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ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας
Διευθυντής περιοδικού «Δύναμη»
πρόεδρος IPA  Θεσ/νίκης

MΗNΥMA ΠΡΟΕΔΡΟΥ I.P.A. 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Αγαπητοί αναγνώστες μας,φίλοι της I. P. A. 
Νομού Θεσσαλονίκης,
φτάσαμε, στο 6ο τεύχος του περιοδικού 
μας «Δύναμη». 
Με χαρά, σας γνωστοποιώ ότι δόθηκε στην 
Ένωσή μας, ταχυδρομική ατέλεια, για το 
περιοδικό μας από την Γενική Γραμματεία 
Τύπου και ΜΜΕ και έτσι συνεχίζουμε πιο 
δυνατά. Εκτός από το περιοδικό μας, το 
οποίο γίνεται ανάρπαστο κάθε φορά που 
κυκλοφορεί το νέο τεύχος, πραγματικά 
απίστευτη αποδοχή από όλους τους 
συναδέλφους είχε και η ιστοσελίδα μας. 
Στους πρώτους πέντε μήνες λειτουργίας 
της ιστοσελίδας μας, είχαμε περισσότερες 
από 25.000 επισκέψεις.
Στην ιστοσελίδα μας, μπορείτε να δείτε 
όλα τα νέα της I.P.A. τόσο από την Ελλάδα 
αλλά και από το εξωτερικό, τα νέα της 
Τοπικής Διοίκησης Θεσσαλονίκης, το 
καταστατικό μας, αίτηση εγγραφής νέων 
μελών, εκδρομές, τα νέα της Ένωσης 
Αστυνομικών ε.α. Νομού Θεσσαλονίκης, 
προσφορές του Συνεταιρισμού 
Αστυνομικών Θεσσαλονίκης, άρθρα 
πολιτικά, επιστημονικά, θρησκευτικά, 
πολιτιστικά, νέα  από τους συνδικαλιστικούς 
φορείς, άρθρα συνδικαλιστών, ειδική 
ενότητα με ερωτήσεις – απαντήσεις για 
υπηρεσιακά ζητήματα, ειδική ενότητα 
επίκαιρων θεμάτων, απόψεις και άρθρα 
συνδικαλιστών, μελών μας, ιδιωτών, ειδικές 
ενότητες άλλων Τοπικών Διοικήσεων i.p.a. 
στην χώρα μας, και να δείτε το βίντεο στην 
Κεντρική μας σελίδα με όμορφα μέρη 
από την Ελλάδα. Καλούμε όλους τους 
φίλους μας, να επισκέπτονται καθημερινά 

την ιστοσελίδα μας, www.ipathessaloniki.gr 
καθόσον θα υπάρχει συνεχής ανανέωση.
Μελλοντικός στόχος μας, είναι η ιστοσελίδα 
μας, να μετατραπεί σε καθημερινή 
ηλεκτρονική εφημερίδα και για την επίτευξη 
αυτού του στόχου, δραστηριοποιείται μία 
μεγάλη ομάδα καλών συναδέλφων αλλά 
και φίλων. Να θυμίσουμε σε όλους ότι, 
στους σκοπούς του Καταστατικού μας, 
μεταξύ άλλων, αναφέρονται «η οργάνωση 
εκδηλώσεων με σκοπό την επαγγελματική 
ανάπτυξη των μελών» όπως επίσης «η 
ανταλλαγή επαγγελματικών γνώσεων, αλλά 
και η βελτίωση της εικόνας της Αστυνομίας». 
Είμαστε με απλά λόγια, μία Ένωση  με 
σκοπό την φιλοσοφική, πνευματική, 
πολυπολιτισμική και επαγγελματική 
ανάπτυξη των μελών μας.

ΟΙ 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. Ν. Θεσ/νίκης κ. 
Βασίλειο Γιαννακόπουλο, στο τηλ. 6975905020. Η 
Διεθνής Ένωση Αστυνομικών έχει περισσότερα 
από 400.000 μέλη, σε 65 χώρες στον κόσμο και 
η ταυτότητα με την οποία θα εφοδιασθείς είναι 
ίδια σε όλες τις χώρες και είναι η μόνη που είναι 
αναγνωρίσιμη.Δικαιολογητικά:Μία αίτηση και 
1 φωτογραφία έγχρωμη με πολιτικά (τύπου 
Διαβατηρίου). Αιτήσεις εγγραφής και στο
www.ipathessaloniki.gr

ΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΑΣ
Οι συνδρομές στην I.P.A. είναι ένα (1) ευρώ τον μήνα και 
γίνονται συνολικά από την μισθοδοσία μηνός Δεκεμβρίου 
κάθε έτους, μαζί με έξι (6) ευρώ για το ετήσιο ημερολόγιο 
τοίχου. Σύνολο 18. Στην Ένωσή μας, από το παραπάνω 
ποσό, έρχεται το ποσό των 4 € από κάθε μέλος (σε 
ετήσια βάση). Για τους συνταξιούχους, μέλη της Τοπικής 
Διοίκησης Ν. Θεσσαλονίκης, είναι ΔΩΡΕΑΝ σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Καταστατικού μας, και πάντα όσον 
αφορά μόνο τα δικαιώματα προς την Τοπική Διοίκηση 
(I.P.A.) Νομού Θεσσαλονίκης. Το σύνολο των ετήσιων 
εσόδων μας, από συνδρομές μελών μας, ανέρχεται στο 
ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ περίπου.
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O Άγιος Αρτέμιος προστάτης 
και πρότυπο των Αστυνομικών

Του Αρχιμ. Νεκταρίου Κιούλου 
Ιεροκήρυκος Διευθυντού της 
Θρησκευτικής Υπηρεσίας
της Ελληνικής Αστυνομίας.

Όταν το 1987 ανεζητήθη νέος προστάτης 
άγιος του Σώματος της Ελληνικής 
Αστυνομίας μετά την ενοποίηση της 
Αστυνομίας Πόλεων με την τότε 
Ελληνική Χωροφυλακή επροτάθη ο Άγιος 
Μεγαλομάρτυς Αρτέμιος.
Εξετάζοντας κανείς το βίο του Αγίου 
Αρτεμίου μπορεί να εύρει πολλά κοινά 
σημεία, όχι μόνο εξωτερικά αλλά και 
βαθύτερα με την Ελληνική Αστυνομία. 
Πρώτα – πρώτα το αξίωμά του σας Δούκας 
περιελάμβανε καθήκοντα ανάλογα μ’ 
εκείνα των αστυνομικών. Η θαρραλέα 
αντίσταση του Αγίου στις παράνομες 
ενέργειες του Ιουλιανού και η προάσπιση 

των αδικουμένων αθώων χριστιανών 
πολιτών, γίνεται το πρότυπο σήμερα για 
τους αξιωματικούς και τους οπλίτες της 
Αστυνομίας στον καθημερινό αγώνα τους 
να μένουν πιστοί στο καθήκον, χωρίς 
υποχωρήσεις, συμβιβασμούς και 
συναλλαγές. Η παρουσία του Αγίου κοντά 
στους χριστιανούς πολίτες ενέπνεε θάρρος, 
εμπιστοσύνη και αίσθημα ασφαλείας. 
Το ίδιο ισχύει σήμερα με την παρουσία 
της Αστυνομίας μέσα στην ελληνική 
κοινωνία. Η ακεραιότητα του χαρακτήρα 
του Αγίου Αρτεμίου είχε σαν αποτέλεσμα 
να προσελκύσει πολλούς ειδωλολάτρες 
στην χριστιανική πίστη. Το ίδιο καλείται 
σήμερα να κάνει κάθε αστυνομικός, σαν 
υπεύθυνο όργανο της πολιτείας δίνοντας 
το καλό παράδειγμα, να γίνει υπόδειγμα 
ολοκληρωμένου χαρακτήρα, ώστε με την 
παρουσία του μέσα στην κοινωνία να γίνει 
φωτεινό πρότυπο και οι άνθρωποι ακόμη 
εκείνοι που βαρύνονται με παράνομη και 
αντικοινωνική δράση και συμπεριφορά να 
μεταβληθούν σε νομοταγείς και χρηστούς 
πολίτες.
Ο Άγιος Αρτέμιος αγαπούσε τους 
Χριστιανούς και αγωνίσθηκε υπεράνθρωπα 
θυσιάζοντας ακόμη και την ζωή του 
προκειμένου να κατακτήσουν την 
πνευματική τους ελευθερία και την 
δυνατότητα να εκφράζουν την πίστη 
τους ελεύθερα. Έτσι κάθε αστυνομικός 
οφείλει να αγαπά τον λαό που υπηρετεί, 
να τον διακονεί και να συμπαραστέκεται 
στα προβλήματά του. Καθήκον του είναι 
να περιφρουρεί τη γαλήνη, την τάξη, την 
ασφάλεια, την ειρήνη και την ελευθερία.
Σήμερα ο αστυνομικός υπηρετεί τους 
πολίτες αντιμετωπίζοντας πολλές 
δυσκολίες, κινδύνους και εμπόδια επειδή 
το κακό έχει γίνει πολυπρόσωπο μέσα στην 
ελληνική κοινωνία, έχει λοιπόν ανάγκη από 
την βοήθεια του Θεού και την προστασία 
του Αγίου Αρτεμίου.
 Καθημερινά είναι ολόθερμη η προσευχή και 
η ικεσία μας προς τον Θεό και τον προστάτη 
μας άγιο, να σκέπουν και να προφυλάσσουν 
από κάθε κίνδυνο τους αστυνομικούς μας.
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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
www.ipathessaloniki.gr

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
Π.Σιατίστης 38 Ν.Κορδελιό 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

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

ΔΙΕΘΝΗΣ    ΕΝΩΣΗ    
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

   
Λαμία 17-11-2009

Κατσαμάς Νικόλαος - Πρόεδρος

Ένα μεγάλο μπράβο αξίζει να πούμε όλοι μαζί 
στο Δ.Σ. της Τοπικής Διοίκησης Θεσσαλονίκης και 
ιδιαιτέρα στον Πρόεδρό της και αδελφικό φίλο 
Ηλία Βασιλάκη για την πρωτοβουλία τους, για την 
έκδοση του περιοδικού  «ΔΥΝΑΜΗ» το οποίο έχουν 
αγκαλιάσει όλοι οι συνάδελφοι και ανταποκρίνεται 
πλήρως στην σωστή ενημέρωση των συναδέλφων, 
με σκοπό και στόχο να συμβάλει στην σωστή 
Πνευματική  - Φιλοσοφική και Επαγγελματική 
ανάπτυξη των μελών της Ι.Ρ.Α. και γενικά των 
συναδέλφων. Επίσης ένα μεγάλο μπράβο για την  
δημιουργία της www.ipathessaloniki.gr  ιστοσελίδας 
της, η οποία σκοπό έχει την προβολή των πολλαπλών 
δραστηριοτήτων της, στην πλήρη και άμεση  
ενημέρωση  των μελών και φίλων της Ι.Ρ.Α.  
Φιλοσοφία μας είναι να δημιουργήσουμε συμμετρία 
στην Πληροφόρηση σχετικά  με τις ενημερωτικές 
δυνατότητες τόσο στην Ελλάδα όσο και δια μέσου 
της Ελλάδας σε παγκόσμια κλίμακα. Θέλουμε όχι 
μόνο να προβληθεί το Εθνικό μας Τμήμα στην 
χώρα μας και στα μέλη μας αλλά ταυτόχρονα να 
γίνει συνδετικός κρίκος η χώρα μας με τα λοιπά 
κράτη μέλη αλλά και για τυχόν νέα κράτη μέλη στην 
μεγάλη μας Ένωση. Οι σωστές προβλέψεις  όμως 
γεννιούνται μέσα από την γνώση, την  γνώση που 
προέρχεται από τις σωστές πληροφορίες.
Γι αυτό και η ηλεκτρονική πρόσβαση είναι κεφάλαιο 
και ίσως  το σημαντικότερο σε όλους τους τομείς 
δραστηριοτήτων μιας σύγχρονης κοινωνίας, όπου 
έχουν ανάγκη την προσβασιμότητα στις πηγές 
πληροφόρησης και έτσι φέρουμε τις ενδιαφερόμενες 

πλευρές σε επαφή. Να γίνει η σελίδα μας πόλος 
έλξης σε μέλη  μας και μη που θα προσφέρει 
έδαφος ώστε να αξιοποιούνται όλες οι ιδέες και οι 
συγκυρίες που έχουν δημιουργηθεί. Τα μέλη μας 
αναζητούν εναγωνίως τομείς για να επενδύσουν 
και εμείς οφείλουμε να συμβάλουμε, ώστε να τους 
παρέχουμε την πρόσβαση στην πληροφόρηση για 
να επιλέξουν τον τομέα που επιθυμούν και έτσι θα 
μπορούμε να επιτύχουμε από κοινού με μέγιστο 
κέρδος το SERVO PER AMIKECO. Η πραγματική 
Φιλία, την οποία πιστεύουμε και διακονούμε 
μετριέται με την προσφορά προς τον συνάδελφο 
και τον άνθρωπο γενικότερα. Ας κάνουμε πράξη 
το SERVO PER AMIKECO  που στην Εσπεράντο 
σημαίνει Εξυπηρετώ δια της Φιλίας. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ I.P.A. ΝΟΜΟΥ 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  ΚΑΙ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΦΟΥ

Πέμπτη  17–09–2009: Την 17-9-2009 έως 21 – 9 – 
2009 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στην Λαμία    
αντιπροσωπεία από την Τοπική Διοίκηση Πάφου  
45 μελών με σκοπό την υπογραφή του πρωτοκόλλου  
της Β΄ φάσης Αδελφοποίησης των δυο Τοπικών μας 
Διοικήσεων κατόπιν των κοινών αποφάσεων των 
Τ.Δ Φθιώτιδας και  της  Πάφου. Την 17-9-2009 το 
μεσημέρι και ώρα 12.30 περίπου έφτασε η CY 323 
πτήση από Λάρνακα της Κύπρου στην Αθήνα

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα
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όπου τους υποδέχθηκε αντιπροσωπεία της Ι.Ρ.Α.  
με επικεφαλής τον πρόεδρο της Τ.Δ. Φθιώτιδας 
κ. Νικόλαο ΚΑΤΣΑΜΑ. Επιβιβαστήκαμε σε 
τουριστικό Λεωφορείο  και φτάσαμε στην Γ.Α.Δ. 
Αττικής όπου υποδέχθηκαν την αντιπροσωπεία 
με μεγάλη χαρά ο Πρόεδρος της Π.Ο.Α.Σ.Υ. κ. 
Φωτόπουλος Χρήστος, Ο Πέτρος Αποστόλου 
καθώς και μέλη του Δ.Σ. της Π.Ο.Α.Σ.Υ.,  
επίσης έγινε και ανταλλαγή αναμνηστικών 
δώρων   και τους παρείχε γεύμα στην αίθουσα 
της λέσχης της Γ.Α.Δ.Α . Την αντιπροσωπεία 
επίσης χαιρέτησε  και ο Αττικάρχης της 
Γ.Α.Δ.Α. Υποστράτηγος  κ. Ραχωβίτσας 
Ιωάννης. Στην  συνέχεια επισκεφτήκαμε το 
Μουσείο της Ακρόπολης με την συνοδεία των 
μελών  του Δ.Σ. της Π.Ο.Α.Σ.Υ  Την 22.30 
Άφιξη στο Ξενοδοχείο  ΑΘΗΝΑ όπου έγινε η 
τακτοποίηση στα δωμάτια.    
Παρασκευή 18–9–2009: 08.30 Αναχώρηση στον 
αρχαιολογικό χώρο των Δελφών. 09.20  Στάση 
και επίσκεψη στο Χάνι της Γραβιάς όπου μας 
περίμενε ο Αντιδήμαρχος Γραβιάς κ. Γεωργίου 
Ιωάννης μας ξενάγησε στο Χάνι και στην 
συνέχεια προσέφερε καφέ σε καφετέρια της 
περιοχής. 11.00 Άφιξη στους Δελφούς ξενάγηση 
στο Μουσείο και στον Αρχαιολογικό Χώρο. 
Ώρα 14.00  Γεύμα σε εστιατόριο  της περιοχής 
Ιτέας όπου δόθηκαν αναμνηστικά σε όλους από 
τον αντιπρόεδρο της Τ.Δ.  Φωκίδας κ. Πέτρο 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ επίσης την αντιπροσωπεία 
χαιρέτησε και ο Πρόεδρος της Τ.Δ. Αιτωλίας 
κ. Μάρκος ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ. 16.00  Άφιξη 
στο Ξενοδοχείο απόγευμα ελεύθερο Βόλτα για 
ψώνια στην αγορά της Λαμίας. 21.30  Δείπνο  
σε εστιατόριο της πόλης (Άγιο Λουκά) όπου 
υποδέχτηκε την αντιπροσωπεία ο Γενικός 
Αστυνομικός Διευθυντής Υποστράτηγος κ. 
Κωνσταντίνος Κουμαντάνος.  
Σάββατο 19–9–2009: 08.30 Αναχώρηση για 
επίσκεψη  στον Νομό Ευρυτανίας όπου 
επισκεφτήκαμε το Μουσείο της Ι.Ρ.Α. Τ.Δ. 
Ευρυτανίας. Στο μουσείο    δόθηκαν  αναμνηστικά  
για τον εμπλουτισμό του Μουσείου  από την 
Τ.Δ. Φθιώτιδας και από την Τ.Δ. Πάφου 

της Κύπρου. Ώρα 11.30 φτάσαμε στην Ιερά 
μονή Παναγίας στον Προυσσό  Ευρυτανίας 
όπου μας περίμενε ο Πρόεδρος της Τοπικής 
Διοίκησης Ευρυτανίας κ. Πατλιάς Ανδρέας 
και ο Ηγούμενος της Μονής μας ξενάγησε στην 
Ι.Μ. όπου προσέφερε καφέ και αναμνηστικά 
δώρα στους παρευρισκομένους αδελφούς από 
την Κύπρο. Ώρα 14.00  φτάσαμε στον Μεγάλο 
Χωριό Ευρυτανίας όπου μας υποδέχτηκε ο 
Δήμαρχος Ποταμιάς και μας προσέφερε γεύμα 
σε εστιατόριο της περιοχής.18.30 επιστροφή στο 
ξενοδοχείο απόγευμα ελεύθερο Βόλτα στην 
Πόλη της Λαμίας. 21.30 Δείπνο σε εστιατόριο  
ΓΏΓΟΣ  με πλούσιο φαγητό κέφι και χορό.
Κυριακή 20–9–2009: 09.30 Αναχώρηση για 
επίσκεψη στην Ιερά Μονή Αγάθωνα – επίσκεψη 
στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, επίσκεψη 
στο Βυζαντινό Μουσείο Φθιώτιδας στην 
Υπάτη επίσκεψη στον Δημαρχείο Υπάτης και 
καλωσόρισμα από το Δήμαρχο. 14.00  Γεύμα  
και βόλτα στα Λουτρά Υπάτης – Ιαματικές 
πηγές όπου στο εστιατόριο, μια μεγάλη 
έκπληξη περίμενε όλη την αντιπροσωπία . Ο 
Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας και 
συμπατριώτης τους από την Πάφο κ. Ιωσήφ 
Ιωσήφ κατέφθασε και ένα μεγάλο συναίσθημα 
χαράς πλημμύρησε τους εκδρομείς.  16.30  
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 21.00 Αναχώρηση 
για το Κέντρο Τεμπέλης στον Γοργοπόταμο. 
21.15 Προσέλευση επισήμων στο  Κέντρο με 
την παρουσία τους  μας τίμησαν ο Πρέσβης 
της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Ιωσήφ Ιωσήφ ο 
Παγκόσμιος Πρόεδρος και Εθνικός Πρόεδρος 
της Κύπρου κ. Μιχαήλ Οδυσσέως ο Εθνικός 
μας Πρόεδρος κ. Γεώργιος Κατσαρόπουλος  
ο. Πρόεδρος της Π.Ο.Α.Σ.Υ. κ. Χρήστος 
Φωτόπουλος το Δ.Σ. της Ένωσης Αστυνομικών 
Υπαλλήλων Ν. Φθιώτιδας οι αρχές και οι 
Βουλευτές του Νομού. 21.30 Έναρξη τελετής  -  
Ανάκρουση Εθνικού Ύμνου και Ύμνου Ι.Ρ.Α. 
–  Χαιρετισμοί. Το Ιστορικό της αδελφοποίησης 
με την Τ.Δ. Πάφου. Υπογραφή Πρωτοκόλλου 
Αδελφοποίησης. Παραδοσιακοί χοροί από τον 
Πολιτιστικό Σύλλογο Καλυβίων. Ακολούθησε 
μεγάλο γλέντι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.   
Δευτέρα  21–9–2009: 09.00  Επίσκεψη  στο 
Κάστρο Λαμίας – Μουσείο. 11.30 Επίσκεψη στο 
μνημείο πεσόντων Ελλήνων καταδρομών στην 
Κύπρο κατάθεση στεφάνου. 12.30 Επίσκεψη στο 
μνημείο του Λεωνίδα κατάθεση στεφάνου 13.00 
Επίσκεψη στον Γοργοπόταμο όπου μας περίμενε 
ο Δήμαρχος Γοργοποτάμου κ. Σπαθούλας 
και ενημέρωσε τους παρευρισκομένους για 
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το ιστορικό της ανατίναξης της γέφυρας του Γοργοποτάμου, έγινε κατάθεση στεφάνου στο 
μνημείο και στην συνέχεια μας παρείχε γεύμα σε εστιατόριο της περιοχής. 16.00  Αναχώρηση για 
Καμένα Βούρλα  - βόλτα στην παραλία για καφέ. 18.30 Αναχώρηση για Αθήνα–Αεροδρόμιο Ελ. 
Βενιζέλος. Την 21.30 φτάσαμε στο αεροδρόμιο έγινε ο έλεγχος και το τσεκάρισμα των εισιτηρίων 
και τα μάτια όλων μας ήταν βουρκωμένα από την συγκίνηση και δώσαμε την υπόσχεση ότι πολύ 
σύντομα θα ξαναβρεθούμε όλοι μαζί.      Η προσπάθεια αυτή συμπληρώνει και πλαισιώνει όλες 
τις δράσεις και ενέργειες που έχουμε ήδη δρομολογήσει στα πλαίσια της Διεθνούς Ενώσεως 
Αστυνομικών, και ερχόμαστε να δείξουμε σταθερά προσηλωμένοι στην ενίσχυση και στήριξη της 
παραγωγικής διαδικασίας όλων των τομέων της Ένωσής μας ενισχύοντας τους διαύλους επαφής 
και επικοινωνίας με τα Μέλη μας, τους συναδέλφους γενικότερα, τους πολίτες αλλά και με τις 
Τοπικές κοινωνίες.Υπό το πρίσμα αυτό απευθύνουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ  σε όλους αυτούς 
που συνέβαλαν για την διεξαγωγή όλης αυτής της φιλοξενίας και μεγάλης εκδήλωσης    αλλά 
και  για τις άοκνες προσπάθειες που κατέλαβαν για την άρτια και άψογη οργάνωση της 5ήμερης 
φιλοξενίας των αδελφών μας από την Πάφο της Κύπρου και προβολή της Ένωσής μας,    
Είμαστε σίγουροι ότι το τελικό αποτέλεσμα θα δικαιώσει όλους όσους επενδύουμε χρόνο και 
δυνάμεις στην επιτυχία και στην μακροημέρευση αυτού του σημαντικού θεσμού για την Ένωσή 
μας, για την πόλη της Λαμίας, την Περιφέρειά μας, και γενικά για  την Χώρα μας.

