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Διεθνής Ένωση Αστυνομικών. Τοπική Διοίκηση Ν.Θεσσαλονίκης. Μοναστηρίου 326 Τ.Κ 546 28 Θεσσαλονίκη
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“Δύναμη”
της i.p.a. Νομού Θεσσαλονίκης

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
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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 7ο τεύχος του περιοδικού μας «Δύναμη».
Το περιοδικό μας, που έγινε το αγαπημένο περιοδικό όλων των 
Αστυνομικών, συνεχίζει το ίδιο δυναμικά και έγκυρα την ενημέρωσή 
σας, επί όλων των θεμάτων που αφορούν την αστυνομική οικογένεια 
και όχι μόνο. Δεχτήκαμε απίστευτες πιέσεις και ανηλεείς επιθέσεις από 
συντεχνίες, ώστε να άρουμε την κυκλοφορία του περιοδικού αλλά και της 
ιστοσελίδας μας www.ipathessaloniki.grΈφτασαν στο σημείο να απαιτούν 
από την Διοίκηση του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος της  I.P.A. να κλείσει 
το περιοδικό μας!! 

Αναγκαστήκαμε να είμαστε επιθετικοί ακόμη απέναντι και σε «φίλους» οι οποίοι, άγνωστο σε εμάς 
τι εξυπηρετούσαν, προσπάθησαν να επιβάλλουν λαθεμένες αντιλήψεις. Δώσαμε όμως σαφείς και 
οριστικές απαντήσεις.Για άλλη μια φορά επιθυμώ, να εκφράσω σε όλους τους αναγνώστες μας 
τις ευχαριστίες του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσής μας, διότι με την συνεχή στήριξη που 
μας παρέχετε, μας δίνεται την δύναμη να συνεχίζουμε δυναμικά τόσο την έκδοση του περιοδικού 
μας, όσο και την δυναμική ανάπτυξη της ιστοσελίδας μας. 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 μελών μας, 
ιδιωτών, ειδικές ενότητες άλλων Τοπικών Διοικήσεων i.p.a. στην χώρα μας, και άλλα ενδιαφέροντα 
θέματα. Καλούμε   όλους  τους  φίλους  μας, να επισκέπτονται  καθημερινά  την  ιστοσελίδα μας,
www.ipathessaloniki.gr καθόσον θα υπάρχει συνεχής ανανέωση.

γιατί τους ενοχλούσαν οι αλήθειες που έγραφε.

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ

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

ΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΑΣ

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



--  3  --

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

ΔΙΕΘΝΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΜΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 326 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ. 546 28

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Αριθμός Μητρώου............................................

Βαθμός...............................................................

ΕΠΩΝΥΜΟ:........................................................

Όνομα :..............................................................

Πατρώνυμο:.......................................................

Μητρώνυμο:......................................................

Έτος Γεννήσεως:.................................................

Τόπος Γεννήσεως:..............................................

Δ/νση κατοικίας:................................................

Πόλη:........................................Τ.Κ....................

Υπηρεσία που υπηρετώ:....................................

Υπηρεσίας:.........................................................

Τηλέφωνο οικίας:..............................................

Τηλέφωνο κινητό:..............................................

Ημερομηνία κατάταξης........../........../................

Διεύθυνση αποστολής εντύπων

Οικία           Υπηρεσία                                                              

Συνιστώντα μέλη(*)                                                 

1)........................................................................

2)........................................................................

(*) επώνυμο, όνομα και Α.Μ της I.P.A.

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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“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 - 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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ΔΙΕΘΝΗΣ  ΕΝΩΣΗ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ (I.P.A.)
ΤΟΠΙΚΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗ  Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΜΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
  
ΕΚΘΕΣΗ  ΕΤΗΣΙΑΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009

Αναφερόμενοι στις Κοινωνικές, Πολιτιστικές και λοιπές δράσεις της Τοπικής Διοίκησης Διεθνούς 
Ένωσης Αστυνομικών (I.P.A.) Νομού Θεσσαλονίκης, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1) Η Τοπική Διοίκηση Θεσσαλονίκης, λειτουργεί πλέον με το δικό της καταστατικό, με νομική 
αυτοτέλεια και φορολογική ικανότητα (σχετικές φορολογικές δηλώσεις υποβλήθηκαν για τα έτη 
2007, 2008 και 2009 στην αρμόδια  Α΄ Δ. Ο. Υ. Θεσσαλονίκης). ΄Εγιναν δηλώσεις στο αρμόδιο 
ΙΚΑ, ως ο νόμος ορίζει σχετικά και θεωρήθηκαν – σφραγίστηκαν σε όλες τους τις σελίδες, από την 
Νομαρχία Θεσσαλονίκης, τα βιβλία της Ένωσής μας, τα οποία προβλέπονται από το Καταστατικό 
μας, καθώς επίσης και τα μπλόκ αποδείξεων είσπραξης και πληρωμών. 
Για την εύρυθμη λειτουργία της, η Τοπική Διοίκηση Θεσσαλονίκης, συνεργάζεται με το νομικό 
γραφείο της Θεσσαλονίκης του κ. ΜΙΣΑΗΛΙΔΗ Ιωάννη και το νομικό γραφείο Αθηνών του 
Συνταγματολόγου / Ποινικολόγου  κ. ΚΑΤΣΑΡΟΥ  Σωτηρίου. 
Επίσης συνεργάζεται με το λογιστικό γραφείο Θεσσαλονίκης του κ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ Νικολάου. 
Επιπλέον εκδώσαμε νέα έντυπα αιτήσεων εγγραφής νέων μελών μας, με αυστηρά πρότυπα από 
τα έντυπα αιτήσεων εγγραφής του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος και πάντα με την έγκριση του 
νομικού μας τμήματος (όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα των μελών μας).
2) Επανεκδώσαμε το Γραμματόσημό μας, σε 1.000 αντίτυπα το οποίο έγινε ανάρπαστο και ήδη 
λόγω μεγάλης ζήτησης από μέλη και φίλους της Τοπικής Διοίκησης, αλλά και συναδέλφους από 
όλη την χώρα, μελετάται η περίπτωση 3ης επανέκδοσης ικανού αριθμού.
3) Εκδώσαμε το έτος 2009 τέσσερα (4) τεύχη του περιοδικού μας με τίτλο «Δύναμη» τρίμηνης 
έκδοσης 40 σελίδων (20 τετράχρωμες και 20 δίχρωμες) και σε 6.000 αντίτυπα έκαστο τεύχος, και 
τα οποία τεύχη έγιναν αποδεκτά με ιδιαίτερη χαρά από το σύνολο των Αστυνομικών αλλά και 
από πολίτες. Πέραν της μεγάλης αποδοχής από τα μέλη μας, το περιοδικό έτυχε ευρείας αποδοχής 
από τους Πολιτικούς, Στρατιωτικούς, Θρησκευτικούς και Επιστημονικούς φορείς στην χώρα  και 
έτυχε ειδικών ευμενών αναφορών από πολλά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, του γραπτού αλλά και 
του ηλεκτρονικού τύπου. Στο περιοδικό μας, φιλοξενούμε πέραν των άλλων και δραστηριότητες 
Τοπικών Διοικήσεων Ι.P.A. και από άλλους νομούς της χώρας, ενώ γίνεται συνεχής προσπάθεια 
αύξησης του αριθμού των αντιτύπων με ταυτόχρονη προσπάθεια ταχυδρομικής αποστολής σε 
συναδέλφους όλης της χώρας, απολύτως δωρεάν οι οποίοι επικοινωνούν μαζί μας και εκδηλώνουν 
την επιθυμία να λαμβάνουν το περιοδικό μας. Περισσότερα από 1.000 αντίτυπα, αποστέλλονται 
σε κάθε έκδοση ταχυδρομικά σε αποδέκτες σε όλη την χώρα και όχι μόνο.
4) Μετά από έγγραφά μας, αλλά και προσωπική του Προέδρου μας επίσκεψη στον Δ/ντή της 
Γενικής Γραμματείας Τύπου και Μ.Μ.Ε., στην Αθήνα, εκδόθηκε για το περιοδικό μας «Δύναμη», 
ταχυδρομική ατέλεια έως 15.000 τεύχη κάθε τρίμηνο. Η ταχυδρομική αποστολή του περιοδικού, 
αποτελούσε ένα τεράστιο οικονομικό πρόβλημα για την Ένωσή μας, το οποίο με την λύση του, 
μας δίνει την δυνατότητα αύξησης και των περιοδικών που στέλναμε ταχυδρομικά σε διάφορα 
μέρη της χώρας, ώστε να ικανοποιήσουμε την ζήτηση. 
5) Πετύχαμε συμφωνία με τον Προμηθευτικό και Καταναλωτικό Συνεταιρισμό των Αστυνομικών 
ε.ε. και ε.α. Νομού Θεσσαλονίκης, ώστε όλες οι προσφορές προς τα μέλη του Συνεταιρισμού να 
είναι χωρίς συνδρομή προς όφελος και όλων των μελών της Τοπικής Διοίκησης i.p.a. Θεσσαλονίκης 
(όπως αυτές παρουσιάζονται μέσα από το περιοδικό μας, αλλά και μέσα από την ιστοσελίδα μας) 
για το έτος 2009, ανανεώθηκε για το 2010 και ευελπιστούμε ότι η συμφωνία μας αυτή θα συνεχισθεί 
και μετά το 2010. Να σημειωθεί ότι ο Συνεταιρισμός Αστυνομικών εν ενεργεία και εν αποστρατεία 
Νομού Θεσ/νίκης,
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Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Αστυνομικών εν αποστρατεία Νομού Θεσσαλονίκης. Διαθέσαμε νομική στήριξη (κατάρτιση 
καταστατικού κ.λ.π.), γραμματειακή υποστήριξη και λοιπές διευκολύνσεις, με αποτέλεσμα σε 
πολύ μικρό χρονικό διάστημα, εκατοντάδες συνάδελφοι να γίνουν μέλη στην νέα Ένωση.
7)  Φιλοξενήσαμε στον ξενώνα της Θεσσαλονίκης κατά το περασμένο έτος περισσότερους από 500 
συναδέλφους από την Ελλάδα και το Εξωτερικό, χωρίς οικονομικό όφελος ως Τοπική Διοίκηση, 
και μάλιστα με οικονομική ζημία για τα μέλη του Δ.Σ. της Τοπικής μας οι οποίοι φροντίζουν για 
την εξυπηρέτηση των επισκεπτών συναδέλφων και την εύρυθμη λειτουργία του ξενώνα. Πλήθος 
τα ευμενή σχόλια και ευχαριστήρια προς τους συναδέλφους του Δ.Σ. που κάθε φορά εξυπηρετούν 
τους επισκέπτες του ξενώνα.
8) Σε τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις συμμετείχαμε μετά από αίτημα του Διεθνή Οργανισμού 
Μετανάστευσης (Δ.Ο.Μ.) στην ασφαλή μεταφορά προς ξενώνες φιλοξενίας εντός της χώρας αλλά 
και προστατευτική συνοδεία στα σύνορα της χώρας, ικανού αριθμού κακοποιημένων ατόμων 
(κυρίως γυναικών από χώρες του πρώην Ανατολικού μπλοκ).
9)  Κατά το παρελθόν έτος 2009, παρείχαμε φιλοξενία, ξενάγηση κλπ σε δεκάδες συναδέλφους 
που ήρθαν οργανωμένοι σε γκρούπ ή μεμονωμένα στην Θεσσαλονίκη για τουρισμό, για λόγους 
υγείας ή άλλους λόγους, από διάφορους νομούς της χώρας αλλά και από χώρες του εξωτερικού.
10) Στις 29 Ιανουαρίου έως 02 Φεβρουαρίου 2009, πραγματοποιήσαμε 4ήμερη εκδρομή στην 
Κωνσταντινούπολη – Πριγκηπόνησα στην οποία συμμετείχαν 50 περίπου συνάδελφοι.
11)  Στις 14 έως 21-02-2009 πραγματοποιήσαμε ταξίδι εκπαιδευτικό-αναψυχής σε Γερμανία, 
Γαλλία, Λουξεμβούργο στο οποίο συμμετείχαν 60 νέοι κυρίως Αστυνομικοί από την Θεσσαλονίκη, 
οι οποίοι έγιναν δεκτοί με ενθουσιασμό από τους ξένους συναδέλφους και είχαν την ευκαιρία να 
ανταλλάξουν εμπειρίες και γνώσεις.
Σημαντικό μέρος του κόστους του ταξιδιού αυτού καλύφτηκε από το Ταμείο της Ένωσής μας.
12) Στις 20-02-2009 διοργανώσαμε από κοινού με την Ένωση Αστυνομικών ε.α., την Ένωση 
Συνοριακών Φυλάκων Θεσσαλονίκης  και το Σωματείο Ειδικών Φρουρών Θεσσαλονίκης 
τον ετήσιο χορό μας, στο κοσμικό κέντρο ΟΡΑΜΑ περιοχής Αεροδρομίου Θεσσαλονίκης. 
Εκατοντάδες συνάδελφοι με τις οικογένειές τους διασκέδασαν μέχρι τις πρωϊνές ώρες, ενώ την 
εκδήλωση τίμησαν σύσσωμη η Πολιτική και Φυσική ηγεσία μας, οι Πολιτικές, Στρατιωτικές και 
Θρησκευτικές αρχές της πόλεως και τα ΜΜΕ αναφέρθηκαν με ιδιαίτερα ευμενή σχόλια.
13) Στις 22-02-2009 διοργανώσαμε από κοινού με τις Ενώσεις της προηγούμενης παραγράφου, 
σε κοσμικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, αποκριάτικο παιδικό χορό απολύτως ΔΩΡΕΑΝ για όλα τα 
παιδιά των μελών μας. Στον παιδικό χορό φιλοξενήσαμε και 50 παιδάκια από το παιδικό χωριό 
SOS Πλαγιαρίου Θεσσαλονίκης. Σε όλα τα παιδιά μοιράστηκαν απολύτως ΔΩΡΕΑΝ γλυκίσματα, 
χυμοί και όμορφα δώρα. Η εκδήλωση καλύφτηκε με ευμενή σχόλια από τα ΜΜΕ.
Το κόστος της εκδήλωσης επιβαρύνθηκαν ισομερώς όλες οι διοργανώτριες Ενώσεις.
14) Τον μήνα Μάρτιο 2009, εξοπλίσαμε τα γραφεία της Τοπικής Διοίκησης Θεσσαλονίκης με 
τεχνολογικό εξοπλισμό (Η/Υ) και έπιπλα (ντουλάπες, βιβλιοθήκες, ειδικές βιτρίνες κ.λ.π.)
15) Το χρονικό διάστημα από 09 έως 12 Απριλίου 2009 η Τοπική μας, φιλοξένησε έξι (6) Γερμανούς 
συναδέλφους, οι οποίοι επισκέφτηκαν συνοδευόμενοι από μέλη του Δ.Σ. της Τοπικής μας, 
Αστυνομικές Υπηρεσίες της Θεσσαλονίκης, την Νομαρχία Θεσσαλονίκης, όπου 
έγιναν δεκτοί από τον Νομάρχη κ. Ψωμιάδη Παναγιώτη και περιηγήθηκαν συνοδεία μελών της 
Τοπικής μας στις ομορφιές της Θεσσαλονίκης.
16) Στις 12 Μαϊου 2009, η Τοπική μας φιλοξένησε έναν Γερμανό Συνάδελφο, εκπαιδευτή της 
Αστυνομικής Ακαδημίας του Μπόρκ Γερμανίας και ο οποίος μαζί με την σύζυγό του συνοδευόμενος 
από μέλη της Τοπικής μας, επισκέφτηκε Αστυνομικές Υπηρεσίες του Νομού Θεσσαλονίκης και 
περιηγήθηκε στις ομορφιές της πόλεώς μας.
17) Το χρονικό διάστημα από 15 έως 19 Μαϊου 2009 η Τοπική μας, φιλοξένησε στην πόλη μας 
δεκατέσσερις (14) Γερμανούς συναδέλφους από τα ΕΚΑΜ Γερμανίας, οι οποίοι συνοδευόμενοι 
από το προεδρείο μας, έγιναν δεκτοί από τον Γενικό Επιθεωρητή ΕΛ.ΑΣ. Βόρειας Ελλάδος 
Αντιστράτηγο κ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ Στέργιο και όλη την φυσική ηγεσία της Αστυνομίας στην 
Θεσσαλονίκη, ξεναγήθηκαν στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, τους παρατέθηκε γεύμα 
από την τοπική μας και στην συνέχεια με συνοδεία μελών του Δ.Σ. τους έγινε περιήγηση στις 
ομορφιές της πόλεώς μας.
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18) Στις 21 Μαϊου 2009 η Τοπική Διοίκηση I.P.A. Θεσσαλονίκης μετά από πρόσκληση, συμμετείχε 
στις δραστηριότητες της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Βόρειας Ελλάδος Παράρτημα 
Θεσσαλονίκης και βραβευτήκαμε με τιμητική πλακέτα για την σπουδαία δραστηριότητά μας.
19) Στις 29 και 30 Μαϊου 2009 η Τοπική Διοίκηση Θεσσαλονίκης, συμμετείχε μετά από πρόσκληση 
στο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ομοσπονδίας Αξιωματικών ε.α. Ελληνικής Αστυνομίας που 
διεξήχθη σε αίθουσα του ξενοδοχείου ΚΑΨΗΣ στην Θεσσαλονίκη.
20) Στις 14 Ιουνίου 2009 η Τοπική Διοίκηση I.P.A. Θεσσαλονίκης, μετά από πρόσκληση της 
Γενικής Επιθεώρησης Ελληνικής Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδας, συμμετείχε στις εκδηλώσεις 
που έγιναν στην Θεσσαλονίκη, προς τιμή των αποστράτων αστυνομικών, στην δοξολογία στην 
Μητρόπολη Θεσσαλονίκης χοροστατούντος του Παναγιοτάτου Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ.κ. 
Άνθιμου και στην συνέχεια με τον Πρόεδρό μας, καταθέσαμε στεφάνι στο μνημείο Αστυνομίας 
Θεσσαλονίκης.
21) Στις 24 Ιουνίου 2009, με ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση το Δ.Σ. της Τοπικής μας, όρισε ως υπεύθυνο 
Αντιπρόσωπό της στην Δ/νση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Νομού Θεσσαλονίκης (όπου υπηρετούν 
περισσότεροι από 400 συνάδελφοι), τον συνάδελφο ΠΑΣΧΑΛΙΑ Ιωάννη, ο οποίος αποδέχτηκε 
με ενθουσιασμό τον ορισμό του.
22) Τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2009, παραγγείλαμε, παραλάβαμε και τοποθετήσαμε ειδικούς 
πίνακες ανακοινώσεων κλειστού τύπου στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και στην Δ/νση 
Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης, για την ανάρτηση ανακοινώσεων της Τοπικής μας 
Διοίκησης.
23) Τον μήνα Ιούλιο 2009 η Τοπική Διοίκηση Θεσσαλονίκης, απέκτησε την δική της ιστοσελίδα. 
www.ipathessaloniki.gr  
Πολύ γρήγορα η ιστοσελίδα μας έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από τα χιλιάδες μέλη μας και 
συναδέλφους από όλη την χώρα, φίλους της i.p.a. και Τοπικές Διοικήσεις στην Ελλάδα και το 
Εξωτερικό.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τους πρώτους πέντε μήνες λειτουργίας της ιστοσελίδας, υπήρξαν 
περισσότερες από 25.000 επισκέψεις.
24) Τους μήνες Απρίλιο, Μάϊο, Ιούνιο και Ιούλιο 2009, εκδώσαμε ανακοινώσεις σε όλες τις 
Αστυνομικές Υπηρεσίες Βόρειας Ελλάδος, μετά και από συνεργασία μας με τον Συνεταιρισμό 
Αστυνομικών Θεσσαλονίκης, για συμφέρουσες προσφορές προς όλους τους συναδέλφους 
της Βόρειας Ελλάδος, που αφορούσαν αγορά αγροτεμαχίων στην Χαλκιδική, ενοικιαζόμενα 
δωμάτια στην Χαλκιδική, εταιρικές συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας κ.α. καθώς και σπουδαίες 
εκπαιδευτικές και αναψυχής εκδρομές σε χώρες της Ευρώπης και της Ασίας.
25) Τον μήνα Αύγουστο 2009 η Τοπική μας Διοίκηση, αποφάσισε να διαθέσει ένα σεβαστό 
ποσόν για την αγιογράφηση του Ιερού Ναού Αγίου Αρτεμίου που βρίσκεται στο προαύλιο του 
Αστυνομικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης.
26) Το χρονικό διάστημα από 05 έως 13 Σεπτεμβρίου 2009, συμμετείχαμε σε διάφορες εκδηλώσεις 
κατά την διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης: α) την 6-9-09 μετά από πρόσκληση του 
Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. στα εγκαίνια του περιπτέρου της Αστυνομίας όπου μαζί με την παρουσία 
του Β΄ Αντιπροέδρου του Εθνικού Τμήματος κ. Κυριάκου Κάρκαλη και πολλών στελεχών της 
Τοπικής Διοίκησης Θεσσαλονίκης, είχαμε μια δυναμική παρουσία. 
β) συμμετείχαμε από επίσημες προσκλήσεις στα εγκαίνια των περιπτέρων της Νομαρχίας 
Θεσσαλονίκης, του Δήμου Θεσσαλονίκης, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, των ΕΛΤΑ κ.λ.π.
γ) συμμετείχαμε μετά από πρόσκληση του Υπουργού Μακεδονίας Θράκης, στις ειδικές εκδηλώσεις 
κατά την διάρκεια λειτουργίας της ΔΕΘ. δ) είχαμε διάφορες συναντήσεις με την πολιτική και 
φυσική ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας.  
27) Το χρονικό διάστημα από 15 έως 20 Οκτωβρίου 2009, πραγματοποιήσαμε 6 ήμερη εκπαιδευτική 
– αναψυχής εκδρομή σε Γερμανία – Βέλγιο – Γαλλία. 
Στο ταξίδι αυτό συμμετείχαν περίπου 50 Αστυνομικοί από την Θεσσαλονίκη και τους όμορους 
νομούς, οι οποίοι συνοδεύτηκαν από μέλος του Δ.Σ. της Ένωσής μας.
28) Στις 12 Οκτωβρίου 2009, η Ένωσή μας, μετά από πρόσκληση του Δημάρχου Θεσσαλονίκης κ. 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ  Βασιλείου, συμμετείχε στα εγκαίνια του νέου Δημαρχιακού Μεγάρου 
Θεσσαλονίκης, έναντι Δ.Ε.Θ.

