οι Ανθυπαστυνόμοι της παρ. 2 του άρθρου 10, 
που δεν προάγονται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων 
των προηγούμενων παραγράφων, προάγονται με τη 

συμπλήρωση είκοσι έξι (26) ετών πραγματικής υπηρεσίας 
από την κατάταξή τους, στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β΄ 
ύστερα από αίτησή τους που υποβάλλεται μία(1) φορά, 
τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους αυτού εντός του 
οποίου συμπληρώνουν τον απαιτούμενο για προαγωγή 
χρόνο, εφόσον έχουν εγγραφεί σε πίνακα διατηρητέων. Οι 
ανωτέρω Υπαστυνόμοι Β΄ εξομοιώνονται με αξιωματικούς 
του Ν.Δ. 649/1970 και με τη συμπλήρωση τριών (3) ετών στο 
βαθμό τους, προάγονται στο βαθμό του Υπαστυνόμου Α΄. 
Δεν προάγονται οι Ανθυπαστυνόμοι που έχουν εγγραφεί 
σε πίνακα διατηρητέων και έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα 
ή έχουν παραπεμφθεί ενώπιον πειθαρχικού συμβουλίου ή 
σε δίκη για κακούργημα και η σχετική πειθαρχική υπόθεση 
εκκρεμεί. Αυτοί κρίνονται εκτάκτως, μετά την άρση 
του κωλύματος συνεπεία του οποίου δεν προήχθησαν 
και αν εγγραφούν σε πίνακα διατηρητέων, προάγονται, 
αναδρομικά, από τη χρονολογία προαγωγής νεοτέρου 
τους, ανακτώντας την αρχαιότητά τους.
8.Οι Υπαστυνόμοι Β΄ και Υπαστυνόμοι Α΄ της 
προηγούμενης παραγράφου εκτελούν τα καθήκοντα του 
βαθμού τους, κατέχουν οργανική θέση Ανθυπαστυνόμου 
και μετατίθενται, αποσπώνται και μετακινούνται ως 
Ανθυπαστυνόμοι. Όταν καταλαμβάνονται από το όριο 
ηλικίας προάγονται, οι μεν Υπαστυνόμοι Β΄ στους 
βαθμούς του Υπαστυνόμου Α΄ και Αστυνόμου Β΄, οι δε 
Υπαστυνόμοι Α΄ στο βαθμό του Αστυνόμου Β΄, εκτός 
οργανικών θέσεων, τιθέμενοι εκτός υπηρεσίας, τριάντα 
(30) ημέρες προ της καταλήψεώς τους από το όριο ηλικίας, 
εφόσον κρίνονται ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη 
σταδιοδρομία τους και αποστρατεύονται αυτεπαγγέλτως 
την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, με τον βαθμό στον 
οποίο προήχθησαν. Για τους αξιωματικούς που προάγονται 
κατά την παρούσα παράγραφο δεν εφαρμόζονται οι περί 
35ετίας διατάξεις του άρθρου 50 του Π.Δ. 24/1997 (ΦΕΚ 
29/Α).
9.Στους Υπαστυνόμους Β΄ και Υπαστυνόμους Α΄, που 
προάγονται κατά τις διατάξεις της παρ. 7, απονέμεται εν 
όψει αποστρατείας, ύστερα από αίτησή τους, ο αμέσως 
επόμενος βαθμός εν αποστρατεία, εφόσον συμπληρώνουν 
ένα (1) έτος στον κατεχόμενο βαθμό και κρίνονται ως 
ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους.
10.Οι Ανθυπαστυνόμοι που δεν προάγονται κατ’ 
εφαρμογή των διατάξεων της παρ.7 προάγονται 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 9. Οι 
Ανθυπαστυνόμοι της παρ.6 που προάγονται στο βαθμό 
του Υπαστυνόμου Β΄ και δεν εισάγονται ή δεν αποφοιτούν 
ευδόκιμα από το Τ.Ε.Μ.Α., όταν καταλαμβάνονται 
από το όριο ηλικίας προάγονται στους βαθμούς του 
Υπαστυνόμου Α΄ και Αστυνόμου Β΄, εκτός οργανικών 
θέσεων και αποστρατεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παραγράφου 8.
Άρθρο 8.

Εξέλιξη αποφοίτων Τμήματος Επαγγελματικής 
Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (Τ.Ε.Μ.Α.)

1.Οι Υπαστυνόμοι Β΄ απόφοιτοι του Τ.Ε.Μ.Α. εξελίσσονται 
μέχρι και το βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή. 
2.Οι αξιωματικοί απόφοιτοι του Τ.Ε.Μ.Α. προάγονται, εν 
όψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας, λόγω συμπληρώσεως 
35ετίας ή καταλήψεως από το όριο ηλικίας, εκτός 
οργανικών θέσεων, μέχρι το βαθμό του Αστυνομικού 
Διευθυντή οι Αστυνόμοι Α΄ και οι Αστυνομικοί 
Υποδιευθυντές και πέραν του βαθμού του Αστυνομικού 
Υποδιευθυντή οι Υπαστυνόμοι Β΄, 
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Υπαστυνόμοι Α΄ και Αστυνόμοι Β΄ και ύστερα από 
τριάντα (30) ημέρες αποστρατεύονται με τον βαθμό στον 
οποίο προήχθησαν, εφόσον κρίνονται ως ευδοκίμως 
τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους. Οι κατά τα 
ανωτέρω προαγόμενοι Αστυνόμοι Α΄ και Αστυνομικοί 
Υποδιευθυντές στο βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή 
λαμβάνουν πλήρη το βασικό μισθό Ταξιάρχου, έναν (1) 
μήνα πριν την αποστρατεία τους.
Άρθρο 9.

Εξέλιξη Αστυφυλάκων ανακριτικών υπαλλήλων 
του Ν. 226/1994.

1.Οι Αστυφύλακες ανακριτικοί υπάλληλοι του Ν.2226/1994 
(ΦΕΚ 122/Α΄) προάγονται στο βαθμό του Υπαρχιφύλακα, 
Αρχιφύλακα και Ανθυπαστυνόμου με τη συμπλήρωση 10, 
15 και 25 ετών πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξή 
τους αντίστοιχα.
2.Οι Ανθυπαστυνόμοι της προηγούμενης παραγράφου, 
που καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας, που ισχύει 
κάθε φορά, προάγονται, εν όψει αυτεπάγγελτης 
αποστρατείας στους βαθμούς του Υπαστυνόμου Β΄ και 
Υπαστυνόμου Α΄ εκτός οργανικών θέσεων, τιθέμενοι 
εκτός υπηρεσίας και ύστερα από τριάντα (30) ημέρες 
αποστρατεύονται με τον βαθμό στον οποίο προήχθησαν, 
εξομοιούμενοι με αξιωματικούς του Ν.Δ. 649/1970. Οι 
διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται και 
για Ανθυπαστυνόμους προερχόμενους από Αρχιφύλακες 
μη ανακριτικούς υπαλλήλους που προήχθησαν επ’ 
ανδραγαθία, ή με βάση άλλες ειδικές διατάξεις.
3.Οι Υπαρχιφύλακες, Αρχιφύλακες και Ανθυπαστυνόμοι 
της παρ.1 καταλαμβάνουν οργανική θέση Αστυφύλακα 
και μετατίθενται, αποσπώνται και μετακινούνται ως 
Αστυφύλακες. Οι Υπαρχιφύλακες και Αρχιφύλακες 
εκτελούν καθήκοντα Αστυφύλακα και οι Ανθυπαστυνόμοι 
καθήκοντα του βαθμού τους.
Άρθρο 10.

Προαγωγικές εξετάσειςΑστυφυλάκων– 
Υπαρχιφυλάκων – Αρχιφυλάκων.

1.Οι Αστυφύλακες, οι Υπαρχιφύλακες και οι Αρχιφύλακες 
που κατέχουν οργανική θέση Αστυφύλακα δύνανται 
να προάγονται στο βαθμό του Αρχιφύλακα κατά τα 
οριζόμενα στο Π.Δ. 82/2006, όπως ισχύει κάθε φορά. Οι 
Αρχιφύλακες της παρούσας παραγράφου καταλαμβάνουν 
οργανικές θέσεις και ασκούν καθήκοντα του βαθμού 
τους.
2.Οι Αρχιφύλακες της προηγούμενης παραγράφου 
προάγονται στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου με τη 
συμπλήρωση πέντε (5) ετών στο βαθμό τους. Κατ’ 
εξαίρεση οι Αρχιφύλακες πτυχιούχοι Πανεπιστημίων 
ή ΤΕΙ προάγονται στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου 
εφόσον συμπληρώνουν δύο (2) ή τρία (3) έτη στο βαθμό, 
αντίστοιχα, και ο τίτλος σπουδών τους δεν λήφθηκε 
υπόψη για την προαγωγή τους χωρίς εξετάσεις στο βαθμό 
του Αρχιφύλακα.
Άρθρο 11.

Εξέλιξη Αστυφυλάκων μη ανακριτικών 
υπαλλήλων.

1.Οι Αστυφύλακες που δεν ασκούν καθήκοντα 
ανακριτικού υπαλλήλου προάγονται στο βαθμό του 
Υπαρχιφύλακα και του Αρχιφύλακα με τη συμπλήρωση 
δώδεκα (12) και δεκαέξι (16) ετών πραγματικής υπηρεσίας 

από την κατάταξή τους, αντιστοίχως.
2.Οι Αρχιφύλακες της προηγούμενης παραγράφου 
που συμπληρώνουν τριάντα τρία (33) έτη πραγματικής 
υπηρεσίας από την  κατάταξή τους και αποστρατεύονται 
με αίτησή τους ή καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας, 
όπως ισχύει κάθε φορά, προάγονται στους βαθμούς του 
Ανθυπαστυνόμου και Υπαστυνόμου Β΄, εκτός οργανικών 
θέσεων, τιθέμενοι εκτός υπηρεσίας και ύστερα από 
τριάντα (30) ημέρες αποστρατεύονται με το βαθμό στον 
οποίο προήχθησαν, εξομοιούμενοι με αξιωματικούς του 
Ν.Δ. 649/1970. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου 
εφαρμόζονται και για τους Αρχιφύλακες που έχουν 
προαχθεί στο βαθμό αυτόν επ’ ανδραγαθία.
3.Οι Υπαρχιφύλακες και Αρχιφύλακες της παραγράφου 
1 καταλαμβάνουν οργανική θέση Αστυφύλακα, εκτελούν 
καθήκοντα του βαθμού αυτού και μετατίθενται, 
αποσπώνται και μετακινούνται ως Αστυφύλακες. 
Άρθρο 12.

Σύσταση βαθμού Υπαρχιφύλακα
1.Στην κλίμακα της ιεραρχίας των βαθμών του αστυνομικού 
προσωπικού, συνιστάται βαθμός Υπαρχιφύλακα μεταξύ 
των βαθμών του Αστυφύλακα και του Αρχιφύλακα.
2.Στην παράγραφο 1 του άρθρου 20 του Ν. 2800/2000 
μετά την λέξη «Αρχιφύλακας» και πριν την λέξη 
«Αστυφύλακας», προστίθεται η λέξη «Υπαρχιφύλακας».
3.Για την εφαρμογή του άρθρου 36 παρ. 1 του Ν. 1481/1984 
ο βαθμός του Υπαρχιφύλακα αντιστοιχεί στο βαθμό του 
επιλοχία στην κλίμακα της ιεραρχίας του Στρατού Ξηράς.
Άρθρο 13.

Ένταξη ειδικών φρουρών και συνοριακών 
φυλάκων στο αστυνομικό προσωπικό.