ΘΕΡΜΟΠΥΛΑΙΑ: Λαμία  05 – 09 – 2009
Την 31-8-2009 πραγματοποιήθηκε μεγάλη εκδήλωση στον Ιστορικό χώρο των Θερμοπυλών όπου 
παρακολούθησαν πάνω από 3.500 θεατές και πλήθος επισήμων. Η Τ. Δ. Φθιώτιδας συνέβαλε στην 
φαντασμαγορική αυτή εκδήλωση με την εθελοντική προσφορά 38 συναδέλφων, που εργάστηκαν 
πέραν του ωραρίου εργασίας τους. Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής 
Διοίκησης Φθιώτιδας της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών (ΙΡΑ) ευχαριστούν τα μέλη της 
Τ.Δ. Φθιώτιδας που συμβάλανε με την Εθελοντική τους προσφορά και εργασία στις εκδηλώσεις  
ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΙΑ 2009  και σημείωσε μεγάλη επιτυχία. Στην εκδήλωση αυτή ακολούθησε μεγάλη 
συναυλία με τον Γιάννη Μαρκόπουλο, και την Ιστορική Αναφορά αφηγήθηκε ο Ηθοποιός 
Γρηγόρης Βαλτινός.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Λαμία 07-10-2009
Την 1/2 – 10 – 2009 επισκέφτηκε 
την πόλη της Λαμίας και την 
Τοπική Διοίκησης Φθιώτιδας 
ο φίλος και αδελφός μας Κarl 
Ηansh με την σύζυγό του 
καθώς και ο   αδελφικός φίλος 
μας ο Βασίλης και η σύζυγος 
του Έλη Δεμέστιχα όπου 
φιλοξενήθηκαν από την Τοπική 
μας Διοίκηση.

Στα πλαίσια της επίσκεψής τους συναντήθηκαν με τον 
Υποστράτηγο και Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδος κ.κ. Κωνσταντίνο Κουμαντάνο και τον 
Αστυνομικό Διευθυντή Ν. Φθιώτιδας κ.κ. Πατίτσα Δημήτριο 
όπου έγινε και ανταλλαγή αναμνηστικών. Ο πρόεδρος της 
Τ.Δ. Φθιώτιδας κ. Νικόλαος Κατσαμάς προσέφερε τιμητική 
πλακέτα, το λάβαρο της Τ.Δ. Φθιώτιδας  στον φίλο μας Karl 
Hansh καθώς και διάφορα τοπικά προϊόντα της περιοχής.
Μέσα σε ένα φιλικό και εγκάρδιο συναδελφικό περιβάλλον 
τους  υποδέχθηκαν και οι συνάδελφοι της Τοπικής μας 
Διοίκησης όπου το βράδυ όλοι μαζί δειπνήσαμε σε Ταβέρνα 
της περιοχής.

Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα
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Συνέντευξη με τον αγωνιστή συνάδελφο μας από τα 
Χανιά, Γιάννη Κάκανο.

Είναι στ’ αλήθεια να απορείς με όσα συμβαίνουν 
ακόμα στην πολιτική και στον κρατικό 
μηχανισμό, δηλαδή τη δημόσια διοίκηση αυτής 
της χώρας, η οποία μαστίζεται από διαχρονικές 
«κακές» συνήθειες που δε λένε να εκλείψουν. Τι 
κι αν γίνονται διαμαρτυρίες ή αγώνες υπέρ του 
δημοσίου συμφέροντος, όπως για παράδειγμα 
αποτελεί η περίπτωση του συναδέλφου μας από 
τα Χανιά Γιάννη Κάκανου με τον πολύχρονο 
προσωπικό του αγώνα κατά του αναχρονισμού 
και της γραφειοκρατίας στον τομέα που αφορά 
τα κρατικά οχήματα. Για τον συγκεκριμένο 
συνάδελφό μας, τον οποίο επανειλημμένα 
υποστηρίξαμε και μέσα από τις σελίδες της 
συνδικαλιστικής εφημερίδας της Ένωσης 
Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Θεσσαλονίκης 
όταν είμαστε στην ενέργεια και συνεχίζουμε 
ακόμα από άλλο μετερίζι, δεν έγινε τίποτα. 
Γιατί; Είναι κακό ή υποχρέωση κάθε δημόσιου 
υπάλληλου να διορθώνει τα «κακώς κείμενα» 
στον τομέα του; Εμείς, πάντως, από την πλευρά 
μας, τασσόμαστε όπως άλλωστε εξακολουθεί να 
τάσσεται ο Γιάννης, υπέρ του δεύτερου, δηλαδή 
τη διόρθωση των «κακώς κειμένων».  
Πάνω από 20 χρόνια έχουν περάσει και ο 
συνάδελφος μας επιμένει στην αντικατάσταση της 
αναχρονιστικής νομοθεσίας που ψήφισε πριν από 
56 χρόνια, το 1953, η κυβέρνηση του Αλέξανδρου 
Παπάγου βάζοντας φραγμό στην αλόγιστη 
κίνηση των κρατικών οχημάτων. Δεν είμαστε 
όμως με τα δεδομένα και τους συσχετισμούς, όπως 
δικαίως, επικαλείται ο αγωνιστής συνάδελφος 
που δυστυχώς αντιμετωπίστηκε «εχθρικά» τόσο 
από τις φυσικές όσο και από τις πολιτικές ηγεσίες 
της Αστυνομίας και του Υπουργείου Δημόσιας 
Τάξης. Μεταθέσεις, πρόστιμα και πειθαρχικά 
συμβούλια για απόταξη, ήταν η «πληρωμή του» 
μέχρι το 2001 που αναγκάστηκε, λόγω των 
διώξεων, να υποβάλει αίτηση αποστρατείας, για 
το «κακό» που προκαλούσε στους ανεγκέφαλους 
και επίορκους της χώρας! Από την πολύ ενωρίς 
αποστρατεία του μέχρι σήμερα, ασχολήθηκε 
μη επαγγελματικά με τη δημοσιογραφία, 
προβάλλοντας χιλιάδες ρεπορτάζ, σχόλια και 
άρθρα στον τοπικό ημερήσιο και επαρχιακό Τύπο 
των Χανίων και της Κρήτης, κυρίως, όμως, στην 
εφημερίδα «Χανιώτικα νέα» που ήταν ρεπόρτερ 
από το 2002 μέχρι και την ημέρα που υπέβαλλε 
αίτηση να είναι ανεξάρτητος υποψήφιος 
βουλευτής Νομού Χανίων με το ψηφοδέλτιο του 
ΠΑΣΟΚ.   Ο Γιάννης «πληγωμένος» από τα δύο 
μεγάλα κόμματα παρέμενε για πολλά χρόνια χωρίς 

πολιτική στέγη, αλλά από το 2005 με την εκλογή 
του Γεωργίου Παπανδρέου ως προέδρου του 
ΠΑΣΟΚ, ψήφισε, όπως άλλωστε έκαναν χιλιάδες 
άνθρωποι, μέλη και φίλοι τώρα του Κινήματος 
την καινοτομία του θεσμού του μέλους και του 
φίλου του ΠΑΣΟΚ. Ως φίλος, λοιπόν, υπέβαλλε 
την αίτηση του να είναι υποψήφιος βουλευτής και 
έγινε αποδεκτή από την Αθήνα, αλλά περισσότερα 
θα μας πει εκείνος που είναι κοντά μας και απαντά 
στα ερωτήματα που του θέσαμε.  O Γιάννης 
Κάκανος, μας επισκέφτηκε στην Θεσσαλονίκη 
και είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε μια εκτενή 
συζήτηση – συνέντευξη για κάποια θέματα που 
τον απασχολούν, χρόνια τώρα.
Ερωτ. Η ενέργεια σας να ασχοληθείτε με την 
πολιτική, αναμφισβήτητα, αποτελεί έκπληξη για 
πολλούς. Ούτε κι εμείς την περιμέναμε, αλλά μας 
ευχαρίστησε η απόφαση σας. Κι ενώ γνωρίζατε 
ότι η πολιτική έχει δυσκολίες, εσείς τις αγνοήσατε. 
Πιστεύατε ότι θα εκλεγείτε βουλευτής;  
Απαν. Πριν απαντήσω θέλω να εκφράσω τις 

ευχαριστίες μου για την υποστήριξη σας, η 
οποία, αποτελεί συνέχεια πολλών άλλων από την 
περίοδο που είσαστε συνδικαλιστές στην Ένωση 
Αστυνομικών Νομού Θεσσαλονίκης. Ο γνωστός 
αγώνας μου κατά της κρατικής διαφθοράς στον 
τομέα των κρατικών οχημάτων άρχισε επίσημα 
το 1990 με πρωθυπουργό τον κ. Κωνσταντίνο 
Μητσοτάκη και συνεχίστηκε με πρωθυπουργούς 
τον αείμνηστο Ανδρέα Παπανδρέου, τον κ. Κώστα 
Σημίτη και τον απερχόμενο τώρα κ. Κωνσταντίνο 
Καραμανλή. Στο βιογραφικό που έχει αναρτηθεί 
στο site μου www.yanniskakanos.gr αναφέρονται 
περιληπτικά οι περίοδοι με τις άδικες διώξεις σε 
βάρος μου για τις οποίες έχουν γραφεί πολλά σε 
τοπικές εφημερίδες του Νομού μας και σε

Δεξιά ο Γιάννης Κάκανος με τον πρόεδρο της 
Ένωσής μας.
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συνδικαλιστικά έντυπα όπως είναι η εφημερίδα 
της Ένωσης Αστυνομικών Θεσσαλονίκης 
και το περιοδικό «Δύναμη» της Διεθνούς 
Ένωσης Αστυνομικών που είσαστε πρόεδρος 
της. Αυτό τον αγώνα αποφάσισα να συνεχίσω 
δοκιμάζοντας την τύχη μου στην πολιτική. 
Δυστυχώς, απέτυχα γιατί όπως έγραψα μετά 
τις εκλογές σε άρθρο  μου, η κοινή γνώμη δεν 
γνώριζε τη σημασία του θεσμού του μέλους και 
του φίλου του ΠΑΣΟΚ που είναι ανεξάρτητο 
όργανο του Κινήματος. Με το που κυκλοφόρησαν 
οι πρώτοι διαφημιστικοί αναπτήρες που 
ανέγραφαν τη λέξη ανεξάρτητος, άρχισαν οι 
αντιδράσεις. Έτσι, λοιπόν, υποχρεώθηκα στη 
συνέχεια να τυπώσω καινούργιους αναπτήρες 
χωρίς αυτή τη λέξη και να δηλώσω δημόσια 
ότι είμαι το πιο νέο μέλος του ΠΑΣΟΚ στο 
Νομό Χανίων. Βέβαια, δεν περίμενα ότι θα 
εκλεγόμουν βουλευτής γιατί στο ψηφοδέλτιο 
συμμετείχαν τρεις παλιοί και τρεις νέοι. Από 
τους παλιούς ο κ. Σκουλάκης και ο κ. Σήφης 
Βαλυράκης έχουν πολύχρονη κοινοβουλευτική 
θητεία, ενώ ο κ. Δαμιανάκης είχε την εμπειρία 
μια τετραετίας και οι δύο άλλοι συνυποψήφιοι 
ο κ. Λευτέρης Κουλιεράκης και η κυρία Λίτσα 
Κουρουπάκη συμμετείχαν για δεύτερη φορά σε 
βουλευτικές εκλογές. 
Ερωτ. Από το αρχείο που κρατάμε για τον 
πολυτάραχο αυτό αγώνα, διαπιστώνουμε 
ότι οι μελέτες σας για την κυκλοφορία των 
υπηρεσιακών οχημάτων της Αστυνομικής 
Διεύθυνσης Χανίων εφαρμόστηκαν στο 
Νομό σας όταν Πρωθυπουργός ήταν ο κ. 
Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Ήταν μια καλή 
αρχή, μετά τι έγινε;  
Απαν. Ασφαλώς και ήταν πολύ σημαντικό 
αυτό το γεγονός, αλλά εκείνη την περίοδο 
πληροφορήθηκε τη σημασία των μελετών μου ο 
κ. Σήφης Βαλυράκης, βουλευτής αξιωματικής 
αντιπολίτευσης και πρώην υφυπουργός 
Δημόσιας Τάξης, ο οποίος κατέθεσε ερώτηση 
στη διεύθυνση κοινοβουλευτικού ελέγχου της 
Βουλής. Η ενέργεια αυτή θεωρήθηκε από τη 
Φυσική Ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ., σοβαρό πειθαρχικό 
αδίκημα με αποτέλεσμα να με παραπέμψουν 
στο Πειθαρχικό Συμβούλιο με το ερώτημα της 
απόταξης. Στη συνέχεια ακολούθησαν κι’ άλλα 
Πειθαρχικά Συμβούλια, μεταθέσεις, πρόστιμα, 
ψυχολογικός πόλεμος επειδή επέμενα στη 
νομιμότητα κυκλοφορίας των κρατικών 
οχημάτων, τα οποία κυκλοφορούν ακόμα 
παράνομα πάνω από 45 χρόνια. Σε καμία 
Νομαρχία της Επικράτειας δεν εφαρμόζεται 

το πνεύμα της νομοθεσίας του αείμνηστου 
Αλέξανδρου Παπάγου, ο οποίος το 1953 με τους 
συσχετισμούς εκείνης της εποχής κατόρθωσε να 
εμπεδώσει σιδηρά πειθαρχία. Για δέκα χρόνια, 
δηλαδή μέχρι το 1963 κυκλοφορούσαν νόμιμα 
όλα τα κρατικά οχήματα. Σήμερα έχουμε σε 
χρήση ακόμα τα έντυπα εκείνης της εποχής. 
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη «ζημιά» σε βάρος 
του δημοσίου η οποία συνεχίζεται.             
Ερωτ. Ατελείωτες ώρες μπορούμε να μιλάμε, 
αλλά ο χώρος του περιοδικού δεν μας επιτρέπει 
για περισσότερα. Γνωρίζουμε ακόμα ότι εκτός 
από τις μελέτες σας στα κρατικά οχήματα 
έχετε εκπονήσει ένα μεικτό εκλογικό σύστημα 
που συζητήθηκε σε Νομαρχιακό Συμβούλιο, 
δημοσιεύθηκε στον Τύπο, στάλθηκε στη Βουλή, 
στα κόμματα και στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ το 
2004. Τι έχετε να μας πείτε; 
Απάν. Έτσι είναι όπως τα λέτε. Η Ελλάδα έχει 
ανάγκη από ένα μεικτό εκλογικό σύστημα το 
οποίο θα φέρει εθνική συμφιλίωση μειώνοντας 
τον κομματισμό. Οι ψηφοφόροι με την 
πολυσταυρία και την υποχρεωτική ψήφο στο 
κόμμα που θέλουν να κυβερνήσει, μπορούν 
να σταυρώσουν τον υποψήφιο βουλευτή της 
αρεσκείας τους μέχρι δύο σταυρούς και από 
έναν σταυρό σε όποιον άλλο υποψήφιο θέλουν 
στο ίδιο ψηφοδέλτιο καθώς επίσης, αν θέλουν 
και σε άλλο ψηφοδέλτιο. Ακόμα είχα προτείνει 
την καθιέρωση ξεχωριστού ψηφοδελτίου 
ανεξάρτητων υποψηφίων ώστε από αυτή την 
κατηγορία, αν ο εκάστοτε Πρωθυπουργός 
επιθυμεί, να μπορεί να καλεί στην κυβέρνηση 
του όποιον νομίζει καλύτερο. Είναι λάθος  
να υπουργοποιούνται εξωκοινοβουλευτικές 
προσωπικότητες παρά εκλεγμένοι βουλευτές.
Ερωτ. Ελπίζετε ότι η νέα κυβέρνηση θα 
καταφέρει να καινοτομήσει αναβαθμίζοντας 
τη χώρα με το νοικοκύρεμα που επιμένει να 
δηλώνει και ως πρωθυπουργός ο κ. Γεώργιος 
Παπανδρέου; Ελπίζετε να σας χρησιμοποιήσουν 
σε κάποια κυβερνητική θέση ή να σας 
δικαιώσουν διαφορετικά για τον πολύχρονο 
αγώνα σας;   
Απαντ. Η ελπίδα είναι μια μορφή πίστης και 
πρέπει να ελπίζουμε, άλλωστε τα πρώτα βήματα 
της κυβέρνησης είναι θετικά. 
Ο Γιάννης Κάκανος, έμεινε λίγες ώρες κοντά 
μας και στην συνέχεια αναχώρησε για την 
ιδιαίτερη πατρίδα του, την Κρήτη. Θα συνεχίσει 
τον αγώνα του και εμείς θα είμαστε πάντα 
κοντά του.    
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ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΑΝΔΡΑ
Αβραάμ Δρακόπουλος
Ουρολόγος, Ανδρολόγος, Χειρουργός, Δρ. Πανεπιστημίου Βερολίνου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σεξουαλική δυσλειτουργία στον άνδρα είναι το σύνολο των διαταραχών της σεξουαλικής ορμής, του 
οργασμού, της εκσπερμάτωσης και της στύσης. Το κυριότερο πρόβλημα είναι της στύσης έτσι ώστε 
ο άνδρας να μη μπορεί να ολοκληρώσει μια ερωτική πράξη. Η λέξη ανδρική ανικανότητα έχει πλέον 
διεθνώς αντικατασταθεί με τη λέξη «δυσλειτουργία της στύσης».Διαταραχές της σεξουαλικής ορμής: 
μείωση της ορμής, αύξηση της ορμής, πλήρης απουσία της ορμής.
Διαταραχές της στύσης: μερική στύση, επώδυνη στύση, μη διατήρηση της στύσης.
Διαταραχές εκσπερμάτωσης: πρόωρη εκσπερμάτιση, παλινδρομή εκσπερμάτιση.
Διαταραχές οργασμού: ανοργασμία (ολική και μερική), συνδυασμοί διαταραχών.
Η συχνότητα της ΣΔ είναι ανάλογα με την ηλικία σε ποσοστό 5 % στην ηλικία 20-29 ετών, 15 % στα 30-
39, 45 % στα 40-49, 52 % στα 50-59, 62 % στα 59-69, 75 % στα 69-79 και 80 % στα 80. Σε όλο τον κόσμο 
ανέρχεται στα 100 εκατομύρια. Τα αίτια της ΣΔ είναι:
Ψυχογενή: Ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες 18-35 ετών. Το άγχος του πρωτάρη, της νέας συντρόφου, 
απειρία της νέας συντρόφου, τα προβλήματα των νέων και η άγνοια γύρω από το σεξ. Ο έρωτας είναι 
εγκεφαλικό αποτέλεσμα ψυχικής ηρεμίας και ευεξίας.
Οργανικά: 1) Παθήσεις ουροποιογεννητικού συστήματος όπως συγγενείς ανωμαλίες του πέους 
, φίμωση, μικρό πέος, συγγενής κάμψη του πέους), επίκτητες βλάβες του πέους (κακκώσεις, νόσος 
Peyronie), παθήσεις πρωκτού (αιμορραϊδες, ραγάδες, συρίγγια) και παθήσεις του προστάτη (χρόνιες 
φλεγμονές, αποστήματα, λιθίαση προστάτη και ακτινοβολίες). 2) αγγειακές βλάβες του πέους όπως 
συγγενείς αρτηριακές δυσπλασίες, επίκτητες αρτηριοπάθειες, βλάβες φλεβικών βαλβίδων, διαφυγή 
φλεβικού αίματος από έκτοπες φλέβες και αρτηριοφλεβική επικοινωνία. 3) χειρουργικές επεμβάσεις 
κοιλίας όπως εγχειρήσεις αορτής λαγονίων αρτηριών, κολεκτομή, ριζική προστατεκτομή – κυστεκτομή, 
εσωτερική ουρηθροτομία και η διουρηθρική αφαίρεση προστάτη. 4) νευρολογικές παθήσεις, όπως 
παθήσεις εγκεφάλου, νωτιαίου μυελού και κακκώσεις περιφερειακών νεύρων. 5) ενδοκρινοπάθειες, 
όπως υπογοναδισμός, υπερπρολακτιναιμία, σακχ. δαβήτης, παθήσεις θυρεοειδούς – επινεφριδίων και 
διάφοροι ορμονοπαραγωγοί όγκοι. 6) χρόνιες συστηματικές παθήσεις όπως καρδιακή – αναπνευστική 
– νεφρική – ηπατική ανεπάρκεια, αιμολυτικές αναιμίες, υπερλιπιδαιμίες, υπερουρικαιμίες, υπέρταση, 
κατάχρηση αλκοόλ και καπνίσματος.
Πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι τα άτομα που ροχαλίζουν και διακόπτεται αναπνοή τους είτε από 
κάποιο εμπόδιο στην αναπνοή τους π.χ. σκολίωση ρινικού διαφράγματος, υπερτροφία αδενοειδών 
εκβλαστήσεων, είτε γιατί η κατασκευή του σώματος π.χ. πυκνωτικοί τύποι, κοντοί στο ανάστημα και 
παχύσαρκοι, είτε γιατί κοιμούνται ανάσκελα, τα άτομα αυτά έχουν πρόβλημα με την οξυγόνωση του 
εγκεφάλου τους και κατά συνέπεια των όρχεων με αποτέλεσμα να μη παράγεται η σωστή ποσότητα 
τεστοστερόνης η οποία με την πάροδο της ηλικίας γίνεται πιο αισθητή, δημιουργεί πολλά προβλήματα 
στον άνδρα. Οι Αμερικάνοι γιατροί Χέλερ και Μέγιερς ήταν οι πρώτοι που περιέγραψαν τα συμπτώματά 
της Ανδρόπαυσης, ή Ανδροπενίας, ή ανδρικού κλιμακτηρίου, ή ΑDAM, ή PADAM – σύνδρομο, όπως 
προσπαθούν οι Ανδρολόγοι να την ονομάσουν. Τα συμπτώματα είναι: σωματικά π.χ. εξάψεις, παγωμένα 
μέλη, πονοκέφαλοι, εφίδρωση, αδυναμία, μυϊκές κράμπες, αρθραλγίες, ανορεξία, ναυτία, κοιλιακοί 
πόνοι, δυσκοιλιότητα, συχνοουρία, και δυσουρία, ψυχικά π.χ. νευρικότητα, ερεθιστικότητα, αϋπνία, 
κατάθλιψη, αντικοινωνικές τάσεις, αδυναμία συγκέντρωσης και τάσεις αυτοκτονίας, σεξουαλικά π.χ. 
μείωση σεξουαλικής επιθυμίας, πρόωρη ή παλίνδρομη εκσπερμάτιση, διαταραχές οργασμού και τέλος 
στυτική δυσλειτουργία. Στα τέλη του Αυγούστου 2000 στο συνέδριο της Ανδρολογίας στο Graz της 
Αυστρίας ο Δρ. Pietsmann από τη Βιέννη μίλησε για την ανδρική οστεοπόρωση που κινδυνεύει να 
πάθει ένας άνδρας με έλλειψη τεστοστερόνης. Η τεστοστερόνη είναι απαραίτητη για την λειτουργία 
του εγκεφάλου, του σκελετού, των μυών, του σχηματισμού λίπους στο σώμα, του αίματος, των αγγείων 
και τέλος της καρδιάς. Σωστό ισοζύγιο τεστοστερόνης προφυλάσσει από εγκεφαλικό επεισόδιο, 
εμφράγματα και οστεοπόρωση και βοηθάει να πραγματοποιηθεί το όνειρο της «αιώνιας νεότητας» του 
Φάουστ, φαρμακευτικά αίτια π.χ. πολλοί άνδρες που παίρνουν κάποια φάρμακα για κάποιες παθήσεις 
έχουν σαν παρενέργεια τη στυτική δυσλειτουργία και οφείλουν να το αναφέρουν στο γιατρό τους για 
να το αλλάξει. Φάρμακα όπως:μείζονα ηρεμιστικά, αντικαταθληπτικά, αντιυπερτασικά και ιδιαίτερα 
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οι β. αναστολείς, τα διουρητικά, διγοξίνη, σιμετιδίνη, αντιχοληστεριναιμικά, τα αντιανδρογόνα κ.λ.π. 
έχουν παρενέργειες στο σεξ και πρέπει να χορηγούνται με περίσκεψη.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Ένα καλό ιστορικό του ασθενούς, μια κλινική εξέταση π.χ. επισκόπηση των εξωγεννητικών οργάνων, 
των μαστών, την τρίχωσή του και δακτυλική εξέταση του προστάτη για τυχόν φλεγμονές, διότι μια 
προστατίτιδα μπορεί να αποσυντονίσει τον άνδρα σεξουαλικά, δημιουργώντας είτε πρόωρη και 
επώδυνη εκσπερμάτιση, είτε διαταραχές οργασμού και τέλος πλημελλή στύση. Ακολουθεί ένας πλήρης 
εργαστηριακός έλεγχος που περιλαμβάνει γενικές αιματολογικές και βιοχημικές εξετάσεις, εξέταση 
ούρων ή προστατικού υγρού. Και ορμονικός έλεγχος δηλαδή τεστοστερόνη, προλακτίνη, οιστρογόνα 
και ορμόνες θυρεοειδούς. Στη συνέχεια γίνεται ένας υπερηχογραφικός έλεγχος νεφρών, ουρ. Κύστης, 
προστάτη, μια ουρομετρία και προσδιορισμός υπολείματος ούρων για τα άτομα πάνω από 45 ετών.
Θα ήταν μεγάλη παράλειψη να μη γίνει ο έλεγχος του ειδικού προστατικού αντιγόνου (P.S.A.) για 
την ανεύρεση ενός καρκίνου του προστάτου. Εάν το PSA είναι μεγαλύτερο των 3 gr/ml τότε γίνεται 
και το ελεύθερο PSA και το πηλίκον ελεύθερου προς ολικό πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 0,19 
αλλιώς εγκυμονεί κίνδυνος για καρκίνο προστάτη και χρειάζεται βιοψία. Επίσης ελέγχονται με ειδικά 
μηχανήματα τα αγγεία του πέους με το Doppler και τέλος μετράται η νυκτερική στύση με ειδικό μηχάνημα 
Rigiscan. Τέλος προχωράμε σε πιο επεμβατικές εξετάσεις του πέους όπως βιοψία και σηραγγομετρία-
γραφία. Για την καθημερινή πράξη μια ένεση αγγειοδιασταλτικής ουσίας και μέτρηση της ροής του 
αίματος στο πέος λύνει συνήθως πολύ απλά το μυστήριο.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Μετά από τη πλήρη έρευνα ακολουθεί η ανάλογη θεραπεία:
Σε ψυχογενή αίτια συνιστάται ο εξειδικευμένος ψυχίατρος. Εάν υπάρχουν διαπροσωπικά 
προβλήματα στο ζευγάρι απαιτείται ο ψυχολόγος – ψυχοθεραπευτής. Στα ορμονικά αίτια απαιτείται 
η εξίσωση των ορμονών. Σε έλλειψη τεστοστερόνης χορηγείται η ορμόν η αφού πρώτα ελέγξουμε 
για καρκίνο προστάτη μετρώντας το PSA και εξετάζοντας τον προστάτη δακτυλικά και με διορθικό 
υπερηχογράφημα ανά εξάμηνο. Σε περίπτωση μη αντίδρασης στη τεστοστερόνη, τότε στέλνουμε 
τον ασθενή μας στον Ωτορινολαρυγγολόγο και στον Πνευμονολόγο να ελέγξουν τον ύπνο του. 
Προϋπόθεση για καλή θεραπεία απαιτείται η συνεργασία με άλλες ειδικότητες π.χ. Διαβητολόγου, 
Υπερτασιολόγου, Διαιτολόγου, Ενδοκρινολόγου, Καρδιολόγου προκειμένου να ρυθμίσουν τις άλλες 
παθήσεις του. Δυστυχώς όμως στην Ελλάδα όλοι παριστάνουν τους Ειδικούς και αναλαμβάνουν να 
θεραπεύσουν χωρίς καμιά εξειδίκευση στο τόσο σοβαρό πρόβλημα του δυσλειτουργικού άνδρα. Στο 
ιατρείο μας φθάνουν ασθενείς από διάφορους μάγους, σοφούς κ.λ.π. που έχουν υποστεί διάφορες 
θεραπείες χωρίς αποτέλεσμα. Πολλοί ανδρολογίζοντες χορηγούν διάφορα σεξοβότανα π.χ. βιταμίνες, 
υοχιμβίνη, Ginseng, κρόκο Κοζάνης κ.λ.π. τα οποία ελάχιστα βοηθούν στα ψυχογενή αίτια και ουδόλως 
στα οργανικά αίτια της σεξουαλικής δυσλειτουργίας.
Η πιο αποτελεσματική θεραπεία που εφαρμόζεται από 18 χρόνια ανά τον κόσμο είναι η χορήγηση 
ενδοπεϊκών ουσιών (προσταγλανδίνη Ε1, φαιντολαμίνη, παπαβερίνη), χωρίς παρενέργειες και με 
άριστα αποτελέσματα. Ο ασθενής μαθαίνει από το γιατρό να κάνει την ένεση στο πέος και αμέσως έχει 
την καλή στύση διαρκείας από μία έως πέντε ώρες ανάλογα με το φάρμακο και τη δόση του. Η ένεση 
γίνεται όχι μόνο για να κάνει στη δεδομένη στιγμή έρωτα, αλλά να λειτουργήσει το όργανο και αυτόματα. 
Πολλά άλλα φάρμακα δοκιμάσθηκαν αλλά λίγα επικράτησαν. Η σιλδεναφίλη (Viagra) έχει αρκετές και 
σοβαρές παρενέργειες μέχρι και 38 %. Ήδη από τον Απρίλιο 1998 – Μάϊο 1999 έχουν καταγραφεί 
στο FDA (οργανισμό φαρμάκων Αμερικής), 522 θάνατοι από το Viagra. Το νέο φάρμακο Απομορφίνη 
δεν έχει σοβαρές παρενέργειες και πρόκειται σύντομα να έλθει στην Ελλάδα. Στους παραπληγικούς 
και σε άλλες περιπτώσεις ΕΔ με ανεπάρκεια φλεβικών βαλβίδων χρησιμοποιείται η αντλία κενού και 
σαν τελική λύση δίνεται από τις πεϊκές προθέσεις. Μήνυμα: Η σεξουαλική δυσλειτουργία απαιτεί 
σοβαρούς και υπεύθυνους χειρισμούς από εξειδικευμένους γιατρούς σε πλήρη συνεργασία μεταξύ 
τους και θεραπεύεται σε υψηλά ποσοστά με τη βοήθεια της ραγδαίας εξέλιξης της ανδρολογίας.
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ΠΡΟΣ
Τοπική Διοίκηση Ν. Θεσσαλονίκης
της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών
Μέλος Ελληνικού Εθνικού Τμήματος