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα
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29) Στις 19 Οκτωβρίου 2009, η Ένωσή μας μετά από πρόσκληση του Δ/ντού Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, 
συμμετείχε στην Αρτοκλασία του νεοανεγερθέντος παρεκκλησίου εντός του προαυλίου του Αστυνομικού 
Μεγάρου Θεσσαλονίκης, Αγίου Αρτεμίου και Αγίου Δημητρίου.
30) Στις 20 Οκτωβρίου 2009, η Ένωσή μας μετά από πρόσκληση του Γενικού Επιθεωρητή ΕΛ.ΑΣ. Βόρειας 
Ελλάδος, συμμετείχε στις εορταστικές εκδηλώσεις για την ημέρα του Αγίου Αρτεμίου, προστάτη του 
Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας. Κατατέθηκε στεφάνι από την Ένωσή μας, υπέρ των πεσόντων 
Αστυνομικών στο μνημείο της Αστυνομίας έναντι Γ΄ Σώματος Στρατού.
31) Το χρονικό διάστημα από 22 έως 25 Οκτωβρίου 2009, πραγματοποιήσαμε 4 ήμερη εκδρομή αναψυχής 
σε Κωνσταντινούπολη – Πριγκηπόνησα. Στην εκδρομή συμμετείχαν περίπου 50 Αστυνομικοί από την 
Θεσσαλονίκη, αλλά και όμορους νομούς. Μεταξύ των εκδρομέων ήταν και ο Γενικός Γραμματέας της Τ.Δ. 
I.P.A. Καρδίτσας και Γεν. Γραμματέας ΛΑΜΔΕΑ κ. Κων/νος Θεοχάρης.
32) Το χρονικό διάστημα από 26 έως 28 Οκτωβρίου 2009, μετά από πρόσκληση του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, 
συμμετείχαμε στις τριήμερες εκδηλώσεις στην πόλη μας (εορτή προστάτη της πόλεως Αγίου Δημητρίου) και 
Εθνικής επετείου.
33) Στις 01 Νοεμβρίου 2009, πραγματοποιήσαμε μονοήμερη ΔΩΡΕΑΝ εκδρομή στην Βουλγαρία. Στην 
εκδρομή συμμετείχαν περίπου 50 Αστυνομικοί με τις οικογένειές τους, από την Θεσσαλονίκη. Το κόστος 
της εκδρομής καλύφτηκε εξ’ ολοκλήρου από το ταμείο της Ένωσής μας.
34) Στις 16 Νοεμβρίου 2009, πραγματοποιήσαμε επίσημη επίσκεψη στον Νομάρχη Θεσσαλονίκης, στον οποίο 
η Ένωσή μας, πρόβαλε το έργο της Δ.Ε.Α. και εξέφρασε τους προβληματισμούς μας, για τα Αστυνομικά 
δρώμενα στην χώρα μας. Από την πλευρά του ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης, εξέφρασε για άλλη μια φορά την 
ολόθερμη στήριξή του στο έργο της Ελληνικής Αστυνομίας και μας συνεχάρη για το σπουδαίο έργο που 
επιτελεί η Ένωσή μας, προς όφελος όχι μόνο των μελών μας και της Αστυνομίας, αλλά και της Ελληνικής 
Κοινωνίας. Επίσης μας συνεχάρη για το σπουδαίο (όπως το χαρακτήρισε) περιοδικό μας «Δύναμη» και 
ευχήθηκε να έχουμε το σθένος να συνεχίσουμε το ίδιο δυναμικά την έκδοσή του και στο μέλλον.
35) Στις 29 Νοεμβρίου 2009, δια του Προέδρου μας, συμμετείχαμε στην Προσυνεδριακή Συνάντηση Φιλίας, 
η οποία διεξήχθη στην Σπάρτη.
36) Κατά την διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων (Δεκέμβριος 2009) κάναμε έντονη την παρουσία της 
Ένωσής μας, γεγονός που αποδεικνύεται από τις εκατοντάδες ευχές που λάβαμε, μεταξύ των οποίων του 
Προέδρου της Δημοκρατίας, του Πρωθυπουργού, του Προέδρου της Βουλής, του Αρχιεπισκόπου Αθηνών, 
αρχηγών πολιτικών κομμάτων, Υπουργών, Βουλευτών, Νομαρχών, Δημάρχων, του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ., 
ανωτάτων Αξιωματικών, Συλλόγων, ΜΜΕ κ.α. 
- Πέραν των ανωτέρω δημιουργήσαμε και συμμετείχαμε σε πλήθος άλλων δραστηριοτήτων.
- Είχαμε συνεχή συνεργασία και επικοινωνία με τους πραγματικούς συνδικαλιστές συναδέλφους του Νομού 
Θεσσαλονίκης, τους οποίους φιλοξενήσαμε στο περιοδικό μας «Δύναμη» και επίσης άρθρα και απόψεις 
των για διάφορα επίκαιρα θέματα φιλοξενήσαμε και στην ιστοσελίδα μας. 
- Πραγματοποιήσαμε το 2009, επισκέψεις στον Υπουργό Μακεδονίας Θράκης, στους Βουλευτές του Νομού 
Θεσσαλονίκης, στον Παναγιότατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ.κ. Άνθιμο, στην Φυσική μας ηγεσία, στον 
Νομάρχη, στον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, στους Δημάρχους λοιπών Δήμων του Νομού Θεσσαλονίκης, 
σε πλήθος Αστυνομικών υπηρεσιών και είχαμε διαρκή επικοινωνία με εκπροσώπους των γραπτών και 
ηλεκτρονικών Μ.Μ.Ε.     
- Προγραμματίζουμε ακόμη μία σειρά από κοινωνικές, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες για 
το τρέχον έτος, η πραγματοποίηση των οποίων θα εξαρτηθεί από διάφορους σταθερούς και ασταθείς 
παράγοντες.

Το μικρό κοριτσάκι ρωτάει τη μητέρα της:
- Πως εμφανίστηκε η ανθρώπινη φυλή; Και η μητέρα απάντησε: 
- Ο Θεός έφτιαξε τον Αδάμ και την Εύα, εκείνοι έκαναν παιδιά, τα παιδιά τους έκαναν κι άλλα 
παιδιά, και έτσι συνεχίστηκε η δημιουργία του ανθρώπινου γένους.
Δύο μέρες μετά το κοριτσάκι ρώτησε το ίδιο τον πατέρα της. Ο πατέρας απάντησε:
- Εκατομμύρια χρόνια πριν, υπήρχαν οι μαϊμούδες, από τις οποίες εξελίχτηκαν σιγά - σιγά οι 
άνθρωποι. Το κοριτσάκι μπερδεμένο πάει στη μητέρα της:
- Μαμά, πώς γίνεται εσύ να μου είπες ότι τους ανθρώπους τους δημιούργησε ο Θεός και ο 
μπαμπάς να μου είπε ότι οι άνθρωποι εξελίχτηκαν από τις μαϊμούδες;
Και η μητέρα της απαντά:
- Αγάπη μου, είναι πολύ απλό. Εγώ σου είπα για τη δική μου καταγωγή και ο μπαμπάς σου για 
τη δική του.

ΑΝΕΚΔΟΤΟ
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ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΙΣ 31-01-2010

ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΟ
Ούτε το πρόβλημα των Τεμπών, ούτε τα μπλόκα των αγροτών, ούτε οι άσχημες καιρικές συνθήκες, 
στάθηκαν ικανά εμπόδια και η "Δύναμη" της φιλίας υπερίσχυσε όλων. Έτσι με καλή καρδιά και 
οδηγό την φιλία στις 31-01-2010 οι πρόεδροι των Τοπικών Διοικήσεων της Διεθνούς Ένωσης 
Αστυνομικών (I.P.A.) έδωσαν ένα βροντερό παρόν στην Θεσσαλονίκη. Το σημείο συνάντησης 
ήταν το πολυτελές ξενοδοχείο PORTO PALACE. 
Το απόγευμα με ένα τουριστικό λεωφορείο και ξεναγό τον Υπεύθυνο Δημ. Σχέσεων της IPA 
Θεσσαλονίκης κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗ Χριστόδουλο, ξεναγήσαμε τους φίλους μας, στην πόλη 
της Θεσσαλονίκης. Επισκέφτηκαν τον πολιούχο της πόλης μας Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, τα 
κάστρα, τον Λευκό Πύργο κ.λ.π. Το βράδυ, σε μια υπέροχη αίθουσα του ξενοδοχείου PORTO 
PALACE η Τοπική Διοίκηση Θεσσαλονίκης έκοψε την πίτα της και το φλουρί που αντιστοιχούσε 
σε μια χρυσή λίρα έτυχε στον πρόεδρο της Τοπικής Διοίκησης IPA Νομού Πέλλας κ. ΜΠΑΤΣΙΟ 
Ιωάννη. 

Στην συνέχεια και προς τιμή όλων των φίλων 
μας, παρατέθηκε επίσημο δείπνο με ζωντανή 
μουσική, άφθονο καλό κρασί και χορό. 
Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του, ο 
φίλος της Τοπικής Διοίκησης IPA Θεσσαλονίκης 
και ένθερμος υποστηρικτής των δράσεών μας, 
Νομάρχης Θεσσαλονίκης κ. Παναγιώτης 
Ψωμιάδης, ο οποίος τραγούδησε αρκετά 
τραγούδια ανεβάζοντας κατακόρυφα το κέφι 
όλων των παρισταμένων.

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα
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Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα

Να σημειωθεί ότι από την Τοπική Διοίκηση IPA Θεσσαλονίκης, δεν προσκλήθηκαν επίσημοι (πολιτικοί, 
δήμαρχοι, υπηρεσιακοί παράγοντες), καθόσον επίσημοι προσκεκλημένοι ήταν οι πρόεδροι ή οι 
εκπρόσωποί τους, όλων των Τοπικών Διοικήσεων ipa χώρας.
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Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα

Μηνύματα απέστειλαν, ο Παγκόσμιος Πρόεδρος κ. ΟΔΥΣΣΕΩΣ Μιχαήλ, ο Πρόεδρος του 
Ελληνικού Τμήματος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, ο π. Πρόεδρος του Ελληνικού 
Τμήματος κ. ΚΟΝΤΑΚΟΣ Χρήστος, ο γιός του ιδρυτή IPA στην Ελλάδα κ. ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ 
Βασίλειος, ο πρόεδρος της Τοπικής Διοίκησης Άρτας κ. ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ Ανδρέας, ο νομικός 
σύμβουλος της ipa Θεσσαλονίκης Δικηγόρος Αθηνών και πρώην Δικαστής κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ 
Σωτήριος.
Δεν κατάφεραν να παραστούν παρά την θέλησή τους, ο νομικός σύμβουλος του Ελληνικού 
Τμήματος κ. ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΥ Αναστάσιος, ο Πρόεδρος της IPA Λακωνίας κ. ΤΖΑΝΑΚΟΣ 
Ιωάννης, ο Πρόεδρος της IPA Αχαϊας κ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Σταύρος, ο Πρόεδρος της IPA 
Ζακύνθου κ. ΜΠΟΖΙΚΗΣ Παναγιώτης.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, ο ε.τ. Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών 
Θεσσαλονίκης κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Γεώργιος, ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών ε.α. 
Νομού Θεσσαλονίκης κ. ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ Σωτήριος, ο Πρόεδρος της Ε.Ε. του ΛΑΜΔΕΑ κ. 
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Θεόδωρος, οι νομικοί σύμβουλοι της IPA Θεσσαλονίκης κ.κ. ΤΟΥΡΤΣΑΚΗ 
Βασιλική και ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ Ιωάννης καθώς και ο πρώην Βουλευτής κ. ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ 
Απόστολος.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, οι παρακάτω εκπρόσωποι των Τοπικών 
Διοικήσεων I.P.A.: Νομός Φθιώτιδας ο Πρόεδρος κ. ΚΑΤΣΑΜΑΣ Νικόλαος, Νομός Σάμου 
ο Υπ. Δημ. Σχέσεων κ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Γεώργιος, Νομός Ιωαννίνων ο Πρόεδρος κ. ΚΙΤΣΙΟΣ 
Σπύρος, Νομός Πρεβέζης ο Πρόεδρος κ. ΚΙΤΣΙΟΣ Σοφοκλής, Νομός Θεσπρωτίας η Πρόεδρος 
κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Σταυρούλα, Νομός Καρδίτσας ο Πρόεδρος κ. ΤΣΙΡΩΝΗΣ Ιάσωνας και ο Υπ. 
Δημ. Σχέσεων κ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ Κων/νος, Νομός Πιερίας ο Πρόεδρος κ. ΔΕΛΑΣ Χρήστος, 
Νομός Ευρυτανίας ο Πρόεδρος κ. ΠΑΤΛΙΑΣ Ανδρέας και ο Υπ. Δημ. Σχέσεων κ. ΡΗΓΑΣ 
Γεώργιος, Νομός Χανίων ο Πρόεδρος κ. ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ Γεώργιος, Νομός Ηρακλείου ο 
Πρόεδρος κ. ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ Εμμανουήλ, Νομός Τρικάλων ο Πρόεδρος κ. ΣΚΡΕΚΑΣ 
Γεώργιος, Νομός Κορίνθου ο Αντιπρόεδρος κ. ΔΑΛΜΑΚΗΣ Διονύσιος, Νομός Ξάνθης ο 
Πρόεδρος κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Χρήστος, Νομός Λευκάδας ο Αντιπρόεδρος κ. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ 
Θωμάς, Νομός Γρεβενών ο Πρόεδρος κ. ΖΥΓΟΛΑΝΗΣ Γρηγόριος, Νομός Κοζάνης ο 
Πρόεδρος κ. ΒΟΓΔΟΣ Ζήσης, Νομός Ροδόπης ο Πρόεδρος κ. ΒΑΒΑΪΤΗΣ Σταύρος και ο 
Γ.Γραμματέας κ. ΣΜΥΛΙΑΝΗΣ Χρήστος, Νομός Πειραιώς ο Πρόεδρος κ. ΜΠΑΖΑΚΟΣ 
Σταύρος, Νομός Ημαθίας ο Υπ. Δημ. Σχέσεων κ. ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ Ιωάννης, Νομός Χίου ο 
Πρόεδρος κ. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Ευστράτιος, Νομός Ηλείας ο Πρόεδρος κ. ΜΑΡΟΥΝΤΑΣ 
Νικόλαος, Νομός Πέλλας ο Πρόεδρος κ. ΜΠΑΤΣΙΟΣ Ιωάννης και ο Αντιπρόεδρος κ. 
ΔΑΜΟΣ Κων/νος, Νομός Σερρών ο Αντιπρόεδρος κ. ΧΡΑΠΑΣ Παντελής, Νομός Λάρισας 
ο Πρόεδρος κ. ΤΣΙΩΡΑΣ Χρήστος, Νομός Φλώρινας ο Πρόεδρος κ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ 
Αναστάσιος, Νομός Χαλκιδικής ο Πρόεδρος κ. ΠΑΠΑΣ Βασίλειος και ο Αντιπρόεδρος κ. 
ΗΛΙΑΚΗΣ Ελευθέριος, Νομός Καβάλας ο Γ.Γραμματέας κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Θέμις.
Όλο το φωτογραφικό υλικό από την εκδήλωση στο site: www.ipathessaloniki.gr 
Η Τοπική Διοίκηση IPA Νομού Θεσσαλονίκης, ευχαριστεί την Νομαρχία Θεσσαλονίκης, 
το ξενοδοχείο PORTO PALACE, τον ε.τ. Πρόεδρο Αστυνομικών Θεσσαλονίκης κ. 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ Γεώργιο και τον Πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών ε.α. Νομού 
Θεσσαλονίκης κ. ΖΑΧΑΡΑΚΗ Σωτήριο για την υλική και ηθική υποστήριξη.
 
Aγαπητοί φίλοι της I.P.A.: Η συγκλονιστική συμμετοχή, για πρώτη φορά στα ιστορικά 
της Ι.P.A.  τόσο μεγάλου αριθμού Τοπικών Διοικήσεων, σε εκδήλωση Τοπικής Διοίκησης, 
καταδεικνύει ότι από την Θεσσαλονίκη δόθηκε ένα βροντερό μήνυμα ελπίδας ανάτασης της 
IPA σε Εθνικό επίπεδο. Το επόμενο ραντεβού θα είναι στο Πανελλήνιο Συνέδριο που φέτος 
θα γίνει στην Ρόδο από 23 έως 27-06-2010 και έπεται συνέχεια. Ευχαριστούμε θερμά όλες τις 
Τοπικές Διοικήσεις IPA για την συμμετοχή τους και είμαστε βέβαιοι ότι την επόμενη φορά δεν 
θα λείψει κανείς. 
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ΕΝΩΣΗ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ  
ΕΝ  ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ 

ΝΟΜΟΥ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
                                             ΑΡΙΘ. ΕΓΚΡ. ΠΡΩΤΟΔ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: 8634/2009
Προμηθέως 1 τηλ.2310-553538   fax. 2310-553430  Τ.Κ.54627 Θεσσαλονίκη

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 001 / 2010                         Θεσσαλονίκη 08 Iανουαρίου 2010

                                                                                                        ΠΡΟΣ
                                                                                      Μετοχικό Ταμείο  Στρατού
                                                                                            ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
                                                                                  Κ. Υπουργό Εθνικής Άμυνας
                                                                     κ. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
                                                                         κ. Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας
-Κύριε  Διευθυντά του Μ.Τ.Σ.                                 Όλες τις Υπηρεσίες ΓΑΔΘ 
1) Μετά από αλλεπάλληλες τηλεφωνικές επικοινωνίες μας με το ΜΤΣ δεν κατέστη εφικτό 
να μας δοθεί μία έγκυρη και πειστική απάντηση για ποιο λόγο μέχρι σήμερα δεν κατεβλήθη 
στους μετοχομερισματούχους της πρώην Χωροφυλακής, το μέρισμα το οποίο θα έπρεπε να 
είχε κατατεθεί στους λογαριασμούς τους την 04-01-2010.
2) Επίσης δεν μας έχει δοθεί, σοβαρή απάντηση για ποιο λόγο δεν καταβάλλονται τα δικαιώματα 
Β.Ε.Α. (πρώην προικοδότηση) σε όσους έχουν κάνει αιτήσεις που υπερβαίνουν κατά πολύ το 
έτος. Υπάρχουν αιτήσεις για καταβολή Β.Ε.Α. που έγιναν το έτος 2008 και δεν έχουν λάβει τα 
χρήματα, τα οποία χρήματα όπως γνωρίζετε πολύ καλώς, είναι δικά τους χρήματα τα οποία 
παρακρατούνταν από τον μισθό τους για 25 χρόνια και χωρίς να ερωτηθούν εάν επιθυμούν 
σχετικώς.
3) Επιπροσθέτως, ως γνωρίζετε, στην υπ’ αριθ. Φ.700/4/132914/Σ . 3317  από 25-05-2005  απόφαση 
του Υπουργού Εθνικής Άμυνας  που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ  827 / 16-06-06, προβλέπεται  ότι 
από τα  νοσοκομεία του  Στρατού  ξηράς (401  Αθηνών  και  424  Θεσσαλονίκης) να παρέχεται 
ιατρική περίθαλψη στους εν ενεργεία Αστυνομικούς  και αποκλείει τους εν αποστρατεία  
Αστυνομικούς, ενώ δέχεται τους εν αποστρατεία Στρατιωτικούς.
Επειδή  τουλάχιστον το 70%  των μετόχων του Μ.Τ.Σ.  είναι  Αστυνομικοί, οι οποίοι 
καταβάλλουν το μέγιστο των εισφορών, προς το  Μ.Τ.Σ. είναι πασιφανές ότι ο αποκλεισμός 
των εν αποστρατεία Αστυνομικών  από την παροχή ιατρικής περίθαλψης, είναι παντελώς 
άδικος  και προκαλεί τα δίκαια παράπονα και την αγανάκτηση των μελών της Ένωσής 
μας. Η πρόσφατη δήλωση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας για άνοιγμα των Στρατιωτικών 
Νοσοκομείων και σε άλλους κλάδους ασφαλισμένων ήταν μία λογική εξέλιξη της άρσης των 
«γκετοποιημένων» στρατιωτικών συστημάτων υγείας, η οποία έγινε αποδεκτή με ικανοποίηση 
από την Ένωσή μας.
4) Για όλους τους ανωτέρω λόγους, η Ένωσή μας, θα καλέσει τις επόμενες ημέρες, Γενική 
Συνέλευση των μελών μας, προκειμένου να ληφθεί απόφαση για κινητοποίηση έξωθι της 
Βουλής των Ελλήνων και η οποία θα λάβει χώρα σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί στα 
Μ.Μ.Ε.
-    Παρακαλούμε να έχουμε άμεσα τις θέσεις σας, επί των ανωτέρω ζητημάτων.
                                     ΓΙΑ  ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο  Πρόεδρος                                                                               Ο  Γ. Γραμματέας
ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ  Σωτήριος                                            ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ  Νικόλαος
τηλ. 6975905031
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ΜΕΖΕΣ Σωκράτης
Συνταξιούχος
Δημοσίου

TA ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
ΣΤΟ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Στην Μπάλτζια την γενέτειρά μου
Το Πάσχα στο χωριό μας αρχίζει από τις Αποκριές, την Καθαρά Δευτέρα, 
τα καρναβάλια και τα ξεφαντώματα πριν την Μεγάλη Σαρακοστή. Η 
Εκκλησία μας, τις ημέρες αυτές καλούσε τους πιστούς σε μια γενική 
ανάμνηση των από αιώνας κοιμηθέντων. Εν ελπίδα Αναστάσεως Ζωής. 
Επακολουθούσε η νηστεία αποφυγής κρεατοφαγίας, παθών πνευματικής 
και ψυχικής ησυχίας με τις λειτουργίες προς το Θεό της τεσσαρακοστής, 
το Σάββατο του Λαζάρου και των Βαϊων, όταν ο Θεάνθρωπος εισήλθε 
θριαμβευτικώς εις τα Ιεροσόλυμα. Βάγιο, Βάγιο το Βαγιό και την άλλη 
Κυριακή τρώμε κόκκινο αυγό. Το Σάββατο του Λαζάρου οι κοπέλες του 
χωριού έπλεκαν ένα στεφάνι από αγριολούλουδα το οποίο στην συνέχεια 
έθαβαν. Σύμφωνα με τα έθιμα την Κυριακή των Βαϊων οι νέοι και οι νέες 
γυρνούσαν   στο χωριό  και   τραγουδούσαν.   Αν  το σπίτι  είχε  κορίτσι 

έλεγαν «Αφέντιμ, το κορίτσι σου το ζητάει γραμματικός». Αν είχε αγόρι έλεγαν «Αφέντιμ ο γιός πρέπει 
να γίνει άξιος όπως ο πατέρας του, να πα΄ρει προκομμένη, να σέβεται τους γονείς και τα πεθερικά». Κι’ 
αν ήταν και κανένας όμορφος έλεγαν «όπου κι αν βρεις την άσχημη παντρέψου την γιέ μου». Το Πάσχα 
στην Μπάλτζια (σημερινό Μελισσοχώρι) ήταν από τις μεγαλύτερες γιορτές της Ορθοδοξίας και μαζί 
με το Πάσχα προϋπαντούσαν και τον ερχομό της άνοιξης και έβαζαν τα καλοκαιρινά τους παρόλο 
που τα χρόνια τότε δεν ήταν πλούσια όπως σήμερα. Μικροί και μεγάλοι έπρεπε να είχαν καινούργια 
ρούχα και παπούτσια, να ήταν περιποιημένοι. Όλοι χαιρόντουσαν, έτσι ήταν εκείνα τα χρόνια. Για το 
Πάσχα οι προετοιμασίες ήταν μεγάλες. Κάθε οικογένεια έπρεπε να εξασφαλίσει το αρνί ή το κατσίκι 
και ανήμερα της Ανάστασης θα το έψηναν ο καθένας με τον τρόπο του κι αν είχαν και μουσαφιραίους 
θα τους περιποιούνταν ιδιαίτερα.
Όλα αυτά τα ήθη και έθιμα υπήρχαν μέχρι το 1960. Χρυσά χρόνια για την Μπάλτζια – Μελισσοχώρι. 
Ύστερα άρχισαν οι αλλαγές που συνεχίζονται και σήμερα. Στο χωριό μας τότε δεν υπήρχε ηλεκτρικό 
ρεύμα και φως. Στα σπίτια μας είχαμε τις λάμπες καθαρού πετρελαίου. Στα καφενεία είχαν τα λουξ 
που έφεγγαν σαν ημέρα. Στην εκκλησία υπήρχαν τα κεριά και οι καντήλες. Στην εκκλησία μας τότε 
υπήρχαν πολλοί παπάδες, δεν υπήρχαν μικρόφωνα όπως σήμερα αλλά οι ιερείς μας έψαλαν ο ένας 
καλύτερα από τον άλλο. Τη Μεγάλη Εβδομάδα όλοι ανεξαιρέτως πήγαιναν στην εκκλησία άκουγαν 
την λειτουργία με απόλυτη κατάνυξη, ο κόσμος πίστευε πραγματικά. Υπήρχε σεβασμός προς μεγάλους 
και μικρούς, κατανόηση και εκτίμηση. Μετά τις λειτουργίες την Μεγάλη Πέμπτη έβαφαν τα κόκκινα 
αυγά, ενώ την Μεγάλη Παρασκευή γυρνούσαν τον Επιτάφιο γύρω από το χωριό. Το Μεγάλο Σάββατο 
ήταν όλα τα εδέσματα και ο οβελίας έτοιμα για την ημέρα του Πάσχα. Ακόμα και τις παραμονές 
του Πάσχα ερχόταν όργανα στο χωριό για το βραδινό και το αυριανό γλέντι, ενώ πραγματευτάδες 
εκείνες τις ημέρες γέμιζαν με τις πραμάτειες τους της Μπάλτζιας και το εμπόριο έδινε και έπαιρνε. 
Το Μεγάλο Σάββατο το χωριό μαζεύονταν στο χώρο μέσα κι έξω από την εκκλησία όπου κι εδώ οι 
πραγματευτάδες πουλούσαν τα φτηνά παιχνίδια τους. Μόλις τελείωνε η λειτουργία οι ιερείς με τους 
άρχοντες της εποχής έβγαιναν στο προαύλιο της εκκλησίας και ύστερα ο πρεσβύτερος έλεγε το Δεύτε 
Λάβετε Φως κι επακολουθούσε το Χριστός Ανέστη, Αληθώς Ανέστη. Ακολουθούσε πανζουρλισμός 
από τουφεκιές, φωτοβολίδες κι ότι άλλο έκανε σαματά. Χαιρετιόταν απλόχερα, αγκαλιάζονταν, όλοι 
λάμπανε από χαρά.
ΑΝΑΣΤΑΣΗ. Οι νέοι γλεντούσαν μέχρι το πρωϊ, ενώ ο ήχος από τις πασχαλιάτικες μελωδίες αντηχούσαν 
στις γύρο από το χωριό πλαγιές. Σήμερα παρά τις όποιες αλλαγές, την ανάπτυξη του πολιτισμού και 
της τεχνολογίας, αυτοκίνητα, αγροτικές μηχανές και άλλα σύγχρονα αγαθά, το Μελισσοχώρι διατηρεί 
με ευλάβεια και συνεχίζει τις παραδόσεις της άλλοτε Μπάλτζιας.  Καλό Πάσχα.

ΑΝΕΚΔΟΤΟ: - Γιατί δυο ξανθές έριξαν το αυτοκίνητο στο ποτάμι;
                           - Για να σβήσουν το φλάς !
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Ηλίας Κ. Μάρκου 
Αντιστράτηγος
ΕΛ.ΑΣ. ε.α.

ΤΑ ΑΔΙΕΞΟΔΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ ΣΗΜΕΡΑ
Η ανάγκη για επικοινωνία είναι έμφυτη στον άνθρωπο και η οποία 
συντελεί κοντολογίς στη διαμόρφωση των σχέσεων μεταξύ μας, Έτσι, 
οδηγούμαστε στην όποια μορφή κοινωνικής οργάνωσης έχουμε, έτσι 
δημιουργείται το εκάστοτε κοινωνικό γίγνεσθαι.
Αυτή, λοιπόν, η πορεία του ανθρώπου στο κοινωνικό γίγνεσθαι 
είναι μια διαδικασία βασισμένη στη συλλογική προσπάθεια και εν 
τέλει προσδιορίζει τόσο την ανάπτυξη της προσωπικότητας του 
ατόμου, όσο και του κοινωνικού συνόλου γενικότερα. Και το τελικό 
συμπέρασμα είναι πως απ’ τα πολύμορφα πλέγματα σχέσεων που 
δημιουργεί ο άνθρωπος εξαρτάται και το επίπεδο πολιτισμού της 
ανθρωπότητας σε όλες τις ιστορικές περιόδους, ίσαμε σήμερα. Στην 
αυγή της ανθρωπότητας, όταν ο πρωτόγονος άνθρωπος άρχισε 
να διαισθάνεται την υπεροχή έναντι των άλλων όντων του ζωϊκού 
βασιλείου, αντιλήφθηκε και την κοινωνική του φύση και ωθήθηκε 
απ’ την έμφυτη τάση, τη συνείδησή του, στη δημιουργία της πρώτης 

μορφής κοινωνικής οργάνωσης, της ομάδας. Η πρώτη εκείνη ανάγκη για ομαδοποίηση, για 
υποτυπώδη κοινωνική οργάνωση, είχε να κάνει με την αντιμετώπιση των στοιχείων της φύσεως 
από τη μια, και τις προλήψεις – δεισιδαιμονίες από την άλλη. Σταδιακά, όμως, κατέληξε ν’ 
αποτελεί το εχέγγυο, την εγγύηση, τον μονόδρομο για την εξέλιξη του ανθρώπου, για επίπεδο 
πολιτισμού της ανθρωπότητας. Κι ενώ φτάσαμε στον 21ο αιώνα, στην εποχή της υψηλής 
τεχνολογίας, της υπερκατανάλωσης αλλά και της φτώχειας, της αμφισβήτησης ιδεολογιών και 
αξιών, αλλά και της σύγχυσης, επανέρχεται διαρκώς στο προσκήνιο το αυτονόητο ζητούμενο. 
Ποιο είναι αυτό, μα οι ολοκληρωμένες ανθρώπινες σχέσεις (με αληθινή επικοινωνία, με 
συνεργασία, με αλληλεγγύη και αλληλοστήριξη), ώστε να απαλειφθούν τα αδιέξοδα που 
ταλανίζουν την παγκόσμια κοινωνία, απ’ το ένα ως το άλλο άκρο της γης. Η σημερινή κυριαρχία 
του ατομικού συμφέροντος σε βάρος του γενικού, ανέτρεψε τις αρχές και τις αξίες που 
σφυρηλατήθηκαν και αναδείχθηκαν ανά τους αιώνες στο πολιτισμικό πεδίο. Ένας άκρατος 
ανταγωνισμός σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο, διαρκώς ενισχυόμενος, δεν μπορεί παρά να 
έχει την ίδια πάντα κατάληξη, όπου το γενικό καλό καλύπτεται πλήρως από την ιδιοτέλεια 
των ολίγων. Κι όμως όλοι μας καταλαβαίνουμε πως η απομάκρυνση απ’ τον διπλανό μας, απ’ 
τον συνάνθρωπό μας, η έλλειψη ομαδικότητας και συλλογικής προσπάθειας έχει σοβαρές 
επιπτώσεις και δυσάρεστες συνέπειες τόσο για μας τους ίδιους (ως ξεχωριστές προσωπικότητες, 
ως άτομα), όσο και για το σύνολο της κοινωνίας που ζούμε. Στην κοινωνία που ο καθένας μας 
δραστηριοποιείται, σε τοπικό, αλλά και σε εθνικό επίπεδο, παρατηρεί πως τα άτομα – μέλη 
που δεν εμφορούνται από αισθήματα ομαδικότητας και συνεργασίας απομονώνονται και 
τελικά περιθωριοποιούνται. Σε αυτά τα άτομα βαθαίνει το συναισθηματικό κενό, ενισχύεται 
ο αυτοκεντρισμός τους και η εγωπάθεια και αμβλύνεται η αποδοχή ανθρωπιστικών αξιών. 
Αυτό το φαινόμενο βέβαια έχει σοβαρό αντίκτυπο στην ευρύτερη κοινωνία, αφού χαλαρώνει 
επικίνδυνα τα δεσμά της κοινωνικής συνοχής και προόδου. Σε πολλά σημεία του πλανήτη 
μας, σε πολλές κοινωνίες, κοντολογίς στην παγκόσμια κοινωνία έχει παγιωθεί ένα κλίμα 
κοινωνικής αναλγησίας απέναντι στους αδύναμους συνανθρώπους μας και λαούς…. Ακόμα 
και σε λαούς και κράτη με δημοκρατικό πολίτευμα το αξιακό σύστημα αποδυναμώνεται όλο 
και περισσότερο και μάλιστα σε επικίνδυνο βαθμό, αφού το κλίμα ατομικότητας αξιοποιείται 
από τους επιτήδειους των κέντρων εξουσίας. Και για να καταλήξουμε, σε μια ανθρωπότητα 
με χαλαρωμένες έως ανύπαρκτες τις ανθρώπινες σχέσεις, με κρίση αξιών και θεσμών, η ελπίδα 
για διέξοδο απ’ τα καθημερινά προβλήματα, διαρκώς κολοβώνεται. 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ: Ελπίδα είναι το όνειρο κάποιου που δεν κοιμάται.
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Το Γραμματόσημο της Τ.Δ. I.P.A. Φθιώτιδας

ΚΑΤΣΑΜΑΣ Νικόλαος
Πρόεδρος I.P.A.
Φθιώτιδας

Στην Θεσσαλονίκη, προσκεκλημένος από την Τοπική Διοίκηση I.P.A., στις 31-01-2010 
ο Πρόεδρος της I.P.A. Φθιώτιδας κ. ΚΑΤΣΑΜΑΣ Νικόλαος, συμμετείχε σε εκδήλωση 
σύσφιξης σχέσεων μεταξύ των Τοπικών Διοικήσεων. Στις 05-02-2010 ο Πρόεδρος της Τ.Δ. 
I.P.A. Φθιώτιδας, προσκεκλημένος της Τ.Δ. I.P.A. Aχαϊας, συμμετείχε στον αποκριάτικο χορό, 
σε κοσμικό κέντρο της Πάτρας. 

Ο κ. ΚΑΤΣΑΜΑΣ Νικόλαος με τον πρόεδρο IPA Θεσσαλονίκης κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ Ηλία στην 
αριστερή φωτογραφία και στην δεξιά με τον Πρόεδρο IPA Αχαϊας κ. ΤΣΕΚΟΥΡΑ Σταύρο.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ IPA ΖΑΚΥΝΘΟΥ (14-02-2010)

Θέλω να ευχαριστήσω εκ μέρους του Δ.Σ. της IPA Ζακύνθου και προσωπικά τον πρόεδρο 
της IPA Θεσσαλονίκης κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ Ηλία για την ευγενική φιλοξενία του στο site της IPA 
Θεσσαλονίκης, για την προβολή του ποδοσφαιρικού τουρνουά που διοργανώνουμε στο 
νησί μας στη μνήμη του αδικοχαμένου συναδέλφου μας Νίκου ΓΑΛΥΦΟΠΟΥΛΟΥ. 
Πρόεδρε σου εύχομαι καλή συνέχεια στην εξαιρετική δουλειά που κάνεις και εύχομαι 
στις ερχόμενες εκλογές να ξαναπάρεις την προεδρία γιατί σου αξίζει. 
Με φιλικούς χαιρετισμούς. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Μάκης – Αντιπρόεδρος / Ταμίας

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Τ.Δ. I.P.A. ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
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ΚΑΡΚΙΝΟΣ  ΤΟΥ  ΠΡΟΣΤΑΤΗ
Του: Αβραάμ Δρακόπουλου
Ουρολόγος, Ανδρολόγος, Χειρουργός, Δρ. Πανεπιστημίου Βερολίνου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο καρκίνος του προστάτη (ΚΠ) είναι μία πολύ διαδεδομένη ασθένεια και είναι η δεύτερη πιο συχνή αιτία 
θανάτου από καρκίνο στους άνδρες στις ΗΠΑ μετά από τον καρκίνο του πνεύμονος. Είναι ο πρώτος σε 
συχνότητα καρκίνος του ουροποιογεννητικού συστήματος στον άνδρα και σε νεκροτομικά υλικά βρέθηκε 
10% στους 60ηδες, 20% στους 70ηδες και πάνω από 50% στους 80ηδες. Στην Ευρώπη το 1991 δηλώθηκαν 
85.000 ασθενείς, στην Αμερική 90.000 και από αυτούς 60% με μεταστάσεις. Το έτος 1992 δηλώθηκαν 123.000 
νέοι ασθενείς και το έτος 1996, 406.000 νέοι ασθενείς. Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα στη Μεσόγειο σε 
συχνότητα καρκίνου προστάτη. Σ’ όλο τον κόσμο οι Μαύροι της Αμερικής είναι οι πρώτοι και οι Κινέζοι 
τελευταίοι: 149 μαύροι της Αμερικής, 107 λευκοί της Αμερικής, 39 Ιάπωνες και 28 Κινέζοι ανά 100.000 
κατοίκους. Ο ΚΠ έχει άμεση σχέση με την ηλικία: Ένας ασθενής στους 10.000 σε ηλικία μικρότερη των 
39 ετών, ένας ασθενής στους 103 στα 40-59 έτη και ένας στους 8 άνδρες σε ηλικία 60-79 ετών θα νοσήσει 
από ΚΠ. Η κληρονομικότητα παίζει σημαντικό ρόλο καθότι παρατηρείται η προσβολή πολλών μελών της 
ίδιας οικογένειας από ΚΠ. Μία μορφή πρώϊμης έναρξης ΚΠ μπορεί νακληρονομηθεί σύμφωνα με τον 
αυτοσωματικό επικρατούντα χαρακτήρα και είναι υπεύθυνος για το 9% όλων των ΚΠ και για το 45% 
των περιπτώσεων σε άνδρες μικρότερους των 55 ετών. Η ηλικία εμφάνισης του ΚΠ και ο αριθμός των 
προσβεβλημένων συγγενών είναι καθοριστικοί παράγοντες και έχουν 7 φορές αυξημένο κίνδυνο από έναν 
άλλο ασθενή που εμφάνισε ΚΠ στα 70 του χωρίς κανένα συγγενή του. Μελέτες χρωμοσωμιακές σε 91 
οικογένειες στη Β. Αμερική και τη Σουηδία έδειξαν σημαντική σύνδεση της πάθησης με το μακρύ σκέλος 
του χρωμοσώματος 1 (1 g 24-25) και πιθανόν η μεταλλαγή αυτή να είναι υπεύθυνη για το 30-40% των 
κληρονομούμενων περιπτώσεων. Επίσης τα γονίδια Τρ 53 εδράζει στο 17ρ 13,1 χρωμόσωμα και έχει σχέση 
με την κακοήθεια, επιθετικότητα και υποτροπή του ΚΠ. Ο ΚΠ προσβάλει πιο συχνά τους μαύρους οι οποίοι 
έχουν 15% υψηλότερη τεστοστερόνη από τους λευκούς.
Οι Αμερικανοί πιστεύουν ότι ο ΚΠ στις 30-50%, οι Γερμανοί 80% οφείλεται στη κακή διατροφή, καταχρήσεις, 
άγχος και έλλειψη κίνησης. Τα πιθανά αίτια είναι: Κατάχρηση σκευασμάτων τεστοστερόνης από μη ειδικούς 
για σεξουαλική δυσλειτουργία, ορμονική διαταραχή ισοζυγίου ανδρογόνων / οιστρογόνων προερχόμενη 
από τη κατάχρηση αλκοόλ, ενδοκρινολογικά, κληρονομικά αίτια, κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες, 
σεξουαλικές συνήθειες, φλεγμονές, διαιτητικό λίπος και κάδμιο. Τελευταία γίνεται ιδιαίτερος λόγος για την 
αποφυγή λίπους και συνιστούν μόνο ελαιόλαδο.
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Διατροφή μόνο με ελαιόλαδο που περιέχει ακόρεστα λιπαρά οξέα, διατροφή με τρόφιμα που περιέχουν 
ψευδάργυρο, σελήνιο και βιταμίνη Ε π.χ. στρείδια, μύδια, γαρίδες, νεφρά, συκώτι, ψωμί ολικής 
άλεσης, γραβιέρα, παρμεζάνα, καλαμπόκι, σουσάμι, ηλιόσπορους, φασόλια, μαγιά μπύρας, ντομάτες, 
εσπεριδοειδή, ακτινίδια, αμύγδαλα και γενικά πολλά λαχανικά ωμά. Βελτίωση της φυσικής κατάστασης 
του ατόμου (γυμναστική, κίνηση, καθαρός αέρας), απομάκρυνση διαταραχών μεταβολισμού (παχυσαρκία, 
υπερλιπιδαιμία κ.λ.π.), αποτοξίνωση του οργανισμού καθότι το μολυσμένο περιβάλλον και ιδιαίτερα 
τα καυσαέρια και ο καπνός του τσιγάρου που περιέχουν κάδμιο, μόλυβδο, χαλκό, κασσίτερο, τα οποία 
ανταγωνίζονται τον ψευδάργυρο, ο οποίος είναι η βάση σε 200 αντιδράσεις του οργανισμού μας και τέλος 
υγιεινή διατροφή με ωμές τροφές και όχι συντηρημένες.
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ
Ο ΚΠ δεν έχει κανένα χαρακτηριστικό σύμπτωμα στο αρχικό του στάδιο και εάν ο ασθενής δεν κάνει τον 
προληπτικό του έλεγχο δεν πρόκειται να τον διαγνώσει, γιατί κυριαρχούν τα συμπτώματα της υπερπλασίας 
του προστάτη. Σε προχωρημένο στάδιο τα συμπτώματα της αιματουρίας, καχεξίας πόνου στην οσφύ και 
τέλος της ουραιμίας. Ο ΚΠ προσβάλλει κυρίως τα οστά της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης και τα 
οστά της λεκάνης. Πιο σπάνια προσβάλλει τους πνεύμονες, το ήπαρ, τον μυελό των οστών, τους λεμφαδένες 
κ.λ.π.
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Η διάγνωση του ΚΠ γίνεται με τη δακτυλική εξέταση (ΔΕ), τον προσδιορισμό του ειδικού προστατικού 
αντιγόνου P.S.A. (Prostate specific antigen) και το διορθικό υπερηχογράφημα προστάτη.

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα
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Συνιστάται κάθε άνδρας μετά τα 45 του να επισκέπτεται τον ουρολόγο του και εάν έχει επιβαρημένο 
οικογενειακό κληρονομικό τότε από τα 35 του χρόνια.
Επίσης θα επισκέπτεται τον μικροβιολόγο του για τον προσδιορισμό του P.S.A. H φυσιολογική τιμή του 
P.S.A. είναι ανάλογα με την ηλικία: 0-2,5 ng/ml για τους άνδρες από 40-49, 0-3,5 ng/ml για την ηλικία 50-59, 
0-4,5 ng/ml για την ηλικία 60-69 και 0-6,5 ng/ml για την ηλικία 70-79 ετών. Εάν το P.S.A. είναι παθολογικό τότε 
μετράμε το ελεύθερο P.S.A. Velocity-P.S.A.<0,8 ng/ml και την πυκνότητα Density=P.S.A: Όγκος προστάτη σε 
κυβικά εκατοστά<0,150 ng/ml/cc3. Η βιοψία του προστάτη γίνεται κατευθυνόμενη με τον διορθικό υπέρηχο 
και γίνεται λήψη από δώδεκα σημεία του προστάτη. Εάν μετά την πρώτη βιοψία δεν βρεθεί καρκίνος και 
εξακολουθεί το P.S.A. να είναι παθολογικό τότε συνιστώνται να ληφθούν 18-24 βιοψίες. Γνωρίζουμε ότι ο 
ΚΠ κατά 85% εντοπίζεται στην περιφερειακή ζώνη και 15% στην κεντρική-μεταβατική ζώνη. Η βιοψία είναι 
απλή μέθοδος και γίνεται στο ιατρείο χωρίς νάρκωση, καθότι η βελόνα είναι λεπτή και δε πονάει. Χρειάζεται 
να δοθεί Το P.S.A. μπορεί να αυξηθεί σε παθολογικά επίπεδα και να τρομοκρατήσει τον ασθενή όταν 
προηγηθεί επίσχεση ούρων, έντονη μάλαξη, βιοψία, διουρηθρική αφαίρεση του προστάτη, εργώδης κένωση 
του εντέρου, έντονη σεξουαλική δραστηριότητα την προηγούμενη ημέρα της εξέτασης και οξεία φλεγμονή 
του προστάτη. Το P.S.A. δεν επηρεάζεται από φάρμακα όπως a1-blockers, ουρηθροσκόπηση, καθετηριασμό 
ουροδόχου κύστης, απλή δακτυλική εξέταση χωρίς μάλαξη του προστάτη και διορθικό υπερηχογράφημα. 
Τα άτομα που παίρνουν θεραπεία με Φιναστερίδη (Proscar) για 6 μήνες πρέπει να διπλασιάσουν την τιμή 
του P.S.A. 
Στατιστικά βρέθηκε ότι: P.S.A. μικρότερο των 2 ng/ml τότε έχουμε 15% πιθανότητα για ΚΠ, P.S.A. 4-10 ng/ml 
30%, P.S.A. μεγαλύτερο των 10 ng/ml 60% και P.S.A. μεγαλύτερο των 50 ng/ml τότε είναι σίγουρος καρκίνος. 
Εάν ο άνδρας μετά τα 45 του υποβληθεί στην τριπλή εξέταση, δηλαδή Δακτυλική εξέταση – P.S.A. – Διορθικό 
υπερηχογράφημα προστάτη τότε είναι καλυμμένος σε ποσοστό πάνω από 80% για να διαγνώσει το ΚΠ στο 
αρχικό στάδιο. Η πρώϊμη διάγνωση είναι καθοριστική στο ΚΠ γιατί ο Lowrence Olivier έζησε 20 χρόνια και 
πέθανε στα 80 του, ο Mitteran έζησε 12 χρόνια με οστικές μεταστάσεις, ενώ ο τραγουδιστής Frank Zappa και 
ο ηθοποιός Tellys Savalas έζησαν μόνο 1 χρόνο και πέθαναν στα 52 τους.
Η πρόγνωση του ΚΠ εξαρτάται από την ηλικία του ασθενούς, το στάδιο, το βαθμό διαφοροποίησης και το 
DNA του όγκου. Εάν διαγνωσθεί ο ΚΠ σε αρχικό στάδιο τότε γίνεται η εγχείριση «Ριζική προστατεκτομή» 
με άριστα αποτελέσματα. Έχεδι υψηλού βαθμού ανικανότητα, ακράτεια και είναι μια σοβαρή εγχείριση. 
Εναλλακτική θεραπεία του ενδοπροστατικού καρκίνου είναι η μοντέρνα «Βραχυθεραπεία», δηλαδή 
εμφύτευση ραδιενεργού ιωδίου 125 ή Παλλαδίου 103 μέσα στον προστάτη με επίσης καλά αποτελέσματα. Η 
μέθοδος είναι ακόμη άγνωστη στην Ελλάδα. Εάν ο ΚΠ έχει κάνει μεταστάσεις τότε γίνεται μόνο παρηγορική 
θεραπεία με αντιανδρογόνα, εφ’ όρου ζωής. Παρακολουθούμε τον ΚΠ και το P.S.A. και βλέπουμε την πορεία 
του. Μελλοντικά ελπίζουμε στη γονιδιακή θεραπεία, στα ανοσοδιεγερτικά και στα ραδιοφάρμακα. Νέοι 
δείκτες για το άμεσο μέλλον: όπως η καλλικρεϊνη 2 (nk2), ο βασικός ινοβλαστικός αυξητικός παράγοντας, 
το αντιγόνο της ειδικής προστατικής μεμβράνης, ο έλεγχος της γενετικής προδιαγραφής ελπίζουμε να 
βοηθήσουν, μαζί με το P.S.A. της αντίδρασης αλυσίδας πολυμεράσης (RT-PCR) στη πρώϊμη διάγνωση του 
ΚΠ.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ανήρ τόμος 2ος τεύχος 2ο Ιούνιος 2000 «Καρκίνος προστάτη».  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
Η  Διεθνής Ένωση Αστυνομικών – Τοπική Διοίκηση Νομού Θεσσαλονίκης 
- Μέλος του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος, προσκαλεί όποιον επιθυμεί 
να προσφέρει ακίνητο (διαμέρισμα), προκειμένου να δημιουργηθεί ένας 
δεύτερος ξενώνας (I.P.A. HOUSE) στην Θεσσαλονίκη, να επικοινωνήσει με 
τον πρόεδρο της Ένωσής μας κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ Ηλία στο τηλέφωνο των 
γραφείων μας 2310-388195  fax. 2310-776414 και κινητό 6975905010. 
Επίσης και για οποιαδήποτε άλλη χορηγία-δωρεά, ο λογαριασμός της 
Ένωσής μας, είναι : ALPHA BANK. 701002002012703  