1.Οι ειδικοί φρουροί και συνοριακοί φύλακες που 
συμπληρώνουν τριετή πραγματική υπηρεσία, από την 
ημερομηνία μονιμοποίησής τους, εντάσσονται, ύστερα 
από έγγραφη δήλωσή τους, στο αστυνομικό προσωπικό 
γενικών καθηκόντων, με το βαθμό του Αστυφύλακα και 
έχουν τα δικαιώματα, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις 
του βαθμού αυτού, πλην εκείνων που αναφέρονται στην 
άσκηση προανακριτικών καθηκόντων. Η δήλωση ένταξης 
υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στην Υπηρεσία που 
υπηρετεί εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα (30) 
ημερών από τη συμπλήρωση της τριετούς πραγματικής 
υπηρεσίας και αποστέλλεται στη Διεύθυνση Αστυνομικού 
Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. Οι 
εντασσόμενοι ως Αστυφύλακες καταλαμβάνουν οργανικές 
θέσεις Αστυφυλάκων και τίθενται κατά το έτος ένταξης 
στο τέλος της επετηρίδας του βαθμού αυτού. Η μεταξύ 
τους αρχαιότητα καθορίζεται με βάση την ημερομηνία 
και τη σειρά αποφοίτησής τους από το οικείο κέντρο 
εκπαίδευσης. Η ένταξη γίνεται με διαπιστωτική πράξη 
του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας. Με απόφαση 
του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας καταργούνται 
οι οργανικές θέσεις των εντασσόμενων ειδικών φρουρών 
και συνοριακών φυλάκων και συνιστώνται ισάριθμες 
οργανικές θέσεις Αστυφυλάκων. Οι θέσεις αυτές 
προστίθενται στις προβλεπόμενες από το άρθρο 19 
παρ.2 περίπτωση γ΄ του Ν. 2800/2000, όπως ισχύει. Οι 
υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις ειδικών φρουρών και 
συνοριακών φυλάκων που δεν εντάσσονται καταργούνται.
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συνέχεια από προηγούμενη σελίδα
Όσοι δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν την ένταξη ή δεν 
υποβάλλουν δήλωση ένταξης λογίζεται ότι έχουν υποβάλει 
αίτηση απόλυσης και απολύονται.
2.Οι εντασσόμενοι υποβάλλονται υποχρεωτικά σε 
συμπληρωματική εκπαίδευση. Το πρόγραμμα της 
εκπαίδευσης, το ειδικότερο περιεχόμενό της, η διάρκεια 
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζονται με 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Οι εκπαιδευόμενοι 
δεν δικαιούνται οδοιπορικά έξοδα και εκτός έδρας 
αποζημίωση, εφόσον η εκπαίδευσή τους αυτή 
πραγματοποιείται εντός του νομού, όπου υπηρετούν.
3.Οι διατάξεις που διέπουν το αστυνομικό προσωπικό, 
όπως ισχύουν κάθε φορά εφαρμόζονται και για τους 
εντασσόμενους, κατά τα ανωτέρω, ως Αστυφύλακες. 
Όπου στις κείμενες διατάξεις προβλέπεται προαγωγή με 
βάση το χρόνο πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξη, 
ο χρόνος αυτός για τους εντασσόμενους υπολογίζεται 
από τη χρονολογία κατάταξής τους, ως ειδικών φρουρών 
ή συνοριακών φυλάκων, στο οικείο κέντρο εκπαίδευσης. 
Κατά τις μεταθέσεις, για τον υπολογισμό των 
αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια) του άρθρου 3 του Π.Δ. 
100/2003, ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας υπολογίζεται 
από την ημερομηνία μονιμοποίησής τους, ενώ ο 
προβλεπόμενος από το άρθρο 12 του ίδιου προεδρικού 
διατάγματος ελάχιστος χρόνος για την υποβολή αίτησης 
μετάθεσης υπολογίζεται από την ημερομηνία ένταξης. Για 
τους Αστυφύλακες που προέρχονται από συνοριακούς 
φύλακες ο ελάχιστος χρόνος για υποβολή αίτησης 
μετάθεσης ορίζεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία 
ένταξής τους.
4.Οι εντασσόμενοι στο αστυνομικό προσωπικό, κατά 
τα ανωτέρω, λαμβάνουν από την ημερομηνία ένταξής 
τους πλήρεις αποδοχές και μισθολογικές προαγωγές 
Αστυφύλακα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2838/2000 
(ΦΕΚ 179/Α΄), όπως ισχύουν. Για τις μισθολογικές 
προαγωγές προσμετράται και ο χρόνος υπηρεσίας, ως 
ειδικού φρουρού ή συνοριακού φύλακα, καθώς και ο 
χρόνος που διανύθηκε στις ένοπλες δυνάμεις, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 6 του Ν.2838/2000.
5.Οι οργανικές θέσεις Αστυφυλάκων που συνιστώνται με 
την πράξη ένταξης κατανέμονται, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 5 του άρθρου 18 του Ν.2800/2000, στις υπηρεσίες 
όπου ήταν κατανεμημένες οι αντίστοιχες οργανικές 
θέσεις ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων που 
καταργούνται. Οι εντασσόμενοι κατά τις διατάξεις του 
παρόντος νόμου, ως Αστυφύλακες, τοποθετούνται στις 
υπηρεσίες που υπηρετούσαν μέχρι την έναρξη ισχύος του 
νόμου αυτού. Οι Αστυφύλακες που προέρχονται από 
συνοριακούς φύλακες υπηρετούν υποχρεωτικά για πέντε 
(5) έτη στις ανωτέρω υπηρεσίες συνοριακής φύλαξης και 
δίωξης λαθρομετανάστευσης. Κατά το χρονικό διάστημα 
που υπηρετούν στις εν λόγω υπηρεσίες δεν εφαρμόζονται 
σ’ αυτούς οι διατάξεις περί εντοπιότητας των αστυνομικών. 
Οι Αστυφύλακες αυτοί στο διάστημα του υποχρεωτικού 
χρόνου παραμονής, μπορούν να μετατεθούν μόνον 
όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις έκτακτης μετάθεσης 
που προβλέπονται από τον κανονισμό μεταθέσεων του 
αστυνομικού προσωπικού.
6.Οι ειδικοί φρουροί ή συνοριακοί φύλακες που τελούν 
σε κατάσταση μονίμου διαθεσιμότητας, μετά την ένταξή 
τους ως Αστυφύλακες, εξελίσσονται περαιτέρω σύμφωνα 
με τις διατάξεις που ισχύουν για το αστυνομικό προσωπικό 

της κατηγορίας αυτής.
Άρθρο 14.

Ρύθμιση θεμάτων κατάταξης και μεταθέσεων 
αστυνομικού προσωπικού.

1.Οι Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών Ελληνικής 
Αστυνομίας είναι παραγωγικές σχολές. Ως παραγωγικές 
σχολές θεωρούνται και οι σχολές Χωροφυλάκων, 
Ενωμοταρχών και Ανθυπομοιράρχων του πρώην Σώματος 
της Χωροφυλακής, καθώς και οι αντίστοιχες του πρώην 
Σώματος της Αστυνομίας Πόλεων.
2.α) Τα δύο τελευταία εδάφια της περίπτωσης α΄ 
της παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.2226/1994 (ΦΕΚ 122/
Α΄) αντικαθίστανται με εδάφιο ως εξής: «Από τον 
αριθμό των εισακτέων που καθορίζεται για τη Σχολή 
Αξιωματικών, ποσοστό 40% προέρχεται υποχρεωτικά από 
Ανθυπαστυνόμους, Αρχιφύλακες, Υπαρχιφύλακες και 
Αστυφύλακες, οι οποίοι εισάγονται στο Γ΄ εξάμηνο».
β) Οι διατάξεις της περίπτωσης α΄ εφαρμόζονται από το 
επόμενο, από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, 
εκπαιδευτικό έτος.
3.α) Η παρ.6 του άρθρου 4 του Ν.2713/1999 (ΦΕΚ 89/Α΄) 
αντικαθίσταται ως εξής: «6. Οι αστυνομικοί της ως άνω 
υπηρεσίας μετά τη λήξη της θητείας τους μετατίθενται 
στην υπηρεσία από την οποία προέρχονται ακόμη και αν 
δεν υπάρχει κενή οργανική θέση ή σε οποιαδήποτε άλλη 
υπηρεσία της ίδιας περιοχής μετάθεσης».
β) Οι διατάξεις της περίπτωσης α΄ εφαρμόζονται για το 
αστυνομικό προσωπικό που μετατίθεται στην Υπηρεσία 
Εσωτερικών Υποθέσεων, μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος νόμου.
Άρθρο 15.

Μεταβατικές – Τελικές διατάξεις
1.Για τις προαγωγές του αστυνομικού προσωπικού στους 
βαθμούς του Υπαστυνόμου Β΄ και άνω, που προβλέπονται 
από τις διατάξεις των παραγράφων 7,8,9 και του πρώτου 
εδαφίου της παρ.10 του άρθρου 7 καθώς και των άρθρων 
9 και 11 και ενεργούνται από τα αρμόδια Συμβούλια 
Κρίσεων εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
2.Οι ειδικοί φρουροί και συνοριακοί φύλακες, οι οποίοι, 
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, έχουν 
πραγματική υπηρεσία πέραν των τριών (3) ετών από τη 
μονιμοποίησή τους, υποβάλλουν τη δήλωση ένταξης της 
παρ. 1 του άρθρου 13 εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 
τριάντα (30) ημερών από την έναρξη ισχύος του νόμου 
αυτού.
3.Οι ειδικοί φρουροί και συνοριακοί φύλακες στους 
οποίους απονεμήθηκε αστυνομικό αριστείο ανδραγαθίας 
για πράξη που τέλεσαν πριν την ένταξή τους, εντάσσονται 
στο αστυνομικό προσωπικό γενικών καθηκόντων με 
το βαθμό του Υπαρχιφύλακα και λογίζεται ότι έχουν 
συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο υπηρεσίας για τη 
συμμετοχή τους στις προαγωγικές εξετάσεις του Π.Δ. 
82/2006.
4.Οι Ανθυπαστυνόμοι, Αρχιφύλακες και Αστυφύλακες 
για τους οποίους κατά τη δημοσίευση του παρόντος 
νόμου έχει παρέλθει η προθεσμία που προβλέπεται 

στις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 241/1999 
(ΦΕΚ 2000/Α΄) για τη δήλωση υπαγωγής στο όριο 
ηλικίας του 55ου έτους, μπορεί να ζητήσουν την 
υπαγωγή τους στο όριο ηλικίας αυτό με έγγραφη 

συνέχεια στη επόμενη σελίδα
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δήλωσή τους, που υποβάλλεται στην υπηρεσία που 
υπηρετούν, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) 
ημερών  νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
5.Η πλήρωση των οργανικών θέσεων που προβλέπονται 
από το άρθρο 5 θα γίνει κατά τις τακτικές κρίσεις των 
αξιωματικών του έτους 2009.
6.Οι διατάξεις του παρόντος νόμου που αφορούν 
προαγωγές προσωπικού δεν ισχύουν αναδρομικά, δεν 

θεμελιώνουν δικαίωμα λήψης αναδρομικών αποδοχών 
και δεν δημιουργούν δικαίωμα αναδρομικών κρίσεων και 
προαγωγών, σε καμία περίπτωση.
7.Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 και της παρ.2 του 
άρθρου 8 ισχύουν από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 16
Καταργούμενες διατάξεις.

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου 
καταργούνται:
α). Οι παράγραφοι 1 και 4 του άρθρου 28 του Ν. 1481/1984 
(ΦΕΚ 152/Α΄).
β). Οι διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1339?1983 (ΦΕΚ 
35/Α΄).
Άρθρο 17

Έναρξη ισχύος
Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει από 
1-1-2009, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους 
διατάξεις. 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 

Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.): Σταδίου 31 – Τ.Κ. 105 
59 Αθήνα τηλ. 2103241529

