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“Δύναμη”
της i.p.a. Νομού Θεσσαλονίκης

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

MΗNΥMA ΠΡΟΕΔΡΟΥ I.P.A. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

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) €.

Αγαπητοί αναγνώστες μας, φίλοι της I. P. A. Νομού Θεσσαλονίκης,
φτάσαμε, στο 8ο τεύχος του περιοδικού μας «Δύναμη».
Το περιοδικό μας, μαζί με την ιστοσελίδα της Ένωσής μας,
www.ipathessaloniki.gr  αποτελούν πλέον την πιο αγαπημένη παρέα όλων 
των συναδέλφων εν ενεργεία και εν αποστρατεία. 
Για άλλη μια φορά επιθυμώ, να εκφράσω σε όλους τους αναγνώστες 
του περιοδικού μας αλλά και τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας, τις 
ευχαριστίες  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Ένωσής μας, διότι με
την συνεχή  στήριξη  που  μας  παρέχουν,  μας  δίνουν  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 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.

ΑΝΕΚΔΟΤΟ:
Γιατί η Αλβανία δεν θα πάρει ποτέ μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες;
Γιατί όσοι μπορούν να τρέξουν, να πηδήξουν ή να κολυμπήσουν, έχουν ήδη περάσει 
τα σύνορα!
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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:....................................

Τηλέφωνο 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
Ταμίας

Δημ. Μπουραζάνας
Αν. Γ. Γραμματέας

Ιάκωβος Τσαγκαλίδης
Αντιπρόεδρος

Χριστ. Χριστοδουλής
Υπ. Δημ. Σχέσεων

Ιωάννης Πασχαλιάς
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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Έλληνες αστυνομικοί των 700 ευρώ εσείς καταστρέψατε 
οικονομικά την Ελλάδα άρα  εσείς θα πληρώσετε.   

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 Θεσσαλονίκης.                                                            
e-mail: dimitrischrysoulas@hotmail.com Τηλ. 6979972000

Στη χώρα των παραδόξων στην οποία ζούμε μόνο παράδοξα και συνάμα παράλογα πράγματα 
θα ζούμε και θα αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας από εδώ και πέρα, ιδιαίτερης 
«έντασης» και συχνότητας. Η ρήση του αειμνήστου εθνάρχη πως «Η Ελλάδα είναι ένα απέραντο 
φρενοκομείο» έρχεται και «δένει» τόσο μοναδικά με όλες αυτές τις πρωτόγνωρες ομολογουμένως 
καταστάσεις που ζούμε ως κοινωνία. Το ξεσάλωμα των τελευταίων δεκαετιών των «ειδικών» εις 
το άθλημα της «αρπαχτής» προς ενίσχυση των αποθεματικών τους για τα γεράματά τους μιας 
και η ζωή έχει δυσκολέψει πολύ,  σε συνδυασμό με τις εγκληματικές εισοδηματικές πολιτικές 
που εφαρμόστηκαν κατά καιρούς καταλήξαμε ως κοινωνία και οικονομία να κοιτούμε την ωμή 
πραγματικότητα και την μια αλήθεια σαν χάνοι, μη πιστεύοντας αυτό που συμβαίνει μπροστά στα 
μάτια μας. Συνάδελφοι ότι σκληρό συμβαίνει σήμερα και ότι απάνθρωπο συμβεί αύριο θα είναι 
το αποτέλεσμα μιας αποτυχημένης μεταπολιτευτικής διακυβέρνησης που πέρα των τεχνικών της 
ελλειμμάτων το κυριότερο έλλειμμα το είχε στο πεδίο της ηθικής. 
Η ευθύνη  όσων διαχειρίστηκαν την τύχη του τόπου είναι τεράστια, εξίσου τεράστια όμως είναι 
η ευθύνη και όλων εκείνων που ενώ γνώριζαν το «βίο και την πολιτεία» αυτών που λεηλατούσαν  
τα κρατικά ταμεία δεν αντέδρασαν, παρά λούφαξαν στη βολή τους. 
Δυστυχώς η κρίση αυτή δεν είναι μόνο οικονομική είναι και κρίση αρχών και αξιών, ως κοινωνία 
δεχθήκαμε μεγάλο πλήγμα καθώς παραδοσιακές και πανανθρώπινες αξίες έδωσαν τη θέση τους 
στις «λογικές» της κονόμας με κάθε τρόπο, στην αναξιοκρατία, την επικράτηση μέσα από τη 
συκοφάντηση και τη διαβολή, το ψέμα και την κοροϊδία, κ.λ.π., οι εκάστοτε «κεφαλές» του τόπου 
ότι «εκπαίδευση» πρόσφεραν στους πολίτες τέτοια αποτελέσματα εισέπραξαν ας μην εκπλήσσονται 
λοιπόν δήθεν απορημένοι για ότι συμβαίνει,  όσο γρηγορότερα συνέλθουμε πρώτα ηθικά ανάλογη 
θα είναι και η ανάκαμψη στα υπόλοιπα θέματα.
Μια οικονομία που δεν εισπράττει όσα καταναλώνει και που δανείζεται κάθε χρόνο περισσότερα 
και ακριβότερα δεν χρειάζεται να τελειώσεις το ΧΑΡΒΑΡΝΤ για να αντιληφθείς πως η κατάρρευση 
έρχεται ολοένα και κοντύτερα. Τώρα μας λένε πως όλοι πρέπει να βάλουμε πλάτη για να σώσουμε 
τη Χώρα, μόνο που εμείς θα πρέπει να δώσουμε από τους καθηλωμένους μισθούς μας που ούτως η 
άλλως είναι μισθοί ανέχειας ,ενώ αυτοί οι έχοντες και κατέχοντες θα το περάσουν το ποτάμι χωρίς 
να βρέξουν τον αστράγαλό τους, τώρα μας μιλούν για τη δική μας ευθύνη στην προσαρμογή των 
μέτρων, για τη δική τους όμως ευθύνη τίποτε. Που έφταιξε ο αστυνομικός και πρέπει να πληρώσει, 
σε ποια φαγοπότια ήταν παρόν, μόνο χαμένος είναι, άλλοι εκμεταλλεύονταν τα λεφτά των ταμείων 
του επί σειρά ετών άτοκα και εκποιούσαν περιουσιακά του στοιχεία. Τελικά φίλες και φίλοι «ο 
βασιλιάς ήταν γυμνός», η εικόνα της τελευταίας 15ετίας για την οικονομία ήταν επίπλαστη απ΄ ότι 
φάνηκε και αυτό είναι το πλέον εξοργιστικό πέραν των άλλων.
Συνάδελφοι πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή διότι όπως έλεγαν και οι αρχαίοι μας πρόγονοι «ενός 
κακού μύρια έπονται», δεν πρέπει να εφησυχάζουμε, με ψυχραιμία να παρακολουθούμε τις εξελίξεις 
και να είμαστε έτοιμοι για δυναμική αντίδραση με μαζικότητα εάν αυτό κριθεί απαραίτητο. Τίποτε 
δεν πρέπει να μένει αναπάντητο όταν αφορά το μέλλον μας και την αξιοπρέπειά μας.             
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1. ΠΡΟΣΕΞΤΕ. ΘΑ ΒΟΥΛΙΑΞΟΥΜΕ!

ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ Ιωάννης
Υπαρχιφύλακας

Μέλος Δ.Σ. της Ε.Α.Υ.Ν.Θ.
Αντιπρόσωπος στην ΠΟΑΣΥ

Φίλοι αναγνώστες, θα σας διηγηθώ μια ιστορία παραβολική δικής 
μου έμπνευσης, που κατά τη γνώμη μου αποτυπώνει με τον πλέον 
παραστατικό τρόπο την πραγματικότητα που βιώνει στις μέρες 
μας ο Έλληνας Αστυνομικός.
Μια φορά κι έναν καιρό ήταν μια Πολιτεία που αντιμετώπιζε 
προβλήματα με κάποιους πειρατές στις θάλασσές της. Έτσι οι 
κυβερνώντες της Πολιτείας αυτής για να κάνουν τις θάλασσές της 
και πάλι ασφαλείς, αποφάσισαν να φτιάξουν ένα μεγάλο πολεμικό 
καράβι με γερό σκελετό, με την πιο σύγχρονη ατμομηχανή της 
εποχής εκείνης και εξοπλισμένο με όλα τα μέσα που χρειαζόταν το 
πολυάριθμο πλήρωμά του για να αντιμετωπίσει τους πειρατές. Με 
το που βγήκε το πολεμικό αυτό καράβι στις θάλασσες κατάφερε 

να καταπολεμήσει την πειρατεία και να ξανακάνει τις θάλασσες της Πολιτείας ασφαλείς για πολύ 
καιρό. Τα χρόνια περνούσαν και επειδή η Πολιτεία αυτή δεν αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα 
πια με πειρατές, παρά μόνο μεμονωμένα και εύκολα αντιμετωπίσιμα περιστατικά, αποφάσισε να 
αναθέσει στο πολεμικό καράβι και κατ’ επέκταση και στο πλήρωμά του, αποστολές ξένες προς 
τη φύση του. Έτσι άρχισαν να το αντιμετωπίζουν και σαν φορτηγό πλοίο και να το φορτώνουν 
με όλο και περισσότερα πράγματα με αποτέλεσμα η παλιά πλέον ατμομηχανή του να μην 
μπορεί να ανταπεξέλθει στο όλο και αυξανόμενο βάρος και το καράβι μας να γίνεται όλο και 
πιο δυσκίνητο και αργό στους ελιγμούς άρα και πιο ευάλωτο. Επιπλέον το σύστημα διεύθυνσης 
και το πηδάλιο λόγω παλαιότητας παρουσίαζαν συχνά προβλήματα και αντί να αλλαχθούν με 
καινούρια, επισκευάζονταν όπως- όπως τα παλιά, με αποτέλεσμα κάθε φορά που χρειαζόταν το 
πολεμικό καράβι να αλλάξει ρότα να μεσολαβεί μεγάλο χρονικό διάστημα ώστε να στρίψει προς 
τη σωστή κατεύθυνση. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά κάθε φορά που το πλοίο άραζε στο 
λιμάνι το έδεναν με όλο και πιο πολλές και βαριές αλυσίδες με αποτέλεσμα κάθε φορά που έπρεπε 
να σαλπάρει για μια καινούρια αποστολή να χρειάζεται πολύς χρόνος για να ξεκινήσει και έτσι 
αργούσε να φτάσει έγκαιρα στο σημείο που αντιμετώπιζε πρόβλημα. Τα χρόνια εξακολουθούσαν 
να περνούν και φτάνοντας στις μέρες μας, το πάλαι ποτέ περήφανο πολεμικό καράβι της ιστορίας 
μας είναι πια απίστευτα βαρύ, αφού το φόρτωναν και εξακολουθούν να το φορτώνουν με όλο και 
περισσότερα νέα βάρη, ακόμα πιο δυσκίνητο, αφού η ατμομηχανή του είναι πια απαρχαιωμένη, 
τρομερά δύσκολο στην πλοήγηση, αφού το χιλιοεπισκευασμένο σύστημα διεύθυνσης αδυνατεί 
να υπακούσει έγκαιρα στους χειρισμούς του Καπετάνιου και έτσι όπως είναι δεμένο στο λιμάνι 
με αμέτρητες αλυσίδες να είναι σχεδόν αδύνατο να αποπλεύσει γρήγορα. Το χειρότερο όμως 
είναι ότι οι πειρατές ξαναεμφανίστηκαν στις θάλασσες της Πολιτείας πιο οργανωμένοι και με πιο 
σύγχρονα πειρατικά πλοία, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που αντιμετώπιζε πριν πάρα- 
πάρα πολλά χρόνια το πολεμικό καράβι της ιστορίας μας. Και τα προβλήματα που δημιουργούν 
οι πειρατές αυξάνονται ολοένα και περισσότερο αφού ξέρουν ότι έχουν να αντιμετωπίσουν ένα 
βαρύ, απαρχαιωμένο και δυσκίνητο πλέον πολεμικό καράβι. Και ακόμα χειρότερα κάποιοι λίγοι 
από το πλήρωμα του καραβιού είναι βολεμένοι με την υπάρχουσα κατάσταση, αφού μόνο σε μια 
τέτοια κατάσταση έχουν λόγο ύπαρξης. Το πλήρωμα του καραβιού απεγνωσμένα φωνάζει προς 
όλους τους Υπεύθυνους «ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΘΑ ΒΟΥΛΙΑΞΟΥΜΕ !».
Στη παραπάνω παραβολική ιστορία το πολεμικό καράβι συμβολίζει την Ελληνική Αστυνομία, το 
πρόβλημα της πειρατείας συμβολίζει την εγκληματικότητα (και κυρίως το οργανωμένο έγκλημα), 
η παλιά ατμομηχανή συμβολίζει τις αναχρονιστικές, ξεπερασμένες και απαρχαιωμένες νοοτροπίες, 
συμπεριφορές και αντιλήψεις που επικρατούν δυστυχώς ακόμα στην Ελληνική Αστυνομία και 
αποτελούν τροχοπέδη για την πρόοδο του Σώματος, τα βάρη που είναι φορτωμένο το καράβι 
συμβολίζουν τα πάρεργα και τις αρμοδιότητες που είναι ξένες προς τη φύση της Αστυνομίας, το 
παλιό   σύστημα   διεύθυνσης   και    το   παλιό πηδάλιο  συμβολίζουν   την  γραφειοκρατία   που 
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ταλαιπωρεί την Αστυνομία και τέλος οι αλυσίδες με τις οποίες είναι δεμένο το καράβι συμβολίζουν 
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι απλοί Αστυνομικοί και κυρίως τις ενέργειες και τις 
πράξεις όλων εκείνων, απ’ όπου κι αν προέρχονται, που είναι υπεύθυνοι για την στασιμότητα που 
παρουσιάζει η καθημερινότητά μας. Στην παραπάνω ιστορία επίτηδες δεν έχω βάλει τέλος, αφού 
αυτό θα εξαρτηθεί από τις ενέργειες της Πολιτείας. Κατά τη γνώμη μου, όποιος πραγματικά επιθυμεί 
να αλλάξει προς το καλύτερο την Ελληνική Αστυνομία και να βελτιώσει την πραγματικότητα που 
βιώνει ο Έλληνας Αστυνομικός θα πρέπει πρώτα απ’ όλα να καταπολεμήσει τις απαρχαιωμένες 
νοοτροπίες και συμπεριφορές που δυστυχώς υπάρχουν ακόμα. Κλείνοντας αυτό το άρθρο θα 
ήθελα να αφιερώσω μια φράση του F. Bacon προς πάσα κατεύθυνση: «Όποιος εφαρμόζει παλιές 
θεραπείες, ας περιμένει καινούριες ασθένειες !».

2. 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 “goldenboys” 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!

Το Τεστ της μπανιέρας. Ενας απλός τρόπος για να διαπιστώσουμε ψυχική νόσο.... 
Σε μια επίσκεψή μου στο ψυχιατρείο, ρώτησα τον διευθυντή πώς διακρίνει αν ένας ασθενής πρέπει 
ή όχι να εγκλειστεί.
«Είναι απλό», είπε ο διευθυντής «γεμίζουμε μια μπανιέρα και προσφέρουμε στον ή την ασθενή 
ένα κουταλάκι, ένα φλιτζάνι του τσαγιού και έναν κουβά, ζητώντας
να αδειάσει τη μπανιέρα».
«Α, κατάλαβα», είπα, «ένα φυσιολογικό άτομο θα χρησιμοποιήσει τον κουβά γιατί είναι 
μεγαλύτερος από το κουταλάκι και το φλιτζάνι».
«Όχι», είπε ο διευθυντής, «ένα φυσιολογικό άτομο θα τραβούσε την τάπα. Προτιμάτε κρεβάτι 
κοντά στο παράθυρο;»
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ΚΑΛΕΥΡΑΣ Αλέξανδρος
Αντιπρόσωπος της
Ε.Α.Υ.Ν.Θ. στην ΠΟΑΣΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ 
ΑΝΑΓΚΗΣ

Ξεκινώντας θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που με 
τίμησαν με την ψήφο τους και με εξέλεξαν για δεύτερη συνεχόμενη 
φορά ως αντιπρόσωπο στην Π.Ο.Α.Σ.Υ
Κραυγές αγωνίας από όλους τους συναδέλφους που εκτελούν 
υπηρεσίες στα κρατητήρια της Γ.Α.Δ.Θ. Προ εξαμήνου σε άρθρο 
μου, είχα εκφράσει τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες όλων 
εμάς που εκτελούμε υπηρεσίες στα κρατητήρια για την ασφάλεια 
των συναδέλφων πρώτιστα αλλά και των κρατουμένων. Αδύνατο 
να κατανοήσω πως σε ένα χώρο ο οποίος δεν έχει αυλή διατάσετε 
προαυλισμός  των   κρατουμένων,  κατανοητό  ότι  οι  πολυήμερη 

παραμονή τους εκεί είναι ένα πρόβλημα αλλά η ασφάλεια των συναδέλφων πως εξασφαλίζετε 
όταν ταυτόχρονα μπορεί να είναι έξω 5 και 6 κρατούμενοι και θα πρέπει να ελεγχθούν από ένα 
μόνο συνάδελφο? Αλλά φυσικά ο αστυνομικός  που εκτελεί υπηρεσία είναι αμελητέα ποσότητα 
μπροστά στο ενδεχόμενο να παραπονεθούν οι κρατούμενοι. 
Κρατούμενοι οι οποίοι όλοι κατηγορούνται για κακουργηματικές πράξεις και είμαστε 
αναγκασμένοι  κατά παράβαση να τους  φυλάμε για πολλούς  μήνες μέχρι να μεταφερθούν στις 
φύλακες. Δηλαδή μόνο εάν  κάποιος συνάδελφος έχει κάποιο ατύχημα η κάποιος κρατούμενος  
πάθει κάτι τότε φιλοτιμούνται όλοι και δείχνουν ενδιαφέρον και μετά από μια βδομάδα ξεχασμένο 
θέμα όλοι τους. Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις που όποτε θυμούνται διαμαρτύρονται για τους 
κρατούμενους γιατί δεν εκφράζουν και τις ανησυχίες τους για τις συνθήκες εργασίας μας? Εμείς 
δεν είμαστε εργαζόμενοι? ή ταμπέλα του αστυνομικού μας καθιστά κάτι διαφορετικό από όλον 
τον υπόλοιπο κόσμο? Δυστυχώς πολύ φοβάμαι ότι η παροιμιώδης αδιαφορία κάποιων απέναντι 
στο πρόβλημα θα μας φέρει όλους προ τετελεσμένων γεγονότων  και τότε θα είναι αργά.

ΜΕΙΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΚΟΜΑ ΠΕΤΑΝΕ ΑΕΤΟ…

Όλοι μας, με την τελευταία μας μισθοδοσία δεχτήκαμε κρατήσεις οι οποίες ψαλιδίζουν σε μεγάλο 
βαθμό το είσοδημά μας. Συνάδελφοι  που συζητάμε εκφράζουν την δυσφορία τους αλλά και 
απορούν με την απουσία μας από κινητοποιήσεις. Παρ’ όλες τις προτροπές μας η πλειοψηφία 
του Δ.Σ.  του νομού μας κωφεύει. Αν δεν αντιδράσουμε τώρα που δεχόμαστε τέτοια επίθεση στο 
εισόδημα μας,  πότε θα κινητοποιηθούμε? Αλλά ξέχασα. Η δημιουργία ιστοσελίδας ήταν ότι πιο 
σημαντικό πέτυχε η ένωση μας όπως το ακούσαμε όσοι ήμασταν παρόντες σε μια γενική συνέλευση 
στο αμφιθέατρο του μεγάρου. Ποιος είναι ο λόγος που δεν γίνετε καμιά κινητοποίηση στην πόλη 
μας??? Ακόμα περιμένουμε την απάντηση.

Υ.Γ  ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΟ ΝΤΑΒΑΝΤΟΥΡΙ ΓΙΑ  ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΞΕΡΟΥΝ ΟΤΙ ΘΑ  ΤΟ 
ΦΤΑΣΟΥΜΕ ΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΣ 
ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΨΗΦΙΣΑΝΕ ΤΩΡΑ ΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΟΙΤΟΥΣΑΤΕ ΝΑ 
ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΕ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΝΤΙ ΝΑ ΠΡΟΑΣΠΙΖΕΤΕ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΩΝ 
ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ  ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΑΠΟΛΟΓΗΘΕΙΤΕ

Κάντε κλικ στο: www.ipathessaloniki.gr



--  9  --

ΔΙΕΘΝΗΣ  ΕΝΩΣΗ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ (I.P.A.)
ΤΟΠΙΚΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗ  Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Αγίου Αρτεμίου 1 Τ.Κ. 716 01 Ν. Αλικαρνασσός 
Μη Κυβερνητική Οργάνωση

Τηλ:2810 274147 -  6936057082  fax: 2810 274062

ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ Τ.Δ. 
I.P.A. Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Η Τοπική Διοίκηση Ν. Ηρακλείου (Ι.Ρ.Α.), εξουσιοδοτούμενη από το Εθνικό Τμήμα της Διεθνούς Ένωσης 
Αστυνομικών, πραγματοποίησε σε συνεργασία με συναδέλφους από την Α. Δ. Λασιθίου, την Παρασκευή  14 
Μαίου 2010 στον Άγιο Νικόλαο  την πρώτη συνάντηση με στόχο την επανίδρυση της Τοπικής Διοίκησης 
Ν. Λασιθίου. 
Οι συνάδελφοι που παραβρέθηκαν ενημερώθηκαν για τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της Διεθνούς 
Ένωσης Αστυνομικών, για την κοινωνική και πολιτιστική δράση της, αλλά και τους νέους ορίζοντες που 
ανοίγονται ως Μη Κυβερνητική Οργάνωση. 
Επίσης τονίστηκε, η μεγάλη σημασία και ασφάλεια που παρέχει η γνώση ότι, όταν βρισκόμαστε εμείς αλλά 
και οι συνάδελφοι από τα άλλα κράτη σε μια άλλη, ξένη,  χώρα, όταν γνωρίζουν ότι σε κάθε περιοχή 
λειτουργεί μια Ένωση, κοινή,  ότι υπάρχουν άνθρωποι του ίδιου χώρου, έτοιμοι να βοηθήσουν ή να 
συζητήσουν μαζί τους οτιδήποτε τους απασχολεί.
Ενημερώθηκαν για το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α) που ιδρύθηκε από την 
Ένωση μας σε αντικατάσταση του Λ.Α.Μ.Δ.Ε.Α. και την ασφάλεια που προσφέρει στους συναδέλφους. Οι 
συνάδελφοι της Α. Δ. Ν. Λασιθίου αποδέχθηκαν τη πρόκληση – πρόσκληση να επανιδρύσουν την Τοπική 
Διοίκηση Ν. Λασιθίου, που αριθμεί ήδη 65 μέλη και ορίστηκε η πρώτη προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, 
η οποία έχει ως έργο στο άμεσο χρονικό διάστημα, την ενεργοποίηση των ήδη εγγεγραμμένων μελών, την 
εγγραφή νέων  και την πραγματοποίηση της 1ης  Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή Δ. Σ. της Τοπικής 
Διοίκησης. Επίσης λόγω του επείγοντος αποφασίστηκε η συμμετοχή της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής 
στο Πανελλήνιο Συνέδριο στην Ρόδο.
Την προσωρινή Διοικούσα Επιτροπής απαρτίζουν: 
Πρόεδρος:              ΤΣΙΚΙΝΤΙΚΟΣ Ιάκωβος 
Αντιπρόεδρος:  ΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗΣ  Αντώνιος 
Γενικός Γραμματέας:  ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ Μανόλης
Ταμίας και Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων: ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ Κων/νος    
Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2841 0 91440
Η Τοπική Διοίκηση Ν. Ηρακλείου θα είναι συνεχώς δίπλα τους, στηρίζοντας την προσπάθεια 
τους. Ευχόμαστε ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ στο έργο τους. 
ΚΑΛΟΥΜΕ όλους τους συναδέλφους της Α.Δ. Λασιθίου να πλαισιώσουν την προσπάθεια τους, 
η οποία είναι εθελοντική χωρίς ιδιοτέλεια αλλά με μοναδικό στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας 
της  ζωής μας, να συμμετέχουν ενεργά και μαζικά να εκλέξουν στην 1η Γενική Συνέλευση τους, το 
νέο Διοικητικό Συμβούλιο.                  SERVO PER AMIKECO          
                                                                Για την Τοπική Διοίκηση        

Ο  Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο  Σ                                    Ο   ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μανόλης  Ζαχαριουδάκης                          Ιωάννης Κουναλάκης

I.P.A. Νομού Θεσσαλονίκης: Συγχαρητήρια στους συναδέλφους του Λασιθίου για την ενεργοποίηση 
της Τοπικής Διοίκησης I.P.A.  Με δεδομένη την συμπαράσταση από τον Μανόλη Ζαχαριουδάκη, είμαστε 
βέβαιοι ότι το μέλλον της Τοπικής θα είναι λαμπρό. Το περιοδικό και το site της Τοπικής μας, είναι στην 
διάθεσή τους, για την προβολή των δράσεών τους.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Τ.Δ.  I.P.A.  
ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

I N T E R N A T I O N A L  P O L I C E  A S S O C I A T I O N
ΔΙΕΘΝΗΣ  ΕΝΩΣΗ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
(ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ)
ΤΟΠΙΚΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΔΡΑΜΑΣ
Δ/νση:  Γ. Παπανδρέου 35α ,  Τ.Κ. 66 100  Δράμα
Τηλ.& Fax: 25210 22441 , E-mail: ipadramas@yahoo.gr

«Εκδήλωση για τα παιδιά των μελών και φίλων της Τ.Δ. Δράμας (I.P.A.)
στον ΙππικόΣύλλογο Δοξάτου».

Η Τοπική Διοίκηση Δράμας (I.P.A.) της Δ.Ε.Α., στα πλαίσια των κοινωνικών της εκδηλώσεων, 
πραγματοποίησε την Κυριακή 18 Απριλίου 2010 στον Ιππικό Σύλλογο Δοξάτου (10ο χιλ. Ε.Ο. Δράμας-
Καβάλας), εκδήλωση για τα παιδιά των μελών και φίλων της ένωσής μας.
Τα παιδιά είχαν τη χαρά να γνωρίσουν από κοντά διάφορα είδη αλόγων, όπως Πόνυ, Αγωνιστικά κλπ, 
να κάνουν ιππασία , αλλά και να φωτογραφηθούν με αυτά , ενώ από τον υπεύθυνο του συλλόγου έγινε 
ενημέρωση-παρουσίαση για τη ζωή και τις συνήθειες του αλόγου και ακολούθησε σχετική επίδειξη με 
άλογα. Επιπλέον, οι περισσότεροι μικροί μας φίλοι ανέβηκαν σε κάρο, που διατέθηκε αποκλειστικά 
για την εκδήλωση από τους ανθρώπους του συλλόγου και περιηγήθηκαν στον κλωβό προσαρμογής 
άγριων θηραμάτων που βρίσκεται 500 περίπου μέτρα από τις εγκαταστάσεις του ιππικού συλλόγου, 
βλέποντας από κοντά φασιανούς , πέρδικες , κ.λ.π.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Δοξάτου κ. ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ 
Aναστάσιος , ο Αστυνομικός Διευθυντής Δράμας Ταξίαρχος κ. Παρασκευάς ΜΑΡΑΠΙΔΗΣ, ο 
Αστυνομικός Διευθυντής Καβάλας κ. Εμμανουήλ ΛΟΥΠΕΪΔΗΣ , ο Πρόεδρος του Ιππικού Συλλόγου 
Δοξάτου κ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος και ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου κ. ΘΩΜΑΪΔΗΣ 
Γεώργιος , Εκπρόσωπος του Σωματείου Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν.Δράμας κ. ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ 
Αλέξανδρος, ο Πρόεδρος του Σωματείου Αστυνομικών Υπαλλήλων Συνοριακής Φύλαξης Ν.Δράμας 
κ. ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ Ισαάκ, ενώ συνολικά παρευρέθησαν διακόσια περίπου άτομα (γονείς με παιδιά). 
Ακολούθησε ανταλλαγή ενθυμίων από τους δύο συλλόγους.
Ο Πρόεδρος της Τ.Δ. Δράμας (I.P.A.) κ. ΣΚΑΡΛΙΟΣ Μηνάς, ευχαρίστησε θερμά εκ μέρους του Δ.Σ., 
όλους τους αστυνομικούς και τους φίλους της ένωσης, οι οποίοι με τις οικογένειές τους συμμετείχαν 
στην εκδήλωση και ιδιαίτερα τον Δήμαρχο Δοξάτου και όλο το Δ.Σ. του Ιππικού Συλλόγου Δοξάτου, 
καθώς επίσης όλους τους εθελοντές συναδέλφους και μέλη του Ιππικού Συλλόγου , η συμβολή των 
οποίων ήταν καθοριστική για την επιτυχία της. Τόνισε επίσης ότι, μέσα από τέτοιου είδους εκδηλώσεις 
αναπτύσσεται η συναδελφική αλληλεγγύη και βελτιώνεται η εικόνα του Σώματος, καθώς αναδεικνύεται 
το ανθρώπινο πρόσωπο του σύγχρονου Έλληνα Αστυνομικού. Από την ένωσή μας προσφέρθηκε σε 
όλους τους παρευρισκομένους Δωρεάν καφές, χυμός, αναψυκτικό, ποτό, καθώς επίσης σάντουιτς και 
ψητά κρέατα της ώρας που ετοίμαζαν με μεράκι οι συνάδελφοί μας. 
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Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ I.P.A. ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Πρόεδρος: ΣΚΑΡΛΙΟΣ Μηνάς, Α΄Αντιπρόεδρος: ΔΕΡΜΕΝΤΖΗΣ Ιωάννης, 
Β΄Αντιπρόεδρος: ΚΑΛΤΣΑΣ Αθανάσιος, Γ΄Αντιπρόεδρος: ΚΙΟΣΟΓΛΙΔΗΣ Δημήτριος, 
Γεν. Γραμματέας: ΝΑΤΣΗΣ Γεώργιος, Βοηθός Γραμματέα: ΣΤΟΥΛΟΥΠΗ Άννα, 
Ταμίας: ΠΑΝΤΕΛΗΣ Βασίλειος, Βοηθός Ταμία: ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Δημήτριος,
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων: ΕΥΚΑΡΠΙΔΟΥ Ευμορφίλη. 



- 12 -

Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ I.P.A. ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Την Δευτέρα 1 Μαρτίου 2010 και ώρα 19:00΄ στον 1ο όροφο της Αστυνομικής Διεύθυνσης 
Δράμας, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του νεοσύστατου γραφείου της Τοπικής Διοίκησης 
Δράμας (I.P.A.), μετά από δεκαοχτώ ολόκληρα χρόνια συνεχούς λειτουργίας της.

Ο Αγιασμός τελέσθηκε από τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη του Οικουμενικού Θρόνου Π. 
Γεώργιο Ταυλάρη, ο οποίος εκπροσώπησε τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Δράμας κ.κ. Παύλο. 
Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Π. Γεράσιμος Βλατίτσης
ο Αστυνομικός Διευθυντής Δράμας κ. Εμμανουήλ ΛΟΥΠΕΪΔΗΣ , ο Α΄ Αντιπρόεδρος του Εθνικού 
Τμήματος της Δ.Ε.Α. κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος , ο Εκπρόσωπος του Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α. 
και Α΄ Αντιπρόεδρος της Τοπικής Διοίκησης Σερρών κ. ΧΡΑΠΑΣ Παντελής , ο Πρόεδρος της 
Τοπικής Διοίκησης Καβάλας κ. ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗΣ Γεώργιος , ο Πρόεδρος της Τοπικής Διοίκησης 
Ξάνθης κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Χρήστος , ο Γενικός Γραμματέας της Τοπικής Διοίκησης Καβάλας κ. 
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Θεμιστοκλής, ο Εκπρόσωπος του Σωματείου Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν.Δράμας 
κ. ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ Φώτιος , ο Πρόεδρος του Σωματείου Αστυν. Υπαλ. Συνοριακής Φύλαξης 
Ν.Δράμας κ. ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ Ισαάκ, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Αποστράτων Αστυνομικών 
Ν.Δράμας κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος , καθώς επίσης πολλοί συνάδελφοι και φίλοι. 
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Διοίκησης Δράμας (I.P.A.) κ. ΣΚΑΡΛΙΟΣ Μηνάς, αφού ευχαρίστησε εκ 
μέρους όλου του Δ.Σ. , τους ανωτέρω προσκεκλημένους που με την παρουσία τους τίμησαν την 
εκδήλωση αυτή , τόνισε ότι η ένωσή μας πιστή στις αρχές της , οι οποίες βασίζονται στη συναδελφική 
αλληλεγγύη , τη φιλία , τον εθελοντισμό και την ανιδιοτελή προσφορά , θα προσπαθήσει με ακόμη 
μεγαλύτερο ενδιαφέρον να προβάλει το ανθρώπινο πρόσωπο του Έλληνα Αστυνομικού και θα 
σταθεί αρωγός σε κάθε πρωτοβουλία που θα ληφθεί από τους Πολιτιστικούς Συλλόγους, τις Αρχές 
και Φορείς του Νομού Δράμας και θα σχετίζεται με φιλανθρωπικούς σκοπούς και άλλες κοινωνικές, 
πολιτιστικές και περιβαλλοντικές δραστηριότητες. Αμέσως μετά τον αγιασμό προσφέραμε σε 
όλους τους παρευρισκομένους καφέ , αναψυκτικά και πλούσια αρτύσιμα εδέσματα,δεχτήκαμε τις 
εγκάρδιες ευχές τους , ενώ συνεχίσαμε σε γνωστή ψαροταβέρνα της πόλης μας για να γευτούμε 
το ωραίο κρασί και τις ιδιαίτερες γεύσεις. Ήταν μια ξεχωριστή βραδιά για όλους μας καθώς 
μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα είχαμε την ευκαιρία να συναντηθούμε με φίλους και να 
συζητήσουμε για κοινές δράσεις και θέματα της ένωσής μας.Τέλος, το Δ.Σ. της Τοπικής Διοίκησης 
Δράμας (I.P.A.) αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει τον Αστυνομικό Διευθυντή Δράμας κ. 
Εμμανουήλ ΛΟΥΠΕΪΔΗ , η συμβολή του οποίου ήταν καθοριστική ώστε να αποκτήσει η ένωσή 
μας το δικό της χώρο , καθώς επίσης το Εθνικό Τμήμα της Δ.Ε.Α. για την αμέριστη ηθική και 
υλική συμπαράστασή του , τον Δήμαρχο Αλιστράτης κ. ΜΑΔΕΜΛΗ Γεώργιο , καθώς και τη 
Διεύθυνση του Σπηλαίου Αλιστράτης για την ουσιαστική συμβολή τους στον εξοπλισμό του νέου 
μας γραφείου. 