Κάντε κλικ στο: www.ipathessaloniki.gr

Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα
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ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ I.P.A. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                             
1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             : ΠΑΠΑΣ Βασίλειος 6936791977

2. Α΄. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ            : ΗΛΙΑΚΗΣ Ελευθέριος 6945058134

3. Β΄. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ            : ΜΟΣΙΑΛΟΣ Ηλίας 6944585855

4. Γ΄. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ             : ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ Δημήτριος 6974480780

5. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  : ΤΣΑΓΑΝΟΣ Ιωάννης 6977592078

6. ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ     : ΑΝΙΚΟΥΛΑΣ Νικόλαος 6944641194

7. ΤΑΜΙΑΣ                                   : ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ Σωτήριος 6973205105

8. ΒΟΗΘΟΣ ΤΑΜΙΑ                  : ΚΤΕΝΑ Χαρίκλεια 6978904909      

9. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ       : ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ Αθανάσιος 6945590031

ΠΑΠΑΣ Βασίλειος
Πρόεδρος IPA

Χαλκιδικής

Ο ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ ΚΑΙ Η ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΤΗΣ I.P.A. ΣΑΜΟΥ

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η εκδήλωση της Τ.Δ. I.P.A. Σάμου στο κοσμικό κέντρο 
«Ζορμπάς» στην πόλη της Σάμου. Το γλέντι κράτησε ως τις πρώτες πρωινές ώρες.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι Στρατηγοί εν Αποστρατεία της Ελληνικής 
Αστυνομίας κ. ΜΑΝΩΛΙΑΔΗΣ Δημήτρης και κ. ΠΑΤΣΙΔΗΣ Κυριάκος, ο Λιμενάρχης Σάμου 
κ. ΠΑΡΤΣΑΦΑΣ Στυλιανός, ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής Α.Δ. ΣΑΜΟΥ κ. ΧΙΟΤΕΛΗΣ 
Δημήτρης, ο Διοικητής του Α.Τ ΣΑΜΟΥ κ. ΤΣΙΡΙΓΟΣ Ευάγγελος, ο Διοικητής Πυροσβεστικής 
κ. ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Διαμαντής, ο Αντιδήμαρχος Δήμου Βαθέος κ.ΚΟΧΛΙΟΣ Θεόδωρος, ο 
πρόεδρος ΦΙΛΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ κ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Κυριάκος - Δημήτρης.
Μήνυμα με ευχές έστειλαν ο Διοικητής της 79 Α.Δ.Τ.Ε Ταξίαρχος κ. ΜΑΝΩΛΑΣ και ο πρόεδρος 
της Τοπικής Διοίκησης I.P.A. Νομού Θεσσαλονίκης κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας .
Ευχάριστη νότα στην εκδήλωση τα πολλά νέα παιδιά της Αστυνομίας που κατέκλυσαν το κέντρο 
Διασκέδασης και οι Φίλοι των Αστυνομικών που διασκέδασαν όλοι μαζί με πολύ κέφι. Τυχερή 
της βραδιάς ήταν η κ. Νικολέτα ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ που έτυχε το φλουρί της πίτας. Κατά την διάρκεια 
της εκδήλωσης τιμήθηκαν : Ο πρόεδρος του Συνδέσμου φίλων της Αστυνομίας κ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ 
Κυριάκος για την πολύχρονη προσφορά του στα κοινωνικά και πολιτιστικά δρώμενα της 
Αστυνομίας και οι συνάδελφοι Αστυνομικοί της Εθνικής Ομάδας Διάσωσης του παραρτήματος 
Νομού Σάμου,  o κ. ΚΑΛΑΤΖΗΣ Δημήτρης [πρόεδρος] και o κ. ΦΟΡΟΠΟΥΛΟΣ Γιώργος,
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ I.P.A. ΑΧΑΪΑΣ 

ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Σταύρος
Πρόεδρος IPA Aχαϊας

Η Τ.Δ. Αχαϊας της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών πραγματοποίησε δύο 
εκδηλώσεις για τα μέλη και τους φίλους της.
Α΄ ΕΚΔΗΛΩΣΗ: Κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας που πραγματοποιήθηκε 
την 23-01-2010 στον πολυχώρο «ΠΑΝΑΧΑΪΚΟΝ» της VESO MARE. Στην 
εκδήλωση παρέστησαν οι Βουλευτές Νικ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΝΔ), Ανδ. 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ και Αθ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (ΠΑΣΟΚ), ο 
πολιτευτής (ΝΔ) Δημ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, η Γεν. Γραμματέας 
της Περιφέρειας Ηπείρου Δήμητρα ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΜΠΑΣΤΑ, η 
Εκπρόσωπος του Γεν. Αστυν. Δ/ντή Περ. Δυτ. Ελλάδος Α/Δ κ. ΓΙΑΝΝΙΑ 
Ευσταθία, οι Αντινομάρχες ΜΠΙΝΙΕΡΗΣ Γεώργιος και ΤΑΠΕΙΝΟΣ Ιωάννης, 
ο εκπρόσωπος του Δημάρχου Πατρέων κ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ Νικόλαος, ο Δημοτικός 
Σύμβουλος κ. ΡΑΪΚΟΣ Σπυρίδων, ο Γραμματέας του Δ.Σ. της Π.Ο.ΑΣ.Υ. Βασ. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων 
Αχαϊας Αθαν. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ο Πρόεδρος της Ένωσης Υπαλλήλων 
Πυροσβεστικού Σώματος Βασ. ΦΕΡΤΑΚΗΣ, ο Πρόεδρος της Ένωσης 
Αποστράτων ΕΛ.ΑΣ., Υποστράτηγος ε.α. ΚΟΥΣΚΟΥΡΗΣ Ευάγγελος, οι πρώην 
Πρόεδροι της Τοπικής μας Διοίκησης κ.κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κων/νος 

και  ΤΖΟΒΟΛΟΣ Θεόδωρος, ο πρώην Γεν. Γραμματέας της Ένωσης Αξιωμ. Περ. Δυτ. Ελλάδος ΜΑΖΑΡΑΚΙΩΤΗΣ 
Χρήστος, Διοικητές Υπηρεσιών της Α.Δ. Αχαϊας (Α/Υ ΚΟΝΤΗΣ Κων/νος, Α/Υ ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΟΣ Σταύρος, Α/Β 
ΦΕΛΕΣΚΟΥΡΑΣ Παναγιώτης), ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πάτρας ΣΤΡΙΦΤΟΥΛΙΑΣ Νικόλαος, ο 
Πρόεδρος του Γεν. Νοσοκομείου Πατρών «ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» κ. ΚΟΤΣΩΝΗΣ Νικόλαος, ο Αντιπρόεδρος του 
Επιμελητηρίου Αχαϊας ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ Νικόλαος, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Μοτοσικλετιστών Πάτρας κ. ΜΙΚΕΣ, 
επιχειρηματίες της πόλης, εκπρόσωποι Αθλητικών και Κοινωνικών Οργανώσεων και μεγάλος αριθμός εν ενεργεία και 
εν  τις αποστρατεία αστυνομικών με τις οικογένειές τους.
Στον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της Τοπικής Διοίκησης Αχαϊας Σταύρος ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ, αφού ευχαρίστησε για την 
συμμετοχή τους όλους τους παρευρισκόμενους, αναφέρθηκε στον χαρακτήρα και την αποστολή της I.P.A., έκανε 
έναν σύντομο απολογισμό του έργου που επιτελέσθηκε στο απελθόν έτος καθώς επίσης και για τις δράσεις που θα 
αναπτυχθούν στο μέλλον. Ακολούθησε η βράβευση της Τοπικής Διοίκησης Αχαϊας από τον Πρόεδρο του Γ.Κ.Ν. 
Πατρών «ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» κ. ΚΟΤΣΩΝΗ Νικόλαο για την Αιμοδοσία που πραγματοποιήθηκε τους μήνες Μάρτιο 
και Σεπτέμβριο και την Συγκέντρωση 168 φιαλών αίματος.
Β΄ ΕΚΔΗΛΩΣΗ: Η Αποκριάτικη χοροεσπερίδα που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2010 στην 
κοσμική ταβέρνα «ΒΕΡΑΝΤΑ» στο Ρωμανού Πατρών, με τους ανεπανάληπτους Αδελφούς ΚΑΤΣΑΜΠΑ.

Στην εκδήλωση αυτή που στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία παρέστη σύσσωμη η Τοπική Ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, 
προεξάρχοντος του Γεν. Αστυν. Δ/ντή Περ. Δυτ. Ελλάδος Υποστρατήγου ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ Σωτηρίου, του Δ/ντή της 
Αστυν. Δ/νσης Αχαϊας Αστυν. Δ/ντή ΔΡΙΒΙΛΑ Δημητρίου, του Διοικητή της Υποδ/νσης Ασφαλείας Πατρών Αστυν. 
Δ/ντή ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΥ Αθανασίου και Διοικητών Υπηρεσιών (Α/Υ ΚΟΝΤΗΣ Κων/νος – Α/Υ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 
Δημήτριος – Α/Α ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Κων/νος). Επίσης παρέστησαν ο Βουλευτής Νικ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ο 
Γραμματέας του Δ.Σ. της Π.Ο.ΑΣ.Υ. Βασίλης ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών 
Υπαλλήλων Αχαϊας Αθανάσιος ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ο Γεν. Γραμματέας της Ένωσης Αξιωματικών Περ. Δυτ. 
Ελλάδος Ανδρέας ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗΣ, και ο Πρόεδρος της Ένωσης Αποστράτων Ελληνικής Αστυνομίας Υποστράτηγος 
ε.α. Ευάγγελος ΚΟΥΣΚΟΥΡΗΣ. Ιδιαίτερη τιμή αποτέλεσε η παρουσία του φίλου Προέδρου της Τοπικής Διοίκησης 
Φθιώτιδας Νίκου ΚΑΤΣΑΜΑ στον οποίον επιφυλάχθηκε θερμότατη υποδοχή από όλους τους παρευρισκόμενους 
και τιμήθηκε δεόντως. Τα σχόλια για την αποκριάτικη χοροεσπερίδα ήταν ιδιαίτερα κολακευτικά και η διασκέδαση 
κράτησε μέχρι πρωϊας.
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ       
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
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ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ  Ιωάννης
Μέλος Δ.Σ.  Ε.Α.Υ.Ν.Θ
Αντιπρόσωπος  ΠΟΑΣΥ

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ. ΞΕΚΙΝΑΜΕ!
 «Όταν αποφασίσαμε να κάμομε την Επανάσταση δεν 
εσυλλογισθήκαμε ούτε πόσοι είμεθα, ούτε πως δεν έχομε άρματα, 
ούτε ότι οι Τούρκοι εβαστούσαν τα κάστρα και τας πόλεις, ούτε 
κανένας φρόνιμος μας είπε “πού πάτε να πολεμήσετε με σιτοκάραβα 
βατσέλα” αλλά ως μια βροχή έπεσε εις όλους μας η επιθυμία της 
ελευθερίας μας…». Τα παραπάνω λόγια είναι από την ομιλία του 
Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στην Πνύκα. Στους προγόνους μας όπως 
ο Θ. Κολοκοτρώνης πέρα από την Ελευθερία μας , χρωστάμε και 
το «ελληνικό πρότυπο του Αγώνα», που μας κληροδότησαν και 
που πρέπει να ακολουθούμε  όταν οι περιστάσεις το απαιτούν.
Όταν δηλαδή, θα κληθούμε να υπερασπιστούμε τα Δίκαιά μας, 
δεν θα πρέπει να μας αποθαρρύνει τίποτα απολύτως. Το μόνο που 
χρειάζεται είναι να μας διακατέχει η Πίστη  για το Δίκαιο του   Αγώνα 
μας, η  επιθυμία να κερδίσουμε    γι’ αυτά   που   διεκδικούμε

ή υπερασπιζόμαστε και η θέληση να αντέξουμε μέχρι το τέλος, χωρίς να αφήσουμε τις 
δυσκολίες, που αναπόφευκτα θα προκύψουν, να μας καταβάλουν. Τα παραπάνω έχουν 
εφαρμογή σε κάθε τομέα της Ζωής, για τον οποίο μπορεί να χρειαστεί να αγωνιστούμε. Στο 
παρόν άρθρο θα αναφερθώ στον Αγώνα για τα Δίκαια του εργαζόμενου Αστυνομικού, σε 
μια περίοδο που η οικονομική κρίση και δυστυχώς κάποιες παγιωμένες αναχρονιστικές, 
ξεπερασμένες και απαρχαιωμένες νοοτροπίες, συμπεριφορές και αντιλήψεις, κάνουν 
επιτακτική την ανάγκη να αγωνιστούμε για ένα καλύτερο αύριο.
Μόνο όμως ο αγώνας του σήμερα, μπορεί να εξασφαλίσει ένα καλύτερο αύριο!  
Συνάδελφοι, όσοι από εσάς έχετε κουραστεί να βλέπετε το εισόδημά σας να συρρικνώνεται, 
όσοι από εσάς έχετε βαρεθεί να συναντάτε στη δουλειά μας συμπεριφορές, νοοτροπίες και 
αντιλήψεις που δεν μας αξίζουν και ανήκουν σε άλλες εποχές, όσοι από εσάς πιστεύετε 
πως στην Αστυνομία επικρατεί ένα κλίμα Αναγέννησης, το οποίο ακόμα δεν βρίσκει 
τρόπο να εκφραστεί, όσοι από εσάς- και είστε πολλοί- έχετε βαρεθεί τα “golden boys” 
της Αστυνομίας- που είναι ελάχιστα- να ζουν εις βάρος σας και να είναι μια ζωή στον 
«αφρό» και βολεμένοι και εσείς να παλεύετε καθημερινά στο πεζοδρόμιο ή απ’ όπου 
αλλού προσφέρετε στο Συνάδελφο και στον Πολίτη και γενικά όσοι από εσάς πιστεύετε 
σε μια Αστυνομία που μας αξίζει και που αξίζει στην Χώρα μας, πυκνώστε τις τάξεις 
του Συνδικαλιστικού μας κινήματος,  από αυτήν την ώρα κιόλας που διαβάζετε αυτές 
τις γραμμές, στηρίζοντας τα άτομα που πραγματικά πιστεύετε ότι θα φανούν ικανά 
να αντεπεξέλθουν στις αγωνιστικές απαιτήσεις της εποχής μας, έτσι ώστε όλοι μαζί να 
κερδίσουμε αυτά που μας αξίζουν!
Από αυτήν την προσπάθεια στην οποία πιστεύω και στην οποία πιστεύετε
ΔΕΝ ΠΕΡΙΣΣΕΥΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ!
Συνάδελφοι ξεκινάμε και να θυμάστε πως ο Θεός και το Δίκιο είναι με το μέρος μας!

Κάντε κλικ στο: www.ipathessaloniki.gr
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Γεώργιος Λαμπάδας
Αντιπρόεδρος Τ.Δ. IPA Νομού Θεσσαλονίκης

e-mail: george.lamp@hotmail.com 

AΠΟ ΤΟ…. ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ

Ο Bill Gates σε μια πρόσφατη ομιλία του σε ένα γυμνάσιο, μίλησε για 11 κανόνες ζωής 
που δεν έμαθαν και δεν θα μάθουν στο σχολείο. Μιλάει για το πως οι «προοδευτικοί» 
δάσκαλοι δημιούργησαν μια γενιά χωρίς αίσθηση της πραγματικότητας και πως αυτή η 
αντίληψη προετοιμάζει τα παιδιά να αποτύχουν στον πραγματικό κόσμο. 