1)Υπολογισμός εφάπαξ για τους καταταγέντες έως 31-12-1992.
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Η προβλεπόμενη εισφορά, από τις καταστατικές διατάξεις του Τ.Π.Δ.Υ. υπολογίζεται επί των τακτικών 
μηνιαίων αποδοχών και μέχρι του ποσού των 2055 €. Το ποσό αυτό μπορεί να αυξάνεται με απόφαση του 
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ως τακτικές μηνιαίες αποδοχές για τον υπολογισμό της 
εισφοράς θεωρούνται το σύνολο του Β.Μ. και το Ε.Χ. υπηρεσίας και τις τυχόν υπάρχουσας Α.Τ.Α., των 
επιδομάτων εορτών και αδείας και οι νόμιμες αυξήσεις αυτών.
Το προβλεπόμενο εφάπαξ βοήθημα που χορηγείται από το Τ.Π.Δ.Υ. υπολογίζεται ως εξής: Για τα πρώτα 
33 € των αποδοχών αντιστοιχεί εφάπαξ 2025 €. Το υπόλοιπο ποσό πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 12. Το 
άθροισμα των παραπάνω ποσών προσαυξάνεται με συντελεστή 216,63% και το τελικό άθροισμα διαιρείται 
με 420 (35 έτη). Το δικαιούμενο εφάπαξ προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του ανωτέρω ποσού επί 
τους μήνες ασφάλισης του αποχωρούντος υπαλλήλου. Ως αποδοχές για τον υπολογισμό του ανωτέρω 
βοηθήματος νοούνται το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών (Β.Μ.+ Ε.Χ.+ ΑΤΑ 
που τυχόν υπάρχει και οι νόμιμες αυξήσεις αυτών, συμπεριλαμβανομένων και των επιδομάτων εορτών 
και αδείας), που έλαβε ο ασφαλισμένος κατά τα πέντε (5) ημερολογιακά έτη που προηγούνται εκείνου 
του έτους εξόδου από την υπηρεσία, επί των οποίων παρακρατήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του 
Τ.Π.Δ.Υ., δια του αριθμού 70. Στις περιπτώσεις που ο δικαιούμενος εφάπαξ παροχής έχει μισθοδοτηθεί 
λιγότερο από 5 έτη, για τον υπολογισμό του Μέσου Όρου 5ετίας, θα λαμβάνεται υπόψη ο Μέσος Όρος 
της 5ετίας ομοιοβάθμου του. Το εφάπαξ βοήθημα των αποχωρούντων με 28 χρόνια ασφάλισης και άνω 
δεν μπορεί να είναι μικρότερο του ποσού που έλαβαν οι εξελθόντες μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος 
του παρόντος νόμου (12-2-2004) ασφαλισμένοι της αυτής κατηγορίας και με τα ίδια χρόνια ασφάλισης, 
υπολογιζόμενου επί των αποδοχών μέχρι του ορίου των 2055 €. To ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους 
οι οποίοι αποχωρούν είτε πρόωρα από την υπηρεσία λόγω διανοητικής ή σωματικής αναπηρίας είτε λόγω 
συμπλήρωσης του ανωτάτου ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης, καθώς και για τους δικαιούχους εφάπαξ 
βοηθήματος λόγω θανάτου του ασφαλισμένου. Για τους ασφαλισμένους σε φορέα κύριας ασφάλισης μετά 
την 1-1-1993 η εισφορά και το εφάπαξ υπολογίζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα με ενιαίο τρόπο στα 
άρθρα 37 και 38 του Ν.2084/92 (εισφορά 4% με τον ίδιο τρόπο υπολογισμού) (παρ. 4 άρθ.21 Ν.3232/2004 
ΦΕΚ 48 Α΄). 
2. Υπολογισμός εφάπαξ για τους καταταγέντες από 1-1-1993.
Για τους καταταγέντες από 1-1-1993 και μετά ισχύει ο ίδιος τρόπος υπολογισμού του εφάπαξ, με τη μόνη 
διαφορά ότι λαμβάνονται υπόψη το σύνολο των αποδοχών.
Κρατήσεις επί του εφάπαξ.
Το χορηγούμενο εφάπαξ από το Τ.Π.Δ.Υ. δεν υπόκειται σε ουδεμία κράτηση και είναι αφορολόγητο.

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τα συνταξιοδοτικά θέματα και 
ζητήματα που αφορούν τα ασφαλιστικά ταμεία της ΕΛ.ΑΣ., να απευθύνεστε στο 
γραφείο συνταξιοδοτικών υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. στην Δ/νση: 4ο Τμήμα Δ/νσης 
Οικονομικών – Μ. Ασίας 9 Τ.Κ.11527 Αθήνα τηλ.2107778646 και 2107483683.
Δ/νση Στρ. Συντάξεων – Τμήμα α΄ Κάνιγγος 29 Τ.Κ.10110 Αθήνα τηλ.2103329100 
και 2103329265.     

συνέχεια από προηγούμενη σελίδα
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Ο κυρ Μήτσος έχει μια ταβέρνα κάπου σ’ ένα 
κεφαλοχώρι της ελληνικής επικράτειας ή αν θέλετε 
κάπου στην Ευρώπη ή στην Αμερική αν ο άνθρωπος 
είναι μετανάστης. Για να ανεβάσει τον τζίρο του (τα 
έσοδα δηλαδή των επιχειρήσεων όχι τις εισπράξεις), 
αποφάσισε να εφαρμόσει το βερεσέ (κοινώς πουλούσε 
με πίστωση), να γράψει στο τεφτέρι την κατανάλωση 
των καλύτερων πελατών του, στην πλειοψηφία τους 
άνεργοι, αλκοολικοί, αποφάσισε δηλαδή να τους 
διευκολύνει (δηλαδή να τους πουλά με πίστωση 
– ανοιχτό δάνειο). Το νέο γίνεται γρήγορα γνωστό 
και η πελατεία του κυρ Μήτσου μεγαλώνει συνεχώς. 
Επειδή οι πελάτες δεν νοιάζονται στην αρχή για την 
πληρωμή των ποτών, ο κυρ Μήτσος αποφάσισε να 
αυξήσει τις τιμές του τσίπουρου και της ρετσίνας και 
έτσι ο τζίρος του αυξάνεται ακόμη περισσότερο. Ένα 
golden boy μιας τοπικής τράπεζας διείδε τα τεφτέρια 
του κυρ Μήτσου ( επιχειρηματικώς λεγόμενα 
λογιστικά βιβλία, ισολογισμούς, καταστάσεις 
αποτελεσμάτων κ.λ.π. ή κατά τα κοινώς λεγόμενα 
ΔΛΠΧΕ, οι Businessmen, επενδυτές, οικονομικοί 
διευθυντές και χρηματοοικονομικοί αναλυτές και 
treasurers τα ξέρουν καλά), μελλοντικές καταθέσεις 
στην τράπεζα και έτσι ανέβασε κι άλλο τη γραμμή 
– όριο πίστωσης του ταβερνιάρη. Το golden boy 
δεν ανησυχούσε καθόλου, είχα σαν κάλυψη τα 
χρέη των αλκοολικών και ανέργων στα τεφτέρια 

Η ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 
ΚΑΤΑΝΟΗΤΟ ΚΙ ΑΠΟ…….…ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΥΣ

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

O ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ I.P.A. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Μια σπουδαία εκδήλωση πραγματοποίησε η Τοπική 
Διοίκηση I.P.A. Χαλκιδικής στις 27 Φεβρουαρίου 2009. 
Πρόκειται για τον αποκριάτικο χορό, ο οποίος έγινε 
στο κοσμικό κέντρο «έξι βρύσες» στον Πολύγυρο. Η 
Ένωσή μας, προσκλήθηκε και δεν θα μπορούσε να 
απουσιάσει. Έτσι το παρόν στην εκδήλωση έδωσε 
ο πρόεδρος της Τ.Δ. IPA Θεσσαλονίκης κ. Ηλίας 
Βασιλάκης. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία 
τους οι βουλευτές του νομού, ο Αντιπρόεδρος του 
Εθνικού Τμήματος κ. Βασίλειος Γιαννακόπουλος, 

η Αστυνομική ηγεσία και πλήθος Συναδέλφων με 
τις οικογένειές τους, οι οποίοι διασκέδασαν με πολύ 
κέφι μέχρι τις πρώτες πρωϊνές ώρες. Θα πρέπει να 
δώσουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια στον πρόεδρο 
της Τοπικής Διοίκησης IPA Χαλκιδικής κ. Βασίλειο 
Παπά, στον Γεν. γραμματέα κ. Ελευθέριο Ηλιάκη 
και σε όλο το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης 
και τους ευχόμαστε να έχουν πάντα επιτυχίες, προς 
όφελος όλων των μελών της Ένωσής τους, της 
κοινωνίας και της Αστυνομίας. 

Τώρα το περιοδικό μας και στο: www.synasth.gr 

του κυρ Μήτσου. Στο κεντρικό κατάστημα της 
τράπεζας αποδεδειγμένα επιτυχημένοι τραπεζίτες 
μετασχημάτισαν τις μελλοντικές καταθέσεις (κοινώς 
futures and swaps και άλλα δυσνόητα) σε Vina-bond, 
Oinos-bond, Methysi-bond και Achvach-bond. Με τα 
ομόλογα αυτά γίνονται παγκοσμίως αγοραπωλησίες. 
Δεν καταλαβαίνει βεβαίως κανένας τι σημαίνουν 
τα ακρώνυμα και τι κάλυψη έχουν, αλλά οι τιμές 
τους διαρκώς ανεβαίνουν και έτσι τα χαρτιά αυτά 
γίνονται ανάρπαστα.
Κάποια μέρα ένας διευθυντής κινδύνου, (τον βλάκα!!! 
Τι σπούδασε στα LSE, Harvard, Cambridge et famous 
Uniersities), να θέτει τέτοια ζητήματα παρόλο που 
οι τιμές των ομολόγων συνεχίζουν να ανεβαίνουν, 
προτείνει να απαιτήσουν την πληρωμή των χρεών των 
πελατών του κυρ Μήτσου. Α! ο εν λόγω διευθυντής 
έχει απολυθεί από την τράπεζα με την αιτιολογία 
ότι ήταν πεσιμιστής (τζάμπα οι σπουδές, τώρα είναι 
άνεργος). Παρόλα αυτά οι τραπεζίτες εφαρμόζουν 
την πρότασή του και ζητάν από τον κυρ Μήτσο το 
ρευστό. Ο κυρ Μήτσος ζητάει από τους πελάτες να 
δώσουν τα «γραμμένα». Οι πελάτες της ταβέρνας 
δεν μπορούν να πληρώσουν. Ο κυρ Μήτσος δεν 
μπορεί να εξοφλήσει το τραπεζικό του δάνειο και 
δηλώνει πτώχευση. Vivabond και Oinosbond χάνουν 
95% της αξίας τους. Το Methysibond κρατιέται 
καλύτερα και χάνει 80% ενώ το Achvachbond χάνει 
μόνο το 65%. Οι προμηθευτές είχαν χορηγήσει τους 
μεγαλύτερους χρόνους πληρωμής στον κυρ Μήτσο 
και στο μεταξύ είχαν επενδύσει τα χρήματά τους 
σε ομόλογα. Ο προμηθευτής τσίπουρου δηλώνει 
και ο ίδιος πτώχευση, ο προμηθευτής ρετσίνας 
πουλάει τη βιομηχανία του στους ανταγωνιστές του 
σε εξευτελιστική τιμή. Η τράπεζα σώζεται από το 
κράτος.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παράδειγμα είναι για 
εκπαιδευτικούς σκοπούς. Οιαδήποτε ομοιότητα με 
ότι ενδεχομένως συμβαίνει σήμερα στην παγκόσμια 
οικονομία είναι απλώς συμπτωματική και δεν είναι 
εκούσια.
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ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
π.Γεν. Γραμματέας ΕΑΥΝΘ

και π. Μέλος Δ.Σ. της  ΠΟΑΣΥ

ΑΥΤΑ  ΠΟΥ  ΔΕΝ  ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ  
Ή  ΔΕΝ ….. ΣΑΣ  ΕΙΠΑΝ !!