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

Θεσσαλονίκη……………………..

      Ο ΑΙΤΩΝ

ΑΡΙΘ. ΕΓΚΡ. ΠΡΩΤ.: 2384/07 - Α.Φ.Μ. 998458171 - Α’ ΔΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΤΗΛ. 2310388195 - ΦAΞ. 2310776414
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ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Ε.Α. 
ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το συμφέρον όλων των συναδέλφων είναι μόλις 
βγουν στην σύνταξη να εγγραφούν αμέσως στην 
Ένωση Αστυνομικών εν αποστρατεία Νομού 
Θεσσαλονίκης. Για να έχουν καταρχήν ενημέρωση 
όταν χρειασθεί, για όλες τις διεκδικήσεις έναντι 
του Δημοσίου που έκαναν όταν ήταν εν ενεργεία, 
να εφοδιασθούν με Δελτία Ταυτότητας στα 
Ελληνικά και στα Αγγλικά, να ενημε-ρώνονται για 
όλα τα τρέχοντα ζητήματα, για προσφο-ρές του 
Συνεταιρισμού Αστυνομικών Νομού 
Θεσσαλονίκης, τις εκδρομές της I.P.A. Θεσ/νίκης 
και πλήθος άλλων εξυπηρετή-
σεων. Τα γραφεία συστεγάζονται στα γραφεία του 
Συνεταιρισμού Αστυνομικών 
στην οδό Προμηθέως 1 (2ος όροφος)  έναντι 
Δικαστηρίων τηλ. εξυπηρετήσεως 
2310-553538. και fax. 2310-553430.
Εγγραφές γίνονται καθημερινά 08.00- 17.00 στις 
υπαλλήλους του Συνεταιρισμού, έχοντας μαζί σας, 
μία φωτογραφία με στολή, συμπληρώνοντας μία 
αίτηση  και 20 €  (10 € για εγγραφή και 10 € για 
ετήσια συνδρομή).

ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ  Σωτήριος
Πρόεδρος Ένωσης Αστ/κών ε.α. 
Νομού  Θεσσαλονίκης 
Τηλ. 6975905031

AΓΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ–ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
Με μεγάλη επισημότητα έγινε σήμερα 20-10-2009, 
στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγ. Γρηγορίου 
του Παλαμά Δοξολογία στα πλαίσια της εορτής 
του Αγίου Αρτεμίου, προστάτη της Ελληνικής 
Αστυνομίας. Στη συνέχεια έγινε επιμνημόσυνη 
Δέηση στο μνημείο πεσόντων Αστυνομικών 
(έναντι του Γ΄Σ.Σ )  και κατάθεση στεφάνων. 
Ακολούθησε ανάγνωση της ημερήσιας διαταγής 
του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ , στην Αίθουσα Τιμών 
της Λέσχης Αξιωματικών Φρουράς Θεσσαλονίκης 
και επακολούθησε  δεξίωση των προσκεκλημένων 
με την οποία έκλεισε η όλη εκδήλωση. Την όλη 
εκδήλωση, τίμησαν με τη παρουσία τους οι 
Πολιτικές και Στρατιωτικές Αρχές της Πόλεως, 
βουλευτές, ο κ. Νομάρχης Θεσσαλονίκης, η ηγεσία 
της Ελληνικής Αστυνομίας και πλήθος κόσμου.
Την Τοπική Διοίκηση Θεσσαλονίκης της Διεθνούς 
Ένωσης Αστυνομικών (I.P.A.), λόγω απουσίας 
του Προέδρου στο εξωτερικό, εκπροσώπησε και 
κατέθεσε στεφάνι ο Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων 
κ. Χριστοδουλής Χριστόδουλος.Από την Ένωση 
Αστυνομικών ε.α. Νομού Θεσσαλονίκης, στεφάνι 

κατέθεσε ο Πρόεδρός της κ. Ζαχαράκης Σωτήριος.
Συγχαρητήρια ανήκουν  στους υπευθύνους του 
Γραφείου Δημοσίων σχέσεων της Γεν. Αστυν. Δ/
νσης Θεσσαλονίκης, για την όλη οργάνωση της 
εκδηλώσεως, η  οποία - όπως πάντα - ήταν άψογη 
και εντυπωσιακή.

XΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ  Χριστόδουλος
Υπεύθυνος Δημ. Σχέσεων IPA 

ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ  Σωτήριος
Πρόεδρος Αστυνομικών ε.α. Νομού Θεσσαλονίκης
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Ηλίας Κ. Μάρκου 
Αντιστράτηγος ΕΛ.ΑΣ. ε.α.

Κοινωνία χωρίς την κοινωνική ομάδα μέσα της

Σήμερα, περισσότερο ίσως από άλλες εποχές, προβάλλει ως 
επιτακτική ανάγκη όλες οι ανθρώπινες δραστηριότητες να 
διαπνέονται από πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας. 
Είναι το μόνο ισχυρό ανάχωμα απέναντι στην πλημμυρίδα 
της ανταγωνιστικότητας μέσα στην κοινωνία των αντιθέσεων, 
των υπερβολών και των ανισοτήτων. Μόνο η συλλογική δράση 
μπορεί να οδηγήσει το κοινωνικό σκάφος προς το λιμάνι της 
προόδου και της ευημερίας. Ακόμα κι αυτοί οι άτυποι ρυθμιστές 
της ομαδικότητας, δηλαδή οι κανόνες εκείνοι που βιώνονται ως 
αυτονόητοι και εσωτερικεύονται από τα άτομα-μέλη, συμβάλλουν 
τα μέγιστα στην εξυπηρέτηση του γενικού καλού, του κοινωνικού 

και όχι του ατομικού συμφέροντος. Αποτελούν κι αυτοί μέρος του συνόλου των στοιχείων 
εκείνων που καθρεφτίζουν την ιδιοσυστασία της κοινωνίας και υποδηλώνουν το υγιές της 
φυσιογνωμίας της.
Στην παρελθούσα ιστορία έχουν καταγραφεί φαινόμενα κοινωνικής παρακμής εξ’ αιτίας της 
αποδυνάμωσης του πνεύματος ομαδικότητας και της υπερίσχυσης μέχρι πλήρους κυριαρχίας 
της ατομικότητας, της αυτενέργειας των μελών της κοινωνίας και της θυσίας του γενικού 
καλού στο βωμό της προσωπικής ωφέλειας και μόνο. 
Αντίθετα όπου υπήρξαν συλλογικές προσπάθειες, όπου μέσα στην κοινωνία δέσποζε η 
κοινωνική ομάδα, δεν αναπτύχθηκαν φαινόμενα παθογένειας και τα όποια προβλήματα είχαν 
θετική κατάληξη τόσο για τα άτομα, όσο και για την κοινωνία που αυτά συγκροτούσαν.
Οι επιπτώσεις της βαθμιαίας εξασθένισης του ομαδικού πνεύματος, της αλληλεγγύης και της 
συνεργασίας χωρίς ιδιοτέλεια, είναι σημαντικές όχι μόνο σε συλλογικό επίπεδο, σε επίπεδο 
δηλαδή κοινωνίας, αλλά και σε προσωπικό, σε ατομικό επίπεδο.
Το άτομο και η κοινωνία λειτουργούν πάντοτε ως συγκοινωνούντα δοχεία. Ο ενισχυμένος 
ατομικισμός και η συμφεροντολατρεία οδηγούν αναπόφευκτα στη διαμόρφωση αναιμικής 
κοινωνικής συνείδησης. Όταν και όπου αναπτύσσονται και ευδοκιμούν τάσεις αμοραλισμού 
και αριβισμού η ανθρώπινη αξιοπρέπεια ευτελίζεται και το κοινωνικό κύρος και το προσωπείο 
καταρρακώνεται. Όταν και όπου αμβλύνεται ο σύνδεσμος και η συνοχή ατόμων και κοινωνίας 
ανακύπτουν προβλήματα κοινωνικής προσαρμογής, τα οποία διαρκώς διογκώνονται 
(απομόνωση ατόμου – συμπλέγματα ανωτερότητας και κατωτερότητας – ψυχικά αδιέξοδα). 
Το σημαντικότερο, όμως, είναι πως με την κρίση της ομαδικότητας οδηγούμαστε στη 
μαζοποίηση και το άτομο (ως ανθρώπινη οντότητα) κονιορτοποιείται, αποπροσανατολίζεται 
και καταντάει έρμαιο χειραγώγησης. Εξάλλου η κοινωνική αποσάθρωση δεν είναι τίποτ’ 
άλλο παρά το αποτέλεσμα της πλήρους χαλάρωσης των δεσμών κοινωνίας – ατόμου και της 
ανατροπής του κοινωνικού αξιακού συστήματος. 
Σε μια τέτοια κοινωνία κατάπτωσης δεν μπορεί να γίνει λόγος για ανθρώπινα δικαιώματα 
λόγω της όξυνσης των φαινομένων κοινωνικής παθολογίας (βία, ρατσισμός κ.λ.π.) και η ίδια 
η δημοκρατία κλονίζεται συθέμελα αφού τα άτομα, οι πολίτες ιδιωτεύουν και θεωρούν πως 
τα κοινωνικοπολιτικά δρώμενα δεν ανάγονται στην προσωπική σφαίρα δράσης.
Κοντολογίς, επέρχεται πολιτισμική τελμάτωση και υποχώρηση, αφού πάντοτε ο πολιτισμός 
υπήρξε δημιούργημα συλλογικό και η όποια ανέλιξή του ανά τους αιώνες απαιτούσε 
ομαδικότητα, σύμπνοια και κοινή προσπάθεια. 
Και το τραγικότερο ίσως είναι πως με την κρίση της δημοκρατίας και της πολιτιστικής 
ταυτότητας οδηγούμαστε στην κρίση της εθνικής ταυτότητας, στην αλλοίωση της εθνικής 
συνείδησης στο ξεθώριασμα της εθνικής ομοψυχίας. 
Λαοί και πολιτισμοί έσβησαν από τον χάρτη της ιστορίας, όταν οι κοινωνίες απέβαλαν από 
μέσα τους, από τα σπλάχνα τους, την κοινωνική ομάδα και επικράτησε το χάος.
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Παράνομη διακίνηση ανθρώπων.
Του: ΠΑΠΑ Βασιλείου
Υπ. Δημ. Σχέσεων I.P.A. Ελληνικού Εθνικού 
Τμήματος
Προέδρου Τ.Δ. IPA Νομού Χαλκιδικής

(Τrafficking in hyman beings) είναι η εμπορία, μεταφορά 
και διακίνηση ανθρώπων, κυρίως γυναικών και 
παιδιών που είναι και οι πλέον ευπαθείς ομάδες, 
με σκοπό την πορνεία.Τα περισσότερα θύματα της 
σεξουαλικής δουλείας, έρχονται στις χώρες υποδοχής 
με σκοπό να εργασθούν.
Ο εκφοβισμός, οι ξυλοδαρμοί, τα βασανιστήρια, 
η ψυχολογική κακοποίηση και η σωματική βία 
δεν αφήνουν περιθώρια διαφυγής. Δεν είναι λίγες 
οι φορές που η δραπέτευση από τον ανυπόφορο 
τρόπο ζωής, μπορεί να στοιχίσει τη ζωή αυτών των 
γυναικών.Οι απατηλές υποσχέσεις των κυκλωμάτων 
του οργανωμένου εγκλήματος, για ικανοποιητικές 
αποδοχές και καλές συνθήκες εργασίας, εξαπατούν 
πάντα τα θύματά τους.Η αναμενόμενη βοήθεια 
είναι ανύπαρκτη, καθώς τα θύματα δεν γνωρίζουν 
ικανοποιητικά ή καθόλου τη γλώσσα. Δεν γνωρίζουν 
από πού και πώς να ζητήσουν βοήθεια. Η απομόνωση 
και η άγνοια των μηχανισμών προστασίας, οδηγούν 
τα θύματα της διεθνικής σωματεμπορίας στην μη 
γνωστοποίηση και καταγγελία των συμβάντων. 
Δεν είναι λίγα τα θύματα, γυναίκες και παιδιά, που 
πουλήθηκαν από τους δικούς τους λόγω μεγάλης 
ανάγκης για λίγα χρήματα ‘η έπεσαν θύματα 
απαγωγής.Ακόμα, αρκετές γυναίκες με τη θέλησή 
τους αποφάσισαν να δουλέψουν στη βιομηχανία 
της πορνείας, πιστεύοντας ότι το εύκολο χρήμα θα 
ικανοποιούσε τις ανάγκες της οικογένειάς τους και 
τις δικές τους. Λογάριαζαν όμως χωρίς να γνωρίζουν 
τις προθέσεις του οργανωμένου εγκλήματος που 
δεν επιτρέπει το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης και της 
ελευθερίας. Ο συχνός υποχρεωτικός εθισμός των 
θυμάτων αυτών στα ναρκωτικά, είναι μια άλλη πτυχή 
του προβλήματος που σκοπό έχει την εξάρτηση του 
θύματος στο δίκτυο του οργανωμένου εγκλήματος.
Η διατήρηση αυτής της νέας μορφής δουλείας στις 
αναπτυγμένες χώρες, με άτομα γυναίκες και παιδιά 
από αναπτυσσόμενες χώρες, όπως η Ρωσία, Ουκρανία, 
Ρουμανία, Μολδαβία, Βουλγαρία, Αλβανία και 
Μαυροβούνιο, έχει σαν αποτέλεσμα την διακίνηση 
από τα κυκλώματα των σωματεμπόρων πάνω από 
18.000 ατόμων.Τα έσοδα από όλες αυτές τις παράνομες 
ενέργειες αποφέρουν στα δίκτυα του οργανωμένου 
εγκλήματος πολλά δισεκατομμύρια ευρώ. Η 
Ελληνική νομοθεσία, εναρμονισμένη με τις αρχές της 
Διεθνούς νομιμότητας και σεβόμενη τα Ανθρώπινα 
δικαιώματα θεωρεί πλέον τη διεθνική σωματεμπορία 
έγκλημα και παρέχει την βοήθεια εκείνη που αρμόζει 
στα θύματα. Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 
(ΜΚΟ) με το εθελοντικό έργο που επιτελούν και 
την ευαισθησία που τις διακρίνει, βοηθούν όλα 
τα θύματα της βιομηχανίας της πορνείας, να 

αντιμετωπίσουν το μεγάλο αυτό πρόβλημα. Η ιατρική 
περίθαλψη, η ψυχολογική υποστήριξη, η στέγη, η 
κοινωνική επανένταξη, η προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και ο επαναπατρισμός των θυμάτων, 
είναι η εστίαση της δράσης των περισσοτέρων ΜΚΟ. 
Τα προγράμματα που εκπονούνται για την ενημέρωση 
και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας από τις ΜΚΟ, σε 
συνεργασία με την Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής 
Συνεργασίας (ΥΔΑΣ) του Υπουργείου Εξωτερικών, 
είναι το σημαντικότερο όπλο ενάντια στην παράνομη 
διακίνηση αυτών των ανθρώπων. Η παράνομη 
διακίνηση προσώπων (trafficking in hyman beings) έχει 
λάβει μεγάλες διαστάσεις κατά τις τελευταίες δύο 
δεκαετίες ανά την υφήλιο. Το «παραδοσιακό» εμπόριο 
δούλων και η δουλεία έχουν πλέον μετεξελιχθεί σε μία 
σύγχρονη επιχείρηση οικονομικής εκμετάλλευσης, 
ιδίως της εξαναγκαστικής εργασίας των προσώπων και 
της γενετήσιας ζωής τους. Εκτιμάται ότι η παράνομη 
διακίνηση προσώπων αποτελεί την τρίτη μεγαλύτερη 
«εγκληματική επιχείρηση» μετά την παράνομη εμπορία 
ναρκωτικών και όπλων. Κοινωνικοί παράγοντες, όπως 
ο κοινωνικός αποκλεισμός, η άγνοια της γλώσσας, η 
οικονομική δυσπραγία, καθιστούν τις γυναίκες, τους 
ανήλικους και τους αλλοδαπούς ευάλωτους και θύματα 
του απεχθούς αυτού εγκλήματος, με τις γνωστές 
επιπτώσεις στη σωματική και ψυχική τους υπόσταση. 
Η Ελληνική κυβέρνηση, για την αποτελεσματικότερη 
αντιμετώπιση αυτών των ειδεχθών εγκλημάτων και 
την εξασφάλιση πολύπλευρης και επαρκούς βοήθειας 
εκ μέρους της πολιτείας στα θύματα, προώθησε την 
ψήφιση από τη Βουλή του Ν. 3064/2002 ΦΕΚ Α 248 
για την «Καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, των 
εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ζωής και αρωγή στα 
θύματα των πράξεων αυτών».
Με τις διατάξεις του νόμου τιμωρούνται αυστηρότερα 
(ορισμένες σε βαθμό κακουργήματος) όλες οι 
σύγχρονες μορφές παράνομης διακίνησης ανθρώπων, 
όπως αυτή της αφαίρεσης οργάνων του σώματος, 
της εξαναγκαστικής και απατηλής εκμετάλλευσης 
εργασίας προσώπων, της οικονομικής εκμετάλλευσης 
της γενετήσιας ζωής, της στρατολόγησης ανηλίκων 
για χρησιμοποίηση σε ένοπλες συγκρούσεις, ενώ 
δίνεται έμφαση ιδιαίτερα στην  προστασία ανηλίκων 
και άλλων ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Επί πλέον 
δε, με ρητή διάταξη, αντιμετωπίζεται το πρόβλημα 
της παιδικής πορνογραφίας που με την ανάπτυξη του 
διαδικτύου έχει προσλάβει ανησυχητικές διαστάσεις. 
Εκτός των ανωτέρω με τον ίδιο νόμο θεσπίζεται για 
πρώτη φορά στη χώρα μας το απαιτούμενο νομοθετικό 
πλαίσιο για την παροχή προστασίας και αρωγής στα 
θύματα των συγκεκριμένων εγκληματικών πράξεων. 
Έτσι, με βάση τον ανωτέρω νόμο, καταρτίστηκε και 
δημοσιεύτηκε το Π.Δ. 233/2003 (ΦΕΚ Α 204) για την 
«Προστασία και αρωγή στα θύματα των εγκλημάτων 
των άρθρων 323Α, 349, 351 και 351Α του Ποινικού 
Κώδικα,  κατά  το άρθρο     12   του    ν.3064/2002
 (ΦΕΚ Α 248)».   
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ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Ε.Ε. ΚΑΙ 

Ε.Α. ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Υπογράφηκε η ανανέωση του εταιρικού μας πακέτου με την εταιρία 
WIND και για το 2009 – 2010.
Σας καλούμε να συγκρίνεται την παρακάτω νέα απίστευτη προσφορά. !!