Κανόνας 1: Η ζωή δεν είναι δίκαιη - συνήθισέ το! 

Κανόνας 2: Ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται για την αυτό-εκτίμησή σου.
Περιμένει πρώτα να επιτύχεις εσύ ο ίδιος κάτι ΠΡΙΝ αισθανθείς καλά με τον εαυτό σου. 

Κανόνας 3: Δεν θα κερδίσεις 60.000 ευρώ το χρόνο τελειώνοντας το σχολείο. Δεν πρόκειται να γίνεις 
αντιπρόεδρος με δωρεάν αυτοκίνητο και κινητό τηλέφωνο μέχρι να τα κερδίσεις και τα δύο. 

Κανόνας 4: Εάν νομίζεις ότι ο καθηγητής σου είναι σκληρός, περίμενε μέχρι να δεις το αφεντικό. 

Κανόνας 5: Το γύρισμα των μπιφτεκιών δεν σου μειώνει την αξιοπρέπεια. Οι παππούδες σου είχαν μια 
διαφορετική λέξη για αυτή την εργασία: την έλεγαν ευκαιρία.  

Κανόνας 6: Εάν τα μουσκέψεις, ΔΕΝ ΦΤΑΙΝΕ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΣΟΥ. Γι' αυτό μην κλαψουρίζεις για τα δικά 
σου λάθη, αλλά μάθε από αυτά. 

Κανόνας 7: Πριν γεννηθείς, οι γονείς σου δεν ήταν τόσο βαρετοί όσο είναι σήμερα. Έγιναν έτσι 
πληρώνοντας τους λογαριασμούς σου, καθαρίζοντας τα ρούχα σου και ακούγοντάς σε να λες πόσο «cool» 
είσαι. Πριν λοιπόν σώσεις τα δάση από τα παράσιτα της γενιάς των γονιών σου, προσπάθησε να καθαρίσεις 
τη ντουλάπα στο δωμάτιό σου. 

Κανόνας 8: Το σχολείο μπορεί να έχει βρει τον τρόπο να εξαλείψει τις διαφορές μεταξύ κερδισμένων 
και χαμένων, αλλά η  ζωή ΟΧΙ. Μερικά σχολεία έχουν απορρίψει τις αρνητικές βαθμολογίες και θα σου 
δώσουν όσες ευκαιρίες θέλεις για να βρεις τη σωστή απάντηση. Αυτή η κατάσταση δεν μοιάζει ούτε στο 
ελάχιστο με την πραγματική ζωή.

Κανόνας 9: Η ζωή δεν είναι χωρισμένη σε εξάμηνα. Δεν υπάρχουν ολόκληρα καλοκαίρια διακοπών και 
πολύ λίγοι υπάλληλοι είναι διατεθειμένοι να σε βοηθήσουν να «βρεις» τον εαυτό σου. Αυτό μπορείς να το 
κάνεις στον ελεύθερο χρόνο σου. 

Κανόνας 10: Η τηλεόραση ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ η πραγματική ζωή. Στη πραγματική ζωή οι άνθρωποι είναι στις 
δουλείες τους και όχι στα μπαρ και στα καφενεία. 

Κανόνας 11: Να είσαι ευγενικός με τους σπασίκλες. Στο τέλος μάλλον θα καταλήξεις να δουλεύεις για 
έναν από αυτούς. 
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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  0,138  € / 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 και εάν η κίνηση ξεπεράσει τα 800€
            τότε θα λάβει επιδότηση 200 €.
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 45 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.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΛΠΑ ΣΤΟΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΜΑΣ
Η  ΕΛΠΑ προσφέρει έκπτωση 25% στον Συνεταιρισμό μας για τις ακόλουθες υπηρεσίες:

Ετήσια συνδρομή οδικής βοήθειας  για 1 αυτ/το 98 €, αντί των 130 € που είναι η κανονική τιμή. 

Για 2 αυτ/τα 169 €, αντί 225 που είναι η κανονική τιμή. Για Μοτο 71 €, αντί 95 που είναι η κανονική τιμή. Για 

περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, στον Συνεταιρισμό μας – Προμηθέως 1 Θεσ/νίκη τηλ. 2310-553538

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΚΤΕΟ

Η AUTOVISION Κ.Τ.Ε.Ο. – ADR Α.Ε., ιδιωτικό ΚΤΕΟ Θέρμης τηλ. 2310-487500 στην Θέρμη Θεσ/νίκης και στην 

Πολίχνη – Νοσοκομείο Παπαγεωργίου και 424 Σ.Ν. τηλ. 2310-680200 και 

2310-681710, προσφέρει έκπτωση 20% στον τεχνικό έλεγχο αυτ/των, με την επίδειξη της Υπηρεσιακής 

Ταυτότητας.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ ΑΥΤ/ΤΩΝ

Το φανοποιείο του ΜΗΤΡΑΚΑ Απόστολου, που βρίσκεται έναντι του κοσμικού κέντρου ΜΙΘΡΙΟΝ και 

παραπλεύρως του νοσοκομείου ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ στην περιφερειακή οδό στην Πολίχνη τηλ. 2310-681689 προ-

σφέρει έκπτωση 20% σε όλες τις εργασίες φανοποιείας του αυτ/του σας (λαμαρινοδουλειά – βαφές κλπ).

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Παρέχεται έκπτωση 7% για αγορά συσκευών κινητών τηλεφώνων επί της λιανικής τιμής καθώς και σε διάφορα 

αξεσουάρ κινητών στα παρακάτω καταστήματα της WIND: α) Εγνατίας 47 και Ι. Δραγούμη, β) Αγίας Σοφίας 10,  

γ) Εμπορικό Κέντρο «ΜΕΓΑΡΟ ΕΓΝΑΤΙΑ» Μοναστηρίου - Πλ. Δημοκρατίας και Λαγκαδά 5,  δ)  Γιαννιτσών 

61 και Κολλέτη, ε) Τσιμισκή 99 – 101 και στ) CARREFOUR (Πυλαία) Τομπάζη 15.
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ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ – ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 

(Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α. – Ν.Π.Ι.Δ.) - Ικτίνου 2, 10552 Αθήνα. τηλ. 2105227330
Email: teaetdea@ipa-gr.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Η Διοίκηση της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών, παραθέτει με το παρόν Ενημερωτικό Σημείωμα τα βασικά στοιχεία 

του Καταστατικού, που αναφέρονται στους Κλάδους Ασφάλισης, στην εγγραφή μελών, στις εισφορές, στις παροχές, στα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών και γενικά σε θέματα λειτουργίας του Ταμείου, τη διαγραφή – αποχώρηση 

των μελών, καθώς και τη σχέση με το Λ.Α.Μ.Δ.Ε.Α.

Ο Λ.Α.Μ.Δ.Ε.Α. δεν διαλύεται, εντάσσεται στο νομικό καθεστώς των Επαγγελματικών Ταμείων (σύμφωνα με το άρθρο 

7 του Ν. 3029/2002) και γίνεται εκκαθάριση προκειμένου να διαμορφωθούν – αυξηθούν οι Ατομικές Μερίδες των μελών 

με τα αδιάθετα κεφάλαια του αποθεματικού θανάτων και μόνιμης ολικής ανικανότητας, ώστε να μεταφερθούν στο νέο 

ταμείο.

Μετεξελίσσεται, όπως αυτό φαίνεται από τις συνεχιζόμενες παροχές – χρηματικές ενισχύσεις προς τα μέλη του. 

Βελτιώνεται καθώς:

•Η χρηματική ενίσχυση για θάνατο ή μόνιμη ολική ανικανότητα από 10.000 € γίνεται 15.000 €.

•Μειώνονται οι ημέρες νοσηλείας (παραμονή σε νοσοκομείο ή κλινική) από 15 σε 9.

•Και ικανοποιείται αίτημα πολλών μελών για αύξηση της μηνιαίας εισφοράς (προκειμένου να αποταμιεύονται 

περισσότερα χρήματα) με την κλιμακωτή εισφορά (30 € - 500 € ) σύμφωνα με την επιθυμία και την οικονομική 

κατάσταση του μέλους, με δυνατότητα κατ’ έτος αναπροσαρμογής.

Νέο στοιχείο είναι ότι καμία από τις εισφορές δεν υπόκειται σε οποιουδήποτε είδους άμεσες (π.χ. ΦΚΕ και χαρτόσημο) 

ή έμμεσες επιβαρύνσεις. Ταυτόχρονα, όλες οι εισφορές προς το Επαγγελματικό Ταμείο θεωρούνται δαπάνες και 
εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα συνολικά, ανεξαρτήτως ύψους ή και άλλων πιθανών ασφαλιστικών 
εισφορών.
ΚΛΑΔΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
Α) Ο Κλάδος Εφάπαξ
Χορηγείται εφάπαξ παροχή για την αντιμετώπιση του κινδύνου γήρατος.

Β) Ο Κλάδος Αλληλοβοήθειας
Χορηγείται εφάπαξ παροχή για την αντιμετώπιση των κινδύνων μόνιμης αναπηρίας (ΜΟΑ) και του θανάτου. Επίσης 

χορηγείται επίδομα 20 € για μέχρι 120 ημέρες νοσηλείας κατ’ έτος.

Οι ως άνω κλάδοι έχουν οργανωτική, λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια.

Η υπαγωγή στην ασφάλιση του Ταμείου είναι προαιρετική. Όμως η ασφάλιση του Μέλους είναι υποχρεωτική και για 

τους δύο Κλάδους. Αίτηση για υπαγωγή στην ασφάλιση ενός μόνο από τους δυο κλάδους του Ταμείου, δεν γίνεται 

δεκτή, εκτός από την περίπτωση που το υποψήφιο μέλος είναι ήδη συνταξιούχος από Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ
Η εγγραφή στο Ταμείο γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι τα υποψήφια μέλη είναι εν ενεργεία εργαζόμενοι στην Ελληνική 

Αστυνομία. Η έναρξη ασφάλισης του μέλους γίνεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία 

ορίζεται ημερομηνία.Το υποψήφιο μέλος υποβάλλει για την εγγραφή του, την αίτηση εγγραφής μέλους – απογραφικό 

δελτίο.

Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτηση διαγραφής ή εγγραφής στο νέο ταμείο, η εγγραφή θα γίνει αυτόματα. Σε αυτή 

την περίπτωση το μέλος θα λάβει ταχυδρομικά δύο (2) αιτήσεις, μία οριστικής διαγραφής και λήψης της Α.Μ. (μετά την 

εκκαθάριση) και μία εγγραφής του στο νέο ταμείο στην οποία θα μπορεί να επιλέξει είτε την λήψη της Α.Μ. είτε την 

μεταφορά της στο νέο ταμείο (έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα). Το μέλος θα πρέπει να αποστείλει μία εκ των 

δύο αιτήσεων σε χρόνο που θα ορισθεί όχι πλέον του ενός (1) μηνός από την αποστολή (μεταβατική περίοδος). 

Η τελική προθεσμία καθορίσθηκε να είναι η 10 Μαρτίου 2010.
Συνέχεια στην επόμενη σελίδα
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Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: Το δικαίωμα εγγραφής είναι είκοσι 20 € αναπροσαρμοζόμενο με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Ταμείου.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ: Α) ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΕΦΑΠΑΞ
Κάθε μέλος υποχρεούται να καταβάλλει στον κλάδο εφάπαξ του ταμείου την εισφορά για κάθε ημερολογιακό μήνα. Το 

ποσό της μηνιαίας εισφοράς δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 30 €, ούτε ανώτερο από 500 €.

Κάθε μέλος επιλέγει το ποσό της μηνιαίας εισφοράς που καταβάλλει στον κλάδο εφάπαξ του ταμείου μεταξύ του ως 

άνω κατώτατου και ανώτατου ποσού μηνιαίας εισφοράς.

Το δικαίωμα επιλογής του ποσού της εισφοράς ασκείται με έγγραφη δήλωση του Μέλους που υποβάλλεται στο 

Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου μαζί με την αίτηση εγγραφής του σε αυτό.

Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να μεταβάλει το ύψος της μηνιαίας εισφοράς που καταβάλει στον Κλάδο Εφάπαξ του 

Ταμείου, υπό τον περιορισμό του ισχύοντος κατώτατου και ανώτατου ποσού εισφορών.

Το δικαίωμα μεταβολής του ύψους της εισφοράς ασκείται μια φορά ανά ημερολογιακό έτος, με έγγραφη δήλωση του 

μέλους, η οποία υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου έως την 30η Οκτωβρίου. Η μεταβολή ισχύει από 

1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

Β) ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
Κάθε μέλος υποχρεούται να καταβάλει στον Κλάδο Αλληλοβοήθειας του Ταμείου ετήσια εισφορά ύψους τέσσερα 

ευρώ και πενήντα λεπτά (4,50), το αργότερο μέχρι το τέλος του πρώτου μήνα του έτους, στο οποίο αφορά. Το ποσό της 

μηνιαίας εισφοράς περιέχει το ποσό των 4,5 €.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ – ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ – ΠΑΡΟΧΩΝ
Το Ταμείο υποχρεούται, μετά το κλείσιμο κάθε οικονομικής χρήσης, να ενημερώνει τα μέλη του αποστέλλοντας 

ταχυδρομικά:

Α) Ειδικό ενημερωτικό δελτίο σχετικά με το χρόνο ασφάλισής του και το κεφάλαιο που έχει σωρευτεί στον ατομικό 

συνταξιοδοτικό του Λογαριασμό.

Β) Βεβαίωση για τις ετήσιες εισφορές που έχει καταβάλει το Μέλος για φορολογική χρήση.

Γ) Βεβαίωση για τις παροχές που τυχόν κατέβαλε το Ταμείο στο Μέλος, για φορολογική χρήση.

ΠΑΡΟΧΕΣ
Α) Κλάδος εφάπαξ. Ο ασφαλισμένος δικαιούται παροχή από το Ταμείο εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του οι 

ακόλουθες προϋποθέσεις:

* Είναι ηλικίας 50 ετών και έχει χρόνο ασφάλισης στο Ταμείο τουλάχιστον ένα (1) έτος ΜΟΝΟ για τους μεταφέροντες 

δικαιώματα από το ΛΑΜΔΕΑ ή 

* είναι ηλικίας 50 ετών και έχει χρόνο ασφάλισης στο Ταμείο τουλάχιστον δέκα (10 έτη) ή 

* είναι ηλικίας 55 ετών και έχει χρόνο ασφάλισης στο Ταμείο τουλάχιστον πέντε (5) έτη ή 

* ανεξαρτήτως ηλικίας εφόσον έχει είκοσι (20) τουλάχιστον έτη ασφάλισης στο Ταμείο.

Β) Κλάδος Αλληλοβοήθειας. Η εφάπαξ παροχή του Κλάδου Αλληλοβοήθειας καταβάλλεται στους δικαιούχους 

με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από αίτησή τους. Παροχές εφάπαξ λόγω θανάτου ή αναπηρίας δεν 

καταβάλλονται από τον Κλάδο Αλληλοβοήθειας κατά τα δύο (2) πρώτα έτη λειτουργίας του Ταμείου.

ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΕΣ
Ο Κλάδος Αλληλοβοήθειας του Ταμείου εφαρμόζει το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένης παροχής. Η αποζημίωση 

χωρεί κάτω από προϋποθέσεις πληρωμένων ασφαλίστρων.

Σε περίπτωση ατυχήματος τα έτη ασφάλισης να είναι τουλάχιστο δύο (2).

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Το Ταμείο δημιουργεί ίδια κεφάλαια για την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας του. Τα κεφάλαια αυτά σχηματίζονται: 

α) από το προβλεπόμενο ποσοστό 2,5% επί της εκάστοτε μηνιαίας εισφοράς κάθε μέλους αφού αφαιρεθεί το ποσό των 

4,5 € για τον κλάδο αλληλεγγύης 

β) από το προβλεπόμενο ποσοστό 1,0% επί του ποσού των 4,5 € για τον κλάδο αλληλεγγύης,

γ) από τα δικαιώματα εγγραφής (20 €)
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ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ
Διαγραφή Μέλους από το Ταμείο, επέρχεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Α) Μετά την υποβολή, από τον ασφαλισμένο, αίτησης διαγραφής του από το Ταμείο ή από τον 

Κλάδο Εφάπαξ του Ταμείου.

Β) Μετά την καταβολή της εφάπαξ παροχής, στο Μέλος από τον Κλάδο Εφάπαξ του ταμείου. Η απονομή εφάπαξ 

παροχής από τον Κλάδο Αλληλοβοήθειας του Ταμείου δεν συνεπάγεται τη διαγραφή από το Ταμείο, αλλά μόνο την 

λήξη της ασφάλισης στον Κλάδο Αλληλοβοήθειας.

Η διαγραφή από το Ταμείο επέρχεται, στις περιπτώσεις (α) και (β) της προηγούμενης παραγράφου, από την ημερομηνία 

έκδοσης της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου περί διαγραφής.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
(Α) Τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης τίθενται τόσο υπό την εποπτεία του Υπουργείου Απασχόλησης και 

Κοινωνικής Προστασίας, όσο και υπό τον έλεγχο της ανεξάρτητης Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής. Η λογική μιας 

τέτοιας εποπτείας και ελέγχου, δεν υπονοεί οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση διαχείριση των πόρων ή και των παροχών του 

Ταμείου, ούτε επίσης κάποιας μορφής κηδεμονία από το κράτος.