Σε αυτή τη σελίδα θα μιλήσουμε συνδικαλιστικά. O 
προηγούμενος πρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ. άνοιξε τον δρόμο 
των διαγραφών και των μηνύσεων σε βάρος συνδικαλιστών 
(από τα σωματεία Θεσσαλονίκης, Πρέβεζας, Φθιώτιδας, 
Αθήνας κ.ο.κ), άραγε γιατί;!!
Από τον Σεπτέμβριο 2008 την σκυτάλη πήρε ο προσωρινός 
πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ και θέλοντας να δείξει πόσο καλός 
μαθητής ήταν, μαζί με κάποιους άλλους 15 κυρίους, στις 
20-11-2008 κατέθεσαν αγωγή κατά του γράφοντος που 
ήμουν διορισμένος με δικαστική απόφαση στο Δ.Σ. της 
ΠΟΑΣΥ (μέχρι 22-10-2008 οπότε και συνταξιοδοτήθηκα) 
αλλά και κατά άλλων οκτώ επίσης διορισθέντων με 
δικαστική διαταγή μελών του Δ.Σ. της ΠΟΑΣΥ ήτοι : 
Καψάλη Βασιλείου –  Δωδεκανήσoυ, Κατσαρού Ιωάννη – 
Πρεβέζης, Κουλιάκη Γεωργίου – Ευβοίας, Χρυσόμαλλου 
Θεοδώρου – Λάρισας, Χρυσουλά Δημητρίου 
– Θεσσαλονίκης, Μόσχου Παναγιώτη – Πρεβέζης, 
Σκλιά Σωκράτη – Ευβοίας, 9) Καλευρά Αλέξανδρου – 
Θεσσαλονίκης, δήθεν για συκοφαντική δυσφήμηση διότι 
τολμήσαμε άκουσον – άκουσον να ζητήσουμε έλεγχο 
των πεπραγμένων της Π.Ο.ΑΣ.Υ. και μάλιστα αυτό το 
ζητήσαμε με δικόγραφα!!  Με την αγωγή τους αυτή που 
ορίσθηκε να εκδικασθεί στις 13-05-2010, οι 16 «φίλοι 
μας», απαιτούν από εμάς 100.000 € έκαστος, (ψίχουλα 
δηλαδή ζητάνε !). Στις 5-12-2008 οι ίδιοι 16 «φίλοι μας», 
με την προσθήκη και του προηγούμενου προέδρου της 
ΠΟΑΣΥ, επανήλθαν καταθέτοντας νέα αγωγή κατά των 
εκλεγμένων συνδικαλιστών: Μακρή Ιωάννη – Αττικής,  
Κρικέτου Σπήλιου – Αττικής, Καραδήμα Νικολάου 
– Αττικής, Πασχαλιά Ιωάννη – Θεσ/νίκης, 5) Κακαβά 
Δημητρίου – Φθιώτιδας, Κωστή Μαρίας – Φθιώτιδας, 
Λιάκου Ζήση – Κοζάνης, Τζατζανά Σταυρούλας – 
Ροδόπης, Κατίδη Παύλου – Θεσσαλονίκης, Χριστοδουλή 
Χριστόδουλου – Θεσσαλονίκης, και τέλος Σκαμπαρδώνη 
Βάϊου – Νομικού Συμβούλου Ένωσης Αττικής, δήθεν για 
συκοφαντική δυσφήμηση διότι τόλμησαν (με δικόγραφα), 
να αιτηθούν έλεγχο στα πεπραγμένα της ΠΟΑΣΥ !! Με 
την αγωγή τους αυτή που ορίσθηκε να εκδικασθεί στις 27-
5-2010 απαιτούν από τους συναδέλφους και τον νομικό 
σύμβουλο της Ε.Α.Υ.Ν. Αττικής, το ποσό των 300.000 € 
περίπου έκαστος (αστεία ποσά γι’ αυτούς!). ΄Οποιος ζητά 
έλεγχο των πεπραγμένων της ΠΟΑΣΥ στην πυρά! Άραγε 
γιατί;
Σας αρέσει συνάδελφοι αυτός ο συνδικαλισμός; Να σας 
θυμίσω όμως και τα παρακάτω που ζητούν απαντήσεις. 
Η Ένωση Αττικής, επί σειρά μηνών, στα πρωτοσέλιδα της 
εφημερίδας που εκδίδει περιλαμβάνει ερώτημα προς την 
ΠΟΑΣΥ ως εξής: «που πήγαν τα 500.000 ευρώ;»!! Τι θέλει 
να πεί η Ένωση Αττικής; Τον μήνα Σεπτέμβριο 2008, η 
τράπεζα ALPHA BANK, μπλόκαρε τον λογαριασμό της 
Π.Ο.ΑΣ.Υ.!!  Γιατί; Στις 24 – 09 – 2008, το Πρωτοδικείο 
Αθηνών, κήρυξε έκπτωτη την Διοίκηση της Π.Ο.ΑΣ.Υ. !!!  

Γιατί;  Στις 08-10-2008 ο γράφων και με την ιδιότητα του 
μέλους της προσωρινής Διοίκησης της Π.Ο.ΑΣ.Υ. (είχα 
ορισθεί με Δικαστική Διαταγή) απέστειλα στον προσωρινό 
πρόεδρο της Π.Ο.ΑΣ.Υ. εξώδικο, ζητώντας μεταξύ 
άλλων, να ορισθεί τριμελής ομάδα ορκωτών λογιστών, 
προκειμένου να δοθούν επίσημες και έγκυρες απαντήσεις 
σχετικά με τα οικονομικά της ΠΟΑΣΥ και του ΙΝΑΜΕΤΕ 
και σε απάντηση εισέπραξα και εγώ μία αγωγή!  
Θεωρώ συνάδελφοι, ότι θα πρέπει να σας απασχολήσουν 
τα παρακάτω ερωτήματα για τα οποία θα πρέπει να 
αναζητήσετε απαντήσεις ΑΜΕΣΩΣ από το σωματείο σας 
εδώ στην Θεσσαλονίκη, του οποίου η σημερινή πλειοψηφία 
φέρει βαρύτατη ευθύνη για την κατάσταση αυτή: α) 
Γνωρίζετε τι είναι το ΙΝΑΜΕΤΕ, πόσες κρατήσεις έγιναν 
από τα μέλη, ποιες οι κρατικές επιχορηγήσεις, έγιναν οι 
απαραίτητες δηλώσεις στην εφορία, πότε και που δίνει 
οικονομικό απολογισμό και ποιος είναι o πρόεδρός του; 
β) Πόσοι συνδικαλιστές παράνομα έχουν διαγραφεί μέχρι 
σήμερα από την ΠΟΑΣΥ; γ) Πόσες μηνύσεις και αγωγές 
κατά συνδικαλιστών μέχρι σήμερα έχουν κατατεθεί από 
την ΠΟΑΣΥ; δ) Ποιος πληρώνει όλα αυτά τα έξοδα των 
αγωγών και Δικαστηρίων και μάλιστα αγωγές και μηνύσεις 
που στρέφονται κατά δεκάδων εκλεγμένων συνδικαλιστών 
συναδέλφων σε όλη την Ελλάδα ακόμη και εναντίον 
συνταξιούχων πλέον συναδέλφων; ε) Γιατί η ΠΟΑΣΥ 
δεν δέχτηκε να ορίσει ορκωτούς λογιστές όπως ζητούσε ο 
γράφων με εξώδικη αίτηση – δήλωση που τους απέστειλα; 
στ) Τι έπραξε μέχρι σήμερα το Σωματείο Θεσσαλονίκης για 
να στηρίξει τους άδικα διωχθέντες με αγωγές έξι (6) μέχρι 
τώρα συνδικαλιστές της; ζ) Πόσοι άλλοι συνδικαλιστές 
από όλη την χώρα «τρομοκρατήθηκαν» και σιώπησαν ή 
έδωσαν διάφορες δηλώσεις; η) Πως κατάφεραν κάποιοι 
να διοριστούν στην προσωρινή διοίκηση της ΠΟΑΣΥ, 
ενώ συμμετείχαν στην προηγούμενη διοίκηση που 
κηρύχθηκε έκπτωτη με δικαστική απόφαση; θ) Ποια είναι 
η θέση του σωματείου σου σε όλα αυτά τα ζητήματα; ι) 
Γιατί η ΠΟΑΣΥ δεν έκανε εκλογές καθόσον η θητεία 
του συμβουλίου της έληξε τον Φεβρουάριο 2008; ια) 
Ποια σωματεία ζήτησαν να κηρυχθεί έκπτωτη η διοίκηση 
της ΠΟΑΣΥ και να διοριστεί προσωρινή; ιβ) Γιατί το 
σωματείο σου δεν σε ενημέρωσε μέχρι σήμερα για όλη 
αυτή την απαράδεκτη κατάσταση στην ΠΟΑΣΥ;  ιγ) 
Ποιος συνδικαλιστής της ΠΟΑΣΥ από την Θεσσαλονίκη 
συμμετέχει στις διώξεις σε βάρος συναδέλφων του; ιδ) Σε 
ποιόν συνδικαλιστή από την Θεσσαλονίκη υποσχέθηκαν 
να τον πάνε σε πρεσβεία και τον πήγαν; Αυτά και δεκάδες 
άλλα ερωτήματα πιστεύω ότι πλέον θα απασχολούν όλους 
τους συναδέλφους. Έχετε δικαίωμα αλλά και υποχρέωση 
συνάδελφοι, να απαιτήσετε από το σωματείο σας (εσείς 
τους εκλέξατε), να σας δοθούν, σαφείς απαντήσεις.

Albert  Einstein: Δύo 
πράγματα είναι απέραντα. 

Το Σύμπαν και η ανθρώπινη 
βλακεία. 

ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ(σελ.30 - 39)
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ΔΡΟΣΟΣ  Στέργιος
Μέλος Δ.Σ. της E.A.Y.N.Θ.
Αντιπρόσωπος Π.Ο.ΑΣ.Υ.

ΠΙΝΟΝΤΑΣ  ΚΑΦΕΔΕΣ
ΣΤΗΝ  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

Τελικά δεν αντέχω να μη μιλώ. Εμείς ήμασταν  υποτίθεται άχρηστοι  και αυτοί είναι οι καινούργιοι, οι 
δυναμικοί, οι μαχητές. Σε λίγους μήνες η θητεία του προέδρου τελειώνει. Κατάλαβε κανείς ποιος 
είναι ο πρόεδρος; Θα έρθει ο καινούργιος πρόεδρος, νέος ωραίος, θα επισκεφθεί τους βουλευτές για 
γνωριμία, θα επισκεφθεί το φίλο μου Νομάρχη, το Δήμαρχο, θα βγουν και φωτογραφίες. Έτσι θα περάσουν 
και οι υπόλοιποι μήνες και τελείωσε η θητεία των νέων και ωραίων! Η μεγαλύτερη Ένωση Αστυνομικών 
η Θεσ/νίκη  (καθόσον η Αττική είναι εκτός ΠΟΑΣΥ) και δεν πραγματοποίησε ούτε μία διαμαρτυρία. Στην 
μεγαλύτερη οικονομική κρίση και την φτώχεια που μαστίζει το Αστυνομικό σώμα, οι συνδικαλιστές της 
Θεσσαλονίκης, βολεύονται σε καλές Υπηρεσίες, επισκέπτονται  Αρχιμανδρίτες, ασχολούνται με τα κοντέρ 
των περιπολικών, κάνουν δενδροφυτεύσεις και πίνουν καφέ στην πλατεία Αριστοτέλους. Καλή άνοιξη, 
θα έρθει το καλοκαίρι, θα πάμε για μπάνια και ο Αστυνομικός θα περιμένει τη νέα 
δυναμική, από τους νέους και ωραίους!  Φίλε Γιώργο Ζήση σε χαιρετώ. Ήρθες πρώτος, μπράβο 
σου. Είσαι μαχητής!! Τόσα χρόνια αγώνες, συνάδελφοι, για να έρθουν κάποιοι νέοι και ωραίοι και να κάνουν 
πλάκα, στα όνειρα και στις ελπίδες των συναδέλφων. Σύντομα (ελπίζω) οι συνάδελφοι της Θεσσαλονίκης  

να τους δώσουν την οριστική απάντηση που τους αρμόζει. 

Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΟΥ
Αγαπητοί συνάδελφοι-ισσες, η Αστυνομία από την ίδρυσή της έγινε η «ΜΑΝΑ του λόχου» για ορισμένες  
δημόσιες υπηρεσίες. Προφανώς κάποιοι κλάδοι του δημόσιου κουράστηκαν να εργάζονται και είπαν να 
παραχωρήσουν τις αρμοδιότητές τους, που αλλού, στο θύμα.. Εμείς πάλι ως φιλότιμοι και εργατικοί το 
δεχτήκαμε. Μας ρώτησε κανείς; όχι. Είπαμε η αστυνομία (το καλό παιδί) κοντά στον πολίτη, ο αστυνομικός 
όμως κοντά στον γιατρό (στρες, καρδιακά, εγκεφαλικά κτλ.) Λοιπόν ήρθε ο καιρός να επισκεφτούν και 
οι άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι τον γιατρό. Δεν είναι δυνατόν θέματα του Γ.Ο.Κ. να τα επιλαμβάνεται η 
αστυνομία ενώ είναι δουλειά της πολεοδομίας, δεν είναι δυνατόν έλεγχος καταστημάτων για άδειες να 
γίνεται από την αστυνομία ενώ είναι δουλειά της εκάστοτε και κατά τόπου ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ. Τα παραδείγματα 
πολλά, ανέφερα ενδεικτικά (2) δύο. Συνειδητοποιήστε το μέγεθος των ευθυνών που μας φορτώσανε και 
ξυπνήστε, διότι δεν είναι δική μας δουλειά. .Οι καλύτερες συνθήκες εργασίας είναι και στο δικό σου χέρι 
και όχι μόνο στου άλλου. Με συναδελφικούς χαιρετισμούς. Χ. Σ.- Αστυφύλακας.