 Νέα  ΠΡΟΣΦΟΡΑ
1) ΔΩΡΕΑΝ μηνιαίο  πάγιο.
2) ΔΩΡΕΑΝ 150 λεπτά ενδοεπικοινωνίας.
3) ΔΩΡΕΑΝ 70 απλά γραπτά SMS κάθε μήνα, προς όλα τα δίκτυα.
4) ΔΩΡΕΑΝ φορητότητα. Ελάτε στο εταιρικό μας πακέτο και κρατήστε 
            τον ίδιο αριθμό που είχατε σε οποιαδήποτε εταιρία κινητής τηλεφωνίας.
5) ΜΟΝΟ ΜΕ 8 € τον μήνα απεριόριστη ενδοεπικοινωνία.
6) Χρέωση  ενδοεταιρικών  κλήσεων  μετά το 150 λεπτό,  0,070 € / λεπτό.
7) Ενιαία χρέωση  κλήσεων  προς WIND, VODAFONE, COSMOTE  και
            Q - TELECOM  0,13  € / λεπτό.
8)         Χρέωση  προς σταθερά  ΟΤΕ  0,146 € / λεπτό.
9)         Στην  περίπτωση που  κάποια  σύνδεση  πραγματοποιήσει  συνολική   
            ετήσια  κίνηση  400 €, συμπεριλαμβανομένων  όλων,  Φ.Π.Α.  κ.λ.π., 
            εφόσον παραμείνει και την επόμενη χρονιά θα  λάβει επιδότηση 100 € 
            σε  μετρητά στον 14ο λογαριασμό.
10)      10 % φτηνότερα τα πακέτα 100, 200, 400 και 600 λεπτών προαγορασμένου
            χρόνου ομιλίας, προς όλα τα δίκτυα.
11)      20 % φτηνότερα οι υπηρεσίες INTERNET  ADSM  στο κινητό σας.
12) ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΑΜΕ  100  LAPTOP, τα οποία θα διαθέσουμε απολύτως  
            ΔΩΡΕΑΝ με 2 ετή διάρκεια συμβολαίων INTERNET  ΑDSM  και 20 %
            φτηνότερη, χρέωση. Δηλαδή 26,22 € προ ΦΠΑ κ.λ.π. και όγκο 10 GB.
       -    Ελάχιστη χρέωση προς σταθερά και κινητά 30 δευτερόλεπτα.
       -    Ελάχιστα διαχειριστικά έξοδα (1,65 € + Φ.Π.Α.) = 1,96 € / ανά σύνδεση.

Για περισσότερες πληροφορίες να απευθύνεστε στον Συνεταιρισμό                                   
στα τηλέφωνα 2310 – 553538  και 6975909933
 
Συνάδελφοι. Φίλες και φίλοι. Τώρα που τα καρτοκινητά φορολογούνται και θα 
πρέπει να δηλωθούν, φέρτε όλοι τα  καρτοκινητά σας, στον Συνεταιρισμό και κάντε 
τα σύνδεση με ΔΩΡΕΑΝ φορητότητα, χωρίς πάγια, με 70 ΔΩΡΕΑΝ μηνύματα 
προς όλους κάθε μήνα και 150 λεπτά ΔΩΡΕΑΝ ενδοεπικοινωνία μεταξύ των 3.500 
γραμμών του εταιρικού μας πακέτου. Επίσης ελάτε με την ταυτότητά σας στα 
γραφεία του Συνεταιρισμού και ζητήστε να πάρετε όσες νέες συνδέσεις θέλετε με το 
ανωτέρω πρόγραμμα. Προσοχή: Δεν είναι απαραίτητο να είναι κάποιος μέλος του 
Σωματείου. 
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Λιάνα Δημοπούλου - Κωνσταντινίδου

   Συμβολαιογράφος

Σαλαμίνος 10 – 5ος όροφος  Γωνία Πολυτεχνείου 
(έναντι HOTEL ASTORIA)
τηλ.και fax: 2310-524581  Τ.Κ. 54625  Θεσσαλονίκη.

Γεώργιος  Αναστασιάδης 
Πρόεδρος Συνεταιρισμού Αστυνομικών Ν.
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι
Φίλες και Φίλοι.
Σας παρέχετε η  δυνατότητα πλέον να έχετε εύκολη ενημέρωση για όλα τα νέα του 
Συνεταιρισμού και τις σπουδαίες προσφορές στην ιστοσελίδα μας: www.synasth.gr  
Επίσης μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τα νέα μας, από το περιοδικό «Δύναμη» 
της I.P.A. Θεσ/νίκης, καθώς και από την ιστοσελίδα της:  www.ipathessaloniki.gr  

ΤΕΧΝΙΚΟ  ΓΡΑΦΕΙΟ  “ΑΝΑΛΟΓΙΑ”
ΓΡΗΓΟΡΗΣ  ΔΑΡΗΣ                      - ΑΓΡ. & ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Μ.Sc.
ΑΒΡΑΑΜ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ  - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΣΤΕΛΙΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ  -  ΑΓΡ. & ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Μ.Sc.
ΖΗΣΗΣ  ΜΙΧΑΛΑΚΑΣ                  -  ΑΓΡ. & ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Μ.Sc.
ΚΑΛΛΙΡΟΗ  ΣΚΛΙΟΠΙΔΟΥ        -  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Μ.Sc.

Ελλησπόντου  26 & Πασσαλίδη  Τηλ. 2310 437799  Fax.2310 447599
e-mail: info@analogia.gr    wed page: www.analogia.gr
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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.

ΕΚΤΑΣΕΙΣ: ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ – ΛΑΚΩΜΑ – ΚΑΛΥΒΕΣ ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Ευχάριστες πληροφορίες έρχονται στο Προεδρείο του Συνεταιρισμού για τις εκτάσεις που αγοράστηκαν 
το 2003 στην Γερακινή, το ίδιο έτος στο Λάκωμα και το 2005 στις Καλύβες.Για τις εκτάσεις της 
Γερακινής και Λάκωμα, έχει συσταθεί από τον Συνεταιρισμό τεχνική επιτροπή από Τοπογράφο 
Μηχανικό – Δικηγόρο και Συμβολαιογράφο, η οποία μελετά τις νομικές και τεχνικές δυνατότητες που 
έχουν οι εκτάσεις αυτές, ώστε να κατατμηθούν και στην συνέχεια να εκδοθούν οικοδομικές άδειες 
ανέγερσης κατοικιών. Τα αποτελέσματα της επιτροπής θα είναι γνωστά τους επόμενους μήνες. Όσο για 
την έκταση στις Καλύβες, από το Προεδρείο του Συνεταιρισμού με μία σειρά επίσημων συναντήσεων, 
γίνεται προσπάθεια αποδοχής και αξιοποίησης της ομόφωνης πρότασης του Νομαρχιακού Συμβουλίου 
Χαλκιδικής και του Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου Χαλκιδικής, που ελήφθησαν αρχές του 2009 
και ήταν για ένταξη της περιοχής αυτής στο σχέδιο πόλεως. Το προεδρείο του Συνεταιρισμού, θα 
συνεχίσει το ίδιο έντονα τις προσπάθειες και το 2010 με σκοπό την  αξιοποίηση όλων των εκτάσεων που 
έχουν αγορασθεί από τους συναδέλφους στην Χαλκιδική.  
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ΤΟ ΟΧΙ ΤΗΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

Άρθρο του ΜΕΖΕ  Σωκράτη, συνταξιούχου 
Δημοσίου, για  το περιοδικό «Δύναμη».

Αφιέρωμα στην επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Ήμουνα τότε επτά (7) ετών. Το πρωϊ στις 28 Οκτωβρίου 1940 
σηκωθήκαμε και ο πατέρας μου, που ήταν 40 ετών, της κλάσεως 1920 
και πατέρας 4 παιδιών, μας φίλησε και γεμάτοι όλοι μας δάκρυα, μας 

αποχαιρέτησε και έφυγε για το Μέτωπον του πολέμου. Μόλις πήγεστα 
Αλβανικά σύνορα σε 2-3 μέρες έλαβε διαταγή και γύρισε στην Βέροια. Στο μέτωπο έμειναν, ο 
μετέπειτα πεθερός μου Παύλος Τσιστικλής, ο λοχίας Αδαμόπουλος Νικόλαος και ο Γιοβανούδης 
Κων/νος που έπιασε 30 Ιταλούς αιχμαλώτους και του απονεμήθηκε ο πολεμικός σταυρός.
Εκείνη την νύχτα της 28ης Οκτωβρίου 1940 μας ζητήθηκε από τον Μουσολίνη, η παράδοση των 
ελληνικών εδαφών. Το ιστορικό όχι του ελληνικού λαού, ειπώθηκε από τον Πρωθυπουργό Ιωάννη 
Μεταξά αδίστακτα και άμεσα.
Η ελληνική φυλή και πάλι θαυματούργησε και αποδείχτηκε για μια ακόμη φορά η δύναμη της 
ελληνικής ψυχής και όχι της ύλης. Οι μεγαλύτεροι στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες δεν περίμεναν 
ότι ήταν δυνατόν η Ελλάδα να αντέξει πέραν των δεκαπέντε ημερών. Όμως όχι μόνο άντεξε αλλά 
ανέτρεψε ριζικά τα μεγαλεπήβολα σχέδια του άξονα. Η νίκη στεφάνωσε τα όπλα των Ελλήνων 
Στρατιωτών. Οι Έλληνες δίδαξαν για μια ακόμη φορά, ότι οι ελεύθεροι Έλληνες δεν γίνονται 
ποτέ δούλοι. Δόξα και θρίαμβος για την Ελλάδα. Έπος οι ιερές εκείνες ημέρες του 40.
Οι στρατιώτες μας με την ψυχή αδάμαστη και ατσαλένια ορμούσαν ακάθεκτοι ενάντια στις 
πανίσχυρες τάξεις του εχθρού, αψηφώντας τη ζωή τους. Όλοι μαζί με μια ψυχή. Άνδρες, γυναίκες 
και παιδιά όλοι πρόσφεραν ότι μπορούσαν στον ιερό αγώνα!
Οι ώρες εκείνες ήταν πολύ σημαντικές για όλο τον κόσμο αφού στην Ευρώπη είχε σβήσει κάθε 
σπίθα αντίστασης. Ανταποκριτές δημοσιογράφοι ξένων εφημερίδων εκφράστηκαν υπέρ των 
Ελλήνων με αναρίθμητα κολακευτικά λόγια. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής
Ουϊνστον Τσώρτσιλ είπε: «Οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες». 
Η λάμψη της Ελλάδος δεν έσβησε ποτέ και φωτίζει σήμερα περισσότερο από κάθε φορά το δρόμο 
της ανθρωπότητας, ενάντια στους βάρβαρους.
Ο Άντονυ Ήντεν, Υπουργός Εξωτερικών της Αγγλίας είπε: «Δίκαια η Ελλάδα κλήθηκε χώρα 
θαυμάτων. Ίσως το μέγιστο εξ αυτών των θαυμάτων είναι ο τρόπος με τον οποίο παραμένει πιστή 
στις παραδόσεις της».
Ο M. WELLES Υπουργός Εξωτερικών των Η.Π.Α. είπε: «Η Ελλάδα ανανεώνει από αιώνα σε 
αιώνα το ένδοξο παρελθόν της».
Γράφτηκαν και άλλα πολλά, άπειρα για την Ελλάδα.
Άς διαβεβαιώσουμε όλους ότι η θυσία των Ελλήνων το 1940, θα μας καθοδηγεί πάντα και τα 
βήματά μας θα κατευθύνονται από το Εθνικό μας χρέος.
Η τιμή στην ημέρα αυτή δείχνει και τονίζει και τη δική μας πίστη στα ιδανικά που ενέπνευσαν τότε 
τους ένδοξους προγόνους μας. Πίστη στον Θεό και αγάπη για την Ελευθερία και την Πατρίδα.

Ι.P.A. Νομού Θεσσαλονίκης: Συνάδελφοι, όσοι δεν είστε μέλη της μεγάλης 
οικογένειας της i.p.a., μπορείτε να γίνετε αμέσως τώρα. Κόψτε το έντυπο αιτήσεως στην 
σελίδα 12 του περιοδικού μας «Δύναμη», συμπληρώστε τα στοιχεία σας και μαζί με 
μια έγχρωμη φωτογραφία με πολιτικά, στείλτε τα στην  Διεύθυνση: Διεθνής Ένωση 
Αστυνομικών – Τοπική Διοίκηση Νομού Θεσσαλονίκης – Μοναστηρίου 326 Τ.Κ. 54628 
Θεσσαλονίκη. Μόλις εκδοθεί από την Αθήνα το Δελτίο Ταυτότητας, θα ειδοποιηθείτε 
στο κινητό σας τηλέφωνο για την παραλαβή.  
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6 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΕ ΓΕΡΜΑΝΙΑ – ΒΕΛΓΙΟ - ΓΑΛΛΙΑ

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη από την Ένωσή μας, το χρονικό διάστημα 
από 15 έως 20 Οκτωβρίου 2009, η προγραμματισμένη 6 ήμερη εκδρομή της 
Ένωσής μας, σε Γερμανία, Βέλγιο και Γαλλία. Περίπου 40 συνάδελφοι από 
την Θεσσαλονίκη και τους όμορους νομούς συμμετείχαν και σε αυτή την 
εκδρομή μας. Οι συνάδελφοι είχαν την ευκαιρία, να επισκεφτούν 3 χώρες 
και να αποκτήσουν αρκετές εμπειρίες, διευρύνοντας  τους ορίζοντές τους.

ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Δωρεάν μονοήμερη εκδρομή στο Σαντάνσκι Βουλγαρίας, πραγματοποίησε 
την 1 Νοεμβρίου 2009 η Ένωσή μας. Στην εκδρομή συμμετείχαν 50 μέλη 
μας, με τις οικογένειές τους. Τους εκδρομείς συνόδευαν ο Πρόεδρος και ο 
Γεν. Γραμματέας της ένωσής μας. Άλλη μια εξαιρετική εκδήλωση φιλίας από 
την ένωσή μας, η οποία είχε άμεση ανταπόκριση στα μέλη μας. Στο άμεσο 
μέλλον, η Ένωσή μας, προγραμματίζει και άλλες δωρεάν εκδρομές τόσο στο 
εσωτερικό της χώρας μας, όσο και στις όμορες χώρες.
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Η ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

Με μεγάλη επιτυχία, η Τοπική μας Διοίκηση I.P.A., πραγματοποίησε στο χρονικό διάστημα από 22 έως 25 
Οκτωβρίου 2009, τετραήμερη εκδρομή στην Κωνσταντινούπολη και τα Πριγκιπόνησα. Πενήντα συνάδελφοι 
με τις οικογένειές τους, με πολύ κέφι, συνοδευόμενοι από τον Πρόεδρο κ. Βασιλάκη Ηλία και τον Γενικό 
Γραμματέα κ. Γιαννακόπουλο Βασίλειο (ο οποίος είναι και Α΄Αντιπρόεδρος του Εθνικού Τμήματος), 
επισκέφτηκαν την Αγιά Σοφιά, το Πατριαρχείο, την Μονή Βλαχερνών, τους τάφους των Πατριαρχών, άλλα 
μνημεία και μουσεία, καθώς και τα αξιοθέατα της Κωνσταντινούπολης. Πήγαν κρουαζιέρα στον Βόσπορο, 
επισκέφτηκαν στα Πριγκηπόνησα και πήραν μια μικρή γεύση από την νυχτερινή ζωή.

Επάνω η Αγιά Σοφιά και κάτω οι εκδρομείς στην νήσο Πρίγκηπο. Στο βάθος η Χάλκη.
Στην εκδρομή συμμετείχε και ο Γενικός Γραμματέας της Τοπικής Διοίκησης I.P.A. Καρδίτσας και Γενικός 
Γραμματέας του ΛΑΜΔΕΑ, Ταξίαρχος κ. Θεοχάρης Κων/νος. Τα όποια μικρά προβλήματα προέκυπταν 
κατά την διάρκεια του ταξιδιού, εξομαλύνονταν αμέσως και όλοι γύρισαν άλλος περισσότερο και άλλος 
λιγότερο, ενθουσιασμένοι από αυτό το υπέροχο ταξίδι. Πολλοί ζήτησαν από το Προεδρείο μας, η εκδρομή 
αυτή να επαναληφθεί σύντομα. 
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΤΟΥ ΣΤΕΦΕΝ ΜΙΛΛΕΡ ΣΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΔΙΑΣΗΜΟΣ  ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  ΞΕΣΚΕΠΑΖΕΙ 
ΤΟΥΣ  ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΟΥΣ

Μοιάζει με σκηνή από κινηματογραφική ταινία, αλλά είναι πραγματικός εφιάλτης:
το Κυβερνητικό Μέγαρο των Σφετεριστών της Μακεδονίας μας, ντυμένο με …«παρελθόν»

Ο διάσημος Αμερικανός Καθηγητής Αρχαιολογίας 
στο Πανεπιστήμιο του Μπέρκλευ Στέφεν Μίλλερ,  με 
μνημειώδη επιστολή του, προς το επίσημο Περιοδικό 
του Αμερικανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου «Ar-
chaeology Magazine», ξεσκεπάζει τους σφετεριστές 
της Ιστορικής Αλήθειας και με αδιαμφισβήτητα 
επιστημονικά επιχειρήματα, καταρρίπτει απόλυτα 
τους ισχυρισμούς των Σκοπίων, περί του δήθεν 
δικαιώματός τους να αποκαλούνται «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 
και «ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ»!
Ειδικότερα, ο διάσημος Καθηγητής, με αφορμή 
προκλητικό άρθρο του Δημοσιογράφου Matthew 
Brunwasser για τα Σκόπια, υπό τον τίτλο «Letter From 
Macedonia: Owning Alexander», που δημοσιεύθηκε στο 
προηγούμενο τεύχος Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου του 
καταξιωμένου αμερικανικού περιοδικού «Archaeolo-
gy», ανατρέπει με γραπτή επιστολή του το «θεμελιώδες 
ιδεολόγημα» των Σκοπίων, τεκμηριώνοντας πως η 
περιοχή εκείνη ήταν η Παιονία και πως δεν έχουν 
δικαίωμα άρα οι σημερινοί Σκοπιανοί κάτοικοί της, 
να αποκαλούν το κράτος τους «Μακεδονία», αλλά ούτε 
και τους εαυτούς τους «Μακεδόνες», όπως δεν μπορούν 
να το κάνουν λόγου χάρη και «οι Αιγύπτιοι»! ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ.

ΠΑΙΟΝΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ …«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»!
Συγκεκριμένα, γράφει κατά λέξη ο διάσημος 
Αμερικανός Καθηγητής προς τον Εκδότη του Archae-
ology: «Ανοίγοντας σήμερα το τεύχος Ιανουαρίου/
Φεβρουαρίου του περιοδικού Archaeology, ανέτρεξα 
με ενδιαφέρον στο «Γράμμα από τη Μακεδονία», 
και διαπίστωσα ότι στην πραγματικότητα ήταν ένα 
γράμμα από την Παιονία – περιοχή βόρεια του όρους 
Βαρνούς και του όρους Όρβηλος. Η περιγραφή του 
Livy για τη δημιουργία της ρωμαϊκής επαρχίας της 
Μακεδονίας (45.29.7 και 12) κάνει σαφές ότι οι Παίονες 
ζούσαν βόρεια των εν λόγω βουνών, (τα οποία σήμερα 
αποτελούν γεωγραφικά τα φυσικά όρια της Ελλάδας) 
και νότια της Δαρδανίας, που σήμερα βρίσκεται το 
Κόσοβο. 

Ο
καθηγητής

Στέφεν
Μίλερ.
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Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα
Κατά το Στράβωνα (7.τμ.4) είναι ακόμη περισσότερο σαφές να λεχθεί, ότι η Παιονία βρισκόταν 
βόρεια της Μακεδονίας και η μόνη δίοδος από την μία στην άλλη περιοχή ήταν (και παραμένει 
σήμερα) η διάβαση μέσω του στενού περάσματος του Αξιού ποταμού (ή Βαρδάρη). Με άλλα 
λόγια η περιοχή την οποία περιγράφει ο Matthew Brunwasser στο άρθρο του “Owning Alexan-
der”, ήταν στην αρχαιότητα η Παιονία.
Αν και είναι γεγονός ότι οι άνθρωποι εκείνοι υποτάχτηκαν στον Φίλιππο τον Β΄, πατέρα του 
Αλεξάνδρου το 359 π.Χ. (Διόδωρος Σικελός 16.4.2), δεν ήταν ποτέ Μακεδόνες και ποτέ δεν έζησαν 
στη Μακεδονία. Πραγματικά, ο Δημοσθένης (Ολυνθιακός 1.230), μας λέγει ότι είχαν σκλαβωθεί 
από τον Μακεδόνα Φίλιππο και κατά συνέπεια δεν ήταν Μακεδόνες. Ο Ισοκράτης (5.23) σημειώνει 
τα ίδια.                                                                                                                                                        
Ομοίως, για παράδειγμα, οι Αιγύπτιοι, οι οποίοι υποτάχτηκαν από τον Αλέξανδρο, ήταν υπό 
μακεδονική μεν διοίκηση, συμπεριλαμβανομένης και της Κλεοπάτρας, αλλά ποτέ δεν υπήρξαν 
οι ίδιοι Μακεδόνες και η Αίγυπτος ποτέ δεν ονομαζόταν Μακεδονία (και από όσα γνωρίζω δεν 
επιζητεί αυτή την ονομασία σήμερα).