Περισσότερα στο: www.ipathessaloniki.gr και στην ενότητα Τ.Δ. I.P.A. ΔΡΑΜΑΣ 
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Η ορμονική αντισύλληψη πέρασε πολλές διακυμάνσεις αποδοχής, από την πρώτη εφαρμογή της 
μέχρι σήμερα, η δεκαετία του 60 υπήρξε η δεκαετία του ενθουσιασμού, ενώ η δεκαετία του 70 
ήταν η δεκαετία της αμφισβήτησης. Στους καθαρά ιατρικούς προβληματισμούς προστέθηκαν 
και οι επιδράσεις από την πλευρά της κοινωνίας, της εκκλησίας, καθώς και των μαζικών μέσων 
ενημέρωσης.
Η δεκαετία του 80 ήταν η δεκαετία της ήρεμης και σταθερής πλέον τοποθέτησης απέναντι στην 
ορμονική αντισύλληψη. Σ’ αυτό συνέτειναν αφ’ ενός μεν τα πορίσματα μεγάλων επιδημιολογικών 
ερευνών που απομυθοποίησαν την αρχική εντύπωση των μεγάλων παρενεργειών, αφ’ ετέρου δε, 
η εφαρμογή καινούργιων μορφών αντισυλληπτικών, καθώς και η χρησιμοποίηση των ισχυρών 
γεσταγόνων της τρίτης γενιάς.
Παρ’ όλα αυτά όμως ο γιατρός θα πρέπει να είναι κάτοχος όλου του οπλοστασίου των 
αντισυλληπτικών μεθόδων, έτσι ώστε να έχει την δυνατότητα της εξατομικεύσεως για κάθε 
γυναίκα της καλύτερης αντισυλληπτικής μεθόδου. Για το λόγο αυτό η ιδανική αντισυλληπτική 
μέθοδος πρέπει να πληρεί τις εξής προϋποθέσεις.
1. Η αντισυλληπτική ικανότητα πρέπει να είναι ή να αγγίζει το 100 %.
2. Να μην προκαλεί καμιά ή ελάχιστες παρενέργειες.
3. Η επάνοδος τόσο της γονιμότητας όσο και της φυσιολογίας της γυναίκας να είναι πλήρης
             μετά τη διακοπή της αντισυλληπτικής μεθόδου. 
4. Η μέθοδος να είναι απλή στη χρήση, ανώδυνη στην εφαρμογή και το κόστος της να είναι                            
             χαμηλό.
5. Να μην προσβάλλει κοινωνικές, ιδεολογικές, εθνικές και θρησκευτικές πεποιθήσεις.
6. Να μην εξαρτάται από τη συχνότητα των σεξουαλικών επαφών.
Μια τέτοια μέθοδος δυστυχώς δεν υπάρχει ακόμα. Οι μέθοδοι της ορμονικής όμως αντισύλληψης, 
με κύριο αντιπρόσωπο τα αντισυλληπτικά δισκία, όπως εξελίχθηκαν τα τελευταία χρόνια, 
φαίνεται να είναι η μέθοδος που πληρεί τις περισσότερες προϋποθέσεις του ιδανικού τρόπου 
αντισύλληψης.
Πριν αναλύσουμε όμως τους τρόπους της ορμονικής αντισύλληψης, ας αναφερθούμε περιληπτικά 
στους άλλους υπάρχοντες τρόπους αντισύλληψης.
Α. ΑΠΛΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗΣ
1. Φυσικές μέθοδοι.
α) Μέθοδος ρυθμού: Είναι η αποχή από τη σεξουαλική επαφή τις γόνιμες μέρες της γυναίκας.
β) Διακεκομμένη συνουσία: Είναι το αποτράβηγμα του ανδρός πριν την εκσπερμάτωση. Μέθοδος 
όχι τόσο ασφαλής διότι απαιτείται ισχυρός αυτοέλεγχος, ιδιότητα όχι τόσο εύκολη για νεαρά 
κυρίως άτομα. Δεν προφυλάσσει επίσης από τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα.
2. Μηχανικές μέθοδοι.
Σ’ αυτή την κατηγορία κατατάσσονται τα ανδρικά και γυναικεία προφυλακτικά, τα κολπικά 
διαφράγματα, τα τραχηλικά πώματα και τα σπερματοκτόνα. Τα πλέον διαδεδομένα είναι τα 
«αντρικά προφυλακτικά» και θεωρούνται ως τα πιο κατάλληλα αντισυλληπτικά για νεαρά 
άτομα. Αυτό στηρίζεται στην εύκολη χρήση τους και στο ότι προφυλάσσουν από τα σεξουαλικά 
μεταδιδόμενα νοσήματα, εφόσον όμως τηρούνται οι προϋποθέσεις για τη σωστή τοποθέτηση και 
χρήση τους.
3. Ενδομήτρια σπειράματα. 
Ο τρόπος αυτός αντισύλληψης προϋποθέτει την ύπαρξη σταθερής μονογαμικής σχέσης, γιατί δεν 
προσφέρει προστασία από τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται 
κυρίως σε γυναίκες που έχουν γεννήσει, αλλιώς υπάρχει κίνδυνος αυτομάτου αποβολής του 
σπειράματος ή πόνου σε άτοκες ή κάτω των 20 ετών γυναίκες. Επίσης πριν την εφαρμογή τους 
πρέπει να αποκλείεται ο κίνδυνος ύπαρξης καρκίνου των γεννητικών οργάνων ή σεξουαλικώς 
μεταδιδομένων νοσημάτων.

ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ
Στέλιος Γαβότσης   Γυναικολόγος – Μαιευτήρ – Χειρουργός

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα
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4. Στειροποίηση.
Μέθοδος που στηρίζεται στην απόφραξη του σπερματικού πόρου στον άντρα ή απόφραξη των σαλπίγγων στη 
γυναίκα. Αυτή η μέθοδος δεν ανταποκρίνεται στις επιδιώξεις των νεαρών ατόμων ως μόνιμη αντισυλληπτική 
μέθοδος, αλλά απευθύνεται κυρίως σε ζευγάρια που δεν επιθυμούν περαιτέρω τεκνοποίηση (οικογενειακός 
προγραμματισμός).
Β. ΟΡΜΟΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ
Οι διάφοροι τρόποι ορμονικής αντισύλληψης που χρησιμοποιούνται σήμερα είναι:
1. Από του στόματος αντισυλληπτικά δισκία (Α.Δ.)
Διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
α) Μονοφασικά. Πρόκειται για το κλασικό χάπι που περιέχει ίση ποσότητα οιστρογόνου-προγεστερινοειδούς σε 
όλα τα δισκία.
β) Διφασικά. Είναι κυκλικά χορηγούμενα χάπια, που περιέχουν στην αρχή μόνο οιστρογόνο και στη συνέχεια 
συνδυασμό οιστρογόνου-προγεστερινοειδές.
γ) Τριφασικά. Είναι και αυτά κυκλικά χορηγούμενα δισκία με διατήρηση σταθερής ποσότητας οιστρογόνου, ενώ 
το προγεστερινοειδές αυξομειώνεται σε τρία χρονικά διαστήματα. Η φιλοσοφία της φυσιολογικής έκκρισης των 
ωοθηκικών οιστροειδών με απώτερο σκοπό τη μείωση των παρενεργειών.
δ) Micropill (χαμηλής περιεκτικότητας σε στεροειδή). Πρόκειται για τη σύγχρονη μορφή αντισυλληπτικών δισκίων 
με πολύ μειωμένη περιεκτικότητα και στα δύο στεροειδή. Διακρίνονται στα μονοφασικά και στα τριφασικά.
ε) Minipill. Έγκειται στην κυκλική χορήγηση μόνο προγεστερινοειδούς.
2. Παρεντερικώς χορηγούμενα αντισυλληπτικά.
Διακρίνονται στα:
α) Ενέσιμα (ενδομυικώς) αντισυλληπτικά μακράς διαρκείας, που ενίοτε κάθε 2-3 μήνες.
β) Εμφυτεύματα με αντισυλληπτική δράση μακράς διαρκείας. Και οι δύο αυτοί τρόποι αντισύλληψης είναι 
διαδεδομένοι κυρίως στο εξωτερικό. Πρόκειται για ορμονική αντισύλληψη υψηλής αποτελεσματικότητας, που 
προκαλεί όμως ανωμαλίες της εμμήνου ρύσεως, καθώς και καθυστέρηση επαναφοράς της γονιμότητας.
γ) Μετασυνουσιακή αντσύλληψη: θεωρείται ως μέθοδος ανάγκης και συνίσταται σε ειδικές περιπτώσεις 
όπως σε περιπτώσεις βιασμών, ή ρήξης προφυλακτικού. Χορηγούνται 2-4 χάπια συγχρόνως με υψηλή δόση 
ορμονικού περιεχομένου τις πρώτες 12-72 ώρες μετά τη συνουσία και επανάληψη της δόσης μετά από 12 ώρες. Η 
αποτελεσματικότητα αυξάνει όταν τα χάπια ληφθούν από το πρώτο 12 ωρο.
δ) Κολπικοί δακτύλιοι: Περιέχουν ορμόνη στο δακτύλιό τους. Κυκλοφορεί σε δύο τύπους. Ο πρώτος αναστέλλει 
την ωοθυλαιορηξία. Φέρεται για τρεις εβδομάδες και αφαιρείται την τέταρτη, ενώ ο δεύτερος τύπος δεν 
αναστέλλει την ωοθυλαιορηξία, αλλά επηρεάζει την δράση της προγεστερόνης στο ενδομήτριο και μεταβάλλει 
τις ιδιότητες της τραχηλικής βλέννης. Ο δακτύλιος αυτός φέρεται συνεχώς και προκαλεί διαταραχές του κύκλου 
και αυξάνει τη συχνότητα εξωμήτριων κυήσεων.
ε) Ενδομητρικά σπειράματα με προγεστερόνη. Πρόκειται για σπειράματα (Cooper-T) που εκτός από Χαλκό 
περιέχουν και προγεστερόνη. Βασικό τους πλεονέκτημα σε σχέση με τα άλλα σπειράματα είναι ότι γίνονται 
καλύτερα ανεκτά από άτοκες γυναίκες και περιορίζουν αισθητά την ποσότητα αίματος κατά την έμμηνο ρύση. 
Δεδομένου ότι η παρακαταθήκη της προγεστερόνης εξαντλείται στους 18 μήνες, πρέπει να αντικαθίστανται 
νωρίτερα.
Γ. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΠΤΙΚΩΝ
1. Καρδιαγγειακό σύστημα (φλεβική θρόμβωση)
Ο κίνδυνος για συμπτώματα από το καρδιαγγειακό καθώς και για θρομβοφλεβίτιδα έχει ελαττωθεί τα 
τελευταία χρόνια σύμφωνα με νεότερες μελέτες. Αυτό οφείλεται στη μείωση της ποσότητας των στεροειδών στα 
αντισυλληπτικά δισκία, καθώς και στην καλύτερη παρακολούθηση των γυναικών.
2. Εγκεφαλικά επεισόδια (εγκεφαλική αιμορραγία, εγκεφαλική θρόμβωση)
Σύμφωνα με μελέτες που έγιναν, έχει παρατηρηθεί ελάττωση του ποσοστού κινδύνου των γυναικών που κάνουν 
χρήση αντισυλληπτικών δισκίων σήμερα σε σχέση με παλαιότερα. Πιστεύεται ότι η ελάττωση αυτή πρέπει να 
αποδοθεί στην προσεκτικότερη επιλογή των γυναικών, παρά στη σύνθεση των αντισυλληπτικών δισκίων.
3  Στεφανιαία νόσος και υπέρταση
Η μεγαλύτερη διαπίστωση της τελευταίας δεκαπενταετίας είναι ότι υπάρχει μεγάλη εξάρτηση μεταξύ της χρήσης 
αντισυλληπτικών δισκίων και άλλων παραγόντων όπως η ηλικία, η χρήση νικοτίνης, η υπερλιπιδοπρωτεϊναιμία 
ΙΙ, η υπέρταση και ο σακχαρώδης διαβήτης. Ο σχετικός κίνδυνος για έμφραγμα στις γυναίκες που κάνουν χρήση 
Α.Δ. αυξάνει όταν συνυπάρχουν περισσότεροι από τους προαναφερθέντες παράγοντες.
Όσον αφορά την υπέρταση, όπου οι γυναίκες με χρήση Α.Δ. που εμφάνισαν υπέρταση ήταν κάποιας ηλικίας, 
ενώ τόσο η παχυσαρκία όσο και το ιστορικό προεκλαμψίας δεν συνέτειναν στη δημιουργία της. Ο παθογενετικός 
μηχανισμός παραμένει άγνωστος. Πάντως η υπέρταση υποχωρεί με τη διακοπή της λήψης Α.Δ.
4. Γυναικολογικός καρκίνος
α)  Καρκίνος τραχήλου μήτρας. Υπάρχουν μελέτες που υποστηρίζουν ότι τα Α.Δ. αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισής 
του. Παρά ταύτα οι μελέτες που εκπονήθηκαν από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας δεν κατέληξαν στα ίδια 
συμπεράσματα. Εν τούτοις πρέπει να τονισθεί ότι οι γυναίκες που παίρνουν Α.Δ. πρέπει να παρακολουθούνται 
ετησίως με pap-test.

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα
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β) Καρκίνος ενδομητρίου. Ο κίνδυνος για εμφάνιση τέτοιου καρκίνου στις χρήστριες Α.Δ. ελαττώνεται, καθώς 
ο συνδυασμός οιστρογόνου-προγεστερόνης επιφέρει επαναλαμβανόμενη διέγερση του ενδομητρίου όπως στους 
φυσιολογικούς κατά****κύκλους της γυναίκας.
γ) Μύλη κύηση – Χοριοκαρκίνωμα: Δεν υπάρχουν ξεκάθαρες ενδείξεις για τη σχέση των Α.Δ. με τη δημιουργία 
χοριοκαρκινώματος. Πάντως συνίσταται στις γυναίκες που κάνουν χρήση Α.Δ. μετά από μύλη κύηση, να τα 
χρησιμοποιούν εφόσον τα επίπεδα της Β-CC (β-χοριακή-γοναδοτροπίνη) στο αίμα μηδενιστούν.
δ) Καρκίνος ωοθηκών. Από όλα τα δεδομένα της διεθνής βιοβλιογραφίας φαίνεται ξεκάθαρα ότι στις νεότερες 
γυναίκες (καπνίστριες ή μη), η προστασία απέναντι σ’ αυτόν τον τύπο καρκίνου υπερέχει στον οποιοδήποτε 
αποδιδόμενο κίνδυνο των Α.Δ. (καρδιαγγειακά επεισόδια). Πιστεύεται επίσης ότι η προστατευτική δράση τους 
διατηρείται για τουλάχιστον δέκα χρόνια μετά το σταμάτημα της λήψης τους.
ε) Καρκίνος μαστού. Τα αντιφατικά αποτελέσματα των διαφόρων μελετών σχετικά με τη επίδραση των Α.Δ. 
στην ανάπτυξη καρκίνου του μαστού, οδήγησαν τους ερευνητές στην υπόνοια ότι πιθανώς εισέρχονται στο 
γενικό πληθυσμό υποομάδες γυναικών με αυξημένο κίνδυνο, που ανάλογα με τον αριθμό τους σε κάθε μελέτη 
διαφοροποιούν ή όχι τα αποτελέσματα. Πάντως φαίνεται ότι αυξημένο κίνδυνο παρουσιάζουν οι γυναίκες 
που έκαναν χρήση Α.Δ. πριν από την πρώτη τους τελειόμηνη κύηση και φυσικά το ίδιο ισχύει για τις άτοκες 
γυναίκες.
5. Γενικές γυναικολογικές επιπτώσεις
α) Κολπικές και ανοδικές μολύνσεις γεννητικών οργάνων. Η χρήση των σύγχρονων Α.Δ. μείωσε τη συχνότητα 
των κολπικών μυκητιάσεων αισθητά. Επίσης έρευνες έδειξαν ότι στις γυναίκες με χρήση Α.Δ., η συχνότητα της 
σαλπιγγίτιδας είναι μειωμένη και η κλινική της διαδρομή ηπιώτερη.
β) Γαστρεντερικά ενοχλήματα. Είναι σπάνια και προϋποθέτουν κάποια οργανική πάθηση (π.χ. γαστρίτις). Τον 
τελευταίο καιρό όμως πιστεύεται ότι η χρήση Α.Δ. σε συνδυασμό με χρήση νικοτίνης αυξάνει τις περιπτώσεις 
ελκώδους κολίτιδας. Στις γυναίκες πάντως με τέτοια ενοχλήματα συνίσταται η λήψη τους μετά το φαγητό ή η 
λήψη των σύγχρονων χαμηλής περιεκτικότητας δισκίων.
γ) Κεφαλαλγίες. Παρατηρούνται περισσότερο συχνά σε γυναίκες που είχαν τάση για κεφαλαλγίες και 
προηγουμένως. Πρέπει να σημειωθεί όμως ότι οι κεφαλαλγίες με ιδιαίτερη ένταση και διάρκεια θα πρέπει να 
θεωρηθούν ως πιθανό σύμπτωμα διαταραχής της εγκεφαλικής αιμάτωσης με άμεση διακοπή της χορήγησης 
Αντισυλληπτικών Δισκίων.
δ) Παχυσαρκία-αύξηση σωματικού βάρους. Οι φόβοι των γυναικών είναι τελείως αβάσιμοι, και όταν παρατηρηθεί 
αύξηση του σωματικού βάρους στην πραγματικότητα πρόκειται για πολυφαγία ως αποτέλεσμα μιας ενσυνειδήτου 
ή ασυνειδήτου κατάθλιψης. Πάντως η χορήγηση Α.Δ. σε πολύ παχύσαρκες γυναίκες αντενδείκνυται λόγω 
αύξησης του κινδύνου των καρδιαγγειακών παρενεργειών.
ε) Μαστοδυνία. Με την εφαρμογή των σύγχρονων Α.Δ. τα ενοχλήματα αυτά είναι σπάνια. Όταν όμως 
παρατηρηθούν μπορούν να επηρεασθούν ευνοϊκά με τη χορήγηση ενός «προγεστερονικού παρασκευάσματος».

Δ. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΠΤΙΚΩΝ
Για την επιλογή της γυναίκας που θέλει να αρχίσει την από του στόματος αντισύλληψη, θεωρείται αναγκαία η 
ιδιαίτερη προσοχή στις αντενδείξεις για τη χορήγησή τους. Οι αντενδείξεις αυτές δεν θα αναλυθούν, δεδομένου 
ότι θεωρούνται ως λογικό συμπέρασμα όλων όσων αναλύθηκαν προηγουμένως. Οι σοβαρότερες από αυτές 
είναι:
1. Παλαιές ή πρόσφατες παθήσεις του κυκλοφοριακού συστήματος
α) Αρτηριακή ή φλεβική θρόμβωση, β) Ισχαιμική νόσος του μυοκαρδίου, γ) Υπερλιπιδαιμία, δ) Γνωστή πάθηση 
του μηχανισμού πήξεως-ινωδολύσεως, ε) Σοβαρές παθήσεις (σακχ. Διαβήτης), στ) Παθήσεις με προδιάθεση σε 
θρόμβωση (χειρουργική επέμβαση κάτω άκρων, κιρσών κτλ), ζ) Τοπικές ημικρανίες ή ημικρανίες που έχουν 
ανάγκη θεραπείας με εργοταμίνη, η) Παλαιά εγκεφ. Αιμορραγία ή θρόμβωση, θ) Οι περισσότερες μορφές 
καρδιακών βαλβιδοπαθειών και πνευμονική υπέρταση.
2. Παθήσεις του ήπατος
α) Οξεία νόσος του ήπατος, επαναλαμβανόμενος χολοστατικός ίκτερος, χολοστατικός ίκτερος στην εγκυμοσύνη, 
σύνδρομα Dubin-Johnson & Rotor. Μετά από ηπατίτιδα εξ ομολόγου ορού, η χορήγηση Α.Δ. επιτρέπεται τρεις 
μήνες μετά την επάνοδο των ηπατικών δοκιμασιών στα φυσιολογικά όρια.
β) Ηπατικά αδενώματα.
γ) Χολολιθίαση (μετά χολυκυστεκτομή η χορήγηση Α.Δ. επιτρέπεται).
δ) Πορφύρα.
3. Όταν υπάρχει ιστορικό
α) Έρπητα κατά την εγκυμοσύνη, β) Σύνδρομο αιμολυτικής ουραιμίας, γ) Τροφοβλαστικής νόσου (η χορήγηση 
Α.Δ. επιτρέπεται ένα μήνα μετά το μηδενισμό της στάθμης της β-HCC στο πλάσμα).
4. Εγκυμοσύνη ή υποψία εγκυμοσύνης
5. Αδιάγνωστη αιμορραγία του γεννητικού συστήματος
6. Οιστρογόνο – εξαρτώμενη κακοήθης νεοπλασία (π.χ. καρκίνος μαστού ή ενδομητρίου).

Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα
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Ηλίας Κ. Μάρκου 
Αντιστράτηγος
ΕΛ.ΑΣ. ε.α.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ: Ελπίδα είναι το όνειρο κάποιου που δεν κοιμάται.

Νιφάδες χιονιού, αρχές καλοκαιριού στο τριήμερο του Αγίου 
Πνεύματος. Οι βαλίτσες έτοιμες απ’ το βράδυ και το ξημέρωμα όλα 
αλλάζουν….
Το κακό προαίσθημα ξανά επιβεβαιώνεται σε μένα, που στις 
προλήψεις έχω αλλεργία κι είχα μια αγωνία για το ταξίδι αυτό !
Από καιρό είχα κλείσει το δωμάτιο μόλις δυο οργιές από τη θάλασσα 
χωρίς κουρτίνες και με τζάμια διάφανα στο κομοδίνο δυο λευκά 
κεριά και δίπλα δυο κόκκινα τριαντάφυλλα.
Απέναντι στον θαλασσί βαμμένο τοίχο μια γκραβούρα και στίχοι του 
Ελύτη. Παίρνω στα χέρια μου τα εισιτήρια γυρίζω απ’ την ανάποδη 
το ένα και ζωγραφίζω την μορφή σου.
Δεν το ακυρώνω, θα το φυλάξω για να κρατήσω το όνειρο για πάντα. 
Που ξέρεις, αυτό το ταξίδι στο νησί με την αιγαιοπελαγίτικη θέα και 
ομορφιά μπορεί και να μην γίνει ποτέ……….

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  

ΑΝΕΚΔΟΤΟ
Ήταν κάποτε τρεις φίλες σε ένα μπαρ και συζητούσαν. Αργοπίνοντας το ποτό της, η ελεύθερη 
από τις τρεις φίλες λέει:
“Την περασμένη Παρασκευή, μετά τη δουλειά, πήγα στο γραφείο του φίλου μου που δούλευε 
ως αργά, φορώντας μόνο ένα δερμάτινο πανωφόρι. Πριν χτυπήσω την πόρτα, έβαλα μια 
μάσκα, άφησα το πανωφόρι να γλιστρήσει από πάνω μου, και έμεινα με ένα δερμάτινο 
κορσάζ, κάλτσες μαύρες νάιλον και ψηλά τακούνια. Ο φίλος μου ερεθίστηκε τόσο που κάναμε 
παθιασμένο έρωτα πάνω στο γραφείο του.”
Η αρραβωνιασμένη αφήνει ένα νευρικό γελάκι και λέει:
“Περίπου τα ίδια είχα κι εγώ! Όταν ο αρραβωνιαστικός μου ήρθε την Παρασκευή, με βρήκε 
να φοράω μια μαύρη μάσκα, δερμάτινο κορσάζ, μαύρες νάιλον κάλτσες και ψηλοτάκουνες 
γόβες. Ερεθίστηκε τόσο πολύ, που κάναμε έρωτα όλη τη νύχτα, και τώρα θέλει να επισπεύσουμε 
την ημερομηνία του γάμου.”
Η παντρεμένη αφήνει αργά το ποτήρι της στο μπαρ και λέει:
“Εγώ το σχεδίασα πολύ καλά. Άφησα τα παιδιά στη μητέρα μου, έκανα ένα αρωματισμένο 
μπάνιο, έβαλα ένα σφιχτό δερμάτινο κορσάζ, ζαρτιέρες και μαύρες νάιλον κάλτσες και 
δωδεκάποντες γόβες. Τελείωσα την προετοιμασία μου με μια μαύρη μάσκα. Όταν ο άντρας 
μου επέστρεψε από τη δουλειά του, πήγε στο ψυγείο και πήρε μια μπύρα, πήρε το τηλεκοντρόλ, 
με κοίταξε, κάθισε στον καναπέ και είπε: «Δεν μου λες ρε μπάτμαν, τι έχει να φάμε για 
βράδυ;»”

ΤΕΛΙΚΑ ΗΤΑΝ ΟΝΕΙΡΟ
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ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ I.P.A. XIOY
Από την επίσκεψη στην Χίο του Υπεύθυνου Δημοσίων 
Σχέσεων και πρ. προέδρου της Τοπικής Διοίκησης Σάμου 
της Διεθνoύς Ένωσης Αστυνομικών (I.P.A.) κ. Γιώργου 
Αβραμίδη.
Κατά την επίσκεψη στην Χίο για ανταλλαγή απόψεων 
και μελλοντικές από κοινού εκδηλώσεις των Τοπικών 
Διοικήσεων ΧΙΟΥ και ΣΑΜΟΥ, η ανταπόκριση των 
μελών της Τ.Δ ΧΙΟΥ ήταν απίστευτη. Έκαναν τα πάντα 
όπως κάνουν για όλους όσους τους επισκέπτονται να 
νιώσουν την Χιώτικη φιλοξενία και να τους ξεναγήσουν 
στης ομορφιές του Νησιού.
Η Τ.Δ ΧΙΟΥ έκανε Σημαία της το SERVO PER AMIKECO 
που είναι ορατό από όλους όσους την επισκέπτονται. 

Μένει κανείς έκπληκτος από αυτά τα οποία έχουν πετύχει, οι συνάδελφοι της i.p.a. Χίου.
α] την πανέμορφη εκκλησία του Αγίου Αρτεμίου σε θέση τέτοια απ' όπου κανείς μπορεί να 
αγναντεύει το γαλάζιο του Αιγαίου και τα παράλια της Μικράς Ασίας.
β] τις πολλές Αγιογραφίες στο εσωτερικό του Ι. Ναού προσφορά από μέλη και φίλους της Τ.Δ 
ΧΙΟΥ.
γ] την μεγάλη αίθουσα εκδηλώσεων 200 ατόμων δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Αρτεμίου όπου 
σ' αυτήν πραγματοποιούνται: όλες οι διαλέξεις, παιδικά πάρτι των μελών, χοροί Αποκριάτικοι, 
Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις και κάθε τι που διοργανώνετε από την Τ.Δ ΧΙΟΥ για τα μέλη και 
τις οικογένειές τους.
δ] τους Ξενώνες που φιλοξενούν τους συναδέλφους και τους κάνουν να νιώθουν σαν το σπίτι 
τους.
ε] εκτός από τα τέσσερα μεγάλα και άνετα δωμάτια ύπνου υπάρχουν και δυο άνετα μπάνια καθώς 
και ένα μεγάλο σαλόνι όπου μπορεί κανείς να απολαύσει τον καφέ του βλέποντας τηλεόραση από 
την μεγάλη οθόνη που υπάρχει στο χώρο του σαλονιού.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον πρόεδρο Στρατή Καρβούνη και τον αντιπρόεδρο Γιώργο Πατελίδα 
για την φιλοξενία και την ξενάγηση μου, στην πανέμορφη πόλη της ΧΙΟΥ με τους μεγάλους 
εμπορικούς δρόμους, την μεγάλη και καθαρή παραλία, το λιμάνι τα πολλά καφέ, ταβερνάκια 
και ουζερί που λειτουργούν στην πόλη, στην νότια Χίο, στα Αρχοντικά, τα Μαστιχοχώρια,τα 
πανέμορφα γραφικά ορεινά χωριά και βέβαια στα παραδοσιακά καφενέ και ταβερνάκια με τους 
φιλόξενους καπεταναίους να σου διηγούνται της περιπέτειες τους.
TO Δ.Σ. ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ I.P.A. ΧΙΟΥ
Πρόεδρος: ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Ευστράτιος, Α΄Αντιπρόεδρος: ΠΑΤΕΛΙΔΑΣ Γεώργιος, Β' 
Αντιπρόεδρος: ΚΑΛΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ Παντελής,
Γ΄Αντιπρόεδρος: ΚΟΥΤΑΛΙΑΡΗΣ Κυριάκος, Γεν. Γραμματέας: ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ Ζαφείριος, 
Βοηθός Γεν. Γραμματέα: ΖΗΡΡΙΑΣ Γεώργιος, Ταμίας: ΦΙΛΙΜΑΚΗΣ Φώτιος,
Βοηθός Ταμία: ΧΟΥΛΙΑΡΗΣ Γεώργιος, Υπεύθυνος Δημ. Σχέσεων: ΑΜΕΝΤΑΣ Γεώργιος.

Περισσότερα στο site. www.ipathessaloniki.gr
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ΜΕΖΕΣ
Σωκράτης
Συνταξιούχος
Δημοσίου

1. Για την πολιτική 
στην Ελλάδα

Από το 1946 μέχρι και 
σήμερα

Μόνο έτσι θα κατορθώσουμε ν’ αποκτήσουμε μια δίκαιη κοινωνία μ’ ένα λαό αγαπημένο, χωρίς 
ανεργία και μιζέρια. Οφείλουμε να κάνουμε την Ελλάδα μια ιδανική χώρα, γιατί εδώ γεννήθηκε 
η Δημοκρατία. Ο 20ος αιώνας άφησε πολλά τραύματα στην Ευρώπη και τον κόσμο γενικότερα 
με τους δυο παγκόσμιους πολέμους και την Ελλάδα να λαβώνεται αμέσως μετά από τη συμφορά 
της περιόδου 1946-1949 με τον εμφύλιο αλληλοσπαραγμό. Μίση και πάθη που συνεχίστηκαν τα 
μετέπειτα χρόνια δεν της επέτρεψαν να ορθοποδήσει με καμιά κυβέρνηση, για να βυθιστεί ξανά 
στο σκοτάδι με την επανάσταση του 1967. Η πολυπόθητη λευτεριά το 1974 χάριν στον αγώνα 
των φοιτητών του Πολυτεχνείου και με τη μεταπολίτευση όμως καμιά κυβέρνηση δεν κατάφερε 
την απολύμανση της πολιτικής ζωής της χώρας. Το πολιτικό ψέμα, το ρουσφέτι, ο κομματικός 
φανατισμός, ο αναχρονισμός και η γραφειοκρατία είναι μερικά από τα αρνητικά στοιχεία που 
κυριαρχούν ακόμα στην πολιτική και τη δημόσια διοίκηση. Γι’ αυτό και η χώρα μας συγκαταλέγεται 
στις πιο διεφθαρμένες χώρες του κόσμου με βαθμό 4,7 ούτε η βάση που είναι 5.

2. Περί γαστριμαργίας
Ζούμε αγαπητοί μου, σ’ έναν αιώνα που τον χαρακτηρίζει η σπατάλη στο φαγητό, στο ποτό, 
στα ρούχα, στα έπιπλα, στη διασκέδαση, στα ταξίδια παντού. Ιλιγγιώδη ποσά δαπανώνται. Οι 
οικονομολόγοι ονόμασαν την κοινωνία αυτή, καταναλωτική κοινωνία. Δόγμα του καταναλωτισμού 
είναι όσο περισσότερα ξοδεύεις τόσο ανώτερο επίπεδο ζωής έχεις. Και ενώ τα όντως αναγκαία 
είναι λίγα με τη διαφήμιση έγιναν αναγκαία πολλά περιττά. Ο Σωκράτης είπε, όσο λιγότερες 
ανάγκες έχει κανείς τόσο περισσότερο πλησιάζει στο Θείον, διότι το Θείον είναι ανενδεές, δεν 
έχει ανάγκη από τίποτα. Γι’ αυτό για την κοιλιά και τα φαγώσιμα ο σημερινός σοφός λέει να 
ξοδέψουν οι θεωρούμενοι ανεπτυγμένοι λαοί και όσοι δεν ξοδεύουν θεωρούνται υπανάπτυκτοι. 
Το αποτέλεσμα όμως είναι η χρεοκοπία ενώ λαοί που ζουν με λιτότητα προοδεύουν. Παράδειγμα 
οι Ιάπωνες. Η Αμερική τους νίκησε με την ατομική βόμβα και τώρα η Ιαπωνία νικά την Αμερική 
με την ολιγαρκεία και την εργατικότητα. Διότι όσο τρώει ένας Αμερικάνος φθάνει για να φάνε 5 
Ιάπωνες. Ώ σοφέ Σωκράτη τι σοφά λόγια είπες. Φωνάζει η Εκκλησία μας, μα ποιος ακούει. Μια 
περίοδος μεγάλης σπατάλης είναι η περίοδος των απόκρεων. Εκατομμύρια σπαταλλώνται για 
το διάβολο σε φαγοπότια, διασκεδάσεις, μέθης και κραιπάλες. Το αποτέλεσμα; Εμένα ρωτάτε; 
Διαβάστε το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο λέει ότι ως αποτέλεσμα της σπατάλης έρχεται η πείνα. 
Σπάταλος ήταν ο άσωτος υιός κι αφού έφαγε την περιουσία του μετά πορνών, στο τέλος πείνασε 
κι έτρωγε τα χαρούπια των χοίρων. Η σημερινή κοινωνία σπαταλά συνεχώς σε διασκεδάσεις κι 
όταν βγει ο έρανος της αγάπης ρίχνει δεκάρες. Όπως πείνασε ο άσωτος υιός έτσι θα τιμωρηθεί και 
η σημερινή κοινωνία. Εγώ είμαι γέρος και θα πεθάνω αλλά σας το λέω. Έρχεται λιμός, πείνα. Θα 
πραγματοποιηθεί η προφητεία του Αγίου Κοσμά. Μια χούφτα αλεύρι για μια χούφτα χρυσάφι. 
Και κοντά στο λιμό έρχεται νέα ασθένεια χειρότερη από τον καρκίνο το έϊτζ. Θέλω να ελπίζω 
ότι θα μ’ ακούσετε και θα ζήσετε ως Χριστιανοί, μακριά από καρναβάλια, νυχτερινά κέντρα, 
μοιχείες, πορνείες. Τότε θα έχετε την ευλογία του Θεού. Εύχομαι δια πρεσβειών της Υπερ Αγίας 
Θεοτόκου να εορτάσετε το Τριώδιο και να φθάσετε τη μεγάλη και ένδοξο ημέρα της Αναστάσεως 
του Κυρίου Αμήν. Αυτά διάβασα, αυτά πιστεύω, αυτά γράφω.
Μεζές Σωκράτης, συνταξιούχος Δημοσίου. Για το περιοδικό των Αστυνομικών «Δύναμη».
Ευχαριστώ τον πρόεδρο κ. Βασιλάκη Ηλία για την φιλοξενία μου στο ωραίο αυτό έντυπο. 
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Γεώργιος Λαμπάδας
Αντιπρόεδρος Τ.Δ. IPA Νομού 
Θεσσαλονίκης
e-mail: george.lamp@hotmail.com 

ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Σε ένα Διεθνή διαγωνισμό Αστυνομικών Υπηρεσιών, 
προκρίνονται για την τελική φάση η Scotland Yard, το FBI 
και η Ελληνική Αστυνομία. Φτάνει, λοιπόν, η ώρα της 
πρακτικής δοκιμασίας, που θα κρίνει ποια Αστυνομία θα 
είναι η νικήτρια. Η επιτροπή του διαγωνισμού εκφωνεί την 
τελική αποστολή: «Έχουμε αφήσει ένα κουνέλι στη δασική 
έκταση που βλέπετε μπροστά σας. Η Αστυνομία που θα 
ανακαλύψει και θα συλλάβει αυτό το κουνέλι, θα είναι η 
νικήτρια».
Ξεκινάει πρώτη η Βρετανική Scotland Yard, ψάχνει μεθοδικά 
όλο το δάσος, χτενίζει κάθε πιθανή κρυψώνα και μετά 
από 3 ημέρες αναλύοντας όλα τα στοιχεία καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι: 

                                                           ΚΟΥΝΕΛΙ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ !
Σειρά έχει τώρα το FBI. Ξεκινάει την έρευνα με ειδικούς θερμικούς ανιχνευτές προηγμένης 
τεχνολογίας, στοιχεία και πληροφορίες από κατασκοπευτικούς δορυφόρους, τοποθετεί 
κάμερες, μικρόφωνα, παγίδες, αλλά μετά από 
3 ημέρες κι αυτή τίποτα. Γυρνάει στην επιτροπή παραδίδοντας το πόρισμα: 
ΤΟ ΥΠΟΠΤΟ ΚΟΥΝΕΛΙ ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ !
Έρχεται τέλος κι η σειρά της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι πράκτορές της εφορμούν στο πυκνό 
δάσος, με γκλομπς, ασπίδες και χειροπέδες. Περνάει μια ώρα κι εμφανίζονται σέρνοντας πίσω 
τους καταχτυπημένη, καταματωμένη και αλυσοδεμένη μια αρκούδα. Με το που τη φέρνουν 
μπροστά στην επιτροπή η αρκούδα πέφτει γονατιστή και φωνάζει: 
ΟΧΙ ΑΛΛΟ ΞΥΛΟ. ΟΜΟΛΟΓΩ ! ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΤΟ ΚΟΥΝΕΛΙ ! 