ΚΟΥΙΖ:  Η παρακάτω φωτογραφία είναι από την «Γενική Συνέλευση» της Ένωσης Αστυνομικών 
Υπαλλήλων Ν. Θεσσαλονίκης, η οποία «διεξήχθη» στις 06-02-2009 στο Αμφιθέατρο του Αστυνομικού 
Μεγάρου Θεσ/νίκης. Μαντέψτε πόσοι Αστυνομικοί (μέλη του σωματείου) συμμετείχαν και κερδίστε μία 
δωρεάν τριήμερη εκδρομή στην Κωνσταντινούπολη. Τις απαντήσεις με τα στοιχεία σας και τηλέφωνο 
να μας τις στείλετε έως 30-05-2009 στην Δ/νση : Διεθνή Ένωση Αστ/κών -Για το περιοδικό «Δύναμη» -
Μοναστηρίου 326 Τ.Κ. 54628 Θεσσαλονίκη.
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ΕΝΩΣΗ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ  Ε.Α. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Τα γραφεία 
της Ένωσης 
Αστυνομικών ε. α.  
Ν. Θεσσαλονίκης, 
στην οδό 
Προμηθέως 1
(2ος όροφ.)
στην Θεσ/νίκη.

Κατά δεκάδες  καθημερινά, προσέρχονται στα γραφεία της Ένωσης Αποστράτων οι συνταξιούχοι 
συνάδελφοι και υποβάλουν αιτήσεις για εγγραφή στην Ένωση. Περισσότεροι από εκατό (100) που 
εγγράφηκαν στην Ένωση, εφοδιάστηκαν ήδη με ταυτότητες στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα. Οι 
πρώτες επίσημες συναντήσεις του προεδρείου είναι γεγονός, όπως γεγονός είναι και τα πρώτα έγγραφα 
και υπομνήματα προς αρμοδίους. Η Διοίκηση της  Ένωσης Αστυνομικών Ε.Α. Νομού Θεσσαλονίκης, 
θα παρακολουθεί και την εξέλιξη όλων των αγωγών που κατά διάφορα χρονικά σημεία κατατέθηκαν 
κατά του Ελληνικού Δημοσίου, όταν οι συνάδελφοι ήταν εν ενεργεία ή ήταν συνταξιούχοι και για 
οποιαδήποτε εξέλιξη γενική ή προσωπική, θα ενημερώνει τα μέλη της. Η ενημέρωση των μελών θα 
γίνεται τηλεφωνικά ή με SMS ή με επιστολές στις οικίες των και βέβαια το περιοδικό μας, θα είναι πάντα 
στην διάθεσή τους.

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Ε.Α.
ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:001/2009

Θεσσαλονίκη 12 Ιανουαρίου 2009
ΠΡΟΣ

κ. Υπουργό Εσωτερικών
ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

1) Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
2) Μετοχικό Ταμείο Στρατού

Κύριε  Υπουργέ.
1) Στην υπ’ αριθ. Φ.700/4/132914/Σ . 3317  από 25-05-2005  απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ  827 / 16-06-06, προβλέπεται  ότι από  τα  νοσοκομεία του  Στρατού  ξηράς (401  
Αθηνών  και  424  Θεσσαλονίκης) να παρέχεται ιατρική περίθαλψη στους εν ενεργεία Αστυνομικούς  και 
αποκλείει τους εν αποστρατεία  Αστυνομικούς, ενώ δέχεται τους εν αποστρατεία Στρατιωτικούς. Επειδή  
τουλάχιστον το 70%  των μετόχων του Μ.Τ.Σ.  είναι  Αστυνομικοί, οι οποίοι καταβάλλουν το μέγιστο 
των εισφορών, προς το  Μ.Τ.Σ. είναι πασιφανές ότι ο αποκλεισμός των εν αποστρατεία Αστυνομικών  
από την παροχή ιατρικής περίθαλψης, είναι παντελώς άδικος  και προκαλεί τα δίκαια παράπονα και την 
αγανάκτηση των μελών της Ένωσής μας.
2) Το τελευταίο χρονικό διάστημα, το Μ.Τ.Σ. αργοπορεί από 12-18 μήνες από την ημερομηνία αιτήσεως 
του δικαιούχου να καταβάλει το Βοήθημα Επαγγελματικής Αυτοτέλειας ( Β.Ε.Α. ). Όπως γνωρίζετε οι 
κρατήσεις από τους Αστυνομικούς είναι υποχρεωτικές και είναι τραγικά απαράδεκτο το Μ.Τ.Σ. να μην 
καταβάλει αμέσως στους δικαιούχους  το δικαιούμενο μέρισμα Β.Ε.Α., προκαλώντας τις έντονες  
διαμαρτυρίες όλων των συναδέλφων μας.
3) Ομοίως έχει παρατηρηθεί ότι το Μ.Τ.Σ. αργοπορεί έως και 12  μήνες να καταβάλει το δικαιούμενο 
μέρισμα σύνταξης στους νέους συνταξιούχους  και δικαίως όλοι οι Αστυνομικοί εν ενεργεία και εν 
αποστρατεία είναι αγανακτισμένοι. 
Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε τυχόν μέχρι σήμερα ενέργειές σας, για τα ανωτέρω ζητήματα, 
προκειμένου με την σειρά μας, να ενημερώσουμε τα μέλη μας.
Μετά τιμής.

                                     ΓΙΑ  ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο  Πρόεδρος                                                                               Ο  Γ. Γραμματέας
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  Γεώργιος                                                 ΛΑΜΠΑΔΑΣ  Γεώργιος                                   
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Μέλος Εκτελεστικής Γραμματείας Π.Ο.ΑΣ.Υ.       
Μέλος  Δ.Σ. της Ε.Α.Υ.Ν.Θ.
e-mail: xrysoulas@hotmail.com

συνέχεια στη επόμενη σελίδα

 ΝΤΡΟΠΗ…ΝΤΡΟΠΗ….ΝΤΡΟΠΗ….
στους «αγανακτισμένους»

κουκουλοφόρους.

Τα θλιβερά γεγονότα του Δεκεμβρίου που 
διαδραματίστηκαν κυρίως στην Αθήνα άφησαν 
άφωνη όλη τη Χώρα, μιας και επεισόδια αυτής της 
έκτασης και αυτής της έντασης δεν υπήρξαν τις 
τελευταίες δεκαετίες.
Τα γεγονότα αυτά της ντροπής όπως ήταν 
αναμενόμενο έκαναν τον κύκλο του κόσμου μέσα 
από τα διεθνή Μ.Μ.Ε., δίνοντας έτσι για άλλη μια 
φορά την ευκαιρία σε ορισμένους άσπονδους φίλους 
μας να δυσφημίσουν τη Χώρα με τη δική μας άδεια 
τούτη τη φορά.
Δυστυχώς η χρονική αυτή περίοδος των γεγονότων 
θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη μας για πολλά 
χρόνια, γιατί την «κοσμούν» περιστατικά όπως 
ο τραγικά άδικος χαμός του 15χρονου Αλέξη, η 
δολοφονική επίθεση κατά του λεωφορείου της 
Υ.Α.Τ. στο Γουδί, και ως κατάληξη τον παραλίγο 
θανατηφόρο τραυματισμό του νεαρού συναδέλφου 
στα Εξάρχεια. 
Κατά τη διάρκεια των πρωτόγνωρων αυτών 
επεισοδίων η αστυνομία βρέθηκε για άλλη μια 
φορά στο «απόσπασμα», τα Μ.Μ.Ε. και ιδικά τα 
τηλεοπτικά κανάλια προέβαλαν σε 24ωρη σχεδόν 
βάση τα γεγονότα, και καλά έκαναν, εκείνο όμως 
που προξένησε αλγεινή εντύπωση και προκάλεσε 
παράλληλα όλο το αστυνομικό προσωπικό ήταν οι 
απόψεις ορισμένων προσκεκλημένων στα διάφορα 
¨πάνελς¨ των τηλεοπτικών καναλιών που παρά 
την άγνοιά τους για την αστυνομική τακτική 
και πρακτική εξέφραζαν απόψεις αβάσιμες με 
απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς για το σύνολο της 
αστυνομίας, άλλοτε οδηγούμενοι από την κομματική 
τους ταυτότητα κι άλλοτε για κάποιους δικούς τους 
πολύ προσωπικούς λόγους.
Την περίοδο των επεισοδίων είδαμε ανθρώπους στα 
κανάλια σχεδόν να «σεληνιάζονται» με τη στάση της 
αστυνομίας σε κάποιο χρονικό σημείο των γεγονότων 
και την επομένη έκαμναν πορεία διαμαρτυρίας, 
αναφαίρετο δικαίωμά τους, την ίδια ευαισθησία 
όμως δεν την είδαμε ή τουλάχιστον με την ίδια ζέση 
και απέναντι στους τραυματίες αστυνομικούς  και 
πυροσβέστες, αυτοί βλέπεται αντιπροσωπεύουν την 
κρατική εξουσία, δεν είναι άνθρωποι, δεν έχουν 
οικογένειες που τους περιμένουν να γυρίσουν πίσω 
στο σπίτι τους, δεν είναι εργαζόμενοι των 750 ευρώ 

οι περισσότεροι, δεν βιώνουν και αυτοί ενίοτε την 
κρατική αναλγησία. O αστυνομικοί δεν είναι οι 
κακούργοι που σηκώνονται το πρωί και σχεδιάζουν 
πόσους θα «φάνε» σήμερα, οι αστυνομικοί είναι 
αυτοί που και εσείς οι ίδιοι καλείτε και δίνουν λύση 
στο πρόβλημά σας, είναι αυτοί που θα δεχθούν 
τη σφαίρα προασπίζοντας τη δημόσια αλλά και 
κρατική ασφάλεια της Χώρας, σας πληροφορώ 
αγαπητοί κύριοι πως οι αστυνομικοί είναι από τους 
χειρότερα αμειβόμενους υπαλλήλους και παράλληλα 
από τους ποιο εγκλωβισμένους στις διαδικασίες 
διεκδίκησης των δικαίων τους, οι αστυνομικοί δεν 
έχουν «διακόπτες» για να τους κατεβάσουν και να 
πιέσουν έστω και με αυτόν τον ακραίο τρόπο.
Ως αστυνομικοί δεν διεκδικούμε ούτε το αλάθητο 
ούτε την αγιοσύνη, αυτό όμως που ζητούμε είναι 
να μας αποδοθεί η αξία που μας πρέπει και να 
σταματήσουν επιτέλους οι σκοπούμενες γενικεύσεις 
γιατί και τίποτε ουσιαστικό δεν προσφέρουν αλλά 
και τα όποια βραχυπρόθεσμα οφέλη πετυχαίνουν 
«ορισμένοι»,   μακροπρόθεσμα όλα αυτά θα τα 
βρούμε μπροστά μας σαν κοινωνία ως προβλήματα. 
Τον κακό αστυνομικό τον κακό δάσκαλο τον κακό 
δημοσιογράφο τον κακό πολιτικό θα τον αποβάλει το 
ίδιο το «σύστημα» μέσω των ασφαλιστικών δικλίδων 
που πρέπει να έχουμε φροντίσει να υπάρχουν ως 
κράτος δικαίου και ως κοινωνία με την τεράστια 
ιστορική διαδρομή που μας ακολουθεί. Ο θεσμός 
της αστυνομίας αν δεν τύχει της στήριξης όλης της 
κοινωνίας δεν πρόκειται να πετύχει, και οι μόνοι 
που βγαίνουν χαμένοι σ΄αυτή την περίπτωση είναι 
τα μέλη της εν λόγω κοινωνίας, διότι θα επικρατήσει 
η  αναρχία και θα ισχύσει ο νόμος της ζούγκλας. 
Πολύ σοφά ο αρχαίος Δημοσθένης είχε τονίσει πως 
«αν καταργηθούν οι νόμοι και καθένας κάνει ότι 
θέλει, όχι μόνο το κράτος καταλύεται, αλλά και οι 
άνθρωποι δεν θα είναι διαφορετικοί από τα ζώα 
στη ζούγκλα». Είναι απαράδεκτο ο θεσμός της 
αστυνομίας να γίνεται «παίγνιο» και αντικείμενο 
κομματικής εκμετάλλευσης από τον οποιοδήποτε, 
η αστυνομία και αυτοί που υπηρετούν σ΄αυτή δεν 
είναι ιδιοκτησία κανενός  πολιτικού κόμματος και  
κανενός πολιτικού σχηματισμού, παρά είναι στην 
υπηρεσία  του Ελληνικού λαού. 
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συνέχεια από προηγούμενη σελίδα
Κανείς δεν έχει το δικαίωμα σε μια ευνομούμενη 
πολιτεία να αυτοχρίζεται ως ο προστάτης των 
απανταχού αδικημένων, και στο όνομα αυτής 
της «προστασίας» να διαπράττει εγκλήματα. 
Δεν είναι αντίσταση στο «οικονομικό και 
πολιτικό κατεστημένο» το κάψιμο και το 
πλιάτσικο του μόχθου κάθε απλού πολίτη.  
Αυτό όμως που προέχει αυτή την ώρα από την 
πλευρά της ηγεσίας της ΕΛ.ΑΣ. είναι η ανάλυση 
των γεγονότων προκειμένου να βρεθεί η 
γενεσιουργός αιτία όλων αυτών για να υπάρξει 
πραγματική προσαρμογή στα νέα κοινωνικά 
δεδομένα για να μην μείνει η αστυνομία και 
πάλι ουραγός των εξελίξεων.
Πρέπει να επαναπροσδιοριστούν οι 
προτεραιότητες αλλά και οι τρόποι προσέγγισης 
και δράσεις στα νέα δεδομένα, ας είμαστε 
πλέον πραγματιστές ας μην εθελοτυφλούμε όλα 
έχουν αλλάξει, η κοινωνία η ίδια έχει αλλάξει, 
σκεπτόμενοι και ενεργώντας με τον ίδιο 
«παλιό» τρόπο που λειτουργούσαμε έως τώρα 
τα αποτελέσματα θα είναι δυστυχώς ακριβώς 
τα ίδια, και πάλι θα αναρωτιόμαστε τι φταίει. 