ΠΑΙΟΝΕΣ ΕΣΤΩ, “ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ” ΠΟΤΕ!
Βεβαίως (συνεχίζει ο Καθηγητής), όπως μας λέει ο Θουκυδίδης (2.99), οι Μακεδόνες είχαν 
καταλάβει «μία στενή λωρίδα της Παιονίας, που εκτείνεται από το εσωτερικό μέχρι την Πέλλα 
και τη θάλασσα, κατά μήκος του Αξιού ποταμού. Θα ήταν ίσως κατανοητό εάν οι σημερινοί 
κάτοικοι της δημοκρατίας των Σκοπίων ονόμαζαν τους εαυτούς τους Παίονες και θεωρούσαν 
ότι τους ανήκει η περιοχή που περιγράφει ο Θουκυδίδης. Αλλά γιατί, αντίθετα, προσπαθούν 
οι σημερινοί κάτοικοι της αρχαίας Παιονίας να ονομάζονται Μακεδόνες  και η περιοχή τους 
Μακεδονία; 

ΤΑ ΣΚΟΠΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ!
O κ. Brunwasser, (Σ.55) αναφέρεται στους Ελληνικούς ισχυρισμούς, ότι η στάση αυτή αποτελεί 
«ένδειξη διεκδικήσεων Ελληνικών εδαφών» και επισημαίνει ότι «η βόρεια περιοχή της Ελλάδας, 
ονομάζεται επίσης Μακεδονία». Αφήνοντας κατά μέρος ότι αυτή η βόρεια περιοχή της Ελλάδας 
ονομάζεται συνεχώς Μακεδονία για περισσότερα από 2500 χρόνια, (βλέπε μεταξύ άλλων και 
Ηρόδοτος 5.17 – 7.128 και αλλού) η πλέον σύγχρονη Ιστορία καταδεικνύει ότι οι Ελληνικές 
ανησυχίες είναι νόμιμες. 

Ενδεικτικά σημειώνεται ότι Χάρτης που εκτύπωσαν τα Σκόπια το 1992 δείχνει καθαρά 
την διεκδίκηση, ότι η Μακεδονία  εκτείνεται από εκεί, μέχρι το όρος Όλυμπος, προς νότον, 
συγχωνεύοντας έτσι τις περιοχές της αρχαίας Παιονίας και Μακεδονίας σε μία ενότητα.
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Η ίδια διεκδίκηση είναι διακριτή και σε 
χαρτονόμισμα τράπεζας της “Δημοκρατίας 
της Μακεδονίας”, που δείχνει ως ένα από 
τα Μνημεία της τον Λευκό Πύργο της 
Θεσσαλονίκης, που βρίσκεται στην Ελλάδα. 
Υπάρχουν πολλά ακόμη παραδείγματα 
ημερολογίων, χριστουγεννιάτικων καρτών, 
αυτοκόλλητων για αυτοκίνητα κτλ, με τις ίδιες 
διεκδικήσεις.

ΣΕ ΠΟΙΑ “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ” ΠΗΓΕ Ο 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ;

Ο κ. Brunwasser έχει επί πλέον αναδείξει 
συμφωνώντας, (International Herald Tribune 10-1-
2008), εργασία του «Μακεδονικού Ινστιτούτου 
Στρατηγικών Ερευνών 16:9» που αναφέρεται 
στην Καινή Διαθήκη (16:9), κατά την οποία 
ένας Μακεδόνας παρουσιάστηκε στον 
Απόστολο Παύλο, παρακαλώντας τον «Έλα 
στη Μακεδονία να μας βοηθήσεις». Σε ποίες 
περιοχές της Μακεδονίας  πήγε ο Απόστολος 
Παύλος; Πήγε στη Νεάπολη (Καβάλα), στους 
Φιλίππους, στην Αμφίπολη, στη Απολλωνία, 
στη Θεσσαλονίκη και στη Βέροια (Πράξεις 
16:11-17:10). Όλες αυτές οι περιοχές αποτελούν 
την ιστορική Μακεδονία και καμία δεν 
βρίσκεται στην Παιονία. Τι είδους απαίτηση 
εγείρεται από ένα Ινστιτούτο των Σκοπίων, 
που αναφέρεται σε περιγραφή της αρχαίας 
Μακεδονίας και στη σημερινή περιοχή της 
σημερινής βόρειας Ελλάδας;

“Η ΜΕΓΑΛΗ …ΦΛΩΡΙΔΑ”
Δεν ξέρω τι θα συμπεραίναμε, εάν ένα μεγάλο 
νησί κοντά στις νοτιοδυτικές ακτές των ΗΠΑ 
άρχιζε να αυτοαποκαλείται Φλώριδα και 
εμφάνιζε σε χαρτονομίσματά του εικόνες 
της από το Disney World, ενώ παράλληλα 
κυκλοφορούσε χάρτες που θα παρουσίαζαν τη 
“Μεγάλη Φλώριδα”!

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΣΤΕΤΤΙΝΙΟΥΣ,1944
Σίγουρα δεν υπάρχει
αμφιβολία για το τι είχε
στο μυαλό του ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ 
Edward Stettinious, όταν στις 26 Δεκεμβρίου 1944 
έγραφε [Πηγή: U.S. State Department, Foreign Re-
lations vol viii,    Washington, D.C., Circular Airgram 
(868.014/26Dec.1944)]:
“Το Υπουργείο (Εξωτερικών) σημείωσε με σημαντικό 
ενδιαφέρον αυξανόμενες προπαγανδιστικές 
διαδόσεις και ημιεπίσημες δηλώσεις υπέρ μιας 
αυτόνομης Μακεδονίας, που προέρχονται κυρίως από 
τη Βουλγαρία, αλλά επίσης και από Γιουγκοσλαβικές 
πηγές παρτιζάνων και άλλων, με την πρόθεση να 
συμπεριληφθούν και ελληνικές περιοχές στο υπό 
διαμόρφωση κράτος. Η Κυβέρνηση των ΗΠΑ 
θεωρεί τις συζητήσεις περί μακεδονικού «κράτους», 
Μακεδονικής «πατρίδας» ή Μακεδονικής «εθνικής 
συνειδήσεως» αδικαιολόγητη δημαγωγία που δεν 
αντιπροσωπεύει εθνική ή πολιτική πραγματικότητα 
και διαβλέπει με τη σημερινή της επανεμφάνιση 
σε μια πιθανή συγκάλυψη επιθετικών προθέσεων 
κατά της Ελλάδας.”

ΕΛΛΗΝΑΣ Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ!
Ο κάτοικος Βουλγαρίας κ. Brunwasser αναφέρει 
στη συνεχεία (συνεχίζει πάντα στην Επιστολή του 
ο Καθηγητής), με έκδηλη καταφρόνηση, ότι η 
Ελλάδα ισχυρίζεται πως ο “Αλέξανδρος Γ΄, ο Μέγας 
Αλέξανδρος είναι .....Έλληνας”. Αυτή η στάση με 
περιπλέκει. Τι “διεκδίκηση” υπάρχει; 
Ο προ-προ-πάππος του Αλεξάνδρου, ο Αλέξανδρος 
Α΄ είχε πιστοποιηθεί ως Έλληνας στην Ολυμπία 
και σύμφωνα με τα λεγόμενα του πατέρα της 
ιστορίας: “Συμβαίνει να γνωρίζω ότι [οι πρόγονοι 
του Αλεξάνδρου] είναι Έλληνες” (Ηρόδοτος 5.22)

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα     
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Ο πατέρας του Αλεξάνδρου, ο Φίλιππος, είχε νικήσει 
σε διάφορα ιππευτικά αθλήματα στην Ολυμπία και 
τους Δελφούς (Πλούταρχος, Αλέξανδρος 4.9; Ηθικά 
105A), που αποτελούν τα πλέον Ελληνικά από όλα 
τα Ιερά της αρχαίας Ελλάδας, στα οποία δεν ήταν 
επιτρεπτή η συμμετοχή μη Ελλήνων σε αγώνες.                                                                                
Γραμμένα με ελληνικά γράμματα, 2.300 χρόνια πριν, 
πιστοποιούν αδιαμφισβήτητα την ελληνικότητα 
των Μακεδόνων και της Μακεδονίας, που με 
τον Αλέξανδρο τον Α΄ έσωσε στις Πλαταιές την 
Ελλάδα, με τον Φίλιππο ετοίμασε το όραμα και 
το στράτευμα και με τον Αλέξανδρο Γ΄ τον Μέγα, 
πέτυχε την κατάλυση της απέραντης και πανίσχυρης 
Περσικής Αυτοκρατορίας, στο όνομα όλων των 
Ελλήνων. Εάν ο Φίλιππος ήταν Έλληνας, δεν ήταν 
επίσης και ο γιός του Αλέξανδρος Έλληνας;
ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΕΥΡΙΠΙΔΗ 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ
Ο Ευριπίδης, ο οποίος πέθανε και ετάφη στη 
Μακεδονία (Θουκυδίδης apud Pal. Anth. 7.45; 
Παυσανίας 1.2.2;  Διόδωρος ο Σικελός 13.103), 
έγραψε το έργο Αρχέλαος, προς τιμή τού προγόνου 
του Αλεξάνδρου, στη Σλαβική  γλώσσα;  Όταν 
έγραψε τις Βάκχες, ευρισκόμενος στην Αυλή του 
Αρχέλαου, δεν το έγραψε στα Ελληνικά, όπως έχει 
διασωθεί   μέχρι τις ημέρες μας; 
Μήπως πρέπει να υποθέσουμε ότι ο Ευριπίδης ήταν 
«Μακεδόνας», που έγραφε στα Σλαβικά (σε μια  
εποχή που αυτή η  γλώσσα δεν υπήρχε) και μετά τα 
έργα του μεταφράστηκαν στα Ελληνικά;  

ΣΕ ΠΟΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΕ Ο 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ;

Ποια ήταν η γλώσσα στην οποία ο Αριστοτέλης 
δίδασκε τον Αλέξανδρο; 
Ποια γλώσσα μετέφερε ο Αλέξανδρος στις 
εκστρατείες του στην Ανατολή; 
Γιατί έχουμε σήμερα αρχαίες επιγραφές στην 
Ελληνική, σε πόλεις που ίδρυσε ο Αλέξανδρος, 

φθάνοντας μέχρι το Αφγανιστάν, και όχι στη 
Σλαβική; 
Γιατί η Ελληνική επικράτησε παντού στην 
Αυτοκρατορία του Αλεξάνδρου, εάν αυτός ήταν 
πραγματικά όχι  Έλληνας αλλά “Μακεδόνας”; 
(σ.σ. εν. εθνικά “Μακεδόνας”)
Γιατί η Καινή Διαθήκη γράφτηκε στην Ελληνική 
και όχι στη Σλαβική;

Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΝ ΘΑ 
ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΣΛΑΒΙΚΑ   
Στη σελίδα 57 της αποκαλούμενης «Επιστολής από 
τη Μακεδονία», υπάρχει φωτογραφία
του συγγραφέα, που στέκεται μπροστά από 
“μπρούτζινο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου 
στην πόλη Πριλέπ”. Συνέχεια στην επόμενη σελίδα     
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Το άγαλμα είναι έκδηλα σύγχρονης κατασκευής, 
αλλά το ερώτημα είναι εάν ο Αλέξανδρος θα 
μπορούσε να διαβάσει την επιγραφή που φέρει 
στη Σλαβική γλώσσα, κάτω από τα πόδια του. Με 
την δεδομένη ιστορικά μεταγενέστερη ανάπτυξη 
της Σλαβικής σε σχέση με την Ελληνική γλώσσα, η 
απάντηση είναι προφανής.

“ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ   ΑΝΟΗΣΙΕΣ”    
ΤΟΥ MATTHEW  BRUNWASSER

Παρά το ότι είναι καλοδεχούμενη η αναφορά του κ. 
Brunwasser σε αρχαιολογικά  θέματα της Παιονίας, η 
εκ μέρους του υιοθέτηση και η προβολή συγχρόνων 
πολιτικών επιδιώξεων των κατοίκων της ως προς την 
χρήση της  ονομασίας Μακεδονία, δεν είναι μόνο 
μη καλοδεχούμενη, αλλά αποτελεί παροχή κακών 
υπηρεσιών προς τους αναγνώστες του περιοδικού 
Archaeology, οι οποίοι φαντάζομαι ότι ενδιαφέρονται 
για ιστορικές αλήθειες. Αλλά τότε, η απόφαση εκ 
μέρους του περιοδικού Archaeology – ενός εντύπου 
του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου των ΗΠΑ - για την 
διάδοση αυτής της ιστορικής ανοησίας, αποτελεί 
εγχείρημα σε βάρος της αξιοπιστίας του.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΤΑΝ ΜΟΝΑΧΑ ΜΙΑ
Ας λεχθεί ακόμη μία φορά: Η περιοχή της 
αρχαίας Παιονίας, ήταν μέρος της Μακεδονικής 
Αυτοκρατορίας, όπως ήταν επίσης η Έφεσος, η 
Τύρος, η Παλαιστίνη, η Μέμφις, η Βαβυλώνα, τα 
Τάξιλαe και δωδεκάδες ακόμη. Όλες αυτές είχαν 

γίνει «Μακεδονικές» για μία περίοδο, αλλά καμία 
από αυτές δεν ήταν ποτέ η «Μακεδονία». 

“ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ” ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ

Ας μου επιτραπεί να περατώσω αυτή τη επεξήγηση 
κάνοντας μία πρόταση, για την επίλυση του 
ερωτήματος της σύγχρονης χρήσεως της ονομασίας 
«Μακεδονία». Η Ελλάδα πρέπει να προσαρτήσει 
την Παιονία, όπως έκανε ο Φίλιππος  Β΄ το 359 π.Χ. 
Αυτό θα φαινόταν αποδεκτό από τους σύγχρονους 
κατοίκους της εν λόγω περιοχής, δεδομένου ότι 
ισχυρίζονται πως είναι Ελληνική, ενστερνιζόμενοι 
το όνομα της Μακεδονίας και του πλέον διάσημου 
τέκνου της. Τότε οι σύγχρονοι κάτοικοι αυτής 
της νέας Ελληνικής περιοχής, θα μπορούσαν να 
ασχοληθούν να μάθουν, να μιλούν και να γράφουν 
Ελληνικά, ας ελπίσουμε τόσο καλά, όσο τα ήξερε 
και ο Μέγας Αλέξανδρος.
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ΕΡΩΤΗΣΗ: Από ποιό χρονικό σημείο 
υπολογίζεται η Υπηρεσία ως πραγματική;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η πραγματική υπηρεσία στο 
Σώμα λογίζεται από την ημερομηνία κατάταξης, 
συμπεριλαμβανομένης της στρατιωτικής 
θητείας, εφόσον υπάρχει.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιοί δικαιούνται το μηνιαίο 
επίδομα των 100 ευρώ για υπηρεσία 
γραφείου;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το επίδομα χορηγείται στο 
ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας 
από 16-04-2007, που έχει τεθεί στην κατάσταση 
υπηρεσίας γραφείου συνέπεια παθήματος 
κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας 
και ένεκα αυτής, καθώς επίσης και στο 
προαναφερόμενο προσωπικό της Ελληνικής 
Αστυνομίας, κατά τον χρόνο αποχής από τα 
καθήκοντά του, συνέπεια τραυματισμού του, 
κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας 
και ένεκα αυτής.
ΕΡΩΤΗΣΗ:Ποιά είναι τα κριτήρια για τις 
τακτικές μεταθέσεις;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι τακτικές μεταθέσεις των 
Αστυνομικών μέχρι και τον βαθμό του 
Αστυνόμου Β΄από μία περιοχή μετάθεσης 
σε άλλη γίνονται κατόπιν αιτήσεως των 
ενδιαφερομένων, η δε προτεραιότητα 
καθορίζεται από τον αριθμό των μορίων 
(μονάδων) που συγκεντρώνει ο Αστυνομικός, 
με βάση τα ακόλουθα αντικειμενικά κριτήρια: 
α) Της απόστασης της έδρας της Γενικής 
Αστυνομικής Δ/νσης Αττικής και Θεσσαλονίκης 
ή της Αστυνομικής Δ/νσης στην οποία υπάγεται 
ο τόπος συμφερόντων του. Προκειμένου 
για νησιωτικές περιοχές η απόσταση 
προσμετρείται από το κύριο λιμάνι του νησιού. 
β) Των ετών υπηρεσίας και προϋπηρεσίας 
του σε καθοριζόμενες από τις διατάξεις του 
παρόντος υπηρεσίες. γ) Της οικογενειακής 
του κατάστασης. Σε περίπτωση συγκέντρωσης 
ίσου αριθμού μορίων, προηγείται ο ανώτερος ή 
αρχαιότερος για κάθε κατηγορία.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Πότε μπορώ να δηλώσω τόπο 
συμφερόντων;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Μέχρι 31 Δεκεμβρίου κάθε 
έτους μπορούμε να δηλώσουμε αλλαγή 
τόπου συμφερόντων στη Γραμματεία της 
υπηρεσίας μας. Δεν χάνονται τα μόρια που 
έχει συγκεντρώσει κάποιος έως τη στιγμή της 
αλλαγής του τόπου συμφερόντων. Τα μόρια 

χάνονται μόνο στη περίπτωση που κοινοποιηθεί 
μετάθεση για τον τόπο συμφερόντων μας και 
ακυρωθεί με αίτηση του ενδιαφερομένου. 
Ως τόπος συμφερόντων του Αστυνομικού 
θεωρείται ο Δήμος ή η Κοινότητα της επιλογής 
του, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί 
εντοπιότητας, εφόσον ο τόπος αποτελεί έδρα 
Αστυνομικής Υπηρεσίας και περιλαμβάνεται 
μεταξύ των κατωτέρω τόπων: α) Του τόπου 
γέννησης ή πολιτογράφησης ή εγγραφής στα 
δημοτολόγια του ιδίου ή της συζύγου του ή 
του πλησιέστερου προς αυτόν τόπο της αυτής 
περιοχής μετάθεσης. β) Του τόπου στον οποίο 
υπηρετεί ο ίδιος ή ο/η σύζυγός του ή διαμένουν 
οι γονείς του ιδίου ή της συζύγου του.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Πότε δικαιούμαι να κάνω αίτηση 
απόσπασης;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αποσπάσεις σε Υπηρεσίες 
της Ελληνικής Αστυνομίας επιτρέπονται στις 
εξής περιπτώσεις: α) Για την άσκηση των 
καθηκόντων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παραγράφου 10 του άρθρου 57 του Ν. 
1943/1991 (Α΄/50). Καθ΄όλη τη διάρκεια της 
απόσπασής τους λογίζεται ότι υπηρετούν στον 
τόπο συμφερόντων τους και ο χρόνος αυτός δεν 
θεμελιώνει δικαίωμα αίτησης μετάθεσης. β) Με 
αίτηση του Αστυνομικού, για σοβαρούς λόγους 
υγείας του ίδιου και για θάνατο και σοβαρούς 
λόγους υγείας, μέλους της οικογενείας του 
και μέχρι δύο (2) μήνες, με δυνατότητα 
παράτασης για δύο (2) μήνες ακόμη εντός του 
ίδιου ημερολογιακού έτους. Ο θάνατος και οι 
σοβαροί λόγοι υγείας δύνανται να αφορούν 
και τους γονείς του ιδίου ή της συζύγου του. 
Στην περίπτωση αυτή προσκομίζονται έγγραφα 
στοιχεία, από τα οποία να προκύπτει ότι δεν είναι 
δυνατή η φροντίδα των ασθενών από άλλα μέλη 
της οικογένειάς τους. γ) Σε περίπτωση σπουδών 
του Αστυνομικού σε Σχολή τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης για την απόκτηση πρώτου 
πτυχίου. Η αίτηση απόσπασης ή ανανέωσης 
αυτής υποβάλλεται το πρώτο 15 νθήμερο του 
μηνός Οκτωβρίου εκάστου έτους, για την 
περιοχή μετάθεσης, όπου εδρεύει η Σχολή και 
διαρκεί μέχρι 31 Οκτωβρίου του επόμενου 
έτους. Η απόσπαση αυτή ανανεώνεται για όσα 
χρόνια προβλέπεται φοίτηση στη Σχολή, συν 
δύο (2) έτη, εφόσον ο Αστυνομικός δεν έχει 
ολοκληρώσει τις σπουδές του.

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα     
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Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ  ΜΑΣ  ΓΙΑ  ΔΙΑΦΟΡΑ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ  ΘΕΜΑΤΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ: Οι πλασματικές υπηρεσίες (μάχιμη 
πενταετία, ΕΚΑΜ, Εκρηκτικοί Μηχανισμοί, 
3/35 Κονδύλη κ.λ.π.) πρέπει να πληρώνονται;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναί. Σύμφωνα με το άρθρο 6 του 
Ν.1902/90 (ΦΕΚ Α-128) επιβάλλεται κράτηση 
υπέρ του Δημοσίου, για την αναγνώριση, ως 
συντάξιμης κάθε υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας 
που λογίζεται ως συντάξιμη από το Δημόσιο 
(στρ. θητεία κ.λ.π.) . Άν κάποια από τις υπηρεσίες 
αυτές υπολογίζεται αυξημένη στο διπλάσιο, οι 
εισφορές καταβάλλονται επίσης αυξημένες στο 
διπλάσιο (άρθρο 6 παρ. 1 και 3 του Ν.1902/90 - 
ΦΕΚ Α-138 σε συνδ. με άρθρα 4 και 8 Ν.2084/92 
ΦΕΚ Α-165). Δηλαδή όποιος έχει καταταγεί 
πριν από την 1-10-1990 δεν πληρώνει για την 
αναγνώριση. Όποιος όμως έχει καταταγεί μετά 
την 1-10-1990 θα πρέπει να καταβάλει εισφορές. 
Επίσης για τα 3/35 του Κονδύλη, όποιος έχει 
καταταγεί πριν την 1-10-1990 δεν πληρώνει 
εισφορές και του αναγνωρίζονται κανονικά. 
Όποιος έχει καταταγεί από 1-10-1990 έως 31-
12-1992 θα πρέπει να καταβάλει εισφορές 
(Ν.1902/1990 - ΦΕΚ Α-138 άρθρο 6 παρ. 3). 
Μετά την 1-1-1993 τα 3/35 του Κονδύλη δεν 
ισχύουν (Ν. 2084/92 άρθρο 9 ΦΕΚ Α-165).

ΕΡΩΤΗΣΗ: Είμαι έγγαμος και ασφαλισμένος 
στο Μ.Τ.Σ. Υποχρεούμαι να πληρώσω το γάμο 
μου;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι εφόσον ο γάμος σου 
τελέστηκε πριν από τις 22-07-2002 υποχρεούσαι 
να καταβάλεις ένα βασικό μισθό υπέρ του 
Ταμείου.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πως θα αναγνωρίσω την 
στρατιωτική μου θητεία και σε ποιες 
περιπτώσεις θα πρέπει να πληρώσω τον 
αναγνωρίσιμο χρόνο;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όσοι θεμελίωσαν 
συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την 31-12-1997 
ή θεμελιώσουν στο εξής, είναι υποχρεωμένοι να 
πληρώσουν το στρατό (ασφαλιστικές εισφορές 
τόσων μηνών, όσοι οι μήνες της στρατιωτικής 
θητείας που αναλογούν στο Β.Μ. του χρόνου 
αυτού ως συντάξιμο).
Σημείωση: Οι κρατήσεις των ασφαλιστικών 
εισφορών είναι συνάρτηση του συνολικού 

χρόνου αναγνώρισης της στρατιωτικής 
θητείας και του Β.Μ. κατά το χρόνο υποβολής 
της αίτησης. Επομένως, όσο μεγαλύτερος 
είναι ο Β.Μ. τόσο περισσότερα πληρώνει. Η 
αναγνώριση γίνεται οποτεδήποτε, ακόμα και 
όταν συνταξιοδοτηθεί ο Αστυνομικός.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Για τις μισθολογικές προαγωγές 
ποιός χρόνος λογίζεται ως πραγματικός;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η πραγματική υπηρεσία στο 
Σώμα από την ημερομηνία κατάταξης και η 
στρατιωτική θητεία εφόσον υπάρχει.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Είμαι Αστυνομικός, δικαιούμαι 
θέση νοσηλείας στα νοσοκομεία και με βάση 
τον κατεχόμενο ή μισθολογικό βαθμό;
AΠΑΝΤΗΣΗ: Ναί, με βάση τον μισθολογικό 
βαθμό, τις αποδοχές του οποίου λαμβάνεις 
διότι οι αντίστοιχες κρατήσεις γίνονται στον 
βαθμό αυτό, δηλαδή τον μισθολογικό. Για 
τον λόγο αυτό κάθε χρόνο στην θεώρηση των 
Βιβλιαρίων Νοσηλείας πρέπει να γίνεται η 
σχετική επισήμανση (π.χ. Μισθολογικός Βαθμός 
Αστυνόμου Α΄ ή Υποδιευθυντού κ.λ.π.).