Μπαίνει ένας ληστής σε μια τράπεζα: Λέει στον ταμεία να του δώσει όλα τα λεφτά. 
Ο ταμίας τα δίνει και τον πυροβολεί ο ληστής. Φεύγοντας λέει στον 1ο πελάτη: Είδες τίποτα? 
Απάντηση: Ε κάτι είδα...   Τον πυροβολεί   
Λέει στον 2ο πελάτη: Εσύ είδες τίποτα? Απάντηση: Ε κάτι λίγο είδα... 
Τον πυροβολεί κι αυτόν  Γυρνάει σε έναν 3ο πελάτη και λέει: Εσύ είδες τίποτα? 
Απάντηση: Εγώ δεν είδα τίποτα αλλά..... η γυναίκα μου τα είδε όλα!!!!!!!

Eνας τύπος σε κακό χάλι, γεμάτος γρατσουνιές στο πρόσωπο και στο λαιμό ,συναντιέται με 
έναν φίλο του. Εκείνος ανήσυχος τον ρωτά : - Μα καλά...Τί έπαθες ; είσαι χάλια. 
- Aσε, θάψαμε χθες την πεθερά μου... 
- Και καλά, τί είναι όλες αυτές οι γρατσουνιές ; 
- Δεν ήθελε !!!

Δύο τύποι ψάρευαν.
Βγάζει ο πρώτος ένα ψάρι, το ρίχνει στον κουβά του, βγάζει δεύτερο, το ρίχνει στον κουβά.
Ο άλλος βγάζει ένα ψάρι, το απαγκιστρώνει, το ρίχνει πίσω στην θάλασσα, βγάζει δεύτερο, 
το ρίχνει στην θάλασσα. Οπότε του λέει ο πρώτος:
- Ρε φίλε, γιατί τα πετάς, δεν σου αρέσουν τα ψάρια;
-Mπα, δεν μου αρέσουν τα ψάρια, η διαδικασία μου αρέσει.
-Αφού τα πετάς, δεν τα δίνεις σε μένα που έχω γυναίκα και οκτώ παιδιά;
-Σώπα ρε φίλε, οκτώ παιδιά, ε; θα πρέπει να σου αρέσουν πολύ τα παιδιά!
-Μπα, δεν μου αρέσουν τα παιδιά. Η διαδικασία μου αρέσει !!!
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ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 
(I.P.A.) ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής της Τοπικής 
Διοίκησης I.P.A. Νομού Θεσσαλονίκης έγιναν στις 02 Ιουνίου 2010 και ώρες 08.00΄- 14.00΄.
Οι εκλογές διεξήχθησαν στα γραφεία της Ένωσης Αστυνομικών ε.α. Νομού Θεσσαλονίκης, στον 
ίδιο χώρο, όπου φιλοξενούνται τα τελευταία 10 χρόνια και μας παρέχετε και όλη η υποδομή. 
Η Τοπική Διοίκηση i.p.a. Νομού Θεσσαλονίκης, ευχαριστεί θερμά την Ένωση Αστυνομικών ε.α. 
Νομού Θεσσαλονίκης και τον Συνεταιρισμό Αστυνομικών ε.ε. και ε.α. Νομού Θεσσαλονίκης.
Ρεκόρ υποψηφιοτήτων και ρεκόρ προσέλευσης μελών. Ιστορικά ρεκόρ σημειώθηκαν σε αυτές τις 
εκλογές, τόσο σε υποψηφίους, όσο και στην προσέλευση των μελών την ημέρα των εκλογών. Για 
πολλούς ήταν μια ευχάριστη έκπληξη. Για εκείνους όμως που παρακολουθούσαν την σπουδαία 
δραστηριότητα της i.p.a. Θεσσαλονίκης, τα τελευταία χρόνια, απλά ήταν μια επιβεβαίωση της 
προσφοράς προς τους συναδέλφους, την Αστυνομία και την Κοινωνία.
Η βάση αποφάσισε και τίμησε τους παλαιούς, προσθέτοντας και νέες ενισχυτικές δυνάμεις.
Συγκρότηση σε Σώμα. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και η Εξελεγκτική Επιτροπή στις 07-06-2010, 
συγκροτήθηκαν σε Σώμα ως κατωτέρω:
Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος: ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας
Γ. Γραμματέας: ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
Βασίλειος
Αναπ. Γραμματέας: ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΑΣ 
Δημήτριος
Α΄ Αντιπρόεδρος: ΛΑΜΠΑΔΑΣ Γεώργιος
Β΄ Αντιπρόεδρος: ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ Δημήτριος
Γ΄ Αντιπρόεδρος: ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ Ιάκωβος
Υπ. Δημ. Σχέσεων: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ 
Χριστόδουλος
Ταμίας: ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ Νικόλαος
Αναπ. Ταμίας: ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ Ιωάννης
Εξελεγκτική Επιτροπή
Πρόεδρος: ΠΑΥΛΙΔΗΣ Θεόδωρος
Μέλος: ΔΡΟΣΟΣ Στέργιος
Μέλος: ΡΑΣΚΟΣ Ηλίας

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα
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Στην φωτογραφία: Η Εφορευτική Επιτροπή και όρθιος ο  ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Γεώργιος – Υπ. Δημ. 
Σχέσεων I.P.A. Νομού Σάμου, ο οποίος μας επισκέφτηκε την ημέρα των εκλογών.

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ I.P.A. ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Ένα μεγάλο ευχαριστώ, σε όλους τους φίλους συναδέλφους 
εν ενεργεία και εν αποστρατεία Νομού Θεσσαλονίκης. Σε 
δύσκολους καιρούς, με την συναρπαστική συμμετοχή τους σε 
αυτές τις εκλογές και με πρωτοφανή ρεκόρ συμμετοχών ως 
υποψήφιοι αλλά και ως ψηφοφόροι, έστειλαν ένα βροντερό 
μήνυμα – απάντηση, προς πολλούς αποδέκτες.  
Με απόλυτη ΟΜΟΦΩΝΙΑ οι εκλεκτοί σας, που προέκυψαν 
από τις εκλογές, με τίμησαν για 3η συνεχή θητεία (ρεκόρ για την 
Τοπική μας) στην θέση του Προέδρου.  Ξεκινάμε λοιπόν, για 
νέες δράσεις με σκοπό, με όραμα, με ελπίδα, με «Δύναμη».Β Α Σ Ι Λ Α Κ Η Σ 

Ηλίας
Πρόεδρος IPA
N. Θεσσαλονίκης

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΔΗΣΗ: Με ομόφωνη απόφαση (7-6-2010) του 
Δ.Σ. της I.P.A. Νομού Θεσσαλονίκης, απονέμεται ο τίτλος 
του επίτιμου μέλους στον ΑΒΡΑΜΙΔΗ Γεώργιο, Υπεύθυνο 
Δημ. Σχέσεων της I.P.A. Νομού Σάμου. Η απονομή θα γίνει 
στο Πανελλήνιο Συνέδριο (23-27/06/2010) που φέτος θα 
διεξαχθεί στην Ρόδο.

Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα
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Ο διάβολος και ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ
(από το περιοδικό ΣΑΛΠΙΓΞ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ της Ιεράς Μητροπόλεως 
Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας
Εκτός από το δαιμονισμό και τη μαγεία, ο διάβολος 
ενεργεί στον κόσμο και με πολλούς άλλους 
τρόπους μέσω λειτουργών και εκπροσώπων του. 
Στη συνέχεια θα δούμε μερικούς από αυτούς.
1. Αστρολογία
Είναι η προσπάθεια να γνωρίσει ο άνθρωπος το 
μέλλον παρατηρώντας τα άστρα.
Οι αστρολόγοι (δεν έχουν καμιά σχέση με τους 
αστρονόμους που είναι επιστήμονες) με βάση 
το ζώδιο που ανήκεις, δηλ. τον αστερισμό 
που βρισκόταν ο ήλιος όταν γεννήθηκες, σου 
δίνουν πληροφορίες για τον χαρακτήρα και 
τη συμπεριφορά σου. «Προβλέπουν» ακόμα 
και το μέλλον σου. Είναι, όμως δυνατό η 
προσωπικότητα και οι ενέργειες ενός ανθρώπου 
να προδιαγράφονται από τα άψυχα άστρα, 
που βρίσκονται τρισεκατομμύρια χιλιόμετρα 
μακριά από εμάς; Και πως εξηγείται το ότι δύο 
δίδυμα αδέλφια, που έχουν το ίδιο ζώδιο και το 
ίδιο ωροσκόπο (ώρα που γεννήθηκαν), έχουν 
αντίθετους χαρακτήρες και διαφορετική εξέλιξη 
στη ζωή τους; Κάποιοι αστρολόγοι «προφήτεψαν» 
ότι το 1988 η Χριστίνα Ωνάση θα παντρευτεί. 
Το έτος όμως εκείνο πέθανε! Μπορεί όποιος 
θέλει να ελέγξει, στο τέλος μιας χρονιάς τα όσα 
έγραφαν οι Καζαμίες στην αρχή της χρονιάς. Θα 
διαπιστώσει ότι οι προβλέψεις τους διαψεύδονται 
και γελοιοποιούνται. 
192 κορυφαίοι επιστήμονες (19 απ’ αυτούς με 
βραβείο Νόμπελ) θεωρούν την αστρολογία ως 
μυθολογία. Είναι, λοιπόν, ανόητο να πιστεύει 
κανείς και μάλιστα μορφωμένος, ότι τα άστρα 
καθορίζουν τα γεγονότα της ζωής μας. Δεν 
θα είχε, εξάλλου, νόημα κάθε αγώνας για το 
καλύτερο. Ούτε και οι κακοποιοί θα ήταν ένοχοι, 
αφού οι πράξεις τους είναι προκαθορισμένες. Η 
αστρολογία είναι κι αυτή μια απάτη του σατανά, 
για να απομακρύνει τον άνθρωπο από τον αληθινό 
Θεό. 
Ένας χριστιανός δεν πρέπει ούτε γι’ αστείο να 
ασχολείται μ’ αυτήν.
2. Μαντεία
Ο διάβολος, εκμεταλλευόμενος την επιθυμία των 
ανθρώπων να γνωρίσουν το μέλλον, τους οδηγεί 
σε διάφορα όργανά του, τα οποία τους εξαπατούν, 
τους αποσπούν μεγάλα χρηματικά ποσά και το 
χειρότερο, τους απομακρύνουν από τον Θεό και 
την Εκκλησία.
Πώς, όμως, προβλέπει ο διάβολος; Κατ’ αρχήν 
ο μόνος που γνωρίζει το μέλλον είναι ο Θεός. 

Οι δαίμονες ως πνεύματα γνωρίζουν μόνο το 
παρόν και το παρελθόν. Γνωρίζουν, επίσης, τις 
σκέψεις των ανθρώπων, που έχουν κάτω από την 
κυριαρχία τους.
Συνεπώς, μπορούν να μας πληροφορήσουν που 
βρίσκεται το κλειδί που χάσαμε, ή ότι θα πάρουμε 
ένα γράμμα, ή ότι ένα αεροπλάνο θα πέσει, γιατί 
έχει μια βλάβη που δεν έχει εντοπιστεί, ή ότι θα 
γίνει ένα έγκλημα που σχεδίασε στο μυαλό του 
ένας δολοφόνος κλπ. Για το μέλλον, όμως δεν 
γνωρίζουν απολύτως τίποτα. Ότι και να πουν θα 
είναι πιθανολογία, που συνήθως διαψεύδεται.
Τέτοιοι ψευδοπροφήτες που επικοινωνούν με το 
διάβολο είναι, κατ’ αρχήν, οι μάντεις, γνωστοί 
από την αρχαιότητα (μαντείο Δελφών, Πυθία, 
Κάλχας, παιδίσκη στους Φιλίππους κ.α.). Άλλοι 
προλέγουν το μέλλον με το διάβασμα της παλάμης 
(χειρομαντεία), όπως οι γύφτισσες. Άλλοι πάλι με 
την παρατήρηση πτηνών (οιωνοσκοπία). Δύο είδη 
μαντείας πολύ διαδεδομένα είναι:
α) Η χαρτομαντεία, δηλαδή το ρίξιμο χαρτιών 
(τράπουλας), για να πάρει κάποιος μια πληροφορία. 
Αυτό γίνεται από τις λεγόμενες χαρτορίχτρες. 
Πολλοί αφελείς καταφεύγουν σ’ αυτές.
β) Η καφεμαντεία. Το πιο διαδεδομένο είδος 
μαντείας, που παρατηρείται, δυστυχώς, και σε 
ανθρώπους που λένε ότι είναι της Εκκλησίας. 
Μέσα από το φλυτζάνι του καφέ οι καφετζούδες 
προβλέπουν, δήθεν, το μέλλον. Είναι κι αυτό 
σοβαρή αμαρτία και δεν πρέπει να γίνεται ούτε για 
αστείο. Το ίδιο κακό κάνουν και όσοι καταφεύγουν 
στους ονειροκρίτες, για να τους εξηγήσουν τα 
όνειρα που βλέπουν. Δεν πρέπει ο άνθρωπος να 
πιστεύει στα όνειρα, που είναι συνήθως εικόνες 
που έχουμε στο υποσυνείδητο. Μπορεί, ακόμα, 
να μας φέρει κακά όνειρα ο διάβολος, για να μας 
τρομάξει ή να μας απελπίσει. Αυτό συμβαίνει 
όταν δεν κάνουμε σωστά την προσευχή μας πριν 
κοιμηθούμε. Για κάθε προβληματισμό μας γύρω 
από ένα όνειρο ας συμβουλευτούμε τον πνευματικό 
μας. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι σκοπός 
του διαβόλου είναι με τέτοιες ψευδοπροφητείες 
να πλανήσει τον άνθρωπο και να τον οδηγήσει 
στην απώλεια. Αν πράγματι μας αγαπούσε, 
γιατί δεν μας προειδοποιεί για μια ληστεία ή μια 
αεροπειρατεία; Γιατί δεν μας αποκαλύπτει τους 
τρομοκράτες, τους δολοφόνους, τους εμπρηστές, 
αφού όλα αυτά τα γνωρίζει; Ο λόγος είναι, διότι 
ο διάβολος μισεί τον άνθρωπο και θέλει πάντα το 
κακό του.

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα
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3. Πνευματισμός – Μέντιουμ
Ονομάζεται η επικοινωνία με τον κόσμο 
των πονηρών πνευμάτων. Οι άνθρωποι που 
επικοινωνούν μ’ αυτά ονομάζονται διάμεσα ή 
μέντιουμ.
Τα μέντιουμ καλούν, όπως λένε, νεκρούς με τους 
οποίους μπορούν να συνομιλήσουν οι συγγενείς 
τους, να μάθουν πως περνάνε στον άλλο κόσμο, 
ή να πάρουν διάφορες πληροφορίες. Κάποιοι 
είδαν, μίλησαν και ασπάστηκαν το παιδί ή τους 
γονείς τους που πέθαναν. Άλλα γνωστά πρόσωπα 
εμφανίστηκαν μετά τον θάνατο.
Η χριστιανική πίστη δεν παραδέχεται τα 
φαινόμενα αυτά, γιατί σύμφωνα με την διδασκαλία 
του Ευαγγελίου, οι ψυχές μόλις φύγουν από το 
σώμα με τον θάνατο, μεταβαίνουν στο μέρος που 
όρισε ο Θεός μέχρι την τελική κρίση. Δεν μένουν 
σαράντα ημέρες στη γή, όπως νομίζουν μερικοί, 
ούτε ξαναγυρίζουν ποτέ σ’ αυτό τον κόσμο.
Η φωνή του νεκρού που ακούγεται, ή η μορφή που 
φαίνεται, είναι καθαρά σατανικές ενέργειες. Οι 
δαίμονες μπορούν άριστα να μιμηθούν τη φωνή 
του παιδιού που χάσαμε ή να πάρουν τη μορφή 
της μητέρας μας που δεν ζει.
Τα μέντιουμ είναι όργανα και υπηρέτες του 
διαβόλου και όσοι καταφεύγουν σ’ αυτά πέφτουν 
θύματα των πνευμάτων τη πλάνης.
Τα μέντιουμ χρησιμοποιούν ακόμα και εικόνες 
της Εκκλησίας, ιερά αντικείμενα, προτρέπουν 
σε προσευχή και εκκλησιασμό, σε αγιασμούς, 
παρακλήσεις και ευχέλαια, για διώξουν δήθεν τα 
πονηρά πνεύματα.
Πολλές φορές, επίσης, οι δαίμονες παίρνουν 
διάφορες παράξενες μορφές και παρουσιάζονται 
σαν φαντάσματα, νεράϊδες, καλικάντζαροι, 
στοιχειά, βρυκόλακες κ.α. Ακόμα και «εις 
άγγελον φωτός» (Β΄Κορ. 11,14) μετασχηματίζεται 
ο διάβολος, κατά τον Απόστολο Παύλο, 
προκειμένου να πλανήσει ακόμα και αγίους 
ανθρώπους, όπως διαβάζουμε στη ζωή των 
ασκητών.
Είναι ακόμα δυνατό να δημιουργήσουν 
παράξενους ήχους ή θορύβους, ιδίως τη νύχτα 
ή σε απόμερα μέρη, για να τρομάξουν τους 
ανθρώπους.
Άλλα πνευματιστικά φαινόμενα, που προκαλούν 
τα μέντιουμ με την επίκληση των πονηρών 
πνευμάτων, είναι η μετακίνηση ή ανύψωση 
αντικειμένων, όπως τραπεζιών, ποτηριών, ακόμα 
και ανθρώπων (μετεωρισμός).
4. Το φαινόμενο της πυροβασίας

Ορισμένοι άνθρωποι, κατά τη διάρκεια 
θρησκευτικών τελετών και σε κατάσταση 
εκστάσεως και ομαδικής υστερίας, χορεύουν 
μανιώδεις χορούς πάνω σε αναμμένα κάρβουνα 
με γυμνά πόδια, χωρίς να παθαίνουν τίποτα.
Το φαινόμενο αυτό, γνωστό ως «αναστενάρια», 
έχει τις ρίζες του στην αρχαία ειδωλολατρία και 
συναντάται μέχρι σήμερα σε ειδωλολατρικούς 
λαούς.
Δυστυχώς, η σατανική αυτή τελετή υπάρχει 
και σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος, όπως 
Βέροια, Λαγκαδά, Σέρρες κ.α. Θεωρείται 
λαϊκό έθιμο και γίνεται στις 21 Μαϊου, κατά 
την εορτή των αγίων Κων/νου και Ελένης. 
Οι αναστενάρηδες κρατάνε την ώρα του 
χορού εικόνες των αγίων. Τα αναστενάρια 
καταδικάζονται από την Εκκλησία που 
τα θεωρεί δαιμονοπληξία και λατρεία του 
σατανά.