Αποκλειστικό αντικείμενο του κρατικού ελέγχου είναι η διασφάλιση των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων και η 

εύρυθμη και σε βάθος χρόνου βιωσιμότητα του Ταμείου.

(Β) Κάθε Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης οφείλει να κινηθεί εντός ενός νομοθετικού πλαισίου το οποίο εγγυάται 

την επαγγελματική του διαχείριση (επί ποινή αυστηρότατων διοικητικών κυρώσεων, βλ. Φ.51010/1821/16/16-2-2004) 

προς όφελος των ασφαλισμένων.

(Γ) Εξασφαλίζονται τα δικαιώματα των ασφαλισμένων και παρέχεται μακροχρόνια πνοή βιωσιμότητας, μέσω:

* Του Ελέγχου της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής ως και της δημοσίευσης της έκθεσής της στον τύπο και στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

* Της υποχρεωτικής ευρείας ενημέρωσης κάθε ασφαλισμένου (μέσω ατομικού ενημερωτικού δελτίου) από την πλευρά 

του Ταμείου.

* Της ετήσιας δημοσιότητας βασικών οικονομικών στοιχείων και καταστάσεων.

* Της υποχρεωτικής εφαρμογής του κλαδικού λογιστικού σχεδίου για τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης σε συνδυασμό 

με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, τα οποία διακρίνονται για την ακρίβεια και επιστημονική κατάρτιση των οικονομικών 

τους καταστάσεων.

* Της νομοθετικής ρύθμισης για θέματα που αφορούν την επενδυτική πολιτική, την αντασφαλιστική κάλυψη, την 

αναλογιστική υποστήριξη, τα περιθώρια φερεγγυότητας, τα μαθηματικά αποθέματα, τους θεματοφύλακες κ.λ.π. 

ΓΙΑ ΤΟ Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α.   ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Γυναίκες - Άνδρες και το παραμύθι...
 
Ποια η διαφορά μεταξύ γυναικών 8, 18, 28, 38 και 48 ετών;
  8 χρονών: Την πας στο κρεβάτι και της λες ένα παραμύθι...

18 χρονών: Της λες ένα παραμύθι και την πας στο κρεβάτι...

28 χρονών: Την πας στο κρεβάτι χωρίς να της πεις παραμύθι...

38 χρονών: Σου λέει ένα παραμύθι και σε πάει στο κρεβάτι......

48 χρονών: Της λες ένα παραμύθι για να μην την πας στο κρεβάτι...

Ποια η διαφορά μεταξύ ανδρών 8, 18, 28, 38 και 48 ετών.
  8 χρονών: Τον πας στο κρεβάτι και του λες ένα παραμύθι...

18 χρονών: Του λες ένα παραμύθι για να μη σε πάει στο κρεβάτι...

28 χρονών: Τον αφήνεις να νομίζει ότι πρέπει να σου πει ένα παραμύθι για να σε πάει στο κρεβάτι...

38 χρονών: Του λες ένα παραμύθι και πας στο κρεβάτι με έναν άλλο...

48 χρονών: Δεν του λες παραμύθι. Τον έχει πάρει ο ύπνος στον καναπέ...!
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ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ Ιωάννης
Μέλος Δ.Σ. της Ε.Α.Υ.Ν.Θ.

Αντιπρόσωπος στην 
Π.Ο.ΑΣ.Υ.

email: Paschaellas@yahoo.gr

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΟΛΗ ΙΙ

       Θεσσαλονίκη 13-2-2010
Συνάδελφοι, στα πλαίσια της 
υπόσχεσης που σας έδωσα ότι το 
2010 θα είναι για μένα η χρονιά 
για τον Άνθρωπο Αστυνομικό, 
επανέρχομαι στο θέμα με δύο 
αξιόλογες έρευνες τις οποίες 
εντόπισα στο διαδίκτυο. 

Η πρώτη είναι του ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) και η οποία αναφέρει 
ότι οι Έλληνες εργαζόμενοι είναι οι πλέον αγχώδεις και  στη συνέχεια απαριθμεί τα επαγγέλματα με το 
υψηλότερο επίπεδο άγχους στην Ελλάδα. Έτσι τα δέκα πιο αγχώδη επαγγέλματα είναι: 1. Μεταλλωρύχοι
2. Αστυνομικοί 3. Πιλότοι 4. Δημοσιογράφοι 5. Στελέχη διαφημιστικών επιχειρήσεων 6. Γιατροί 7. Νοσηλευτικό 
προσωπικό 8. Προσωπικό ασθενοφόρων 9. Πυροσβέστες και 10. Εκπαιδευτικοί. Και τώρα ακολουθεί το πιο 
σοβαρό κομμάτι της έρευνας αυτό που αναφέρει τα συμπτώματα του εργασιακού άγχους και τα οποία 
είναι: Συναισθηματικές διαταραχές, πονοκέφαλοι, υπογονιμότητα, στυτική δυσλειτουργία, παχυσαρκία, 
διαταραχές της εμμήνου ρήσεως στις γυναίκες, οστεοπόρωση, υπέρταση, εξασθένηση του ανοσοποιητικού 
συστήματος και δυστυχώς οι συνέπειες του εργασιακού άγχους μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές και μη 
αναστρέψιμες βλάβες στον οργανισμό μας. Όπως διαπιστώσατε βρισκόμαστε στη δεύτερη θέση κάτι που 
αποδεικνύει περίτρανα το πόσο κινδυνεύει η υγεία μας από τις συνέπειες του εργασιακού άγχους, το οποίο 
μπορεί να καταπολεμηθεί με περισσότερο ανθρώπινες συνθήκες εργασίας και με περισσότερη κατανόηση 
για τη δύσκολη δουλειά που κάνουμε. Επιπλέον η έρευνα αυτή έρχεται να υπερνικήσει μια απαρχαιωμένη 
αντίληψη που θέλει τον Αστυνομικό να μην αρρωσταίνει και όταν αρρωσταίνει να αντιμετωπίζεται 
σαν «λουφαδόρος», που βγήκε ελεύθερος Υπηρεσίας ή πήρε αναρρωτική για να γλιτώσει κάποιες μέρες 
εργασίας και να λουφάρει και να αντιμετωπίζεται στην συνέχεια σαν «μαύρο πρόβατο», που παραβίασε 
την εντολή «ΟΥΚ ΑΡΡΩΣΤΗΣΕΙΣ!».
Η δεύτερη έρευνα στην οποία θα αναφερθώ, είναι από τη Σουηδία, η οποία ξεκίνησε την περίοδο 1992- 
1995 και ολοκληρώθηκε στις μέρες μας, συμμετείχαν σ’ αυτήν 2755 άνδρες εργαζόμενοι από τη Στοκχόλμη, 
ο μέσος όρος ηλικίας των συμμετεχόντων ήταν τα 41 χρόνια και κανένας απ’ αυτούς δεν είχε ιστορικό 
εμφράγματος ή καρδιοπαθειών. Οι Σουηδοί ερευνητές που ήταν υπεύθυνοι για την έρευνα, κατέληξαν 
στο συμπέρασμα ότι οι άνδρες εργαζόμενοι που δεν εξέφραζαν την αντίθεσή τους για τα κακώς κείμενα 
στη δουλειά τους, αλλά διατηρούσαν ένα χαμηλό και συγκαταβατικό προφίλ, με άλλα λόγια έκαναν τα 
στραβά μάτια, άφηναν τα προβλήματα να διαιωνίζονται δίχως να λένε κάτι και απέφευγαν πάση θυσία τις 
αντιπαραθέσεις, παρουσίασαν ΔΙΠΛΑΣΙΕΣ πιθανότητες να πάθουν έμφραγμα ή σοβαρή καρδιοπάθεια 
σε σχέση με τους συναδέλφους τους που εξέφραζαν ανοιχτά την αντίθεσή τους για τα κακώς κείμενα 
στον εργασιακό τους χώρο. Συνάδελφοι, το συμπέρασμα που εξάγεται από την παραπάνω έρευνα είναι 
ότι από τη στιγμή που κάποια πράγματα στη δουλειά μας, σας ενοχλούν το να κάνετε τα στραβά μάτια 
και να μην κάνετε τίποτα γι’ αυτά, όχι μόνο δεν σας απαλλάσσουν από το πρόβλημα, αλλά μπορεί να 
υπάρξουν στο μέλλον σοβαρές συνέπειες στην υγεία σας. Και τότε θα ανταλλάζατε τα πάντα στη ζωή για 
να μπορούσατε να γυρίσετε πίσω στο χρόνο και να δηλώσετε κατηγορηματικά πόσο πολύ σας ενοχλούσαν 
κάποια πράγματα στο χώρο της δουλειάς μας, και αυτό το γνωρίζω προσωπικά πολύ καλά, γιατί δυστυχώς 
έχω παρόμοιο  παράδειγμα από τον οικογενειακό μου χώρο. Καταλαβαίνω πολύ καλά επίσης για ποιο λόγο 
δεν αντιδράτε στα κακώς κείμενα και αποφεύγετε να διεκδικήσετε πολλές φορές αυτά που σας ανήκουν 
δικαιωματικά. Ο λόγος είναι ο ΦΟΒΟΣ. Ο φόβος για τις συνέπειες που μπορεί να έχει η διεκδικητική 
σας συμπεριφορά. Φοβάστε μήπως σας διώξουν από την Υπηρεσία που υπηρετείτε, φοβάστε μήπως σας 
«την έχουν φυλαγμένη» και με την πρώτη ευκαιρία σας φερθούν ρεβανσιστικά και εκδικητικά, φοβάστε τις 
απειλές που μπορεί να εκτοξεύουν εναντίον σας, φοβάστε την οργή που μπορεί να προκληθεί εναντίον σας. 
Σας διαβεβαιώνω απόλυτα ότι η οργή είναι η άλλη όψη του νομίσματος του φόβου, και αυτό το νόμισμα 
απ’ όποια όψη και να το δεις έχει την ίδια αξία. Όλοι αυτοί που προσπαθούν να σας φοβίσουν, είναι οι 
ίδιοι τους που κυριαρχούνται από το φόβο. Να ξέρετε ότι αυτός που νευριάζει είναι αυτός που φοβάται 
και οι απειλές για διώξεις, για αναφορές και μηνύσεις είναι το τελευταίο καταφύγιο του φόβου του και 
του εγωιστικού φοβικού του μικρόκοσμου.
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ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΚΑΛΠΗ ----- ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

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

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι.
Συνήθως, σε περιόδους προ των εκλογών οι υποψήφιοι για το συνδικαλιστικό αξίωμα 
φροντίζουν να κάνουν τη γνωστοποίηση της υποψηφιότητάς τους και μέσα από 
κάποια κείμενα τους, ανακοινώσεις και άλλο έντυπο υλικό που αυτοί θεωρούν πως θα 
προωθήσει καλύτερα την προσπάθειά τους αυτή.Δυστυχώς όμως , τις περισσότερες φορές 
καταλήγουμε να διαβάζουμε κείμενα με πομπώδεις εκφράσεις που μόνο σκοπό έχουν 
τον εντυπωσιασμό και δια αυτού την παραπλάνηση των συναδέλφων, καθώς η συνήθης 
τακτική είναι να μην επικεντρώνουν οι γράφοντες σε ζητήματα  που απασχολούν  το 
σύνολο των συναδέλφων, παρά να αναλώνονται σε πρόχειρες αναλύσεις του τύπου τι είναι 
συνδικαλισμός και πως πρέπει να είναι ο σωστός συνδικαλιστής με έναν τρόπο μάλιστα 
τελείως παλιό και στάσιμο. Έτσι λοιπόν, σε κάποια έντυπα κατά την προεκλογική περίοδο 
δεν έχεις παρά να διαβάσεις ένα και μόνο άρθρο υποψηφίου και αυτομάτως θα είναι σαν 
να έχεις διαβάσει και των υπολοίπων, τόση ποικιλία πρωτοτυπίας υπάρχει. 
Αυτή είναι μια  πραγματικότητα  που την βιώνουμε όλοι μας όλα αυτά τα χρόνια, και αυτό 
συμβαίνει γιατί ο υποψήφιος δεν έχει όραμα για τα συνδικαλιστικά δρώμενα και γενικά δεν 
έχει δικές του σκέψεις και απόψεις πάνω σε ζητήματα γενικού και ιδικού ενδιαφέροντος, 
και προσπαθεί με τετριμμένες γενικότητες να κεντρίσει το ενδιαφέρον για το πρόσωπό 
του.Το γεγονός αυτό είναι ένα βαθύ πλήγμα  στην εξέλιξη του συνδικαλιστικού κινήματος 
καθώς η συμμετοχή ατόμων που δεν έχουν άποψη και συνδικαλιστικό «μικρόβιο» κρατά 
το κίνημα εγκλωβισμένο και σε χαμηλά στάνταρ.
Τη λύση για το πρόβλημα αυτό την κρατούν στα χέρια τους οι συνάδελφοι αστυνομικοί 
που αποτελούν το εκλογικό σώμα του Σωματείου μας, καθώς αυτοί είναι που με τη ψήφο 
τους θα εκλέξουν τους αντιπροσώπους της Ένωσής μας στην Ομοσπονδία. 
Πιστεύω πως έφθασε πλέον ο καιρός οι συνάδελφοι να χρησιμοποιήσουν ποιο αυστηρά 
κριτήρια στην επιλογή των προσώπων που θα τους εκπροσωπούν στο δευτεροβάθμιο 
συνδικαλιστικό τους όργανο, πρέπει όλοι με σοβαρότητα να αντιμετωπίσουν την εσωτερική 
αυτή συνδικαλιστική διαδικασία και να  της δώσουν την αξία που πραγματικά πρέπει, για  
να μπορέσουν να εισπράξουν οφέλη στο μέλλον.
Ούτε μια ψήφος δεν πρέπει να δοθεί άκριτα και χαλαρά, οι υποψήφιοι πρέπει να κριθούν 
εξονυχιστικά και με σοβαρότητα, οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν τις απόψεις 
τους, το όραμά τους για το Σωματείο και γενικά το συνδικαλιστικό κίνημα, θα πρέπει να 
πουν στους συναδέλφους με ποιους άλλους υποψηφίους υπάρχει ταύτιση απόψεων και 
συνεργασία σε εξέλιξη, είναι πολύ σημαντικό  αλλά και δείγμα αξιοπιστίας των υποψηφίων 
να γνωρίζει ο συνάδελφος που θα κληθεί να ψηφίσει, ποιοι - πως και που θέλουν να  
οδηγήσουν  το   συνδικαλιστικό   κίνημα   σε    Τοπικό    και   Πανελλήνιο   επίπεδο.

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα
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Είναι δικαίωμα του απλού μέλους  σε περίοδο εκλογών να γνωρίζει ποιος είναι με ποιόν, 
αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να φοβίζει κανένα υποψήφιο γιατί η διαφάνεια και η 
αλήθεια είναι τα παντοτινά ζητούμενα. Εκείνοι που προφανώς θα έχουν πρόβλημα από 
μια τέτοια διαδικασία είναι αυτοί που θα θελήσουν να εξαπατήσουν και να υφαρπάξουν 
την ψήφο των συναδέλφων με διάφορα τερτίπια.Οι συνάδελφοι πρέπει να τα γνωρίζουν 
όλα ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να κάνουν την καλύτερη δυνατή επιλογή, κάθε άλλη 
περίπτωση αποσκοπεί σε ασχήμιες και πονηριές, όταν όλα είναι ξεκάθαρα  και γίνονται 
στο φως τότε και το όποιο αποτέλεσμα των εκλογών είναι 100% αντιπροσωπευτικό και 
φέρει τη σφραγίδα και την ευθύνη επιλογής από τους συναδέλφους.  
 Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι
Θα είναι ΜΕΓΑ ΛΑΘΟΣ αν πιστέψουμε πως η εκλογή των αντιπροσώπων στην 
Ομοσπονδία είναι μια συνδικαλιστική διαδικασία χωρίς ιδιαίτερη σημασία. ΛΑΘΟΣ, 
ΛΑΘΟΣ, ΛΑΘΟΣ, είναι μια διαδικασία εξίσου σοβαρή και καθοριστική όπως και η 
εκλογή για το διοικητικό συμβούλιο του Σωματείου μας. Πως θα μπορούσε άλλωστε 
να μην έχει αξία και βαρύτητα η εκλογή των αντιπροσώπων, όταν αυτοί είναι που θα 
εκλέξουν την διοίκηση της Ομοσπονδίας μας και κάποιοι εξ αυτών θα καταλάβουν τις 
27 θέσεις του διοικητικού συμβουλίου της Ομοσπονδίας.
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ μην ακούτε τις φωνές εκείνες που θέλουν να υποβαθμίσουν το γεγονός με 
σκοπό την χλιαρή αντιμετώπισή του από εσάς και τελικά την αποχή σας από την εκλογική  
διαδικασία προς όφελος των δικών τους προσωπικών φιλοδοξιών.
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ μην αφήνετε να αποφασίζουν άλλοι για σας, με σοβαρότητα 
και αποφασιστικότητα κάντε την επιλογή σας και ορίστε εσείς αυτούς που θα σας 
αντιπροσωπεύσουν στην Ομοσπονδία.
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ  ας είναι η προσέλευσή σας το εκκωφαντικό εκείνο μήνυμα προς κάθε 
κατεύθυνση, και ιδικά σε όλους εκείνους που θέλουν τον αστυνομικό φουκαρά και 
άλαλο.
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ το βροντερό παρόν όλων στις εκλογές θα είναι η απάντηση σε όλους 
εκείνους τους «προσκυνημένους» που θεωρούν ανευθυνότητα να προασπίζεσαι  τα 
κεκτημένα και την αξιοπρέπειά σου.
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ πείτε ένα μεγάλο ΟΧΙ σε όλους αυτούς που εξαργύρωσαν την 
εμπιστοσύνη σας με μια θεσούλα δίπλα σε βουλευτές και υπουργούς. 
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ αφήστε στο περιθώριο και τη χλεύη της ιστορίας τους γνωστούς θαμώνες 
του παρασκηνίου και της διαβολής, όλους εκείνους τους ψιθυριστές και κατ΄ επάγγελμα 
συκοφάντες.
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ απομακρύνετε με την ψήφο σας όλους εκείνους που σας πίκραναν με τη 
στάση τους.  
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ σ΄ ένα συνδικαλιστικό κίνημα που αποδεδειγμένα νοσεί η ευθύνη όλων 
μας  είναι πολύ μεγάλη για να ξαναζήσουμε πάλι τους πειραματισμούς του πρόσφατου 
παρελθόντος, με αίσθημα ευθύνης όλοι μας θα πρέπει να επιλέξουμε εκείνους που 
πραγματικά μπορούν και είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν το τίμημα γι΄αυτό.
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ σε αυτούς τους πρωτόγνωρα δύσκολους καιρούς στηρίξτε με την ψήφο 
σας εκείνους τους υποψηφίους που η ιστορία τους στο συνδικαλιστικό κίνημα και στο 
Σώμα αποτελεί την μεγαλύτερη εγγύηση πως θα σεβαστούν  εσάς  και την εντολή που θα 
τους δώσετε.
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ  έρχεται λαίλαπα φορομπηχτική, ήδη βρίσκεται στη γειτονιά μας σε 
λίγο θα μπει στα σπίτια μας, λοιπόν εμείς τι θα κάνουμε θα περιμένουμε μοιρολατρικά 
το μοιραίο ή θα αντιδράσουμε; 
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ  πρέπει να αποβληθεί κάθε φοβικό σύνδρομο που οδηγεί στην 
απονεύρωση κάθε αντανακλαστικού και καθυποτάσσει το άτομο.
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ  μην τους αφήσετε να σας πείσουν να πέσετε αμαχητί.
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Με νέες προοπτικές στο Σώμα οι μέχρι τώρα Συνοριοφύλακες

Του Θεόδωρου Δημαρά - Μέλους της Ε.Α.Υ.Ν.Θ.
  