ΕΡΩΤΗΣΗ: Έχω δύο παιδιά. Μέχρι πότε 
δικαιούμαι την οικογενειακή παροχή;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Μέχρι συμπλήρωσης του 18 
-ου έτους ηλικίας ή του 19 -ου εφόσον φοιτούν 
στο Λύκειο. Επίσης εάν φοιτούν σε ΙΕΚ ή 
Ανώτερες και Ανώτατες Σχολές παρέχεται το 
επίδομα αυτό μόνο κατά το χρόνο φοίτησης, 
όχι όμως πέραν του 24- ου έτους της ηλικίας 
τους. Ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 
31 Δεκεμβρίου του έτους γέννησης και για 
τους φοιτητές η λήξη του ακαδημαϊκού ή 
σπουδαστικού έτους.
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για συνταξιοδοτικά θέματα και 
ζητήματα που αφορούν τα ασφαλιστικά ταμεία 
της ΕΛ.ΑΣ. οι συνάδελφοι να απευθύνονται: 
α) Στο γραφείο συνταξιοδοτικών υποθέσεων 
της ΕΛ.ΑΣ. στην Δ/νση: 4ο Τμήμα Δ/νσης 
Οικονομικών - Μ. Ασίας 9  Τ.Κ. 115 27 Αθήνα 
τηλ. 2100-7778646 και 210-7483683. β) Στο 
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους - Δ/νση Στρ. 
Συντάξεων - Τμήμα α΄- Κάνιγγος 29 Τ.Κ. 101 
10 Αθήνα τηλ. 210-3329100 και 210-3329265.
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                  ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΑΧΙΜΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ

Από πολλούς συναδέλφους, μας τέθηκαν 
διάφορα ερωτήματα και επί πλέον ποιά είναι η 
άποψή μας, για το εάν θα πρέπει να προβούν 
στην αναγνώριση της μάχιμης πενταετίας.
Α) Για να υπολογιστούν ως συντάξιμα πρέπει 
ο Αστυνομικός να συμπληρώσει 25 έτη (24 έτη 
έξι μήνες και  μία ημέρα) πραγματική υπηρεσία. 
Εξαίρεση αποτελούν οι γυναίκες που έχουν τρία 
(3) τουλάχιστον τέκνα ή ενήλικα-ανήλικα τέκνα 
προς εργασία και θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό 
δικαίωμα με 20 έτη υπηρεσίας.
Σημ. : Σε συντρέχουσα περίπτωση καλό είναι 
να απευθυνθεί η ενδιαφερόμενη στη Δ/νση 
Οικονομικών (Μ.Ασίας 9, τηλ. 210-7778646) 
για επιβεβαίωση της αναγνώρισης της μάχιμης 
5 ετίας.
Β) Επίσης για τα πέντε (5) πλασματικά 
μάχιμα, καθώς και για τον χρόνο σε υπηρεσίες 
που λογίζεται διπλάσιος δεν χρειάζεται να 
καταβληθούν εισφορές για όσους έχουν 
καταταγεί στην Αστυνομίας μέχρι 30 
Σεπτεμβρίου 1990. Όσοι κατετάγησαν μετά 
την 1-10-1990 οφείλουν να πληρώσουν διπλές ή 
τριπλές εισφορές, εάν ο χρόνος λογίζεται διπλός 
ή τριπλός.
Άποψή μας, είναι ότι δεν θα πρέπει να 
αναγνωρίσετε την μάχιμη πενταετία, καθόσον 
είμαστε πεπεισμένοι, ότι όπως και στις άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες, έτσι και στην Ελλάδα, 
θα τεθούν πολύ σύντομα και σίγουρα τα 
αμέσως επόμενα χρόνια, όρια ηλικίας. Αυτό 
σημαίνει ότι εάν κάποιος είναι υποχρεωμένος 
να είναι 55 ετών για να συνταξιοδοτηθεί, 
θα έχει συμπληρώσει περισσότερα από 35 
πραγματικά έτη υπηρεσίας και άρα η μάχιμη 
πενταετία δεν θα του είναι χρήσιμη. Πέραν 
τούτου πιστεύουμε ότι η διάταξη αυτού του 
νόμου είναι αντισυνταγματική και θα πρέπει 
να προσβληθεί στα Δικαστήρια με αγωγές από 
τους συναδέλφους που θίγονται σχετικά.
Άς δούμε τώρα τα διάφορα ερωτήματα και τις 
απαντήσεις όπως αυτές δίνονται από την Δ/νση 
Οικονομικών του Αρχηγείου της Ελληνικής 
Αστυνομίας, με τις υπ΄αριθ. 8010/4/17-ιβ από 
18-09-2009 και υπ΄αριθ. 8010/4/17-ιδ από 22-09-
2009 ερμηνευτικές εγκυκλίους.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πότε ισχύει η μάχιμη πενταετία;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο διπλασιασμός των χρόνων 
υπηρεσίας (μάχιμη πενταετία) ισχύει εφόσον η 
έξοδος από την υπηρεσία του ενδιαφερομένου 
γίνει με αίτησή του, εφόσον: α) Συμπληρώσει 
πραγματική 25 ετή υπηρεσία στην Ελληνική 
Αστυνομία. β) Συμπληρώσει 25 ετή υπηρεσία 
προσμετρούμενης και της στρατιωτικής 
υπηρεσίας που έχει αναγνωρισθεί με πράξη 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. γ) 
Συμπληρώσει 25 ετή υπηρεσία (θεμελίωση 
συνταξιοδοτικού δικαιώματος) εφαρμοζόμενων 
των διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης. 
δ) Συμπληρώσει το 55 έτος της ηλικίας 
ανεξαρτήτως εάν συμπληρώσει τον ελάχιστο 
χρόνο υπηρεσίας (25 ετία).
ΕΡΩΤΗΣΗ: Ο χρόνος υπηρεσίας που 
υπολογίζεται διπλάσιος (μάχιμη πενταετία) 
εφόσον καταβληθούν οι ασφαλιστικές 
εισφορές, προσαυξάνει το επίδομα χρόνου και 
τον μισθολογικό βαθμό;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο υπολογιζόμενος χρόνος 
υπηρεσίας στο διπλάσιο (μάχιμη πενταετία) 
λογίζεται ως πραγματική συντάξιμη υπηρεσία 
μόνο για τον κανονισμό της σύνταξης και ως 
τέτοια δεν προσαυξάνει το επίδομα χρόνου 
υπηρεσίας, ούτε και τον μισθολογικό βαθμό 
(άρθρο 40 του Π.Δ. 169/07).
ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιά θεωρείται πλήρης 
πραγματική συντάξιμη υπηρεσία και ποιός 
θεωρείται πλήρης συντάξιμος χρόνος 
υπηρεσίας, για όσους κατατάχθηκαν από 01-
10-1990 και μετά; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Πραγματική συντάξιμη 
υπηρεσία είναι όλος ο χρόνος που διανύεται με 
τη στρατιωτική ιδιότητα, καθώς και ο χρόνος 
φοίτησης στις παραγωγικές σχολές, εφόσον 
καταβλήθηκαν οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές 
εισφορές. Επίσης, συντάξιμη λογίζεται και κάθε 
υπηρεσία που έχει παρασχεθεί στο Δημόσιο, 
στους Ο.Τ.Α. και τα άλλα Ν.Π.Δ.Δ., στον 
ιδιωτικό τομέα και ο χρόνος της στρατιωτικής 
υπηρεσίας γενικά, με την προϋπόθεση ότι 
καταβλήθηκαν οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές 
εισφορές (άρθρο 8 του Ν.2084/92 και άρθρα 
36 & 37 του Π.Δ. 169/07). Πλήρης συντάξιμος 
χρόνος θεωρείται η 35 ετής πραγματική 
συντάξιμη υπηρεσία.
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ΕΡΩΤΗΣΗ: Μπορώ εάν επιθυμώ να 
αναγνωρίσω αργότερα την μάχιμη πενταετία;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν υπάρχει χρονικός 
περιορισμός από τον Ν.3513/06. Έτσι 
οποτεδήποτε ανακαλέσετε την δήλωση για 
μη παρακράτηση εισφορών, η υπηρεσία θα 
αρχίσει να σας παρακρατά τις εισφορές για 
την αναγνώριση της πενταετίας. Δηλαδή θα 
μπορείτε αυτό να το πράξετε 5 έτη πριν βγείτε 
στην σύνταξη και εφόσον σας χρειάζεται αυτή 
η αναγνώριση της πενταετίας.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Μπορώ να αναγνωρίσω 2 ή 3 
χρόνια και όχι όλη την πενταετία και πόσες θα 
είναι οι δόσεις που θα πρέπει να καταβάλλω; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι. Μπορείτε με δήλωσή σας 
στην Δ/νση Διαχείρισης Χρηματικού / Α.Ε.Α. 
να διακόψετε την κράτηση όποτε εσείς το 
θελήσετε. Όσο για τις δόσεις αυτές θα είναι 
όσοι και οι μήνες που θα αναγνωρίσετε. πχ εάν 
αναγνωρίσετε 5 έτη οι δόσεις θα είναι 60. Εάν 
αναγνωρίσετε 3 έτη οι δόσεις θα είναι 36 κ.ο.κ.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Εάν αναγνωρίσω την μάχιμη 
πενταετία και όταν βγω στην σύνταξη δεν 
μου χρειάζεται, δικαιούμαι να αιτηθώ την 
απόδοση αυτών των κρατήσεων;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το Γενικό Λογιστήριο του 
Κράτους, με το υπ' αριθ. 102459/0092 από 24-07-
2007 έγγραφό του προς την Δ/νση Οικονομικών 
του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. γνωρίζει ότι δεν 
είναι δυνατή επιστροφή εισφορών κράτησης για 
κύρια σύνταξη υπέρ του Δημοσίου, καθόσον 
αυτό δεν προβλέπεται από καμία διάταξη της 
συνταξιοδοτικής νομοθεσίας.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 
απευθύνεστε στην Δ/νση Οικονομικών του 
Α.Ε.Α. στο τηλέφωνο 210-6981078.
 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
Υπογράφηκε και δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως  ο Νόμος 3710/2008 άρθρο 
12 παρ. 2 (ΦΕΚ 216/2008) που αφορά τη 
μετατροπή των αδειών ικανότητας οδήγησης 
που εκδίδονται από την Ελληνική Αστυνομία, 
σε άδειες οδήγησης αντίστοιχων κατηγοριών 
χωρίς θεωρητική εξέταση. Έτσι μπορούν να 
μετατραπούν οι άδειες ικανότητας οδήγησης 
υπηρεσιακού οχήματος που έχουν εκδοθεί και 

θα εκδοθούν από την ΕΛ.ΑΣ., σε αντίστοιχων 
κατηγοριών αδειών οδήγησης αυτοκινήτων, 
τρίτροχων οχημάτων και μοτοσυκλετών, χωρίς 
θεωρητική εξέταση και δοκιμασία προσόντων 
και συμπεριφοράς. Το σχετικό αίτημα, θα 
υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο εφόσον 
είναι εν ενεργεία αστυνομικός, συνοριακός 
φύλακας ή ειδικός φρουρός και δεν εκκρεμεί 
σε βάρος του το διοικητικό μέτρο της οριστικής 
αφαίρεσης της υπηρεσιακής άδειας. Για την 
μετατροπή οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται 
στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών 
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου 
κατοικίας τους με τα εξής δικαιολογητικά:
1.Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση με τα ατομικά 
τους στοιχεία.
2.Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης (ως 
έχει).
3.Φωτοαντίγραφο Υπηρεσιακής Ταυτότητας.
4.Μία φωτογραφία τύπου Διαβατηρίου (με  
πολιτική περιβολή).
5.Αποδεικτικά καταβολής στη Δ.Ο.Υ. (ως 
έχουν).
6.Αποδεικτικά καταβολής υπέρ Δημοσίου (ως 
έχουν).
7.Βεβαίωση της Υπηρεσίας έκδοσης (ΕΛ.
ΑΣ.) της άδειας οδήγησης ότι αυτή εκδόθηκε 
σύμφωνα με το Π.Δ. 19/95 (ΦΕΚ. 15/Α) και 
δεν εκκρεμεί σε βάρος του διοικητικό μέτρο 
οριστικής αφαίρεσης της άδειας.
8. Βεβαίωση της υπηρεσίας στην οποία υπηρετεί 
ο ενδιαφερόμενος ότι είναι εν ενεργεία και 
απασχολήθηκε ως οδηγός της κατηγορίας που 
κατέχει.
9.Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της 
Υπηρεσιακής άδειας οδήγησης.

Σε περίπτωση μετατροπής άδειας ικανότητας 
οδήγησς υπηρεσιακού οχήματος των 
κατηγοριών Γ΄, Γ+Ε, Δ και Δ+Ε πλέον των 
παραπάνω απαιτούνται:  α) Δύο πιστοποιητικά 
υγείας (παθολόγου και οφθαλμιάτρου) και 
τέσσερις φωτογραφίες (με πολιτική περιβολή). β) 
Αποδεικτικό καταβολής υπέρ του λογαριασμού 
του Ν.638/70 όπως ισχύει, για την ιατρική 
εξέταση.
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Για πληροφορίες, σχετικά με  συνταξιοδοτικά 
θέματα και ζητήματα που αφορούν τα 
ασφαλιστικά ταμεία της ΕΛ.ΑΣ., να 
απευθύνεστε:
1)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.
2) Γενικό Λογιστήριο του Κράτους - Δ/νση Στρ. 
Συντάξεων – Τμήμα α΄ Κάνιγγος 29 Τ.Κ.10110 
Αθήνα τηλ.2103329100 και 2103329265

Συνάδελφοι. Φίλες και Φίλοι. Από το περιοδικό 
μας «Δύναμη», θα συνεχίζουμε να σας 
ενημερώνουμε για όλα τα σοβαρά θέματα 
για τα οποία, σύμφωνα με ερωτήματα που 
μας απευθύνετε δείχνετε έντονο ενδιαφέρον. 
Από την ιστοσελίδα μας, www.ipathessa-
loniki.gr μπορείτε να ενημερώνεστε για μια 
σειρά σοβαρών και επίκαιρων υπηρεσιακών 
και άλλων θεμάτων. Εάν κάποιο θέμα σας 
απασχολεί έντονα και πιστεύετε ότι απασχολεί 
και άλλους συναδέλφους, στείλτε το, στο e-mail: 
VASILAKIS.H@HOTMAIL.COM ή στο fax: 
2310-776414 ή με επιστολή στην Δ/νση: Διεθνής 
Ένωση Αστυνομικών – Τοπική Διοίκηση 
Νομού Θεσσαλονίκης – Μοναστηρίου 326 Τ.Κ. 
546 28  Θεσσαλονίκη και εμείς θα φροντίσουμε 
να δώσουμε απάντηση μέσα από το περιοδικό 
μας και το μέσα από το site της Ένωσής μας.

ΔΡΟΣΟΣ Στέργιος
Μέλος του Δ.Σ. της

Ε.Α.Υ.Ν. Θεσσαλονίκης

ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ 
ΠΡΑΣΙΝΑ…ΑΛΟΓΑ

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι.
Ήρθαν τα μέτρα: Ασφαλιστικό, πάγωμα 
μισθών, οι γυναίκες απαγορεύεται να γίνουν 
μητέρες, κινδυνεύουμε να μην παίρνουμε 
μισθούς και συντάξεις και άλλα όμορφα!!
Και από την άλλη πλευρά έχουμε τους 
Συνδικαλιστές, της προσωρινής συντεχνιακής 
πλειοψηφίας, εδώ στην Θεσσαλονίκη ξέρετε 
όλοι ποιους λέω, αυτούς τους νέους και 
ωραίους, με τα παχιά λόγια, να είναι «χαμένοι» 
το που …. ούτε και εγώ ξέρω.
Ξυπνήστε συνάδελφοι, να βγούμε στους 
δρόμους να φωνάξουμε, να συγκρουστούμε με 
όποιους χρειαστεί, να κάνουμε ακόμη και λευκή 
απεργία αν αυτό κριθεί σκόπιμο και όλοι μαζί, 
να διώξουμε από τη ζωή μας, τους «άχρηστους» 
που μας διοικούν και τους «κουρασμένους» που 
αποφασίζουν για το μέλλον των οικογενειών 
μας.  Εύχομαι το νέο έτος 2010 να δώσει: φώτιση 
στους Κυβερνώντες, αξιοσύνη στην ηγεσία της 
Ελληνικής Αστυνομίας και λίγη τσίπα στις 
σημερινές ηγεσίες του συνδικαλισμού μας. 
Υγεία και ευτυχία σε όλους τους συναδέλφους 
και τις οικογένειές τους. Χρόνια Πολλά.

Κάντε κλικ στο: www.ipathessaloniki.gr

«Στην Δημοκρατία ο διάλογος 
είναι ανοικτός και η κριτική 
δημόσια»
ΚΑΤΣΑΡΟΣ Σωτήριος.
Δικηγόρος Αθηνών 
Συνταγματολόγος / Ποινικολόγος.
Νομικός Σύμβουλος της 
Τοπικής Διοίκησης I.P.A. Νομού 
Θεσσαλονίκης
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ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ Δημήτριος
π. Πρόεδρος Ε.Α.Υ.Ν. Θεσσαλονίκης                                          
π. Μέλος Εκτελεστικής Γραμματείας Π.Ο.ΑΣ.Υ.
Μέλος  Δ.Σ. της Ε.Α.Υ.Ν. Θεσσαλονίκης.                  
Αντιπρόσωπος της Ε.Α.Υ.Ν.Θ. στην Π.Ο.ΑΣ.Υ.                
Αντιπρόεδρος Τοπικής Διοίκησης I.P.A Θεσ/νίκης                       
e-mail: dimitrischrysoulas@hotmail.com Τηλ. 6979972000

1. Εμπρός,  ας αλλάξουμε  τώρα!!!!
Καλή δύναμη στην πολύ δουλειά που περιμένει την νέα πολιτική και φυσική ηγεσία της Ελληνικής 
Αστυνομίας. Προσδοκία και ευχή όλων μας είναι να επιτύχουν στην ομολογουμένως δύσκολη 
αποστολή τους συμβάλλοντας τα μέγιστα στην πορεία μας προς το μέλλον χτίζοντας μια αστυνομία 
άκρως δημοκρατική και σύγχρονη.
Αναμφισβήτητα το έργο τους είναι δύσκολο και θα χρειαστεί πολύς κόπος και χρόνος, όμως 
είναι επιτακτική πλέον η ανάγκη για βαθιές τομές στο χώρο της αστυνομίας προκειμένου να 
δημιουργηθούν οι συνθήκες εκείνες καθώς και η δυναμική που θα ωθήσει τα πράγματα προς 
τα εμπρός. Τόσο ο χώρος της αστυνομίας όσο και η ίδια η κοινωνία δεν αντέχουν άλλους 
πειραματισμούς και μπαλώματα, η κάθε παρέμβαση που θα γίνεται θα πρέπει να είναι μέρος ενός 
συνολικού σχεδίου αναμόρφωσης του υπάρχοντος πλαισίου λειτουργίας της αστυνομίας και όχι 
αποτέλεσμα σπασμωδικών κινήσεων υπό το κράτος τυχών πιέσεων κυρίως από τα Μ.Μ.Ε., και 
προπάντων όχι κινήσεις στη λογική «κρύψτε τους γιατί τους σκοτώνουνε», αυτό ως γεγονός από 
τη μια πλευρά στη συνείδηση του κόσμου θα λειτουργήσει ως δημόσια  παραδοχή πως τίποτε δεν 
λειτουργεί και πως όλα είναι διαβρωμένα στο χώρο της αστυνομίας, κάτι που φυσικά δεν ισχύει, 
και από την άλλη πλευρά έτσι καταρρακώνεται σε μέγιστο βαθμό το ηθικό του αστυνομικού 
προσωπικού δημιουργώντας επιπρόσθετα προβλήματα.
Μεγάλη και ιστορική ευθύνη επιφύλαξε η μοίρα σ΄ αυτή τη χρονική συγκυρία κυρίως στην πολιτική 
ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, που δεν είναι άλλη από την αναγέννηση του πολύπαθου αυτού 
οργανισμού.Μια αναγέννηση όμως που κεντρικό και κυρίαρχο ρόλο θα πρέπει να έχει ο άνθρωπος, 
ο αστυνομικός μια και γύρω από αυτόν θα πρέπει να χτιστεί το νέο αστυνομικό οικοδόμημα αλλά 
και ο πολίτης στον οποίο θα πρέπει ν΄ απευθυνόμαστε.
Θα πρέπει να μη διστάσει να συγκρουστεί με καθεστωτικές αντιλήψεις, να μην κάνει συμβιβασμούς 
να προτάξει το συλλογικό συμφέρον, ποτέ άλλοτε, τουλάχιστον στο πρόσφατο παρελθόν δεν 
ήταν τόσο ευνοϊκές οι συνθήκες για τη λήψη και πραγματοποίηση αποφάσεων που θα μπορούσαν 
να χαρακτηριστούν και ως «επανάσταση» για τα αστυνομικά πράγματα της χώρας μας. Καμιά 
αλλαγή δεν είναι εύκολη, η αλλαγή μπορεί να συνεπάγεται και προσωπικές απώλειες και αυτό 
είναι συνήθως το σημείο όπου αρχίζουν τα δύσκολα. 
Το νέο και σύγχρονο δεν πρέπει να τρομάζει ούτε να φοβίζει κανένα μας, αρκεί αυτό το νέο 
να προάγει και να ενδυναμώνει διασφαλίζοντας το σύνολο των δημοκρατικών αρχών και αξιών 
που διέπουν την μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών της κοινωνίας μας η οποία και προφανώς 
απεχθάνεται κάθε μη δημοκρατική έκφραση απ’ όπου και αν αυτή προέρχεται. Αυτοί που συνήθως 
δυσανασχετούν ή αντιδρούν στις αλλαγές είναι αυτοί που είναι βολεμένοι με την υπάρχουσα 
κατάσταση. Οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει να κατανοήσουν πως τα πλεονεκτήματα της αλλαγής 
υποσκελίζουν τα μειονεκτήματα του να συνεχίσουν στην υπάρχουσα κατάσταση.
Οι άνθρωποι αλλάζουν: όταν υποφέρουν αρκετά, όταν ξέρουν – γνωρίζουν αρκετά, όταν 
εισπράξουν αρκετά. Το κριτήριο όμως των αλλαγών δεν πρέπει να είναι τα μικροσυμφέροντα 
«συντεχνιών» ή των ολίγων ,αλλά οι επιταγές της εποχής για τους πολλούς με το βλέμμα πάντα 
στραμμένο στο μέλλον.
Στην μεγάλη αυτή προσπάθεια ο ρόλος σχετικών επιστημόνων θα πρέπει να είναι καθοριστικός 
και δεσμευτικός, καθώς επίσης θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι προτάσεις και οι απόψεις του 
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συνδικαλιστικού μας κινήματος, καθώς η γνώση των διαφόρων ζητημάτων προερχόμενη μάλιστα 
εκ των έσω θα μπορέσει να προσφέρει πάρα πολλά στην καλύτερη κατανόηση κάποιων δεδομένων. 
Όλες οι αλλαγές δεν συνεπάγονται βελτίωση, αλλά χωρίς τις αλλαγές δεν μπορεί να υπάρξει 
βελτίωση. Αν θέλουμε να φύγουμε προς τα εμπρός πρέπει να αλλάξουμε, παραμένοντας στα ίδια 
δεν πρόκειται να εξελιχθούμε σε αυτό που θέλουμε.