ΑΝΕΚΔΟΤΟ
Κάπως έτσι το spread των  ελληνικών   ομολόγων 
έφτασε στα   ύψη: 
Τρεις μπογιατζήδες - ένας Αλβανός, ένας 
Γερμανός και ένας ΄Ελληνας πέθαναν και 
πήγαν στον Παράδεισο. Ο ́ Αγιος Πέτρος τους 
άνοιξε την πόρτα. - Καλώς τα παιδιά. Επιτέλους  
ήρθαν και τρεις χρήσιμοι άνθρωποι. Ρε παιδιά, 
θέλω να βάψω την πόρτα του Παράδεισου. 
-  Για πες μου, λέει του Αλβανού,  πόσα θέλεις 
για να τη βάψεις;
- 600 ευρώ, λέει ο  Αλβανός. - 600; Πώς τα  
λογάριασες;
- Nα: 400 για μένα και 200  τα υλικά. - Εσύ, λέει 
του  Γερμανού, πόσα   θέλεις;
- 900 €: 300 για μένα, 300 στην  εφορία και 300 
τα υλικά. - Και εσύ, λέει του  Ελληνα, πόσα  
θέλεις;
- 3.000 € Αγιε Πέτρο. - 3.000; Τρελός είσαι;  
Πώς τα  λογάριασες;
- Αγιε Πέτρο, έλα πιο κοντά να μην μας 
ακούν. Ο Αγιος Πέτρος πήγε  κοντά του  και ο 
΄Ελληνας του ψιθυρίζει: ́ Ακουσε να δεις: 1.000 
για σένα, 1.000 για  μένα, 400 στον Γερμανό 
για να το βουλώσει και 600 θα δώσουμε στον 
Aλβανό για να βάψει την πόρτα...

Κάντε κλικ στο: www.ipathessaloniki.gr
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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.  / 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.

Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα
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ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛ.ΑΣ.
Π.Δ. 394/2001

Άρθρο 1.
Χρόνος εργασίας Αστυνομικού προσωπικού

1. Ο χρόνος εργασίας του αστυνομικού προσωπικού (άρθρο 18 Ν.2800/2000), ανεξάρτητα από βαθμό, θέση και την 

υπηρεσία που υπηρετεί, κατά την πενθήμερη εβδομάδα εργασίας, είναι ο κάτωθι: Α) Οι ώρες που προβλέπονται 

από το ωράριο εργασίας, το οποίο ισχύει για τις Δημόσιες Υπηρεσίες για όσους εκτελούν γραμματειακή ή γραφική 

υπηρεσία και υπηρεσία τεχνίτη κάθε ειδικότητας. Το ωράριο αυτό, ανάλογα με τις συγκεκριμένες ανάγκες κάθε 

υπηρεσίας, δύναται να κατανέμεται σε πρωϊνή ή απογευματινή αλλαγή (βάρδια) ή συνεχές ωράριο εναλλασσόμενων 

αλλαγών, μέσα στα προβλεπόμενα όρια εργασίας κάθε ημέρα. Β) Τριάντα δύο ώρες για όσους εκτελούν εξωτερικές ή 

εσωτερικές υπηρεσίες σε αλλαγές 24ωρης ή 16ωρης ή 12ωρης ή 8ωρης βάσης, όπως σκοποί αστυνομικών καταστημάτων 

ή κρατητηρίων, αστυνομικοί σκοποί, εξερευνητές, οδηγοί και πληρώματα περιπολικών, γερανοφόρων, ανακριτικών και 

άλλων αυτοκινήτων, επόπτες σκοπών, αξιωματικοί επιθεώρησης και υπηρεσίας, τηλεφωνητές, διαβιβαστές, χειριστές 

τηλεφωνικών κέντρων, ραδιοτηλεφωνικών κέντρων (Α/Τ) και τηλετύπων. Επίσης για όσους διατίθενται σε υπηρεσία 

περιπολίας, αστυνομικής επέμβασης, αστυνομικών ελέγχων, συνοδειών, δικαστηρίων, σηματοδότησης και κάθε άλλη 

σχετική υπηρεσία, που αφορά την αποστολή της Ελληνικής Αστυνομίας. Γ) Τριάντα ώρες για όσους εκτελούν υπηρεσία 

μοτοσικλετιστή τάξης ή ασφάλειας ή τροχαίας και ακίνητου σκοπού ρυθμιστή τροχαίας κίνησης, σε αλλαγές 6ωρης 

βάσης. Δ) Οι ώρες εργασίας των γραφείων των Δημοσίων Υπηρεσιών για τους Διευθυντές, Διοικητές και προϊστάμενους 

των υπηρεσιών.

2. Οι ώρες εργασίας που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου κατανέμονται συνεχόμενες 

στις πέντε εργάσιμες ημέρες. Ο Διοικητής κάθε υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου 

και ανάλογα με τις υφιστάμενες υπηρεσιακές ανάγκες και τις δυνατότητες της υπηρεσίας του, καθορίζει και τα 

συστήματα εργασίας. Στις υπηρεσίες που εφαρμόζονται συστήματα εργασίας εναλλασσόμενων αλλαγών, η τήρηση του 

προβλεπόμενου χρόνου εργασίας σε εβδομαδιαία βάση, μπορεί να ρυθμίζεται, κατά περίπτωση, με τη χορήγηση στο 

αστυνομικό προσωπικό μόνο των δικαιούμενων ημερήσιων αναπαύσεων, κάθε φορά που ολοκληρώνονται οι αλλαγές 

του συστήματος εργασίας.

3. Κατ’ εξαίρεση όσων καθορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, στο προσωπικό της Ελληνικής 

Αστυνομίας δύναται να επιβληθεί υποχρεωτική παροχή εργασίας και πέραν του πενθημέρου την εβδομάδα, σύμφωνα 

με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν κατά την κρίση των Διοικητών 

των οικείων υπηρεσιών. Ο συνολικός εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας, στην περίπτωση αυτή, είναι, κατ’ ανώτατο όριο, 

σαράντα δύο ώρες για όσους εκτελούν τις υπηρεσίες που προβλέπονται στις περιπτώσεις (Α) και (Δ), σαράντα ώρες 

για όσους εκτελούν τις υπηρεσίες που προβλέπονται στην περίπτωση (Β) και τριάντα έξι ώρες για όσους εκτελούν 

τις υπηρεσίες που προβλέπονται στην περίπτωση (Γ) της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Το προσωπικό μπορεί να 

διατίθεται σε υπηρεσία και την Κυριακή, έβδομη ημέρα εργασίας, καθώς και άλλη ημέρα αργίας. Στις περιπτώσεις 

αυτές αφήνεται ελεύθερο υπηρεσίας, για ανάπαυση (ρεπό) άλλη ημέρα της εβδομάδας με κυλιόμενη σειρά, όταν είναι 

δυνατή η τήρησή της. Η χορήγηση της ημερήσιας ανάπαυσης είναι υποχρεωτική εντός της εβδομάδας που γεννάται 

το δικαίωμα λήψης της. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται ο συμψηφισμός των ημερήσιων αναπαύσεων σε διάστημα δύο 

εβδομάδων. Στις περιπτώσεις αυτές οι ημερήσιες αναπαύσεις χορηγούνται εντός της εβδομάδας που γεννάται το 

δικαίωμα λήψης της τελευταίας ημερήσιας ανάπαυσης. Σε περίπτωση υποχρεωτικής παροχής εργασίας την έκτη και 

έβδομη ημέρα εργασίας έναντι καταβολής δύο αποζημιώσεων και χορήγησης δύο ημερών ανάπαυσης εντός του ιδίου 

δεκαπενθημέρου, ο αστυνομικός διατίθεται υποχρεωτικά σε εκτέλεση υπηρεσίας εντός του 24ώρου που ακολουθεί 

την λήξη των δύο συνεχόμενων ημερησίων αναπαύσεων. Το αστυνομικό προσωπικό στο οποίο δεν χορηγήθηκαν οι 

ημερήσιες αναπαύσεις, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα προηγούμενα εδάφια, μετά το πέρας του δεκαπενθημέρου, 

κάνει, αυτοδικαίως, χρήση  των  οφειλόμενων ημερησίων  αναπαύσεων,  κατόπιν  αναφοράς - γνωστοποίησης 



--  27  -- Συνέχεια στην επόμενη σελίδα     

Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα
που υποβάλλει αμέσως στην υπηρεσία του, για συγκεκριμένες ημέρες τις οποίες ο Διοικητής δύναται να διαφοροποιεί 

εντός της ιδίας εβδομάδας που υποβλήθηκε η αναφορά, εφόσον συντρέχουν έκτακτες και απρόβλεπτες υπηρεσιακές 

ανάγκες. Οι Διευθυντές, Διοικητές και προϊστάμενοι των υπηρεσιών κάνουν χρήση της ημερήσιας ανάπαυσης αφού 

αναφέρουν στον άμεσο προϊστάμενό τους, ο οποίος δύναται να διατάξει την αναβολή λήψης αυτής μόνον όταν τούτο 

επιβάλλεται για την αντιμετώπιση έκτακτων και απρόβλεπτων υπηρεσιακών αναγκών που αφορούν και την υπηρεσία 

που προϊσταται ο δικαιούχος. Στην περίπτωση αυτή ο δικαιούχος κάνει χρήση της ημερήσιας ανάπαυσης το αργότερο 

εντός εβδομάδας από την άρση του κωλύματος και σε ημέρα της επιλογής του, κατόπιν ενημέρωσης του άμεσου 

προϊσταμένου του.

4. Αν η εκτελούμενη υπηρεσία επιβάλλεται να συνεχισθεί και μετά τη λήξη του καθορισμένου χρόνου εργασίας, είτε 

από τη φύση της, είτε από ειδικές συνθήκες, δεν διακόπτεται αυτή, αλλά συνεχίζεται για όσο χρόνο απαιτείται. Για 

την αντιμετώπιση εκτάκτων και απρόβλεπτων υπηρεσιακών αναγκών, ιδίως τάξης, ασφάλειας ή τροχαίας, δύναται να 

επιβάλλεται πρόσθετη εργασία, πέραν της οριζόμενης στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, με διαταγή του Διοικητή 

αξιωματικού και ύστερα από έγκριση της αμέσως προϊσταμένης του υπηρεσίας, η οποία χορηγείται κατόπιν ελέγχου 

της βασιμότητας των προβαλλόμενων λόγων. Επίσης πρόσθετη εργασία δύναται να επιβληθεί όταν το αστυνομικό 

προσωπικό διατάσσεται σε επιφυλακή σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Σε κάθε περίπτωση ο επιπλέον 

χρόνος υπολογίζεται στη διάρκεια της εβδομαδιαίας απασχόλησης.

5. Για το αστυνομικό προσωπικό που υπηρετεί σε Αστυνομικούς Σταθμούς ισχύει το ωράριο εργασίας που προβλέπεται 

από τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παρ.1 του παρόντος άρθρου. Οι Αστυνομικοί Σταθμοί των οποίων η παρούσα 

δύναμη του προσωπικού δεν επαρκεί για τη λειτουργία τους όλο το 24ωρο, λειτουργούν μόνο τις ώρες που ορίζονται με 

διαταγή του διευθυντή της οικίας Διεύθυνσης Αστυνομίας ή Αστυνομικής Διεύθυνσης.

6. Ο χρόνος εργασίας των γυναικών αστυνομικών, που είναι μητέρες, οποιαδήποτε υπηρεσία και αν εκτελούν, 

περιορίζεται κατά δύο ώρες την ημέρα αν έχουν παιδιά μέχρι δύο ετών και κατά μία ώρα αν έχουν παιδιά από δύο 

μέχρι τεσσάρων ετών. Αντί της χρήσης του μειωμένου ωραρίου, οι μητέρες αστυνομικοί δικαιούνται να λάβουν την 

προβλεπόμενη από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις άδεια ανατροφής παιδιού. Αν για τις μητέρες υπαλλήλους, του 

Δημοσίου καθορίζεται ευνοϊκότερο ωράριο εφαρμόζεται και στις μητέρες αστυνομικούς.

7. Η ανακοίνωση της υπηρεσίας της επόμενης ημέρας γίνεται, υποχρεωτικά, μέχρι την 14.00 ώρα της προηγούμενης και 

η μεταβολή της δεν επιτρέπεται. Ειδικά, η ανακοίνωση της υπηρεσίας για τις αργίες και την επόμενη εργάσιμη αυτών 

γίνεται, υποχρεωτικά, μέχρι την 14.00 ώρα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας και για το Σάββατο, Κυριακή και 

Δευτέρα μέχρι την 14.00 της Παρασκευής. Η υπηρεσία αστυνομικών μέτρων για γνωστές συναθροίσεις και συγκεντρώσεις 

διατάσσεται από τις υπηρεσίες επιπέδου Διεύθυνσης και άνω, τουλάχιστον δύο ημέρες πριν την εκδήλωση αυτών.

8. Όλες οι τακτικές και έκτακτες υπηρεσίες που εκτελούνται από το αστυνομικό προσωπικό, ανεξαρτήτως βαθμού και 

θέσης, και τα χρονικά τους όρια καταγράφονται στο βιβλίο υπηρεσίας, που τηρεί για το σκοπό αυτό κάθε υπηρεσία, 

με μέριμνα και ευθύνη του Διοικητή. Οι εκτός έδρας υπηρεσίες καταχωρούνται και με την ώρα αναχώρησης και 

επανόδου.

Άρθρο 2.  Έννοια όρων
1. Υπηρεσία πέραν του πενθημέρου νοείται εκείνη που η ώρα έναρξης ή λήξης της περιλαμβάνεται ημερολογιακά στο 
Σάββατο ή την Κυριακή.
2. Υπηρεσία κατά την ημέρα αργίας νοείται εκείνη που η ώρα έναρξης ή λήξης της περιλαμβάνεται ημερολογιακά στην 
ημέρα της αργίας.
3. Νυκτερινή υπηρεσία είναι κάθε υπηρεσία που εκτελείται μεταξύ της 22.00 νυχτερινής ώρας και της 06.00 πρωϊνής 
ώρας. Η νυχτερινή αλλαγή (βάρδια) θεωρείται εργασία της ημέρας λήξης αυτής.
4. Επιφυλακή είναι η κατάσταση του προσωπικού που βρίσκεται σε ετοιμότητα στην υπηρεσία του για την άμεση 
ανάληψη υπηρεσίας εάν παραστεί ανάγκη. Ο χρόνος επιφυλακής είναι χρόνος εργασίας.
5. Η ημερήσια ανάπαυση αρχίζει από την 06.00 ώρα της επόμενης ημέρας από την ημέρα λήξης της υπηρεσίας του 
αστυνομικού προσωπικού και διαρκεί τουλάχιστον 24 ώρες. Το αστυνομικό προσωπικό που κάνει χρήση ημερήσιας 
ανάπαυσης απουσιάζει νόμιμα και η αδυναμία έγκαιρης επιστροφής στην υπηρεσία του για λόγους ανωτέρας βίας 
δεν θεωρείται υπέρβαση της ημερήσιας ανάπαυσης και εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 24 του 
Π.Δ.27/1986 (ΦΕΚ-11/Α). Η ημερήσια ανάπαυση δεν ανακαλείται, με την επιφύλαξη του άρθρου 12 παρ.1 του Π.Δ.27 
(ΦΕΚ-11/Α).
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Άρθρο 3. Δικαιώματα και υποχρεώσεις αστυνομικού προσωπικού.
1. Το αστυνομικό προσωπικό το οποίο εκτελεί διατεταγμένη υπηρεσία σε αλλαγές 8ωρης ή 6ωρης βάσης δεν διατίθεται 

σε εκτέλεση νέας υπηρεσίας τις επόμενες δεκαέξι ή δώδεκα ώρες, αντίστοιχα, από τη λήξη αυτής με την επιφύλαξη της 

παρ.4 του άρθρου 1 του παρόντος διατάγματος.

2. Η διάθεση του αστυνομικού προσωπικού σε υπηρεσία δύο αλλαγών στο ίδιο ημερολογιακό 24ωρο, δεν επιτρέπεται, 

με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 1 και της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του παρόντος 

διατάγματος.

3. Το αστυνομικό προσωπικό, κατά το χρόνο που δεν έχει διατεθεί σε υπηρεσία: Α) Ενημερώνει τους αρμόδιους της 

υπηρεσίας του για τον τόπο και τρόπο ανεύρεσής του σε περίπτωση ανάγκης, όταν απομακρύνεται από την έδρα της 

υπηρεσίας του. Β) Σπεύδει στην υπηρεσία του, όταν αντιληφθεί ότι υπάρχουν έκτακτα γεγονότα ή άλλα περιστατικά 

που επιβάλλουν την παρουσία του. Γ) Θεωρείται ότι βρίσκεται σε διατεταγμένη υπηρεσία σε κάθε περίπτωση που 

καθίσταται αναγκαία η παρέμβασή του (άρθρο 9 παρ.2 Ν.2800/2000 ΦΕΚ 41/Α). Δ) Παρέχει την συνδρομή του στους 

αστυνομικούς όταν αυτή θεωρείται αναγκαία. Ε) Συμμετέχει στις συγκεντρώσεις του προσωπικού της υπηρεσίας του, 

που γίνονται όταν συντρέχει σπουδαίος λόγος, κατά την κρίση του Διοικητή αυτής. Ο χρόνος συμμετοχής στις εν λόγω 

συγκεντρώσεις δεν προσμετράτε στο συνολικό χρόνο εργασίας. ΣΤ) Λαμβάνει, με προσωπική του ευθύνη, γνώση της 

υπηρεσίας που διατίθεται την επόμενη ημέρα.

Άρθρο 4. Χρόνος εργασίας και υποχρεώσεις πολιτικού προσωπικού.
1. Το πολιτικό προσωπικό (άρθρο 18 Ν.2800/2000) προσέρχεται στην υπηρεσία του και αναχωρεί σύμφωνα με το ωράριο 

εργασίας που ακολουθεί.