Για όσους θέλουν να δουν την αλήθεια 
και όχι την εικονική πραγματικότητα 
των άλλων.    
Συναδέλφισσα- Συνάδελφε.
Είναι γεγονός πως εάν κάποιος αποφασίσει 
ν΄ ασχοληθεί με το συνδικαλισμό και γενικά 
με τα κοινά κάποιας κοινωνικής ομάδας, θα 
πρέπει αυτό να το κάνει συνειδητά και αφού 
πρώτα συνυπολογίσει όλες τις παραμέτρους 
και οριοθετήσει τις δικές του αντοχές σε 
σημείο τέτοιο που δεν θα πρέπει να θίγονται 
οι προσωπικές και οικογενειακές του 
προτεραιότητες. Από εκεί και μετά θα πρέπει να 
κρίνει με νηφαλιότητα και αποστασιοποιημένος 
από κάθε είδους εξάρτηση εάν αυτά που μπορεί 
να προσφέρει ανταποκρίνονται στις προκλήσεις 
που θα συναντήσει αλλά και  στις προσδοκίες 
του κόσμου από αυτόν. Αλίμονο εάν για τον 
οποιοδήποτε «συνδικαλιστή» όλα αρχίζουν και 
σταματούν στην εκλογή του σε κάποιο διοικητικό 
συμβούλιο, αλίμονο στο Σωματείο και τον κόσμο 
που αυτό εκπροσωπεί εάν το υπηρεσιακό μέλλον 
τους το «διαχειρίζονται» άνθρωποι που δεν 

βλέπουν παρά μόνο τη δική τους εξασφάλιση 
και καλοπέραση σε υπηρεσιακό επίπεδο ή 
το ακόμη χειρότερο όταν οι άνθρωποι αυτοί 
γίνονται «οχήματα» κομματικής προπαγάνδας, 
καταπατώντας κάθε συνδικαλιστική αρχή και 
προδίδοντας την εντολή των συναδέλφων για 
άσκηση πραγματικού συνδικαλισμού.   Αυτή 
η κατάσταση ως τακτική θα πρέπει να κριθεί 
καταδικαστέα και όσοι την εφαρμόζουν 
ακατάλληλοι να φέρουν στο μέλλον ξανά τον 
τίτλο του συνδικαλιστή.
Συνδικαλισμός δε σημαίνει κομματισμός ,δε 
σημαίνει διάσπαση αλλά ένωση, σημαίνει 
ανιδιοτέλεια και να μπει το εμείς μπροστά από 
το εγώ γιατί ο συνδικαλισμός είναι «ομαδική 
υπόθεση», η πεποίθηση ότι ένας άνθρωπος 
μπορεί τελείως μόνος του να κατορθώσει κάτι 
σπουδαίο είναι μύθος, συνδικαλισμός  σημαίνει 
σύνθεση απόψεων με κοινή συνισταμένη την 
επίλυση των προβλημάτων του εργασιακού μας 
χώρου, άλλωστε η ιστορία έχει αποδείξει ότι 
οι άνθρωποι πετυχαίνουν περισσότερα όταν 
συνεργάζονται με τους άλλους παρά όταν τους 
αντιμάχονται.
Όπως όμως συμβαίνει γενικότερα στη ζωή έτσι 
και στο συνδικαλισμό υπάρχουν άνθρωποι 
που έχουν πλέον την πεποίθηση ότι τα πάντα 
περιστρέφονται γύρω από τις προσωπικές τους 
ανάγκες, τους στόχους, και τις επιθυμίες τους. 
Οι άνθρωποι αυτοί αρέσκονται να λειτουργούν 
ως αυτοκράτορες και αντιμετωπίζουν τους 
υπολοίπους ως ένα συρφετό ανθρώπων που 
αποτελούν το εργαλείο ενός και μόνον ατόμου 
με σκοπό το προσωπικό του συμφέρον.
Κάθε άτομο που συνηθίζει να συγκεντρώνει 
γύρω του ανθρώπους τους οποίους χρησιμοποιεί 
για να ωφεληθεί αποκλειστικά και μόνον ο ίδιος 
δεν είναι πρωτεργάτης ή ηγέτης ενός συνόλου, 
είναι δικτάτορας.
Οι συνδικαλιστές αυτού του «είδους» είναι 
και επιζήμιοι αλλά και επικίνδυνοι για το 
συνδικαλιστικό κίνημα του δικού μας χώρου, 
και είναι απορίας άξιο πως ακόμη δεν τους 
πήραν «χαμπάρι» πολλοί από τους νέους 
συνδικαλιστές ειδικότερα, εκτός εάν τους 
εκφράζουν και αυτούς τα διάφορα παράδοξα 
που συμβαίνουν. Θα είναι τελείως παράλογο 
από μέρους ορισμένων ανθρώπων που 
έχουμε μια αντίληψη για το συνδικαλισμό 
τελείως διαφορετική από αυτήν που τείνει να 
καθιερωθεί, να αφήσουμε να παγιωθεί η 

Όταν παλεύεις με τα θηρία,
μπορούν να σε φοβήσουν τα 
σκουλήκια;
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συνέχεια από προηγούμενη σελίδα
άποψη πως το στοιχείο της ηθικής δεν έχει θέση στο 
συνδικαλισμό και πως όλα κινούνται στη λογική 
ο «σκοπός αγιάζει τα μέσα», γιατί τότε σίγουρα 
θα έχουμε χρεοκοπήσει  ως άνθρωποι πρωτίστως 
αλλά και ως συνδικαλιστές θα έχουμε εξοκείλει του 
βασικού μας σκοπού. Δε γίνεται να ομιλείς για τη 
νομιμότητα και να λειτουργείς αντικαταστατικά ο 
ίδιος. Δε γίνεται να δυσανασχετείς στην κριτική των 
άλλων σαν άλλος Πάπας. Δε γίνεται να επιζητάς 
τη συναίνεση θεωρώντας τον άλλο υπόδουλο. Δε 
γίνεται στη λογική του επικοινωνιακού «κέρδους» να 
διαβάλεις και να σπιλώνεις αδίκως με πρόθεση άλλα 
άτομα. Δε γίνεται να μην αντιδράς στη διαβολή και 
σπίλωση άλλων ατόμων όταν αυτό συμβαίνει δίπλα 
σου με το πρόσχημα ότι δεν το πράττεις εσύ, ασχέτως 
εάν αυτό σε βολεύει κι εσένα. Δε γίνεται να λες άσπρο 
αλλά να εννοείς μαύρο. Και το σημαντικότερο, στο 
συνδικαλισμό ειδικότερα δεν μπορείς να κάνεις 
«καριέρα» εκβιαστή, και τυχοδιώκτη.
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι.
Όλοι αυτοί που χρησιμοποιούν αυτές τις μεθόδους 
,και πιστέψτε με δεν είναι λίγοι, σκοπό έχουν την 
απαξίωση του συνδικαλισμού, κρατώντας έτσι όλους 
του υγιώς σκεπτόμενους συναδέλφους μακριά από 
τις συνδικαλιστικές διαδικασίες για να βρίσκονται 
αυτοί πάντα στο προσκήνιο. Δεν τους ενδιαφέρει 
η ουσία του συνδικαλισμού και η προαγωγή του, 
παρά μόνο πως θα εξασφαλίσουν – διασφαλίσουν 
τα δικά τους συμφέροντα, υπηρεσιακά ή κομματικά. 
Κάποιοι φυσικά το βλέπουν και ως ευκαιρία να 
ικανοποιήσουν και την όποια ματαιοδοξία τους για 
κάποιο αξίωμα.
Συνάδελφοι δεν πρέπει κανείς να πέσει στην 
παγίδα αυτών των ανθρώπων, απεναντίας όλοι 
θα πρέπει να ενεργοποιηθείτε σε ζητήματα που 
έχουν να κάνουν με τη συνδικαλιστική λειτουργία 
του Σωματείου μας αλλά και της Ομοσπονδίας, 
να ζητήσετε ενημέρωση, τη δικαιούστε γιατί όλοι 
εμείς μαζί είμαστε το Σωματείο, να «ελέγξετε» 
αυτούς που διοικούν το Σωματείο, και ακόμη 
περισσότερο να «ελέγξετε» αυτούς που εσείς 
ψηφίσατε. Θα πρέπει επιτέλους να αφυπνιστούν 
όλοι οι συνάδελφοι, δε δικαιολογείται κανείς πλέον 
να μένει αμέτοχος και αποστασιοποιημένος από τα 
συνδικαλιστικά δρώμενα, εκτός και αν θεωρεί πως 
τα πάντα έχουν λυθεί και δουλεύουν ρολόι, κάτι που 
φυσικά δεν ισχύει. Αντιλαμβάνομαι πως ο χρόνος 
είναι περιορισμένος για πολλούς συναδέλφους 
και συναδέλφισσες, όμως πιστεύω ακράδαντα 
πως αν το θελήσουν θα μπορέσουν να βρουν το 
λίγο χρόνο να ασχοληθούν και με το ζήτημα που 
λέγετε συνδικαλισμός, γιατί παρόλα τα λάθη τις 
παραλήψεις ή τις υπερβολές που έχουμε κάνει εμείς 
οι εν ενεργεία συνδικαλιστές δεν πρέπει να ξεχνάμε 
και όλα αυτά που έχουν κατακτηθεί μέχρι σήμερα 
και δεν λίγα. Ας μην υποτιμούμε λοιπόν την ύπαρξη 
του συνδικαλισμού και ας ενωθούμε όλοι μαζί 

για να  δώσουμε νέα ώθηση και δυναμική σ΄αυτό 
που λέγεται διεκδίκηση δικαίων και ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια, γιατί μόνο ενωμένοι μπορούμε να το 
πετύχουμε, γιατί μόνο αν είμαστε ενωμένοι θα μας 
ακούσουν.
Ενωμένοι δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτε παρά 
μόνο να κερδίσουμε, γιατί λοιπόν να μην το 
πράξουμε;  Αγαπητοί συνάδελφοι στο άρθρο 13 του 
καταστατικού του Σωματείου μας στην ενότητα (Β) 
που μιλάει για την   απαρτία – λήψη ή προσβολή 
αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, αναφαίρετε 
χαρακτηριστικά και με σαφήνεια. «Πλην των 
περιπτώσεων του Άρθ.21&22 του καταστατικού, για 
να γίνει συζήτηση και για να ληφθεί απόφαση κατά 
την τρίτη και τελευταία Γενική Συνέλευση είναι 
απαραίτητη η παρουσία του ενός πέμπτου (1/5) των 
οικονομικά τακτοποιημένων μελών του Σωματείου», 
δηλαδή περί τα 700 άτομα.
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι.
Η Γενική Συνέλευση της 06/02/2009 με παρόντα 
37 άτομα μαζί με τους προσκεκλημένους και 
τους συνταξιούχους ενέκρινε το διοικητικό και 
οικονομικό απολογισμό του προηγούμενου έτους 
και επίσης ενέκρινε τον προϋπολογισμό για το 
επόμενο έτος.
Είναι πλέον καταφανέστατη η συνδικαλιστική 
χρεοκοπία της παρούσας πλειοψηφίας του Δ.Σ. 
τη στιγμή που μάλιστα όχι μόνο δεν μπορούν να 
εμπνεύσουν αλλά δεν μπορούν πλέον να πείσουν και 
εκλεγμένα μέλη της δικής τους «τάσης», κάτι που 
φάνηκε άλλωστε στη Γενική Συνέλευση.
Η συνέχιση τέτοιων απαραδέκτων καταστάσεων,(ας 
μην ξεχνούμε και την προηγούμενη έκτακτη Γενική 
Συνέλευση παρωδία της 03/10/2008 )   εκτός από τον 
ευτελισμό κορυφαίων συνδικαλιστικών διεργασιών 
καλλιεργούν κι ένα κλίμα απαξίωσης του 
συνδικαλιστικού κινήματος ανάμεσα στους 
συναδέλφους, κάτι για το οποίο θα κληθούν να 
αναλάβουν και τις ευθύνες  τους .
Αυτή η απαράδεκτη νοοτροπία του τύπου «έχω 
την πλειοψηφία και κάνω ότι μου καπνίσει», 
αδιαφορώντας για τις καταστατικές αρχές, 
προσβάλει κάθε άνθρωπο του συνδικαλιστικού 
κινήματος που έχει δώσει αγώνες και «μάτωσε» 
γι΄αυτό το Σωματείο υπερασπιζόμενος αρχές ,αξίες 
και δικαιώματα.
Μέγιστη προσβολή επίσης είναι και για το σύνολο 
των συναδέλφων, διότι δεν τολμώ καν να φανταστώ 
πως η εντολή των συναδέλφων στις προηγούμενες 

εκλογές περιελάμβανε και τέτοιου είδους 
αντικαταστατικές συμπεριφορές. 
Σε κάθε τέτοια περίπτωση το σίγουρο είναι πως 
τέτοιες πρακτικές δεν προάγουν το συνδικαλιστικό 
πνεύμα, απεναντίας αποτελούν τροχοπέδη στην 
ομαλή εξέλιξη των πραγμάτων και στιγματίζουν 

αυτούς που  μετέρχονται αυτών των τακτικών. 
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συνέχεια από προηγούμενη σελίδα

Πάνω: Μια φωτο  χίλιες λέξεις. Από την  Συνέλευση «παρωδία» των 37 
ατόμων στις 06-02-2009 στο ΑΜΕΘ.