2. Ο επόμενος να ετοιμάζεται.
Σε προγενέστερο άρθρο μου αναφερόμενος σε ενέργειες μελών του Δ.Σ. του σωματείου μας που 
αποτελούν την πλειοψηφούσα τάση στο Δ.Σ., είχα αναφέρει χαρακτηριστικά πως « δεν παύουν 
να μας εκπλήσσουν αρνητικά με τις ενέργειές τους». Δυστυχώς, για μια ακόμη  φορά με τις 
ενέργειές τους δύο από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του σωματείου μας, κατάφεραν να 
προβληματίσουν επιφέροντας ένα πολύ βαθύ πλήγμα στο είδη σοβαρά τραυματισμένο «σώμα» του 
συνδικαλιστικού κινήματος και ειδικότερα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Θεσσαλονίκης. 
Αγαπητοί  συνάδελφοι, όταν ο μέχρι πριν λίγους μήνες  πρόεδρος του σωματείου των αστυνομικών 
της Θεσσαλονίκης και μετέπειτα  αντιπρόεδρός του , «τοποθετείται» στην προσωπική ασφάλεια  
του Υφυπουργού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, και στη δεύτερη περίπτωση  όταν άλλο 
ένα μέλος του Δ.Σ. του ιδίου σωματείου «πηγαίνει» σε βουλευτή , αυτά δεν είναι απλά ζητήματα  
που μπορεί να θίγουν επιφανειακά το τεράστιο κεφάλαιο που λέγεται συνδικαλισμός. Απεναντίας 
πρόκειται για πολύ σοβαρά ζητήματα  που αγγίζουν με αρνητικό τρόπο την καρδιά της έννοιας του 
συνδικαλισμού και παράλληλα ανοίγουν το θέμα για το πώς αυτός πρέπει να ασκείται. Εξ υπαρχής 
θα ήθελα να γίνει κατανοητό πως οι δυο αυτές περιπτώσεις με απασχολούν μόνο συνδικαλιστικά 
και οι λόγοι είναι προφανείς. Για την άσκηση του συνδικαλιστικού λειτουργήματος κυρίαρχα 
στοιχεία πρέπει να είναι η προσφορά στο συνάδελφο, η ανιδιοτέλεια, και η καθαρότητα σε αρχές 
και αξίες. Έχει γραφεί και έχει ειπωθεί κατά κόρον από εκλεγμένους συνδικαλιστές, για την «τιμή 
που κάνουν οι συνάδελφοι  σε κάθε έναν από εμάς δίνοντάς μας τη ψήφο τους», άλλοτε πάλι  «ότι 
θα τιμήσουμε τη ψήφο των συναδέλφων ορθώνοντας το ανάστημά μας ενάντια στην ανάλγητη 
εξουσία διεκδικώντας με αυτοθυσία  τα πάγια δίκαια αιτήματά του κλάδου μας» ,άλλες φορές 
«ότι εμείς είμαστε οι καταλληλότεροι  για τη δουλειά αυτή από κάποιους άλλους» ,και πολλά άλλα 
που ως ακούσματα μπορεί να είναι εύηχα και μεγαλοπρεπή ,ως στάση ζωής όμως αποδεικνύεται 
δυστυχώς πως κάποιοι από αυτούς που τα διακήρυτταν και ατυχώς ακόμη !!τα διακηρύττουν,  
καταφανώς και προκλητικά τηρούν  στάση εκ διαμέτρου αντίθετη. Οι δυο αυτοί συνδικαλιστές 
έκαναν τη  συγκεκριμένη επιλογή, οι συνάδελφοι είναι αυτοί που θα κρίνουν την ενέργειά τους αυτή 
επιβραβεύοντάς τους ή αποδοκιμάζοντάς τους στις επόμενες εκλογές με την ψήφο τους, εκείνο όμως 
που πληγώνει βαρύτατα το συνδικαλιστικό κίνημα και δεν μπορεί να μείνει άκριτο είναι οι συνέπειες 
τέτοιων ενεργειών. Τέτοιες ενέργειες κατά γενική ομολογία είναι αυτές που διαμορφώνουν «κλίμα» 
απαξίωσης και αποδυνάμωσης του συνδικαλιστικού κινήματος διώχνοντας μακριά τους υγιώς 
σκεπτόμενους συναδέλφους καθώς παγιώνονται απόψεις του τύπου πως « οι συνδικαλιστές κοιτούν 
μόνο την πάρτη τους» και πως «όλοι όσοι ασχολούνται με το συνδικαλισμό το κάνουν για προσωπικό 
τους όφελος», και επίσης την εντελώς ισοπεδωτική άποψη, «έλα μωρέ τώρα ,όλοι τους ίδιοι είναι». 
Συνδικαλιστικά τέτοιου είδους ενέργειες είναι απαράδεκτες, καταδικαστέες και δεν είναι αυτές που 
αρμόζουν σε όποιον θέλει να διατηρήσει την απόλυτη ελευθερία της σκέψης του και το αδέσμευτο 
των αποφάσεών του. Είναι τελείως αστείο, καθώς θεωρητικά αλλά και πρακτικά είναι ασύμβατο, 
δεν μπορείς να κάνεις συνδικαλισμό όταν ψυχικά και σωματικά βρίσκεσαι δίπλα σε αυτόν που πρέπει 
να κρίνεις για τις πράξεις ή τις παραλήψεις του. Αυτό μόνο αν είσαι «πνιγμένος» από έπαρση και 
αλαζονεία  δεν μπορείς να το αντιληφθείς. Στο σημείο αυτό επιβάλετε να πω υπερτονίζοντας μάλιστα 
πως,  όχι κύριοι δεν είμαστε όλοι ίδιοι, και αυτό μπορείτε να το δείτε εξετάζοντας τη διαδρομή του 
καθενός μας και τη στάση που κράτησε ο καθένας από εμάς σε στιγμές δύσκολες και επίπονες τόσο 
σε συνδικαλιστικό επίπεδο όσο και σε προσωπικό, και σε ότι με αφορά προσωπικά πρέπει να τονίσω 
πως δεν πρόκειται να ανεχθώ καταστάσεις οι οποίες πληγώνουν καταστατικές αρχές και προσωπικές 
αξίες, άλλωστε οι αθλιότητες που έχουν διακινήσει τα γνωστά σε όλους τους συναδέλφους πλέον 
αστεία ανθρωπάρια προκειμένου να με πλήξουν συνδικαλιστικά  έχουν πέσει στο κενό καθώς τους 
έχουν διαψεύσει τα ίδια τα γεγονότα. Σε όλους αυτούς που θα τους εξυπηρετούσε μια ενδεχόμενη 
αποχή μου από τα συνδικαλιστικά πράγματα τους λέω λοιπόν πως ματαιοπονούν, καθώς τόσο η 
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δική μου παρουσία όσο και πολλών άλλων συναδέλφων που μοιραζόμαστε τις ίδιες ανησυχίες για 
το παρόν και το μέλλον του αστυνομικού σώματος, η παρουσία μας στα συνδικαλιστικά δρώμενα  
θα είναι ακόμη πιο δυναμική και παρεμβατική σε κάθε περίπτωση. Οι δυο συνδικαλιστές πήραν μια 
απόφαση, το επόμενο βήμα τους θα έπρεπε να είναι μια παλικαρίσια στάση ευθύνης απέναντι σε 
όσους συναδέλφους τους ψήφισαν αλλά και έναντι της δικής τους συνδικαλιστικής ιστορίας, μικρής 
ή μεγάλης δεν έχει σημασία, για λόγους δεοντολογίας να παραιτηθούν από μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Σωματείου και να ακολουθήσουν το δρόμο τους ήρεμοι και ήσυχοι. Κι εν πάση 
περιπτώσει αφού θεωρούσαν πως δεν υπήρχε αν θέλετε ζήτημα «συνδικαλιστικής τάξεως» γιατί ο 
ένας εξ αυτών έσπευσε να παραιτηθεί από τη θέση του Αντιπροέδρου και να μείνει απλό μέλος, 
προφανώς ακούγονταν πολύ «βαρύ» συνδικαλιστικά ο π. πρόεδρος και τώρα Αντιπρόεδρος της 
Ε.Α.Υ.Ν.Θ. να είναι στη φρουρά του Υφυπουργού. Μεγάλη εντύπωση όμως προκαλεί και η στάση 
των υπολοίπων επτά(7) μελών που ανήκουν στο ίδιο μπλοκ ιδεών και αλληλοστηρίζονται εντός του 
Δ.Σ., αγαπητοί συνάδελφοι σας πληροφορώ πως αντιδρούν σαν να μη συμβαίνει τίποτε απολύτως 
, όλα μια χαρούλα. Θα είχε πάντως ενδιαφέρον κάποτε να μαθαίναμε την άποψη του Προέδρου 
του Σωματείου μας για το ζήτημα αυτό. Επίσης μεγάλο ενδιαφέρον θα είχε και η άποψη του Γ. 
Γραμματέα του Σωματείου μας, ομοίως και οι απόψεις των α΄, β΄ αντιπροέδρων και των υπολοίπων 
μελών του διοικητικού συμβουλίου που συμπλέουν σ΄ αυτό το ταξίδι αποκατάστασης απομάχων. 
Δεν μπορείτε κύριοι πάντα να κρύβεστε , ήρθε η ώρα που πρέπει να μιλήσετε στους συναδέλφους για 
το μεγάλο αυτό ζήτημα , όλοι περιμένουμε επιτέλους να σας ακούσουμε, ελάτε λοιπόν μην αργείτε 
μη διστάζετε, εδώ που τα φτάσατε τα πράγματα δεν έχετε άλλη διέξοδο, και για να μην κουράζεστε 
σας λέω πως ο πιο σύντομος δρόμος είναι ο δρόμος της αλήθειας. Πρέπει να πάρετε θέση, να βγείτε 
στο «φώς» τέρμα πια οι κουρτίνες και το κρυφτούλι. Οι συνάδελφοι ζητούν εξηγήσεις. 
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3. Ιατρικές «επιτροπές» ψυχικής υγείας.
Οι υπηρεσιακές ιατρικές «επιτροπές» που πραγματοποιούσαν τον ιατρικό έλεγχο ψυχικής υγείας του 
αστυνομικού προσωπικού, ανέστειλαν προς το παρών τη λειτουργία τους. Ελπίζουμε το πολύ σοβαρό αυτό 
ζήτημα να αντιμετωπιστεί με την πρέπουσα σοβαρότητα διασφαλίζοντας όλα τα εμπλεκόμενα μέρη μέχρι 
κεραίας. Από τη μέχρι τώρα λειτουργία του νέου αυτού εγχειρήματος έχει προκύψει σωρεία ερωτημάτων.  
α) Αν υπάρχει η προβλεπόμενη ψυχιατρική υλικοτεχνική υποδομή;                                           
β) Ο χρόνος εξέτασης του κάθε ατόμου είναι ικανός για διεξαγωγή τελικού ιατρικού συμπεράσματος;
γ) Εάν διαπιστωθεί κάποιο πρόβλημα ψυχικής υγείας αρκεί μια επανεξέταση μετά από ένα έτος και η 
μετακίνησή του σε μη μάχιμη υπηρεσία;  
δ) Οι «επιτροπές» αυτές είναι μόνο διαγνωστικές;
ε) Το ιατρικό απόρρητο  πως διασφαλίζεται στις περιπτώσεις αυτές; Το ζήτημα αυτό είναι τεράστιο και 
πρέπει να απασχολήσει σε βάθος τον κ. Υπουργό διότι ο κίνδυνος της απομόνωσης και περιθωριοποίησης 
συναδέλφων είναι ένα πολύ πιθανό ενδεχόμενο. Γνωρίζοντας την ευαισθησία του κ. Υπουργού σε θέματα 
κοινωνίας , αλληλεγγύης και δικαίου, θεωρώ πως και την παράμετρο αυτή θα τη διασφαλίσει κατά τον 
καλύτερο τρόπο.   Ευελπιστούμε στη λύση όλων εκείνων των προβλημάτων προκειμένου να καταστεί το 
όλο εγχείρημα ως το πλέον αξιόπιστο, διότι δεν είναι λίγοι οι συνάδελφοι που προσφεύγουν στη δικαιοσύνη 
έχοντας ως κύριο επιχείρημα τις  υπέρ τους  ψυχιατρικές γνωματεύσεις δημοσίων νοσοκομείων. Χρειάζεται 
ιδιαίτερη προσοχή στην προσέγγιση ιατρικών θεμάτων  πόσο δε μάλλον σε ζητήματα ψυχικής υγείας, είναι 
πολύ σκληρό να προβληματίζεις ανθρώπους χωρίς λόγο στο υπηρεσιακό τους περιβάλλον, στο οικογενειακό 
τους περιβάλλον, στο ευρύτερο φιλικό και συγγενικό περιβάλλον.Θεωρώντας πως κάποια στιγμή θα 
επαναλειτουργήσουν οι ιατρικές αυτές «επιτροπές» προφανώς σε νέα βάση και λαμβάνοντας υπόψη όλα 
τα ψυχιατρικά ¨στάνταρ¨ απαρεγκλίτως, θα ήταν δίκαιη κατά την άποψή μου η επανεξέταση όλων εκείνων 
των συναδέλφων που θεωρούν πως «αδικήθηκαν», έτσι ώστε να αρθεί κάθε αίσθημα μεροληψίας σε βάρος 
τους. Τέλος, πιστεύω πως την τελική γνωμάτευση-απόφαση για την καταλληλότητα ή μη του αστυνομικού 
να φέρει όπλο πρέπει να τη λαμβάνει τριμελής επιτροπή ψυχιάτρων και όχι μόνο ένας ιατρός. 

4. ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ   ή   ΣΥΝΔΙΚΑ «ΛΗΣΤΕΣ»;     
Κατά καιρούς έχει χυθεί πολύ μελάνι σε αναλύσεις και απόψεις για το συνδικαλιστικό κίνημα στην αστυνομία. 
Πολλούς, εντός και εκτός της αστυνομίας έχει απασχολήσει ιδιαίτερα ο τρόπος με τον οποίο «λειτουργούν» 
οι συνδικαλιστές της. Έχει ιδιαίτερη αξία να δούμε αν κινούνται μέσα στα αυστηρά εκείνα ηθικά όρια, 
δεσμευτικά κατά την άποψή μου, ως εκπρόσωποι των εργαζομένων ή ως μάνατζερ του εαυτού
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τους; Στο συνδικαλισμό όπως και σε άλλους τομείς της δημόσιας ζωής ενίοτε εμφανίζονται στο 
προσκήνιο άνθρωποι που είτε γιατί οι περιστάσεις το έφεραν είτε γιατί οι διάφορες συγκυρίες 
«επέβαλαν» την παρουσία τους. Οι άνθρωποι αυτοί κατ΄ ανάγκη δεν πρέπει να θεωρούνται ούτε 
ακατάλληλοι ούτε ανίκανοι, για να ισχύσουν όμως τα προηγούμενα θα πρέπει απαραιτήτως οι 
άνθρωποι αυτοί να προέρχονται από το χώρο του συνδικαλισμού να έχουν τη δική τους πορεία 
στους «αγώνες» του κινήματος, να έχουν διαμορφώσει ένα συγκεκριμένο συνδικαλιστικό προφίλ, 
και το βασικότερο να έχουν καθιερωθεί για όλα τα παραπάνω στη συνείδηση των συναδέλφων, ως  
εκείνοι στους οποίους μπορούν οι συνάδελφοι να αναθέσουν το βαρύ καθήκον της εκπροσώπησής 
τους, να είναι δηλαδή αυτόφωτοι και να έχουν χαρακτήρα. 
Στο συνδικαλισμό όπως και σε κάθε ενασχόληση με τα «κοινά», όλοι κρίνονται για τις πράξεις η τις 
παραλήψεις τους από το αποτέλεσμα και όχι από τις προθέσεις τους.
Δυστυχώς όμως υπάρχουν συμπεριφορές συνδικαλιστών οι οποίες αφενός τραυματίζουν το 
κίνημα και αφετέρου πολλές φορές τις χρησιμοποιούν διάφοροι «καλοθελητές» προκειμένου να τις 
εμφανίσουν ως μια γενικευμένη κατάσταση προκειμένου έτσι να μη ξεχωρίσει  η διαφορετική στάση  
ορισμένων.
Δεν είναι λίγοι αγαπητοί συνάδελφοι, αυτοί που ασχολήθηκαν με τα κοινά της  αστυνομίας ως νέοι 
και ελπιδοφόροι, ακομμάτιστοι και ανένταχτοι, με σκοπό να οδηγήσουν τα συνδικαλιστικά δρώμενα 
σε νέους δρόμους και σε σύντομο διάστημα τους είδαμε λίγο- λίγο να βουλιάζουν στο τέλμα της 
ανυπαρξίας τους και της συνδικαλιστικής  τους άγνοιας. Ποιος δεν έχει δει «συνδικαλιστές» που 
προεκλογικά έσκιζαν τα ρούχα τους προκειμένου να πείσουν τους συναδέλφους να τους ψηφίσουν, 
και στην πορεία οι ίδιοι άνθρωποι βγάζοντας τον εαυτό τους στην «πούληση» τον κατοχύρωναν 
σε αυτόν που «πλειοδοτούσε» στο παζάρι της ανθρώπινης και συνδικαλιστικής αξιοπρέπειας. Και 
να ξέρεται πως όσο πιο μεγάλο είναι το «αξίωμα» κάποιου συνδικαλιστή τόσο πιο ψηλά μπορεί 
να στοχεύσει. Κι εν πάση περιπτώσει το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης το έχει ο κάθε άνθρωπος , το 
αξίωμα όμως του συνδικαλιστή κανείς από όσους το φέρουν δεν μπορεί να το διαπραγματεύεται 
περιφέροντάς το από εδώ και από εκεί ως πραμάτεια με κανέναν, έστω και αν αυτός είναι κρατικός 
αξιωματούχος, με αντάλλαγμα μια θεσούλα δίπλα του προκειμένου να στεγάσει τη μίζερη ύπαρξή του 
και να το «παίξει κομματάρχης και κουμάντο» στους άλλους, τους μη «προνομιούχους» συναδέλφους, 
και ο λόγος που δεν μπορεί να το κάνει αγαπητοί συνάδελφοι είναι σαφής και ξεκάθαρος, κανείς 
δεν μπορεί να πουλήσει κάτι που δεν του ανήκει. Η συνδικαλιστική εξουσία παραχωρείται από τους 
συναδέλφους στους συνδικαλιστές για συγκεκριμένο λόγο. 
Αγαπητοί συνάδελφοι πολλές φορές έχουμε δει «συναδέλφους συνδικαλιστές» και απλά μέλη να 
κατακρίνουν πράξεις άλλων συνδικαλιστών κατά το πρόσφατο παρελθών με πολλούς τρόπους 
και κάποιοι εξ αυτών με απύθμενο μένος. Σήμερα όμως τι έχουν να μας πουν άραγε αυτοί οι ίδιοι 
θρασύδειλοι  Γκεμπελίσκοι, τώρα που έπεσαν οι μάσκες που επιμελώς είχαν φορέσει, τώρα που θα 
πρέπει να κριθούν οι κολλητοί τους και αυτοί οι ίδιοι ως ηθικοί αυτουργοί ; Τι έχουν να πουν γι΄ 
αυτή τη συνδικαλιστική ξευτίλα που στέλνει το συνδικαλισμό χρόνια πίσω; Τι έχουν να πουν άραγε 
για το «στεγνό» πούλημα των συναδέλφων που τους στήριξαν; Οι συνοδοιπόροι τους τι έχουν να 
πουν άραγε γι΄ αυτόν τον ξεπεσμό, ακόμη νομίζουν αφελώς πως αυτούς δεν τους αγγίζει τίποτε παρ΄ 
όλο που  στηρίζουν και προσυπογράφουν τα πάντα; Εύστοχο το ερώτημα νεαρού συναδέλφου « μα 
καλά αυτοί οι άνθρωποι θα «κοιτάζουν» να λυθούν  τα προβλήματά μας ή να εκλέγετε ο βουλευτής 
τους για να παραμένουν στη θέση τους;»
Φυσικά και δεν θα υπάρξει απάντηση από κανέναν τους στα ερωτήματα αυτά γιατί απλά δεν τους 
νοιάζει,  ποτέ δεν τους ένοιαξε, πέρα από τον εαυτούλη τους δεν υπάρχει τίποτε και κανείς άλλος.   
Το μότο που ισχύει για κάθε πραγματικό συνδικαλιστή- πρώτα ο συνάδελφος- γι΄ αυτούς είναι απλώς 
δυο λέξεις χωρίς ουσία ,δυο λέξεις  δίχως ψυχή και περιεχόμενο γιατί απλά ποτέ δεν αγάπησαν αυτό 
που οι συνάδελφοι τους εξουσιοδότησαν να κάνουν. Τώρα πια τους έμαθαν όλοι, βγήκε στο φως κάθε 
τους σκέψη για το τι σημαίνει γι’ αυτούς συνδικαλισμός. Σε αυτούς τους «εκλεκτούς συνδικαλιστές» 
έχω να τους πω μόνο πως « ότι είναι νόμιμο δεν είναι και ηθικό».
 
Για τις άγιες ημέρες των Χριστουγέννων και για το νέος έτος 2010 εύχομαι 

σε όλους τους συναδέλφους και τις οικογένειές τους να έχουν υγεία. 
Χρόνια Πολλά.
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ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ  Ιωάννης
Μέλος Δ.Σ.  Ε.Α.Υ.Ν.Θ
Αντιπρόσωπος  ΠΟΑΣΥ

    Από την άλλη «συνεργάτη» ονομάζω αυτόν τον 
οποίο δεν μπορείς να τον εμπιστευτείς για τίποτα, 
αυτόν που ενώ φλυαρεί αδιάκοπα, δήθεν για το 
καλό της Υπηρεσίας, στην πραγματικότητα το 
μόνο που τον ενδιαφέρει είναι το συμφέρον του 
και πώς θα καλοπερνάει πάντα εις βάρος των 
άλλων. «Συνεργάτης» είναι ο αντισυνάδελφος. 
Είναι αυτός που ενώ αυτοαποκαλείται πρότυπο 
επαγγελματία στην ουσία είναι αυτός που πάντα 
εκθέτει τους άλλους και την Υπηρεσία. Είναι 
αυτός που διακατέχεται από συμπλέγματα 
κατωτερότητας και ζει πάντα στη σκιά κάποιου 
άλλου ανώτερού του για να κερδίσει μια 
κάποια δόση εξουσίας. «Συνεργάτης» είναι ο 
κόλακας των ανωτέρων του και ο συκοφάντης 
και λασπολόγος όλων των άλλων. Μόνο που 
ο κόλακας ζει πάντα εις βάρος αυτού που 
κολακεύει. Οι «συνεργάτες» αποτελούν τα 
«στεγανά», τα «άλλοθι» και τα «δεκανίκια» των 
κακών Διοικήσεων, αφού στις καλές Διοικήσεις 
δεν έχουν καμία θέση. Είναι αυτός που θα σε 
«πουλήσει» και θα σε «δώσει» για να επιβιώσει. 
Όσοι αναγνωρίζετε τον εαυτό σας στον ορισμό 
που έδωσα για τον «συνεργάτη» καλά κάνετε 
και τον αναγνωρίζετε, γιατί σας αναγνωρίζουν 
πλέον όλοι.Συνάδελφοι, απομονώστε τους 
«συνεργάτες», αγνοήστε τους και μην τους 
δίνετε καμία απολύτως σημασία. Αυτός είναι ο 
καλύτερος τρόπος για να τους αντιμετωπίσετε.