Χαιρετίσαμε όλοι με ιδιαίτερη ικανοποίηση την απόφαση της Πολιτείας 
να προχωρήσει στην ένταξή μας ως αστυφυλάκων πλέον στο Σώμα 
της Ελληνικής Αστυνομίας, εδώ και μερικούς μήνες, δίνοντάς μας νέα 
δύναμη για επιτέλεση των καθηκόντων μας με τον καλύτερο τρόπο, 
αλλά και την ευκαιρία να αποδείξουμε ότι δικαιώνεται το μέχρι τώρα 
έργο μας στα Τμήματα Δίωξης Λαθρομετανάστευσης, καθώς και η ίδια 
η παρουσία μας στην υπηρεσία της πατρίδας.
Γνωρίζουμε επίσης όλοι πολύ καλά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες 
κληθήκαμε να υπηρετήσουμε σε ένα από τα πιο δύσκολα «μετερίζια» 

του Αστυνομικού Σώματος σε μια εποχή, που οι «ορδές» των  λαθρομεταναστών διέσχιζαν σύνορα, 
χωριά, δρόμους, χωράφια και πόλεις. Ενταχθήκαμε στην αστυνομία με διαδικασία εξετάσεων, και 
αυστηρής μοριοδότησης, έχοντας όλοι υπηρετήσει σε ειδικές δυνάμεις  ή ως έφεδροι αξιωματικοί 
στον ελληνικό στρατό και διαθέτοντας αρκετοί από εμάς πρόσθετα πτυχία, έστω και αν ορισμένοι 
είδαν με επιφύλαξη ή και με δυσπιστία την όλη διαδικασία.Επειδή, όμως όλα κρίνονται εκ του 
αποτελέσματος (εκ του γαρ εκβάντος έκαστον των πριν υπαρξάντων κρίνεται) μπορούμε πλέον 
να πούμε «τέλος καλό, όλα καλά».
Και ερχόμαστε στο σήμερα. Τώρα τι γίνεται; Πως πορευόμαστε από εδώ και πέρα;
Καταρχάς πρέπει να διευκρινίσουμε ότι σεβόμαστε απολύτως τις αποφάσεις της πολιτικής και 
διοικητικής μας ηγεσίας και είμαστε στη διάθεση των υπηρεσιών της πατρίδας για να προσφέρουμε 
το έργο μας εκεί που το έχει η ανάγκη η χώρα. Θα θέλαμε όμως από την πλευρά μας να επισημάνουμε 
ορισμένες πτυχές αυτού του έργου, έτσι ώστε η αξιοποίηση των προσόντων και των δυνατοτήτων 
μας να γίνει με τον καλύτερο τρόπο για να μην υπάρξουν και στο μέλλον άδικες επιλογές, αλλά 
και για να εξυπηρετηθεί πιο αποτελεσματικά το δημόσιο συμφέρον.
Αυτό σημαίνει ότι είτε σε μικρότερες, είτε σε μεγαλύτερες μονάδες της ΕΛ.ΑΣ., ακόμη και σε 
υπηρεσίες ασφαλείας, τάξης, διεύθυνσης αστυνομίας κ.λ.π. μπορούμε να προσφέρουμε σημαντικό 
έργο, κάτι που αποδεικνύεται και από την μέχρι τώρα παρουσία συναδέλφων, που υπηρέτησαν 
με διάθεση σε τέτοιους τομείς.Ταυτόχρονα όμως οι συνάδελφοι δεν θα πρέπει να αισθάνονται 
ότι παραμένει το «αγκάθι» του αμετάθετου της πενταετίας. Η αντιμετώπισή μας είναι καιρός να 
γίνεται από την Πολιτεία με μεγαλύτερη ευαισθησία και με πιο πρακτικούς τρόπους, ώστε να 
επιτρέπονται οι μεταθέσεις και να διευκολυνθεί η κατανομή του προσωπικού με καλύτερο τρόπο. 
Άποψη δε των περισσοτέρων συναδέλφων είναι ότι τα Τμήματα Δίωξης Λαθρομετανάστευσης 
του Νομού Θεσσαλονίκης διαθέτουν υπεράριθμο προσωπικό, που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί 
πιο αποδοτικά σε άλλους τομείς. Ούτως ή άλλως οι ανάγκες της εποχής, λόγω αυξημένης 
εγκληματικότητας δείχνουν ότι πρέπει να λάβουμε πιο ενεργό μέρος στην πρώτη γραμμή της 
υπηρεσίας, δίνοντας στους πολίτες το αίσθημα της ασφάλειας, που τόσο πολύ το έχουν ανάγκη. 
Σίγουρα το θέμα της λαθρομετανάστευσης παραμένει ένα σοβαρό ζήτημα, αλλά πιστεύουμε ότι 
το πρόβλημα της καθημερινής εγκληματικότητας (κλοπές, ληστείες, διαρρήξεις κ.λ.π.) επιβάλλει 
να δώσουμε προτεραιότητα σε αυτό. 
Σε μια εποχή μάλιστα, που γνωρίζουμε ότι τα κατά τόπους τμήματα «αιμορραγούν» από έλλειψη 
προσωπικού.  Ενδεχομένως κάποιες από τις απόψεις αυτές να μην εκφράζουν όλους τους 
συναδέλφους, αλλά πάντως απασχολούν την πλειοψηφία, κάτι που φαίνεται στις  καθημερινές 
μας συζητήσεις και επαφές. Και σίγουρα η πλειοψηφία είναι αυτή, που θέλει να έχουμε έναν πιο 
ενεργό ρόλο στην υπηρεσιακή μας ζωή και όχι να παραμένουμε εκτός παιχνιδιού .       
Αν λοιπόν οι θέσεις μας αυτές, όπως και αρκετές άλλες, ληφθούν υπόψη, όπως θα πρέπει να 
συμβαίνει σε μια δημοκρατική κοινωνία, με ανοιχτό διάλογος και θεσμοθετημένη πλέον 
διαβούλευση, τότε μπορούμε να αισιοδοξούμε ότι όλοι εμείς θα έχουμε μια καλύτερη προοπτική 
στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, μέσα σε κλίμα συναδελφικότητας, αλληλοσεβασμού και 
καλύτερου συνολικού αποτελέσματος επ΄ ωφελεία πάντα και της κοινωνίας .
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ΔΡΟΣΟΣ Στέργιος
Μέλος Δ.Σ. της Ε.Α.Υ.Ν.Θ.
Αντιπρόσωπος Π.Ο.ΑΣ.Υ.

ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ ΜΗΠΩΣ ΖΕΙΤΕ ΣΕ …..
ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ;

Ο κ. Υπουργός προστασίας του πολίτη, είπε ότι θα πατάξει την εγκληματικότητα και ότι θα πιάσει τους 
εγκληματίες. Μπράβο κύριε Υπουργέ!! Βάλτε μια στολή και ελάτε μαζί μας να τους πιάσετε! Έτσι θα σας 
δοθεί η ευκαιρία να δείτε πόσο δύσκολο είναι να κυνηγάς κακοποιούς. Εμείς θα σας βοηθήσουμε όσο 
μπορούμε γιατί έχουμε και αδυναμίες. Βλέπετε νηστικό αρκούδι δεν χορεύει που λέει και ο λαός. Έπειτα αν 
σας βοηθήσουμε πολύ και κατά λάθος πιάσουμε και κανένα μετανάστη, υπάρχει ο κίνδυνος ο μετανάστης 
να μας κάνει μήνυση και να πάμε φυλακή για δήθεν παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ εσείς 
έχετε Βουλευτική ασυλία!!.
Κύριε Υπουργέ προστασίας του πολίτη, παρακαλώ να εισηγηθείτε στην Κυβέρνηση την θεσμοθέτηση θέσης 
Υπουργού Προστασίας των Αστυνομικών. Πρέπει επιτέλους να αποκτήσουμε και εμείς τα δικαιώματα και 
την προστασία που έχουν οι μετανάστες!!
Κύριε Υπουργέ αιτούμε να μου φέρεστε ως μετανάστη !!
Κύριε Υπουργέ προστασίας του πολίτη, έχετε αντιληφθεί μήπως ότι η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου; 
Έχετε αντιληφθεί μήπως ότι το τραίνο πηγαίνει με αυτόματο πιλότο; 
Και για να αισθανθείτε (ελπίζω) περίεργα, σας δείχνω και τις παρακάτω φωτογραφίες οι οποίες είναι 
τραβηγμένες από Αστυνομικό Τμήμα Θεσσαλονίκης! 
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Φίλες και Φίλοι
Στις επερχόμενες εκλογές για την ανάδειξη των Aντιπροσώπων του Σωματείου 
μας στην Ομοσπονδία θα είμαι υποψήφιος και εγώ. Από τη στιγμή που οι 
συνάδελφοι θεωρήσουν την παρουσία  και την εμπειρία μου χρήσιμη και με 
τιμήσουν εκλέγοντάς με Aντιπρόσωπο φιλοδοξία μου είναι να προσφέρω τα 
μέγιστα για το κοινό καλό πάντα με ήθος και υπερασπιζόμενος με παρρησία 
την καταστατική και έννομη τάξη όπως άλλωστε πράττω όλα τα χρόνια που 
ασχολούμαι με το συνδικαλισμό. Με εκτίμηση - ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ Δημήτριος – 
Τμ.Nαρκ. Αεροδρομίου

Συνάδελφισσες και συνάδελφοι.
Σε λίγο, θα κληθείτε στις κάλπες για να εκλέξετε τους Αντιπροσώπους σας, στην 
Π.Ο.ΑΣ.Υ. Οι καιροί είναι πολύ δύσκολοι και κανείς δεν μας αγαπάει!!.
Πολλά δικαιώματά μας κινδυνεύουν να χαθούν. Θα χρειασθούν να γίνουν 
πολύ σκληροί αγώνες. Στους αγώνες αυτούς θα είμαι μπροστά. Σας καλώ να 
εκλέξετε μαχητές, αγνούς συναδέλφους και όχι βολεψάκιδες σε Υπουργούς και 
Βουλευτές. Σας καλώ πάνω απ΄όλα να προσέλθετε μαζικά στις κάλπες.
Δώστε εσείς το μήνυμα του αγώνα. ΔΡΟΣΟΣ Στέργιος – Α.Τ. Πλατείας

Αγαπητοί συνάδελφοι.
Την πρώτη απάντησή σας, σε όσους δεν τίμησαν την ψήφο σας, θα έχετε 
την ευκαιρία να την δώσετε σε λίγο, όταν θα διεξαχθούν οι εκλογές για 
Αντιπροσώπους στην Π.Ο.ΑΣ.Υ. Πρέπει να δώσετε ένα βροντερό παρόν.
Θα είμαι υποψήφιος. Τίμησα και θα τιμήσω στο έπακρο αυτή την εμπιστοσύνη 
σας.
Είναι ευκαιρία να δώσουμε ένα μήνυμα και στην πολιτική και στην φυσική 
ηγεσία.
Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς. ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ Ιωάννης – ΔΑΕΘ /ΥΑΤ

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι.
Στις εκλογές που θα γίνουν σε λίγες ημέρες, στο Σωματείο Αστυνομικών για 
εκλογή Αντιπροσώπων στην Π.Ο.ΑΣ.Υ., θα είμαι υποψήφιος. Υπόσχομαι ότι θα 
είμαι πάντα μάχιμος στην Υπηρεσία και δυναμικός διεκδικητής των ζητημάτων 
του κλάδου μας.
Δώστε την δυνατότητα εκλογής σε δυναμικά άτομα, γιατί οι εποχές είναι 
δύσκολες.
Ευχαριστώ την διεύθυνση του περιοδικού «Δύναμη» για την φιλοξενία.
ΚΑΛΕΥΡΑΣ Αλέξανδρος – Δ/νση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης

Συνάδελφοι.
Ήρθε η ώρα, να αγωνιστούμε ώστε να διασφαλίσουμε τα δικαιώματά μας και 
να διεκδικήσουμε καλύτερες συνθήκες εργασίας και αμοιβές. 
Στις ερχόμενες εκλογές του Σωματείου Αστυνομικών Θεσσαλονίκης, για 
εκλογή Αντιπροσώπων στην Π.Ο.ΑΣ.Υ. θα είμαι και εγώ υποψήφιος και ζητώ 
την στήριξή σας. Όλοι μαζί δυνατά. ΔΗΜΑΡΑΣ Θεόδωρος – Τ.Σ.Φ. Αγίου 
Αθανασίου

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι.
Στις εκλογές του σωματείου Αστυνομικών Θεσσαλονίκης, για Αντιπροσώπους 
στην Π.Ο.ΑΣ.Υ. θα είμαι υποψήφιος. Ζητώ από όλους τους συναδέλφους στήριξη 
και μαζική συμμετοχή. Δεσμεύομαι ότι θα είμαι πάντα στην πρώτη γραμμή.
Ευχαριστώ το περιοδικό «Δύναμη» για την γνωστοποίηση της υποψηφιότητάς 
μου.
Με συναδελφικούς και αγωνιστικούς χαιρετισμούς.
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Απόστολος – ΔΑΕΘ/ΥΑΤ
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ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ

Γεώργιος Λαμπάδας
Αντιπρόεδρος Τ.Δ. IPA Νομού Θεσσαλονίκης

e-mail: george.lamp@hotmail.com 

1. ΑΝΕΚΔΟΤΟ                     
Κάνουν δύο φίλοι το μπάνιο τους όταν περνάει μπροστά τους μία 2μετρη, ξανθιά 
θεογκόμενα.
- Ρε, κοίτα μία θεογκόμενα που περνάει. 
  Γερμανίδα θα είναι.
- Τί λες ρε φίλε! Σουηδέζα είναι η κοπέλα!
Στο μεταξύ η γκόμενα μπαίνει στην θάλασσα και φωνάζει: Χανς, Χανς!
- Να ρε, τον Γερμανό γκομενό της φωνάζει το κορίτσι! Γερμανίδα είναι!
Και η ξανθιά: Χάνς, Παναή, χανς! Το νερό ίνι υπέροχου!
2. ΑΝΕΚΔΟΤΟ
Περπατά ένας άνδρας στον δρόμο και βλέπει δύο Πόντιους.
Ο ένας διαβάζει ένα γράμμα και ο άλλος του κλείνει τα αυτιά.
Παραξενεμένος ο περαστικός σταματά και τους ρωτάει.
- Τί κάνετε εκεί;
- Να, λέει ο Πόντιος. Έλαβα ένα γράμμα και επειδή δεν ξέρω να διαβάζω το έδωσα στον 
φίλο μου να μου το διαβάσει.
- Και γιατί του κλείνεις τα αυτιά;
- Για να μην ακούει τί μου γράφουν!

ΕΚΤΑΚΤΗ  ΕΙΔΗΣΗ               
H φυλή των Πουασή, ζήτησε από την Ένωσή μας, να χτίσουμε ένα Σχολείο !! 
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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  0,138  € / 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 και εάν η κίνηση ξεπεράσει τα 800 €
            τότε θα λάβει επιδότηση 200 €.
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 45 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