 Γ.Σ. 2002 στο Κατσάνειο  με συμμετοχή 
1.000 μελών. 

Γ.Σ. 2006 στο Λιμάνι με συμμετοχή 
800 μελών.

Γ.Σ. Απρίλιος 2008 στο Λιμάνι. Συμμετοχή 800 μελών. 

Τώρα το περιοδικό μας « Δύναμη» και στο: www.synasth.gr

Καλή Ανάσταση συνάδελφοι. Χρυσουλάς Δημήτριος
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Παναγιώτης Πασχαλέρης
π. Μέλος Δ.Σ. της ΕΑΥΝΘ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συνάδελφοι εν ενεργεία και εν αποστρατεία.
Επί σειρά ετών έδωσα μάχες ως μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Αστυνομικών 
Υπαλλήλων Νομού Θεσσαλονίκης, για τα 
δίκαια αιτήματά μας και αυτό η πλειοψηφία των 
συναδέλφων το γνωρίζει πολύ καλά. Ήμουν από 
τους πρώτους στην Θεσσαλονίκη που στήριξα 
ολόθερμα την ιδέα να ιδρύσουμε ως σωματείο δική 
μας τράπεζα αίματος και έδινα πάντα το παρόν 
σε όλες τις αιμοδοσίες και επίσης βοηθούσα στην 
κινητοποίηση για εθελουσία αιμοδοσία και των εν 
αποστρατεία συναδέλφων, αλλά ακόμη και φίλων 
ιδιωτών. Έτσι η τράπεζα αίματος μπορούσε και 
κάλυπτε πάντα τις ανάγκες όχι μόνο των αιμοδοτών 

αλλά και μη αιμοδοτών συναδέλφων μας. Για όλους 
εμάς τότε κάποια ζητήματα, όπως η ζωή και η νομική 
κάλυψη των συναδέλφων ήταν πέρα από κόμματα 
και προσωπικές συμπάθειες και αυτό επίσης είναι 
παραδεκτό από όλους σας. Στις 24 Ιανουαρίου 
2009, ήρθε η ώρα να χρειαστώ και εγώ δύο φιάλες 
αίμα για το παιδί μου. Πήρα τηλέφωνο τον αρμόδιο 
του σωματείου για την τράπεζα αίματος κ. Ιωάννη 
Σπυρίδη, ο οποίος με αντιμετώπισε με απαξία 
λέγοντάς μου ότι «δεν έχουμε αίμα, δεν μπορούμε να 
σου δώσουμε, κ.α.» και όταν του επέμεινα λέγοντάς 
του ότι ήμουν μόνιμος αιμοδότης της τράπεζάς μας 
τότε μου είπε «να δούμε, κοίτα να βρεις μόνος σου 
και ίσως βοηθήσουμε και εμείς με μία φιάλη» και 
άλλα μισόλογα. Απογοητεύτηκα και λυπάμαι που 
η σημερινή διοίκηση του σωματείου αντιμετωπίζει 
με αυτό τον τρόπο τέτοια ζητήματα. Επειδή εγώ 
είχα δώσει αίμα για το σωματείο και δεν μπορούσα 
να δώσω, βρήκα συναδέλφους που ευχαρίστως 
προσφέρθηκαν ως εθελοντές αιμοδότες  και βρέθηκε 
το αίμα που χρειαζόταν. Για το σωματείο, μου έμεινε 
το παράπονο το οποίο ήθελα με την ανακοίνωση 
αυτή να σας γνωστοποιήσω, ελπίζοντας να μην 
αντιμετωπίσουν άλλους συναδέλφους με αυτό 
τον απαράδεκτο και εμπαθή τρόπο και εν πάση 
περιπτώσει εάν δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις 
υποχρεώσεις τους, δεν είναι ντροπή, ας σταματήσουν 
να ασχολούνται με τέτοια σοβαρά ζητήματα.

ΚΑΛΕΥΡΑΣ Αλέξανδρος
Αντιπρόσωπος της

Ε.Α.Υ.Ν.Θ. στην ΠΟΑΣΥ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΥΠΟΤΕΛΕΙΣ
Η συγκεκριμένη χρονική περίοδος βρίσκει όλους 
τους συναδέλφους προβληματισμένους και 
απογοητευμένους, ύστερα από τα τραγικά γεγονότα 
της προ 2 μηνών περιόδου. Μέτρα αντίδρασης 
ανύπαρκτα όλοι οι συνάδελφοι ως πρόβατα επί 
σφαγή εκτελούσαν υπηρεσία δεχόμενοι επιθέσεις 
καθημερινά από τηλεοράσεις και ραδιόφωνα. 
Άραγε αναρωτήθηκε κανένας από αυτούς για τις 
οικογένειες και τα παιδιά τους τι κατάστασης πίεσης 
βίωναν καθημερινά; Όταν όμως η πλειοψηφία του 
Δ.Σ. της ΠΟΑΣΥ αναλώνεται σε δημόσιες σχέσεις 
και σε άτοπες συναντήσεις ποιος μένει να μας 

συμπαρασταθεί; Εδώ στη Θεσσαλονίκη αυτοί που 
στηρίζουν αυτή την κατάσταση στην ΠΟΑΣΥ δεν 
βλέπουν που οδηγούμαστε ή η υποτέλειά τους σε 
αυτούς που βοήθησαν στην εκλογή τους δεν τους 
επιτρέπει να έχουν ανεξάρτητη φωνή; 
Επιστρέφοντας στην κατάδειξη των καθημερινών 
προβλημάτων μας, υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός 
συναδέλφων πτυχιούχων της σχολής Ψυχολογίας, 
οι οποίοι ενώ θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν 
σε θέσεις οι οποίες προκηρύσσονται για πολίτες, 
αγνοούνται και δεν αξιοποιούνται. Αιτία είναι η 
υποχρεωτική πρακτική 2 ετών που πρέπει να έχουν. 
Ποιος όμως συνάδελφός μας έχει την πολυτέλεια του 
χρόνου να εκτελέσει αυτή την πρακτική την στιγμή 
που η πλειοψηφία υπηρετεί σε μάχιμες υπηρεσίες 
και η εξυπηρέτηση από την Διοίκηση είναι εύλογα 
αδύνατη; Μήπως πρέπει να αλλάξουν υπηρεσία; και 
όμως το ακούσαμε και αυτό. Τόσα χρόνια σπουδών 
και τόσος χρόνος που διατέθηκε για κάποιους είναι 
ασήμαντος. Αν η ίδια η ΕΛ.ΑΣ. ως οργανισμός δεν 
ανταμείβει τους κόπους και της θυσίες των μελών της 
ποιος θα το κάνει; Λύσεις προτείνονται και από τους 
ίδιους τους συναδέλφους ζητώντας την διενέργεια 
σεμιναρίων που θα καλύπτουν το χρόνο πρακτικής 
τους ακόμα και στην Αθήνα, εάν δεν είναι δυνατόν 
να πραγματοποιηθούν σε κάθε νομό. Δεν είναι 
δύσκολο να βρεθούν λύσεις, ας ασχοληθούν λίγο με 
τα καθημερινά μας προβλήματα. Περιμένω και θα 
επανέλθω σύντομα.
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ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ  Ιωάννης
Μέλος Δ.Σ.  Ε.Α.Υ.Ν.Θ
Αντιπρόσωπος  ΠΟΑΣΥ

Οι εγγραφές στην Ένωση Αστυνομικών εν αποστρατεία
Ν. Θεσ/νίκης συνεχίζονται. Περισσότεροι από 150 συνάδελφοι 
συνταξιούχοι έχουν ήδη εφοδιασθεί με Δελτία Ταυτότητας. Η 
εγγραφή απαιτεί αίτηση, μία φωτογραφία με στολή και 10 €. Επίσης 
10 € για την ετήσια συνδρομή.  Αιτήσεις κατατίθενται καθημερινά 
και ώρες 08.00 – 17.00 στα γραφεία της Ένωσης (Προμηθέως 
1, στον 2ο όροφο, έναντι Δικαστηρίων), στις υπαλλήλους του 
Συνεταιρισμού Αστυνομικών. Τηλ. 2310553538  

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ
Συναδέλφισσες- Συνάδελφοι,
Το παρόν άρθρο πραγματεύεται την επόμενη ημέρα, 
δηλαδή την πραγματικότητα που βιώνουμε μετά τα 
επεισόδια του Δεκεμβρίου, το τι άλλαξε, τι έμεινε ίδιο, 
τι πρέπει να αλλάξει και ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος 
του Συνδικαλισμού. Το πιο ανησυχητικό είναι ότι ο 
απλός Αστυνομικός που βρίσκεται έξω στο πεζοδρόμιο 
έχει στοχοποιηθεί. Προφανώς «κάποιοι» δεν μπορούν 
ή δεν θέλουν να καταλάβουν ότι ο απλός Αστυνομικός 
ούτε το κατεστημένο είναι, ούτε ο υπαίτιος για την 
οικονομική κρίση είναι, ούτε εξαιτίας του  υπάρχει 
πρόβλημα στην παιδεία κτλ. Κι εμείς κομμάτι της 
κοινωνίας είμαστε, κι εμάς μας πλήττει η οικονομική 
κρίση, κι εμείς είμαστε κακοπληρωμένοι και δουλεύουμε 
σε τέτοιες συνθήκες που δύσκολα ανέχονται άλλοι. Οι 
φορείς συγκεκριμένων αντιλήψεων και νοοτροπιών 
μας έχουν καταστήσει «αποδιοπομπαίους τράγους». 
Αποτελούμε το εύκολο θύμα αφού για όλα φταίει 
η Αστυνομία και έχουν στηρίξει την ρητορική τους 
στο ότι ζούμε σε ένα «κράτος καταστολής» και 
«αστυνομικής αυθαιρεσίας», στοχοποιώντας έτσι 
τον Αστυνομικό. Η Πολιτεία οφείλει να προστατέψει 
τον Αστυνομικό, προστατεύοντας ταυτόχρονα και 
τον  εαυτό της. Δυο μήνες μετά τα γεγονότα δεν έχει 
αλλάξει τίποτα παρά την κοινή επιθυμία για ριζικές 
αλλαγές στην Αστυνομία. Συζητήσεις επί συζητήσεων 
στα κανάλια αλλά εμείς δεν είδαμε να αλλάζει τίποτα 
στην καθημερινότητά μας, μέχρι την επόμενη φορά που 
θα ξαναγίνει κάτι και πάλι στα κανάλια θα ζητήσουν 
όλοι να υπάρξουν αλλαγές και να αποφασίσουν τι 
Αστυνομία θέλουν… Αυτό που χρειάζεται ΑΜΕΣΑ 
είναι σύγχρονη εκπαίδευση που να ανταποκρίνεται  
στις απαιτήσεις της εποχής. Ειδικότερα για εμάς 
που υπηρετούμε στην ΥΑΤ και την ΥΜΕΤ πρέπει 
να δοθεί άμεση προτεραιότητα στην εκπαίδευση. 
Συγκεκριμένα χρειάζεται να καταρτιστούν σενάρια 