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

1.ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ  Ή  
«ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ»;

Σύμφωνα με την ετοιμολογία των παραπάνω 
λέξεων, συνάδελφος καλείται αυτός που ασκεί 
με κάποιον άλλο το ίδιο επάγγελμα σε ισότιμη 
βάση. Παράγωγο της λέξης συνάδελφος είναι 
η λέξη συναδελφικότητα, που σημαίνει την 
αλληλεγγύη η οποία αναπτύσσεται μεταξύ των 
συναδέλφων. Συνεργάτης καλείται αυτός που 
απλώς εργάζεται μαζί με κάποιον άλλο στην 
ίδια δουλειά. Βέβαια στα λεξικά υπάρχει και 
μια αρνητική ερμηνεία της λέξης συνεργάτης 
που δηλώνει αυτόν που προσφέρει υπηρεσίες 
στον εχθρό, π.χ. πέρασε από στρατοδικείο και 
εκτελέστηκε ως συνεργάτης των στρατευμάτων 
κατοχής.
Στο σημείο αυτό θα μου επιτρέψετε να δώσω 
την δική μου ερμηνεία αυτών των δύο λέξεων, 
όσον αφορά το δικό μας επάγγελμα, σύμφωνα 
με την οποία Συνάδελφος είναι αυτός στον οποίο 
εμπιστεύεσαι τη ζωή σου και σου εμπιστεύεται 
τη δική του. Συνάδελφος είναι αυτός ο οποίος 
βάζει πάνω απ’ όλα το καλό του συνόλου και της 
Υπηρεσίας και όχι το ατομικό του συμφέρον, 
είναι ο τίμιος και αδιάφθορος Αστυνομικός, 
είναι ο συνειδητοποιημένος επαγγελματίας, 
είναι αυτός που μπορείς και τον κοιτάς στα 
μάτια, συνεννοείσαι και ξέρεις ότι δεν θα σε 
«πουλήσει» στα δύσκολα. Συνάδελφος είναι 
ο υπεύθυνος Αστυνομικός που αναλαμβάνει 
πάντα την ευθύνη των πράξεων του και δεν 
κοιτάει να κρυφτεί όταν κάνει το λάθος, 
ρίχνοντας το φταίξιμο σε κάποιον άλλο.

2.Ο ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ 
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

Όποιος θέλει να λέγεται υπεύθυνος Αστυνομικός 
Συνδικαλιστής, πρέπει να τηρεί με θρησκευτική 
ευλάβεια τα παρακάτω 10 αξιώματα: 
1.Δεν κοιτάς να αποκομίσεις προσωπικά οφέλη 
από την ενασχόληση με το Συνδικαλισμό, ούτε 
κοιτάς να βολευτείς.
2. Δεν καβαλάς το καλάμι. Μπαίνεις μπροστά 
μεταξύ ίσων.
3. Μετά την εκλογή σου δεν εξαφανίζεσαι, αλλά 
πρέπει να είσαι διαρκώς δίπλα στο Συνάδελφο.
4. Δεν αντιμετωπίζεις το Συνδικαλισμό σαν 
«μεταβατικό σκαλοπάτι» για κάτι άλλο.
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Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα

5. Προάγεις την ενότητα με κάθε κόστος.
6. Δεν κάνεις αυτά για τα οποία κατηγορείς αυτούς που κακώς θεωρείς «αντιπάλους» σου.
7. Δεν προσπαθείς να «εξοντώσεις» με αθέμιτα μέσα αυτούς που κακώς θεωρείς «αντιπάλους» 
σου και δέχεσαι την κριτική που σου ασκούν.
8. Όταν μια ενέργεια μπορεί να σε ωφελήσει προσωπικά, αλλά αντιβαίνει το συνδικαλιστικό σου 
καθήκον, ή δεν προβαίνεις σ’ αυτήν την ενέργεια ή παραιτείσαι από Συνδικαλιστής.
9. Κρίνεσαι από τις πράξεις σου και όχι από τα λόγια και τις προθέσεις σου. Στο Συνδικαλισμό 
ΔΕΝ είσαι ότι δηλώσεις!
10. Βάζεις πάνω απ’ όλα το Συνάδελφο και όχι τις κομματικές σου προτιμήσεις, γιατί αν είσαι 
Συνδικαλιστής το οφείλεις στο Συνάδελφο που σε ανέδειξε και όχι στο κόμμα που πιστεύεις.
Όσοι ασχολείστε με το Συνδικαλισμό και πιστεύετε ότι δεν μπορείτε ή δεν θέλετε να τηρήσετε 
τα παραπάνω 10 αξιώματα καλά θα κάνετε να αποχωρήσετε, γιατί οι Συνάδελφοι έχουν ανάγκη 
από Συνδικαλιστές και όχι από δημοσιοσχετίστες και μωροφιλόδοξους. Δεν θα αναφερθώ σε 
ονόματα, γιατί δεν είναι αυτός ο σκοπός μου. Εξ’ άλλου οι Συνάδελφοι γνωρίζουν και ονόματα 
και συμπεριφορές και θα  δώσουν τις απαντήσεις που αρμόζουν.
Συνάδελφοι, να γνωρίζετε ότι για τους κακούς Συνδικαλιστές φταίει η ανοχή των καλών 
Συναδέλφων. Ασκήστε έντονη κριτική σε όσους δεν στέκονται στο ύψος των περιστάσεων. 
Έχετε ανάγκη από έναν καλό Συνδικαλισμό που να δίνει λύσεις και όχι να αποτελεί μέρος του 
προβλήματος.



--  38  --

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

1. ΕΚΘΕΤΟΙ

ΟΙ

ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ

΄Η  ΟΙ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ;

Καθημερινά όλοι εμείς οι συνάδελφοι που 
υπηρετούμε στις Κεντρικές Υπηρεσίες Ασφαλείας, 
βιώνουμε την τραγική κατάσταση των κρατητηρίων 
της Γ.Α.Δ.Θ. Δύσκολες συνθήκες κράτησης για 
τους κρατουμένους και απαράδεκτες συνθήκες 
εργασίας για εμάς. Με κρατουμένους οι οποίοι 
παραμένουν έγκλειστοι 3, 4 ακόμα και 5 μήνες σε 
κελιά κουτιά κατηγορούμενοι στην πλειοψηφία 
τους για πράξεις κακουργηματικού χαρακτήρα. 
Είναι κοινά αποδεκτό από όλους μας και 
κατανοητές οι δυσκολίες που έχουν σε καθημερινή 
βάση όταν ακόμα και για τις προσωπικές ανάγκες 
τους, καλούμαστε εμείς να τους εξυπηρετήσουμε. 
Πως όμως όλοι εμείς που εκτελούμε υπηρεσίες 
στα κρατητήρια θα εκτελέσουμε απρόσκοπτοι 
την εργασία μας, όταν ανά πάσα στιγμή είμαστε 
έκθετοι; Πως διατάσετε προαυλισμός κρατουμένων 
σε ένα χώρο στον 
οποίο δεν υπάρχει δυνατότητα και μάλιστα 10 
λεπτά, πέντε και έξι ατόμων ταυτόχρονα όταν για 
την φύλαξή τους υπάρχουν μόνο δύο σκοποί; Όλα 
τα μέτρα ασφαλείας μας εξαφανίζονται. Με ποιο 
δικαίωμα οποιοσδήποτε κρατούμενος θα μπορεί 
να μας αναφέρει σύμφωνα με ανακοίνωση που 
αναρτήθηκε στον τοίχο εφόσον δεν εξυπηρετείτε; 
Από πότε η αξιοπιστία ενός κρατουμένου θα σταθεί 
ικανή να οδηγήσει ένα συνάδελφο σε απολογία 
για πλημμελή εκτέλεση καθηκόντων; Τη στιγμή 
που γνωρίζουμε όλοι μας ότι η συμπεριφορά των 
περισσοτέρων κρατουμένων είναι προβληματική 
προς το πρόσωπό μας συνεπεία της μακροχρόνιας 
κράτησής τους; Αντί να βελτιώνονται οι συνθήκες 
εργασίας με όλες αυτές τις καταστάσεις προκαλείτε 
διόγκωση των προβλημάτων και εκνευρισμός 
στους συναδέλφους οι οποίοι βλέπουν ότι είναι 

κυριολεκτικά ξεκρέμαστοι σε οποιαδήποτε 
κατάσταση τείνει να δημιουργηθεί. Μέχρι και 
ανήλικα παιδιά 2 και 4 ετών διανυκτέρευσαν στα 
κελιά επειδή ο πατέρας τους δεν είχε συγγενικό 
πρόσωπο να τα αφήσει, λόγω της προσωρινής του 
κράτησης. Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν υπηρεσίες 
στον Δήμο ή άλλες με τις οποίες η Αστυνομία να 
έρχεται σε συνενόηση προκειμένου να μεριμνήσουν 
για την προσωρινή διαμονή αυτών των παιδιών; 
Εάν για οποιαδήποτε λόγο συνέβαινε κάτι σε 
αυτά τα παιδιά ποιος θα ήταν ο υπεύθυνος; Αλλά 
ξέχασα τα εξιλαστήρια θύματα υπάρχουν και είναι 
ο Αξιωματικός Υπηρεσίας, ο Βοηθός Αξιωματικού 
Υπηρεσίας και οι δύο σκοποί και αμέσως λύνονται 
τα προβλήματα για την ανεύρεση των υπαιτίων… 
2009 και πάμε από το κακό στο χειρότερο. Η λύση 
είναι μία και το αίτημα της κρίνεται επιτακτικό. 
Άμεση μεταγωγή των κρατουμένων στις φυλακές. 
Γιατί αύριο ίσως είμαστε μάρτυρες γεγονότων που 
ειλικρινά δεν θέλω να φαντάζομαι.

2. ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΥΩ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΩ

Πραγματικά η Υπηρεσιακή μας ζωή καθημερινά 
μας επιφυλάσσει εκπλήξεις που δεν τις 
φανταζόμαστε… Συνάδελφος που υπηρετεί στο 
Τ.Α. Αναλήψεως κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της 
Υπηρεσίας εξυβρίστηκε από πολίτη. Όπως ήταν 
φυσιολογικό ο συνάδελφος ζήτησε την δίωξή του 
και σχηματίσθηκε εις βάρος του πολίτη δικογραφία. 
Η έκπληξη του συναδέλφου ήταν μεγάλη όταν του 
ζητήθηκε η καταβολή του παραβόλου 10 ευρώ 
προκειμένου να επισυναφθεί στην δικογραφία. 
Από τη στιγμή που εκτελούσε υπηρεσία για ποιο 
λόγο πρέπει να πληρώσει και από πάνω για να 
προστατέψει τον εαυτό του και το κύρος της 
Ελληνικής Αστυνομίας; ‘Αν ήταν εκτός υπηρεσίας 
και είχε κάποια πρόβλημα στην πολιτική του ζωή 
θα ήταν δικαιολογημένο. Όταν ο ίδιος ο Θεσμός 
τον οποίο υπηρετούμε δεν μας προστατεύει, αλλά 
μας αφήνει να υπερασπιζόμαστε τον εαυτό μας 
μόνοι μας ακόμα και όταν εκτελούμε υπηρεσία, 
πως μπορεί να υπάρχουν απαιτήσεις από τον 
Αστυνομικό όταν η υπηρεσία δεν του εξασφαλίζει 
τα αυτονόητα; Αλλά ξέχασα φιλότιμο –φιλότιμο 
– φιλότιμο. Εκεί μας χτυπάνε σε κάθε δύσκολη 
κατάσταση προκειμένου να ξεπεράσουμε φόβους 
και την απογοήτευση και να εκτελέσουμε την 
υπηρεσία μας στο ακέραιο.

Υ.Γ. Τις ευχές μου σε όλους αυτούς που χρησιμοποίησαν τον «συνδικαλιστικό τους αγώνα» 
προκειμένου να υπηρετήσουν σε … «μάχιμες υπηρεσίες» (υπουργούς, βουλευτές, απαλλαγή 
εκτέλεσης υπηρεσίας κ.λ.π.) !!!!  Τι να πω…. ας τους κρίνουν οι συνάδελφοι
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ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ Ή ΔΕΝ… ΣΑΣ ΕΙΠΑΝ !!
Να φύγετε. Να πάτε…αλλού !!
Στο περιοδικό «Νέα ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» τεύχος 36 της ΠΟΑΣΥ και στη σελίδα 
8, γράφει ο πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ τα εξής: Είναι η πιο άσχημη περίοδος 
που πέρασε η Ομοσπονδία μας από ιδρύσεώς της, η πιο μελανή σελίδα 
του συνδικαλιστικού μας κινήματος, για την οποία υπάρχουν ευθύνες 
που δεν πρέπει να περάσουν απαρατήρητες. Και λίγο παρακάτω συνεχίζει: 
Έφθασαν στο σημείο να οδηγήσουν την Ομοσπονδία σε μια πολύμηνη 
δικαστική περιπέτεια, από τον Αύγουστο του 2008 έως σήμερα, με σωρεία 
δικαστικών παρεμβάσεων και με ξόδεμα πολλών δεκάδων, χιλιάδων ευρώ, 
- χρήματα που προέρχονται από το υστέρημα των απλών μελών».  Διάβασα 
αυτό το απόσπασμα πολλές φορές με έκπληξη. Τι λέει ο …. άνθρωπος 
αναρωτήθηκα και κατέληξα στο εξής συμπέρασμα. Προφανώς θα πρέπει 
να νοιώθει μεγάλη ντροπή για την σωρεία αγωγών εναντίον εμού αλλά και 
δεκάδων ανυποψίαστων νεαρών συνδικαλιστών συναδέλφων ανά την χώρα, 
που χωρίς σοβαρή αιτία ο ίδιος και οι πέριξ αυτού κατέθεσαν. Τόσον εγώ, 
όσο και δεκάδες άλλοι νεαροί συνάδελφοι στους οποίους έχουν υποβάλει 
αγωγές, ποτέ δεν υποβάλαμε μήνυση ή αγωγή εναντίον κανενός. Όσο για τα 
δεκάδες χιλιάδες ευρώ που σπαταλήθηκαν και συνεχίζουν να σπαταλώνται, 

προφανώς αναφέρεται στα χρήματα που ξοδεύει και έχει προβλέψει να ξοδέψει η ΠΟΑΣΥ για τις αγωγές 
που ο πρόεδρός της και οι φίλοι του, υπέβαλαν κατά συναδέλφων μας !!. Το άσπρο, μαύρο δεν μπορεί να 
γίνει. Αν νοιώθετε έστω και την ελάχιστη ντροπή, ανακαλέστε αμέσως όλες τις μηνύσεις και αγωγές που 
έχετε καταθέσει κατά δεκάδων συναδέλφων σε διάφορους νομούς της χώρας και οι οποίοι, ουδέποτε σας 
μήνυσαν. Έστω και τώρα. Όσο για την μελανή σελίδα του συνδικαλιστικού κινήματος στην Αστυνομία 
κ. Πρόεδρε της Π.Ο.ΑΣ.Υ., μία είναι η λύση και σας την προτείνω. Αφορά εσάς και τον άμεσο περίγυρό 
σας και είναι.. Να φύγετε.. να πάτε αλλού!  Και κάτι τελευταίο. Ξέρω σας ενοχλεί πολύ η έκδοση του 
περιοδικού μας και είμαι ιδιαίτερα ευτυχής γι’ αυτό. Ξέρω επίσης ότι σας ενοχλεί πολύ και η ιστοσελίδα μας. 
Συνεχίστε εάν αυτό σας δίνει χαρά, να μας απειλείτε με μηνύσεις. Δεν ξέρετε ότι, ο βρεγμένος την βροχή 
δεν την φοβάται; Σας θυμίζω ότι το έμβλημά μας είναι το «Εξ-υπηρετώ δια της φιλίας» και υποχρέωσή 
μας είναι όταν κάποιοι εκτρέπονται από την φιλία, την αδελφοσύνη, και την συνεννόηση, να προσπαθούμε 
με κάθε τρόπο να τους υποδείξουμε τα λάθη τους και να ελπίζουμε ότι θα επανέλθουν στην ομαλότητα. 
Αυτά για την Π.Ο.ΑΣ.Υ. Πάμε τώρα στην Θεσσαλονίκη. Ακούστε. Ακούστε. Σε συνεδρίαση Διοικητικού 
Συμβουλίου της Ένωσης Αστυνομικών, κάποια «πανέξυπνα» παιδιά, έφεραν πρόταση, να βρούνε λέει 
τρόπο, να κλείσουν το περιοδικό «Δύναμη», γιατί τους ενοχλεί που γράφει αλήθειες!! Βέβαια η πρόταση 
έφερε γέλια και δεν συζητήθηκε. Τους ενοχλεί το περιοδικό «Δύναμη» και εγώ είμαι μαζί τους. Έχουν 
δίκιο οι άνθρωποι. Εάν δεν ήταν το περιοδικό «Δύναμη» πως θα μάθαιναν οι συνάδελφοι, ότι αυτοί τους 
οποίους μόλις πριν 18 μήνες ψήφισαν στην Θεσσαλονίκη και αποτελούν το Συμβούλιο, βόλεψαν άλλους και 
βολεύτηκαν και οι ίδιοι; Ακούστε. Ένας από το εκλεγμένο αυτό Διοικητικό Συμβούλιο πήγε σε πρεσβεία στο 
Εξωτερικό! Ένας άλλος πήγε στην ασφάλεια Υφυπουργού! Ενώ ένας άλλος πήγε στην ασφάλεια Βουλευτή! 
Σε αυτούς θα προσθέσουμε και άλλους δύο που τους εξέλεξαν στην Π.Ο.ΑΣ.Υ. και οι οποίοι έχουν ολική 
απαλλαγή από την Υπηρεσία και περιμένουμε να δούμε πόσοι ακόμη θα βολευτούν δεξιά – αριστερά!!. Δεν 
θα ασχοληθώ με ονόματα. Τα ονόματά τους, μπορείτε να τα μάθετε πολύ εύκολα, αν και πιστεύω ότι ήδη 
τα γνωρίζετε. Πως λοιπόν να μην τους ενοχλεί το περιοδικό μας, καθώς και η ιστοσελίδα μας; Σε μια εποχή 
που τα δικαιώματα των συναδέλφων δυναστεύονται (βλέπε πειθαρχικό δίκαιο) και η τρομοκρατία καλά 
κρατεί, θα πρέπει να αφυπνίσουμε τις όποιες καθαρές συνδικαλιστικές φωνές, να ασκήσουν συνδικαλισμό. 
Γιατί ο συνδικαλισμός δεν είναι δική μας δουλειά. Ούτε όμως μπορούμε να βλέπουμε ασχήμιες και με την 
σιωπή μας να συναινούμε. Θα τα λέμε και όποιου του αρέσει. Στο τέλος όλοι κρινόμαστε από τις πράξεις ή 
τις παραλείψεις μας, από τους συναδέλφους.  Κάποιοι ποτέ δεν κρυφτήκαμε. 

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας
π.Γεν. Γραμματέας ΕΑΥΝΘ
π. Μέλος Δ.Σ. της ΠΟΑΣΥ
(Με Δικαστική Απόφαση)

«Προτιμότερο είναι να τιμωρεί κανένας τους εχθρούς του, από το να συμβιβάζεται μαζί τους. 
Γιατί, το ν’ ανταποδίδεις όσα έπαθες, είναι δίκαιο και αξιέπαινη η αποκατάσταση του δικαίου.»
Αριστοτέλης.

Στο επόμενο τεύχος περισσότερα που δεν γνωρίζετε η δεν …. σας είπαν !!!



--  40  --

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ  ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Ε.Ε. ΚΑΙ Ε.Α.

ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ  ΚΑΙ  ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ  1 Τ.Κ. 546 27

ΤΗΛ. 2310 553538  FAX. 2310 553430

Υπογράφηκε η ανανέωση του εταιρικού μας πακέτου για το 2009 – 2010.
Σας καλούμε να συγκρίνεται την παρακάτω νέα απίστευτη προσφορά. !!

 Νέα  ΠΡΟΣΦΟΡΑ
1) ΔΩΡΕΑΝ μηνιαίο  πάγιο.
2) ΔΩΡΕΑΝ 150 λεπτά ενδοεπικοινωνίας.
3) ΔΩΡΕΑΝ 70 απλά γραπτά SMS κάθε μήνα, προς όλα τα δίκτυα.
4) ΔΩΡΕΑΝ φορητότητα. Ελάτε στο εταιρικό μας πακέτο και κρατήστε 
            τον ίδιο αριθμό που είχατε σε οποιαδήποτε εταιρία κινητής τηλεφωνίας.
5) ΜΟΝΟ ΜΕ 8 € τον μήνα απεριόριστη ενδοεπικοινωνία.
6) Χρέωση  ενδοεταιρικών  κλήσεων  μετά το 150 λεπτό,  0,070 € / λεπτό.
7) Ενιαία χρέωση  κλήσεων  προς WIND, VODAFONE, COSMOTE  και
            Q - TELECOM  0,13  € / λεπτό.
8)         Χρέωση  προς σταθερά  ΟΤΕ  0,146 € / λεπτό.
9)         Στην  περίπτωση που  κάποια  σύνδεση  πραγματοποιήσει  συνολική   
            ετήσια  κίνηση  400 €, συμπεριλαμβανομένων  όλων,  Φ.Π.Α.  κ.λ.π., 
            εφόσον παραμείνει και την επόμενη χρονιά θα  λάβει επιδότηση 100 € 
            σε  μετρητά στον 14ο λογαριασμό.
10)      10 % φτηνότερα τα πακέτα 100, 200, 400 και 600 λεπτών προαγορασμένου
            χρόνου ομιλίας, προς όλα τα δίκτυα.
11)      20 % φτηνότερα οι υπηρεσίες INTERNET  ADSM  στο κινητό σας.
12) ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΑΜΕ  100  LAPTOP, τα οποία θα διαθέσουμε απολύτως  
            ΔΩΡΕΑΝ με 2 ετή διάρκεια συμβολαίων INTERNET  ΑDSM  και 20 %
            φτηνότερη, χρέωση. Δηλαδή 26,22 € προ ΦΠΑ κ.λ.π. και όγκο 10 GB.
       -    Ελάχιστη χρέωση προς σταθερά και κινητά 30 δευτερόλεπτα.
       -    Ελάχιστα διαχειριστικά έξοδα (1,65 € + Φ.Π.Α.) = 1,96 € / ανά σύνδεση.

Για περισσότερες πληροφορίες να απευθύνεστε στον Συνεταιρισμό                                   
στα τηλέφωνα 2310 – 553538  και 6975909933