2. Το πολιτικό προσωπικό ακολουθεί το ωράριο εργασίας που ισχύει κάθε φορά για τις Δημόσιες Υπηρεσίες.

3. Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, το πολιτικό προσωπικό, λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας των αστυνομικών 

υπηρεσιών ή του είδους και της μορφής της υπηρεσίας και των ιδιαιτεροτήτων της παρεχόμενης αστυνομικής εργασίας: 

Α) Ακολουθεί το ωράριο εργασίας των υπηρεσιών που υπηρετεί, όταν το έργο που του έχει ανατεθεί είναι απαραίτητο 

για την υποστήριξη της αποστολής των υπηρεσιών αυτών. Β) Δύναται να καλείται για υπηρεσία της αρμοδιότητάς του, 

εφόσον υπάρχουν σοβαροί υπηρεσιακοί λόγοι και κρίνεται απαραίτητη η συμβολή του, οποιαδήποτε ώρα του 24ώρου, 

καθώς και την έκτη ημέρα της εβδομάδας, κατά την κρίση του προϊσταμένου ή Διοικητή ή Διευθυντή της υπηρεσίας 

του, ύστερα από έγκριση της προϊσταμένης αυτού υπηρεσίας. Γ) Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της περ. Α΄ της 

παρ.1 καθώς και του τρίτου και τετάρτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 1 του παρόντος διατάγματος, έχουν εφαρμογή 

και για το πολιτικό προσωπικό των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Άρθρο 5. Χρόνος εργασίας επί θητεία Συνοριακών Φυλάκων και Ειδικών Φρουρών.
Οι επί θητεία Συνοριακοί Φύλακες και Ειδικοί Φρουροί (άρθρο 18 Ν.2800/2000) ακολουθούν το ωράριο εργασίας 

που ισχύει κάθε φορά, για το αστυνομικό προσωπικό το οποίο εκτελεί τις υπηρεσίες της περίπτωσης Β΄ της παρ.1 του 

άρθρου 1 του παρόντος διατάγματος και έχουν τα αντίστοιχα δικαιώματα και υποχρεώσεις.

Άρθρο 6. Καταργούμενες Διατάξεις.
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται το Π.Δ. 28/1986 (ΦΕΚ 11/Α).

Άρθρο 7. Έναρξη ισχύος.
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό 

Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.             

Αθήνα 28 Νοεμβρίου 2001

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ                                                                   O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ                                                                         ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Στην Δημοκρατία ο διάλογος είναι ανοικτός και η κριτική δημόσια»
ΚΑΤΣΑΡΟΣ Σωτήριος. Δικηγόρος Αθηνών – Συνταγματολόγος / Ποινικολόγος.

Νομικός Σύμβουλος της Τοπικής Διοίκησης I.P.A. Νομού Θεσσαλονίκης
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
I.P.A. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Επίσκεψη της Τ.Δ. I.P.A. Κέρκυρας στο σπίτι του Συλλόγου «Χαμόγελο του Παιδιού» 
Την 29-12-2009 το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Διοίκησης Κέρκυρας, επισκέφτηκε το σπίτι φιλοξενίας του Συλλόγου 

«Χαμόγελο του παιδιού» που βρίσκεται στην περιοχή Χαμηλή Μαγουλάδων Κέρκυρας. Στο σπίτι αυτό φιλοξενούνται σήμερα 

26 παιδιά προερχόμενα από διάφορες περιοχές της χώρας. Το συγκεκριμένο σπίτι αποτελεί ένα από τα έντεκα συνολικά 

ανάλογα σπίτια που διατηρεί το «Χαμόγελο του παιδιού» σε όλη την Ελλάδα. 

Κατά την άφιξή μας στο χώρο, μας υποδέχθηκαν τα παιδιά και  το προσωπικό του σπιτιού και μας ξενάγησαν στους χώρους 

όπου ζουν. Διαπιστώσαμε ότι από όλο το προσωπικό (ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, παιδαγωγούς, οδηγούς και 

συντηρητές) καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου τα παιδιά αυτά, παιδιά εγκαταλελειμμένα, κακοποιημένα 

ή παιδιά που το οικογενειακό τους περιβάλλον κρίθηκε ακατάλληλο από τις αρμόδιες αρχές, να νοιώσουν τη ζεστασιά και 

θαλπωρή της οικογενειακής στέγης που τόσο τους έχει λείψει. Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με τον υπεύθυνο του 

σπιτιού κ. Τσομπανάκη Ιορδάνη, ενημερωθήκαμε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, κυρίως όσο αφορά με τη συντήρηση 

του σπιτιού, καθώς δεν έχουν ιδίους πόρους, αλλά στηρίζονται στις δωρεές και τις προσφορές των κατοίκων της περιοχής. Το 

Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Διοίκησης Κέρκυρας, πρόσφερε για την ανάγκες του σπιτιού μια τηλεόραση TFT 32’’, δώρο 

που τα παιδιά δέχθηκαν με ιδιαίτερη χαρά καθώς όπως μας είπαν στο σπίτι δεν υπήρχε τηλεόραση τελευταίας τεχνολογίας. 

Ως Τοπική Διοίκηση Κέρκυρας, αισθανόμαστε την ανάγκη να 

συγχαρούμε τους ανθρώπους του σπιτιού για το εξαιρετικό 

έργο που προσφέρουν και να τους διαβεβαιώσουμε ότι  θα 

είμαστε κοντά τους για οτιδήποτε χρειαστούν. Παράλληλα 

απευθύνουμε έκκληση στους θεσμικούς παράγοντες του 

νησιού αλλά στον καθένα από εμάς να βοηθήσουν με όποιο 

τρόπο μπορούν το σπίτι του συλλόγου «Χαμόγελο του 

παιδιού», καθώς προσφέρουν σπουδαίο κοινωνικό έργο.

Εκδήλωση κοπής Πρωτοχρονιάτικης πίτας της Τοπικής Διοίκησης Κερκύρας

Την 22-1-2010 η Τοπική Διοίκηση IPA Κέρκυρας πραγματοποίησε την κοπή της 

πρωτοχρονιάτικης πίτας στο κοσμικό κέντρο «ΣΠΥΡΟΣ» στην Κέρκυρα.

Η εκδήλωση αυτή, ήταν μία ευκαιρία για την συνεύρεση των μελών της Τοπικής 

Διοίκησης και των οικογενειών τους, με σκοπό τη γνωριμία και την σύσφιξη των 

μεταξύ τους σχέσεων, γεγονός το οποίο απέδειξε η μεγάλη προσέλευση και το 

κέφι που επικράτησε. Στην εκδήλωση προσκλήθηκε και τίμησε με την παρουσία 

του ο  Υποδιευθυντής και νυν Διευθυντής της Α/Δ Κέρκυρας Ταξίαρχος κ. 

ΓΙΩΤΗΣ Θεοχάρης και ο τέως Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Περιφέρειας 

Ιονίων Νήσων Ταξίαρχος ΜΠΡΑΚΟΥΛΙΑΣ Θεοφάνης. Επίσης στην ανωτέρω 

εκδήλωση παραβρέθηκε και ο επίτιμος 

πρόεδρος της Τ.Δ. κ. ΧΑΧΑΜΙΔΗΣ 

Χρήστος, ο οποίος κατόπιν ομόφωνης 

απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, τιμήθηκε για την πολύχρονη προσφορά 

του ως πρόεδρος της Τ.Δ. Κέρκυρας και την αφοσίωσή του στα ιδεώδη και τις αξίες 

της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών. Το Δ.Σ. της Τοπικής Διοίκησης Κέρκυρας 

ευχαριστεί τα μέλη που συνέβαλαν στην επιτυχία της εκδήλωσης και δηλώνει ότι 

θα συνεχίσει με μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την πραγματοποίηση στο μέλλον και 

άλλων εκδηλώσεων.- Περισσότερα στο: www.ipathessaloniki.gr
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
I.P.A. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Τ.Δ. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Την 8–5 έως 16–5–2009 πραγματοποιήθηκε στην 44η Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας  η 2η Έκθεση της Διεθνούς Ενώσεως 

Αστυνομικών (Ι.Ρ.Α.), η οποία έγινε για δεύτερη χρονιά σε Πανελλήνιο επίπεδο και σημείωσε μεγάλη επιτυχία. Πλήθος 

κόσμου, πολιτών και συναδέλφων επισκέφτηκε το περίπτερό μας, οι οποίοι ενημερώθηκαν σχετικά με την δράση της Ένωσής 

μας, τους σκοπούς, τις δραστηριότητές της τους στόχους και τις επιδιώξεις της, παραλαμβάνοντας σχετικού ενημερωτικού 

υλικού, γλυκισμάτων και αναμνηστικών της Τοπικής μας Διοικήσεως. 

Επίσης το περίπτερό μας επισκέφτηκαν η Υπουργός Αγροτικής  Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αικατερίνη  ΜΠΑΤΖΕΛΗ 

, ο Γεν. Γραμματέας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη Κ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ, όπου του δόθηκε τιμητική πλακέτα από 

την Τοπική μας Διοίκηση καθώς  και έντυπο υλικό της Ένωσής μας, παρουσία Βουλευτών, λοιπών επισήμων του Νομού 

, ως και εκπροσώπων τοπικών  φορέων  και πλήθος κόσμου. Η Γενική Γραμματέας  Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ.κ. 

Διαμαντοπούλου, ο Νομάρχης Φθιώτιδας κ.κ. Αθανάσιος Χειμάρας, ο Δήμαρχος της πόλης της Λαμίας κ.κ.  Γεώργιος 

Κοτρωνιάς, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Φθιώτιδας κ.κ. Νικόλαος, ο  Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής  Ταξίαρχος κ.κ. 

Παναγιώτης Νάνης, ο Αστυνομικός Διευθυντής Ταξίαρχος κ.κ. Αριστείδης Κυριαζόπουλος, ο Αστυν. Υποδ/ντής κ. Νικόλαος 

Δουβλέκας,  οι αρχές του Νομού και της πόλης μας, καθώς και Βουλευτές όλων των κομμάτων  Ν. Φθιώτιδας.

Επίσης την 11-5-2010 πραγματοποιήθηκε ημερίδα από τον Εμπορικό Σύλλογο Λαμίας  όπου κεντρικός ομιλητής ήταν ο 
Υφυπουργός περιβάλλοντος κ.κ., ΜΑΝΙΑΤΗΣ όπου στην συνέχεια της ημερίδας επισκέφτηκε το περίπτερό μας και του 
αποδόθηκε τιμητική πλακέτα. και έντυπο υλικό της Ένωσής μας.  

Την 13-5-2010 επισκέφτηκε την Έκθεση ο κ. Πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου με κυβερνητικό κλιμάκιο όπου περιόδευσε 
στα περίπτερα της 44ης Π.Ε.Λ. Την 14-5-2010 πραγματοποιήθηκε ημερίδα από τον Εμπορικό Σύλλογο Λαμίας σχετικά με 
το Νέο Ασφαλιστικό Νομοσχέδιο όπου παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. κ. Αλέξανδρος Παπαρσένιος,   ο 
Επιστημονικός Σύμβουλος Ινστιτούτου ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ κ. Γεώργιος Ρωμανάς καθώς και ο Πρώην βουλευτής και 
Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων  κ. Αποστολάκης, όπου μετά το πέρας της ημερίδας επισκέφτηκαν το περίπτερό μας 
και τους δόθηκε αναμνηστική πλακέτα και έντυπο υλικό της Ένωσής μας. 

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα
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Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα

Η προσπάθεια αυτή συμπληρώνει και πλαισιώνει όλες τις δράσεις και ενέργειες που έχουμε ήδη δρομολογήσει στα πλαίσια 

της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών, και ερχόμαστε να δείξουμε σταθερά προσηλωμένοι στην ενίσχυση και στήριξη της 

παραγωγικής διαδικασίας όλων των τομέων της Ένωσής μας ενισχύοντας τους διαύλους επαφής και επικοινωνίας με τα Μέλη 

μας, τους συναδέλφους γενικότερα, τους πολίτες αλλά και με τις Τοπικές κοινωνίες.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Δ.Σ. της Π.Ε.Λ. για την δωρεάν παραχώρηση του εκθεσιακού χώρου αλλά και  για τις άοκνες 

προσπάθειες που κατέλαβαν για την άρτια και άψογη οργάνωση και προβολή της Ένωσής μας, στο  Εκθεσιακό αυτό  

γεγονότος της 44η Π.Ε.Λ.  Είμαστε σίγουροι ότι το τελικό αποτέλεσμα θα δικαιώσει όλους όσους επενδύουμε χρόνο και 

δυνάμεις στην επιτυχία και στην μακροημέρευση αυτού του σημαντικού θεσμού για την Ένωσή μας, για την πόλη της Λαμίας, 

την Περιφέρειά μας, και γενικά για  την Χώρα μας.                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΤΣΑΜΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Η  Τ.Δ. Φθιώτιδας της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών πραγματοποίησε  στις 12-12-2009, 2ήμερη 
εκδρομή στην πανοραμική Καστοριά και Πρέσπες (Άγιος Αχίλλειος – Άγιο Γερμανό) και στις 20/21-
2-2010, πραγματοποίησε 2ήμερη εκδρομή στα Ιωάννινα.

Περισσότερα στο: www.ipathessaloniki.gr
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ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Ε.Α. ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 25-02-2010

Ρεπορτάζ: ΝΙΩΤΗΣ  Φώτιος.
Εντυπωσιακή σε μέγεθος και σε παλμό η Γενική Συνέλευση της 
Ενώσεως Αστυνομικών ΕΑ, που έγινε απόψε στις 25-02-2010 στο 
Ξενοδοχείο " Πόρτο Παλλάς" της Θεσσαλονίκης. 
Η μεγάλη αίθουσα του ξενοδοχείου κατακλύσθηκε από νωρίς από 
τα μέλη της Ενώσεως.

Ο Πρόεδρος της Ενώσεως,
κ. Ζαχαράκης Σωτήριος έλαβε 
το λόγο και καταχειροκροτού-
μενος, ανέπτυξε με σαφήνεια και 
γλαφυρό-τητα τα διάφορα θέματα 
που απασχολούν την Ένωση και 
απέσπασε την ομόφωνη και εν 
λευκώ εξουσιοδότηση των μελών 
της Ενώσεως, προκειμένου να 
οργανώσει κάθε κινητοποίηση που 
θα έκρινε απαραίτητη το Δ.Σ. για 
τη διεκδίκηση των οποιωνδήποτε 
θεμάτων που τυχόν προκύψουν στο 
μέλλον.
Εν συνεχεία, το λόγο πήρε 
ο Πρόεδρος της Τοπικής 
Διοίκησης της Διεθνούς Ενώσεως 
Αστυνομικών κ. Βασιλάκης Ηλίας, 
ο οποίος ανέπτυξε με εξαιρετική 
ευχέρεια λόγου, θέματα της 
αρμοδιότητός του, αποσπάσας 
τα θερμά χειροκροτήματα των 
παρισταμένων.
Ακολούθως το λόγο έλαβε ο 
Πρόεδρος του Προμηθευτικού και 
καταναλωτικού Συνεταιρισμού ε.ε 
και ε.α Αστυνομικών Θεσσαλονίκης 
κ. Γεώργιος Αναστασιάδης, ο 
οποίος με τη σειρά του, ανέλυσε 
τα διάφορα θέματα που αφορούν 
το Συνεταιρισμό και ενημέρωσε τα 
μέλη για τα διάφορα επιτεύγματα 
αυτού, διακοπτόμενος από ζωηρά χειροκροτήματα. Τη μοναδική για τον παλμό, την ομοφωνία και 
τον ενθουσιασμό ωραιότατη αυτή εκδήλωση, που δεν είχε καμία σχέση με τις τετριμμένες συνήθεις 
γενικές συνελεύσεις, ακολούθησε δεξίωση που παρέθεσε το ΔΣ της Ενώσεως, προς τιμή των 
παρευρισκομένων.
Ο συνεργάτης της on line Εφημερίδος  EFENPRESS, που κάλυψε την όλη εκδήλωση, έμεινε 
εντυπωσιασμένος από τη θέρμη με την οποία τα μέλη της Ενώσεως, χαιρετούσαν το ένα το άλλο 
και κατά την άφιξη και κατά την αποχώρησή των, ενέργεια που προσέδιδε τη βεβαιότητα ότι 
όλοι αποτελούσαν αγαπημένα μέλη μιας οικογένειας, της μεγάλης οικογένειας της Ελληνικής 
Αστυνομίας.