αντιμετώπισης πραγματικών καταστάσεων, όπως αυτά 
που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε το Δεκέμβριο, και 
να εκπαιδευόμαστε πάνω σ’ αυτά σε καθημερινή βάση. 
Ο εξοπλισμός μας πρέπει να ανανεωθεί και να γίνει 
ανάλογος των άλλων Ευρωπαϊκών Αστυνομιών. Οι 
Συνάδελφοι που υπηρετούν στα Τμήματα θα πρέπει να 
περάσουν από σεμινάρια έτσι ώστε να είναι σε θέση να 
αντιμετωπίζουν περιστατικά επιθέσεων και φυσικά θα 
πρέπει να τους χορηγηθεί ο ανάλογος εξοπλισμός. Θα 
πρέπει επιτέλους να σταματήσει η συνεχής παρουσία 
της ΥΑΤ έξω σε κυλιόμενες βάρδιες. Θα πρέπει να 
παραμένουμε στην Υπηρεσία σε ετοιμότητα και να 
εκπαιδευόμαστε. Και για να μην επεκτεινόμαστε, 
αφού μπορούν να γραφούν τόμοι ολόκληροι, 
δουλειά της Αστυνομίας είναι να βρίσκεται δίπλα σε 
όλους τους Πολίτες (και όχι σε λίγους), δουλειά του 
Αστυνομικού είναι να περιπολεί και όχι να ασχολείται 
με γραφειοκρατικές υποθέσεις ξένες προς τη φύση της 
δουλειάς του (διαβατήρια, ΓΟΚ, διπλώματα, επιδόσεις 
κτλ). Αν όλα τα παραπάνω συνοδευτούν από σαφείς 
εντολές της Ηγεσίας μας και από ένα σύγχρονο και 
προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις νομοθετικό πλαίσιο 
τότε τα αποτελέσματα θα είναι θεαματικά.
Κλείνοντας θα ήθελα να αναφερθώ στο ρόλο του 
Συνδικαλισμού και κυρίως των νέων Συνδικαλιστών 
στην επόμενη μέρα. Θα πρέπει να είμαστε αποφασισμένοι 
να αντιμετωπίσουμε δυναμικά και αποφασιστικά τους 
φορείς αναχρονιστικών αντιλήψεων, κατεστημένων 
απόψεων και νοοτροπιών, απ’ όπου κι αν προέρχονται, 
που θέλουν τον Αστυνομικό στη μιζέρια, εξιλαστήριο 
θύμα, υποχείριο συντεχνιακών επιδιώξεων, αντικείμενο 
εκτόνωσης των απωθημένων, μέσο για τις προσωπικές 
τους επιδιώξεις, αγόμενο και φερόμενο και το 
Συνδικαλιστή επαναπαυμένο στη θέση που κατέχει 
μακριά από τις συνθήκες που βιώνει ο Συνάδελφος.. 
Εμείς οι νέοι Συνδικαλιστές θα πρέπει διαλέξουμε αυτό 
το δρόμο και να είμαστε βέβαιοι ότι θα είναι στρωμένος 
με ένα σορό δυσκολίες, αλλά στο τέλος του θα μας 
περιμένει η ανταμοιβή, μια ανταμοιβή για όλους τους 
Συναδέλφους και για εμάς που θα τον περπατήσουμε 
η ικανοποίηση ότι καταφέραμε αυτό που θεωρούνταν 
ακατόρθωτο και που κανείς δεν τόλμησε να πράξει. Θα 
προσπαθήσουν να μας σταματήσουν με συκοφαντίες, με 
ψυχολογικό πόλεμο, με δικαστήρια, θα μας απειλήσουν 
ότι θα χάσουμε τη δουλειά μας αλλά εμείς θα πρέπει να 
επιμείνουμε ως το τέλος, για να επιτύχουμε το καλύτερο 
για την Ελλάδα και το Συνάδελφο.     
Με Συναδελφικούς χαιρετισμούς

ΕΝΩΣΗ   ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ   Ε.Α   ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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20.000 ΕΥΡΩ ΣΕ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΑΠΟ ΤΗΝ 
Ε.Α.Υ.Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ.

Είναι γνωστή σε όλους σας,  η άδικη δικαστική 
δίωξή μου, όπως και του κ. Δημήτρη Χρυσουλά, 
αλλά και της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων 
Ν. Θεσσαλονίκης από Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Α΄ 
περιφέρειας Θεσσαλονίκης, επειδή είχαμε στηρίξει 
ένθερμα και (βεβαίως θα το ξανακάναμε) ως 
συνδικαλιστές έναν νεαρό συνάδελφό μας, τον 
Παύλο Κατίδη, που υπηρετούσε τότε στην Υποδ/νση 
Τροχαίας Θεσσαλονίκης. Για όσους δεν ενθυμούνται, 
ο συνάδελφος τροχονόμος, σε διατεταγμένη υπηρεσία 
εκτροπής οχημάτων στην οδό Τσιμισκή και Παύλου 
Μελά, δέχθηκε την άρνηση του Βουλευτή να υπακούσει 
στα τροχονομικά σήματα που του έκανε (υπήρχε πορεία 
σε εξέλιξη) και ανέφερε το γεγονός στην υπηρεσία του. 
Αντίγραφο της αναφοράς του, μας έφερε στο σωματείο 
και την δημοσιεύσαμε αυτούσια στην εφημερίδα του 
σωματείου «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ».
Αποτέλεσμα της δίωξης ήταν η πρωτόδικη καταδίκη 
μας σε 7μηνη φυλάκιση για «δήθεν» δυσφήμηση. 
Το δικαστήριο αποφάσισε ότι ο Αστυνομικός έλεγε 
ψέματα!! και ότι η αλήθεια ήταν αυτή που έλεγε ο 
Βουλευτής!. Ο Βουλευτής είχε προσφύγει και εναντίον 
της Ένωσης, στα αστικά δικαστήρια ζητώντας 
600.000 ευρώ ως αποζημίωση και το δικαστήριο 
επιδίκασε 20.000 ευρώ! Το θέμα όμως δεν είναι τα 
προαναφερόμενα τα οποία λίγο πολύ σας είναι γνωστά 
αλλά τα παρακάτω. Πριν 2 μήνες, την ώρα που η 
σημερινή πλειοψηφία του σωματείου Θεσσαλονίκης, 
προέβαινε σε ολοσέλιδα αφιερώματα στην εφημερίδα 
του σωματείου «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ» στον 
Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, αυτός κοινοποιούσε στο 
σωματείο την δικαστική απόφαση του εφετείου που 
του επιδίκασε ποσό 20.000 € !!  Για να καταλάβετε 
συνάδελφοι, ο άνθρωπος αυτός επιμένει να ζητά από 
το σωματείο (από όλους εσάς δηλαδή) 20.000 ευρώ και 
αυτό βέβαια είναι δικαίωμά του. Το σωματείο όμως 
έχει δικαίωμα να τον προβάλει με ολοσέλιδα  στην 

εφημερίδα που πληρώνετε εσείς;!!  Περιμένω να δω 
αν υπάρχουν καθαρές φωνές στην πλειοψηφία του 
σωματείου και ζητήσουν εξηγήσεις τις οποίες ούτως 
ή άλλως οφείλουν σε όλους τους συναδέλφους του 
Νομού Θεσ/νίκης. Εγώ απλά να θυμίσω σε κάποιους 
που ήταν και τότε στο Δ. Σ. του σωματείου αλλά και 
για να γνωρίζουν και όλοι οι νεώτεροι Αστυνομικοί, 
πως υπήρξαν, πέραν όλων των άλλων (έγγραφα 
στήριξης από την ΠΟΑΣΥ κλπ), πλήθος ΟΜΟΦΩΝΩΝ 
αποφάσεων νομικής, υλικής και ηθικής στήριξής μας, 
αλλά και του σωματείου,  τόσον από το Δ.Σ. αλλά και 
την Γ. Σ. (Δ.Σ. 24/5/06, 7/6/06, 4/10/06, 18/10/06, 20/6/07 
κ.α. και Γ.Σ.31/01/07) οι αποφάσεις αυτές (σύμφωνα 
με τον νόμο), είναι απολύτως δεσμευτικές για την 
σημερινή πλειοψηφία του σωματείου, ακριβή  φ/α των 
οποίων έχουμε και προφανώς θα χρησιμοποιήσουμε 
όπου και όποτε κριθεί απαραίτητο. Εγώ, μαζί με τον 
Δημήτρη Χρυσουλά, για την υπόθεση αυτή ασκήσαμε 
ήδη αναίρεση στον Άρειο Πάγο, με έξοδα δικά μας, τα 
οποία θα διεκδικήσουμε από αυτούς που αφιερώνουν 
ολοσέλιδα στην εφημερίδα των Αστυνομικών για τον 
διώκτη μας και διώκτη της Ένωσης Αστυνομικών 
Θεσσαλονίκης. Θα τα διεκδικήσουμε από αυτούς που 
ανέλαβαν την Διοίκηση του σωματείου τον Απρίλιο 
του 2008 και δεν σεβάστηκαν τίποτε. Ήρθαν να 
γκρεμίσουν ότι με πολύ κόπο και θυσίες κτίστηκε τα 
προηγούμενα δέκα χρόνια. Είχαν το θράσος μάλιστα, 
να αμφισβητήσουν ακόμη και την εντιμότητά μας!  
Μόνος σκοπός και στόχος τους, να εξυπηρετήσουν 
τα αφεντικά τους, με απίστευτη δουλοπρέπεια για 
να γευτούν κάποιες μικροεξυπηρετήσεις (μεταθέσεις 
σε υπηρεσίες όπου δεν εργάζονται, μετακινήσεις σε 
πρεσβείες και άλλα όμορφα)!. Να τους χαίρεστε.    

Ηλίας Βασιλάκης 
π. Γεν. Γραμματέας ΕΑΥΝΘ 

π. Μέλος ΔΣ της ΠΟΑΣΥ        

ΕΚΤΑΚΤΗ  ΕΙΔΗΣΗ
Στις 3 Μαρτίου 2009 στο Εφετείο Θεσσαλονίκης, εκδικάσθηκε η έφεση που είχαμε  
ασκήσει κατά της πρωτόδικης απόφασης, με την οποία  είχαμε καταδικαστεί σε 7 
μηνη φυλάκιση μετά από μήνυση που μας είχε υποβάλει Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην 
Α΄ Θεσσαλονίκης. Η δίκη κράτησε δύο ημέρες και τελείωσε με την καταδίκη μας, 
σε 5 μηνη φυλάκιση. Θα ασκήσουμε αναίρεση στον Άρειο  Πάγο όπου πιστεύουμε 
θα δικαιωθούμε. Ευχαριστούμε τους νομικούς μας κ. ΚΑΤΣΑΡΟ Σωτήριο και κ. 
ΜΙΣΑΗΛΙΔΗ Ιωάννη και όλους όσους μας συμπαραστάθηκαν. Ευχαριστούμε και 
τους νεαρούς «φίλους μας» της σημερινής διοίκησης του σωματείου που δεν έδωσαν  
ούτε για ένα λεπτό το παρόν. Τους αξίζουν συγχαρητήρια !!!
                                                          Καλή  Ανάσταση

Ηλίας Βασιλάκης: Σας συμβουλεύω να μην τα βάζετε ποτέ με Βουλευτή και μάλιστα 
του ΠΑΣΟΚ. Ότι και να γίνει ο Βουλευτής έχει πάντα δίκιο! Ο Βουλευτής λέει πάντα 
αλήθεια, άρα εσείς θα λέτε ψέματα και η φυσική μας ηγεσία θα κρύβεται! Όσο για το 
σωματείο, εδώ …γελάστε όσο θέλετε! Τελικά η δικαιοσύνη είναι τυφλή;!! 
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ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

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

Τεραστίου μεγέθους επιτυχία χαρακτηρίζεται η σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ της 
εταιρίας WIND και του Συνεταιρισμού μας. Μετά από διαπραγματεύσεις με τα κεντρικά 
γραφεία της WIND στην Αθήνα, το Προεδρείο του Συνεταιρισμού επέτυχε την σπουδαι-
ότερη συμφωνία, αφήνοντας πραγματικά έκπληκτους όλους όσους ασχολούνται με το 
αντικείμενο στην Θεσ/νικη και σε όλη την χώρα.

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

Πολύ  περισσότερα

νέα