Περισσότερα στο: www.ipathessaloniki.gr



--  33  --

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.: 003 / 2010                                             Θεσσαλονίκη 30 Μαρτίου 2010 

                                                                                                       ΠΡΟΣ
         ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ                                                     Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων
                                                                                                 Νομού Θεσσαλονίκης                                                                                                

Κύριε  Πρόεδρε.
Πληροφορηθήκαμε (όχι από εσάς) ότι οι συνάδελφοι που έκαναν προσφυγές το  2003 για  το 
επίδομα ειδικής απασχόλησης, θα έπρεπε να προβούν σε διάφορες ενέργειες, προκειμένου να 
συνεχίσουν την συγκεκριμένη δικαστική διεκδίκηση. Μετά από δική μας επικοινωνία με τον 
Γενικό Γραμματέα κ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ  Θεόφιλο, αυτός μας πρότεινε να ενημερώσουμε εμείς τα 
μέλη μας, τα οποία να προτρέψουμε να επικοινωνήσουν με το Σωματείο σας, στο τηλέφωνο 
525510 μετά τις 18.30 της 29-03-2010 ή στο κινητό του και με διαβεβαίωσε ότι θα παρείχε ο 
ίδιος όλες τις πληροφορίες προς τους συνταξιούχους Αστυνομικούς. Κατόπιν αυτών, η Ένωσή 
μας την 29-3-2010 ενημέρωσε όλα τα μέλη μας και αυτοί με την σειρά τους, προσπάθησαν να 
επικοινωνήσουν με τον Γενικό Γραμματέα κ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ Θεόφιλο, άλλοι επιτυχώς και άλλοι 
ανεπιτυχώς καθόσον και λογικό είναι να μην δύναται ο Γ. Γραμματέας να ανταποκριθεί σε όλα 
τα τηλέφωνα . Εύλογα και δίκαια τα παράπονα των μελών μας. Να σημειωθεί ότι ο Πρόεδρος 
της Ένωσής μας, είχε συνομιλία με μέλος του Δ.Σ. της Ένωσής σας, ο οποίος υποσχέθηκε 
να ενημερωθεί εγγράφως σχετικά η ΄Ενωσή μας, χωρίς όμως αυτό να γίνει ποτέ. Πέραν της 
νομικής ευθύνης που έχετε για την άμεση ενημέρωση των ενδιαφερομένων (οι γραμματείς 
των υπηρεσιών δεν φέρουν τέτοια ευθύνη), θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η Ένωση Αστυνομικών 
Υπαλλήλων, πριν την δική σας Διοίκηση εξυπηρετούσε με σεβασμό τους συνταξιούχους, οι 
οποίοι και σωματεία έχουν αλλά και όσοι δεν είναι γραμμένοι στα δύο σωματεία αποστράτων 
του Νομού Θεσσαλονίκης, είναι βεβαίως γνωστής διαμονής !!  και θα μπορούσατε εύκολα 
μέσω ΓΑΔΘ, να αντλήσετε στοιχεία (διεύθυνση διαμονής, τηλέφωνα κ.λ.π) και να τους 
ενημερώσετε. Επίσης θα μπορούσατε να ζητήσετε και από τα δύο σωματεία συνταξιούχων, 
να ενημερώσουν τα μέλη τους και να τα παραπέμψουν σε εσάς για περισσότερες πληροφορίες 
και ενέργειες σχετικά. Ελπίζουμε, τελικώς, να προβείτε σε όλες εκείνες τις ενέργειες που θα 
διαφυλάττουν τα συμφέροντα των συνταξιούχων Αστυνομικών, προς αποφυγή  συνεπειών. 
Επίσης ελπίζουμε οι καλοπροαίρετες παραινέσεις μας, για σεβασμό στους συνταξιούχους (οι 
οποίοι υπήρξαν μέλη της Ένωσής σας και ορισμένοι εξ’ αυτών ιδρυτικά), να γίνουν δεκτές 
και ευελπιστούμε στο μέλλον για μια πιο αγαστή συνεργασία.
  
                                            ΓΙΑ  ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο  Πρόεδρος                                                                                       Ο  Γραμματέας
ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ  Σωτήριος                                                               ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ  Νικόλαος
τηλ. 6975905031
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ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ Δημήτριος
π. Πρόεδρος Ε.Α.Υ.Ν. Θεσσαλονίκης                                           
π. Μέλος Εκτελεστικής Γραμματείας Π.Ο.ΑΣ.Υ.                      
Μέλος  Δ.Σ. της Ε.Α.Υ.Ν. Θεσσαλονίκης.                   
Αντιπρόσωπος της Ε.Α.Υ.Ν.Θ. στην Π.Ο.ΑΣ.Υ.                
Αντιπρόεδρος Τοπικής Διοίκησης I.P.A Θεσ/νίκης                                                            
e-mail: dimitrischrysoulas@hotmail.com Τηλ. 6979972000

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Φας δε φας θα πληρώσεις !!

Κοίτα να δεις που τελικά μια ατάκα που όλοι μας κατά περίσταση την έχουμε 
χρησιμοποιήσει για να κάνουμε την πλάκα μας κυρίως μεταξύ φίλων, έφτασε να είναι 
όχι μόνο τόσο επίκαιρη αλλά και τόσο αντιπροσωπευτική όλων όσων αναγκαστικά ζούμε 
αυτό το διάστημα.
Μια ατάκα που μέσα της κρύβει μια ολόκληρη θεώρηση πραγμάτων και που για κάποιους 
«μεγαλοσχήμονες» και «λαμόγια» αποτελεί δόγμα και φιλοσοφία ζωής. Κινούμενοι σε 
ένα περιβάλλον ατιμωρησίας που περισσότερο τους ενθάρρυνε παρά τους απέτρεπε όλοι 
αυτοί οι «έξυπνοι και πονηροί» δρούσαν ανενόχλητοι μεγαλώνοντας τους προσωπικούς 
τους τραπεζικούς λογαριασμούς σε τράπεζες του εξωτερικού απομυζώντας τον πλούτο 
των ελλήνων, σε αντιδιαστολή με όλους τους άλλους, τους τυπικούς και νομοταγείς πλην 
όμως κατά τα φαινόμενα «βλάκες και ηλιθίους».
Σε όλο αυτό το θέατρο σκιών η κρατική μηχανή η επιφορτισμένη με τον έλεγχο για την 
αποφυγή τέτοιων γεγονότων ω του θαύματος έχοντας το «πτώμα» στο τραπέζι, δεν είδε και 
δεν άκουσε ποτέ της τίποτε για το έγκλημα, άσχετα εάν αυτό ήταν διαρκές και ιδιαίτερης 
σκληρότητας. Ξαφνικά σήμερα όλοι αυτοί  που στην πλειοψηφία τους αποτελούν το 
στελεχιακό πολιτικό δυναμικό που κυβερνά τον τόπο τις τελευταίες δυο δεκαετίες, κάποιοι 
και περισσότερο, ανακάλυψαν δομικές αδυναμίες και λοιπά προβλήματα του κράτους 
που οδήγησαν στην τωρινή κατάληξη. Και τόσα χρόνια τι έκαναν; 
«Δε βαριέσαι φίλε μου σιγά το νέο, στην Ελλάδα ζούμε», δυστυχώς αυτή είναι η απάντηση 
του μέσου πολίτη αυτής της Χώρας για τη σημερινή κατάσταση της οικονομίας. Και 
το τραγικό είναι πως αυτή η  γνώμη και άποψη εκτός του ότι την ενστερνίζονται πάρα 
πολλοί  έφτασε να θεωρείται και ως κάτι σχεδόν φυσιολογικό. Εάν αυτό δεν είναι ηθική 
κατάπτωση και κοινωνική ύπνωση τότε τι είναι;
Η κυβέρνηση θέλοντας να βρει λύση στην αντιμετώπιση των προβλημάτων του Δημοσίου 
χρέους και του μεγάλου Δημόσιου ελλείματος έλαβε αποφάσεις και πείρε μέτρα 
οικονομικού ενδιαφέροντος που ποτέ έως σήμερα δεν είχαν παρθεί από καμία κυβέρνηση, 
μέτρα ιδιαίτερης σκληρότητας.   
Τα μέτρα αυτά δεν αφήνουν αλώβητη και την κοινωνική ομάδα των αστυνομικών. Σε 
ότι αφορά τους αστυνομικούς τα συγκεκριμένα μέτρα είναι κάτι παραπάνω από επαχθεί, 
άδικα και αντικοινωνικά καθώς πλήττουν βαρύτατα το ετήσιο εισόδημά τους κατά τρόπο 
πρωτοφανή και αποδυναμώνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό την αγοραστική τους ικανότητα, 
γεγονός που θα έχει άμεσο αντίκτυπο στο βιοτικό τους επίπεδο  καθώς  και στην αγορά 
γενικότερα.
Είναι πρωτόγνωρη  η αντιμετώπιση του έλληνα αστυνομικού από την πλευρά της πολιτείας, 
μειώσεις επιδομάτων κατά 12%, μείωση δώρου Χριστουγέννων κατά 30%, μείωση δώρου 
Πάσχακατά  30%, μείωση   επιδόματος  αδείας καλοκαιριού   κατά    30%,  αύξηση
στη φορολογία,   επιβάρυνση   από  την  αύξηση  του Φ.Π.Α.  στο    21%,    επιβάρυνση
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Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα

από την αύξηση του πετρελαίου και τις αυξήσεις που αυτή θα επιφέρει σε σωρεία αγαθών 
πρώτης ανάγκης (έμμεσες αυξήσεις), και όλα αυτά θα επιβαρύνουν  μισθούς που είναι 
καθηλωμένοι  εδώ και πολλά χρόνια στα ίδια επίπεδα, σε όλα αυτά εάν προσθέσετε την 
μείωση των εισφορών στα ταμεία μας καθώς και την άσχημη κατάσταση στην οποία 
βρίσκεται κυρίως το Μ.Τ.Σ. κάτι για το οποίο φυσικά  δεν φταίμε όλοι εμείς αλλά αυτοί 
που έκαναν «κομματική» πολιτική με τα δικά μας λεφτά γίνεται άμεσα αντιληπτή 
η ζοφερή εικόνα της σημερινής πραγματικότητας. Ο 14ος μισθός για τον έλληνα 
αστυνομικό μόνο κατ΄ όνομα υπάρχει γιατί κατ΄ ουσία έχει αποψιλωθεί όπως και ο 13ος 
,εάν μάλιστα συνυπολογιστούν οι έμμεσες αυξήσεις μάλλον φθίνει και ο 12ος. Διανύουμε 
μια πολύ δύσκολη περίοδο και κατά τα λεγόμενα των ειδικών περί τα οικονομικά ακόμη 
δεν φτάσαμε στο κέντρο του «τυφώνα».
Τα χρήματα δεν τα έχει ο εργαζόμενος αστυνομικός, πέρυσι μας παγώσατε τους μισθούς 
φέτος μας τους μειώνετε χωρίς χρονοδιάγραμμα με την υποσημείωση του κατεπείγοντος 
όταν πριν λίγο καιρό υπερτονίζατε υπέρ του αντιθέτου κύριοι της κυβέρνησης. Δεν 
δημιούργησε ο αστυνομικός την κρίση, έναν αστυνομικό που όλες οι μεταπολιτευτικές 
κυβερνήσεις τον αμείβουν με επιδόματα γιατί αυτά δεν προσμετρούνται στη σύνταξη, 
πονηριές και μη πραγματικές αυξήσεις στην ουσία. 
Στον αντίποδα όλων αυτών των καταστάσεων τι υπάρχει για να αντιπαλεύσει όλη αυτή 
τη μαυρίλα και να δώσει ελπίδα και προοπτική στο χειμαζόμενο εργαζόμενο πέρα από 
ένα ιδιόμορφο και καλά φτιασιδωμένο «οικονομικό πατριωτισμό» που του προσφέρουν 
ως τίτλο τιμής οι φύλακες της ψυχής του;  Τα συνδικάτα σε κρίση και να αποτελούν στις 
περισσότερες περιπτώσεις κομματικό βραχίονα, απομονωμένα στον μικρόκοσμό τους, τα 
ηγετικά στελέχη να αποζητούν την προσωπική τους εξυπηρέτηση, ο εργοδότης (κράτος)
τη δουλειά του όπως εκείνος ξέρει, και ο εργαζόμενος με σκυμμένο κεφάλι και χαμένος 
στις σκέψεις χωρίς ηθικό και αξιοπρέπεια.      
Καταστάσεις που πριν από 10-20 χρόνια θα μας έκαναν να φρίξουμε και να βγούμε 
στους δρόμους σήμερα τις αποδεχόμαστε με σχετική ευκολία. Θα πρέπει όλοι μας να 
αφυπνιστούμε να ζωντανέψουμε να πάρουμε στα δικά μας χέρια το μέλλον μας να γίνουμε 
εμείς οι καθοριστικοί παράγοντες των εξελίξεων και όχι να υπομένουμε μοιρολατρικά 
καταστάσεις που μας υποβαθμίζουν(«σφάξε με αγάμ ν΄ αγιάσω»).
Πρέπει όλοι να καταλάβουν και πρώτοι απ΄ όλους οι εργαζόμενοι πως ο εργαζόμενος 
πρέπει να αμείβεται τόσο καλά ώστε να μην αισθάνεται ότι εργάζεται με στόχους ταπεινούς, 
όπως είναι η επιβίωση(αυτονόητη μέριμνα της πολιτείας) αλλά για στόχους ανάπτυξης 
και ηθικούς. Επομένως η λύση δεν βρίσκεται στην ασφυξία των εργαζομένων, η λύση 
βρίσκεται στην πάταξη της φοροδιαφυγής, εισφοροδιαφυγής και της παραοικονομίας, 
οικονομικά μεγέθη δηλαδή πολλαπλάσια από αυτά των μέτρων που έχουν επιβάλλει.
Δικαιοσύνη δεν είναι να επιμεριστεί το χρέος σε αυτούς που δεν φταίνε γιατί είναι 
περισσότεροι, δικαιοσύνη είναι να πληρώσουν αυτοί που το προκάλεσαν όποιοι 
και αν είναι αυτοί, βαρεθήκαμε ποια το ρόλο του κορόιδου και το ρόλο του συνήθη 
καλοπληρωτή. Προεκλογικά το ερώτημα «που πήγαν τα λεφτά» κυριαρχούσε, σήμερα 
δεν πρέπει λοιπόν αυτοί να πληρώσουν.

Στον αστυνομικό πάντως σίγουρα δεν πήγαν τα λεφτά.     

Κάντε κλικ στο: www.ipathessaloniki.gr
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ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΝΕΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΓΕΡΑΚΙΝΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Μεγάλη επιτυχία του Συνεταιρισμού, αποτελεί η εξέλιξη στην έκταση που αγοράστηκε 
από 125 συναδέλφους το 2002 στην Γερακινή Χαλκιδικής. Ο Συνεταιρισμός ανέθεσε σε 
τεχνική επιτροπή (Τοπογράφο Μηχανικό, Δικηγόρο και Συμβολαιογράφο) την εκπόνηση 
μελέτης οικισμού και ταυτόχρονα προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες στους 
αρμόδιους φορείς. Το πόρισμα της επιτροπής ολοκληρώθηκε και εντός των επόμενων 
μηνών, θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες όπως (τοπογραφικά διαγράματα, νέα συμβόλαια 
κατάτμισης της έκτασης, συγκέντρωση και ενημέρωση των ιδιοκτητών κ.λ.π.). Σύμφωνα 
με όλες τις ενδείξεις εντός του 2010 θα αρχίσουν τα έργα υποδομής και  αρχές του 2011, 
θα εκδοθούν οι πρώτες άδειες οικοδόμησης του νέου οικισμού Αστυνομικών στην 
Γερακινή Χαλκιδικής. Οι παρακάτω φωτογραφίες είναι από την αμφιθεατρική σπουδαία 
αυτή έκταση στην Γερακινή Χαλκιδικής.

Στα επόμενα τεύχη, θα υπάρξει ενημέρωση για όλες τις εκτάσεις που αγοράστηκαν μέσω του 
Συνεταιρισμού στην Χαλκιδική και διανεμήθηκαν σε συναδέλφους. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις 
εκτάσεις αυτές συμμετέχουν περισσότεροι από εξακόσιοι (600) συνάδελφοι από την Θεσσαλονίκη, 
αλλά και από άλλες περιοχές της χώρας. Επίσης τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα από τις 
παραστάσεις, έγγραφα και άλλες ενέργειες του Συνεταιρισμού, είναι καταπληκτικά. 
Περισσότερα και στο: www.ipathessaloniki.gr 
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ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ I.P.A.

Τ.Δ. I.P.A. ΞΑΝΘΗΣ:
Κύριε Πρόεδρε.
Επιθυμώ να εκφράσω τις πιο θερμές ευχαριστίες μου στην 
Τοπική Διοίκηση I.P.A. Νομού Θεσσαλονίκης για την 
εξαιρετική φιλοξενία στην εκδήλωση που διοργάνωσε στην 
Θεσσαλονίκη την 5-1-2010. 
Με φιλικούς χαιρετισμούς.
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Χρήστος
Πρόεδρος I.P.A. Ξάνθης

Τ.Δ. I.P.A. ΣΑΜΟΥ
Θέλω να ευχαριστήσω εκ μέρους του Δ.Σ. της Τ.Δ. IPA 
Σάμου και προσωπικά την Τ.Δ ΙΡΑ Θεσσαλονίκης και τον 
Πρόεδρο της κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ Ηλία για την ευγενική και 
πλούσια φιλοξενία τους στο site της IPA Θεσσαλονίκης για 
την προβολή των εκδηλώσεων μας που διοργανώνουμε στο 
νησί μας. Εύχομαι καλή συνέχεια στην εξαιρετική δουλειά 
που κάνετε και γράφετε πάντα αναδεικνύοντας όχι μόνο 
την καλή πλευρά των γεγονότων άλλα και τα κακώς κείμενα 
που δυστυχώς υπάρχουν γύρω μας. Συγχαρητήρια για το 
θάρρος σας και την βοήθεια που παρέχετε στους σωστούς, 
άοκνους και εργατικούς συναδέλφους μας. Με φιλικούς 
χαιρετισμούς και πάντα δίπλα σας. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Γεώργιος   
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων Τ.Δ ΙΡΑ ΣΑΜΟΥ

Τ.Δ. I.P.A. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Ένα μεγάλο μπράβο αξίζει να πούμε όλοι μαζί στο Δ.Σ. της Τοπικής 
Διοίκησης Θεσσαλονίκης και ιδιαιτέρα στον Πρόεδρό της και 
αδελφικό φίλο Ηλία Βασιλάκη για την πρωτοβουλία τους, για την 
έκδοση του περιοδικού «ΔΥΝΑΜΗ» το οποίο έχουν αγκαλιάσει όλοι 
οι συνάδελφοι σκοπό και στόχο να συμβάλει στην σωστή Πνευματική 
- Φιλοσοφική και Επαγγελματική ανάπτυξη των μελών της Ι.Ρ.Α. 
και γενικά των συναδέλφων. Επίσης ένα μεγάλο μπράβο για την 
δημιουργία της www.ipathessaloniki.gr ιστοσελίδας, η οποία σκοπό 
έχει την προβολή των πολλαπλών δραστηριοτήτων της, στην πλήρη 
και άμεση ενημέρωση των μελών και φίλων της Ι.Ρ.Α.  Φιλοσοφία μας 
είναι να δημιουργήσουμε συμμετρία στην Πληροφόρηση σχετικά με τις 
ενημερωτικές δυνατότητες τόσο στην Ελλάδα όσο και δια μέσου της 
Ελλάδας σε παγκόσμια κλίμακα. Θέλουμε όχι μόνο να προβληθεί το 

Εθνικό μας Τμήμα στην χώρα μας και στα μέλη μας αλλά ταυτόχρονα 
να γίνει συνδετικός κρίκος η χώρα μας με τα λοιπά κράτη μέλη αλλά και για τυχόν νέα κράτη μέλη στην μεγάλη μας Ένωση. 
Οι σωστές προβλέψεις όμως γεννιούνται μέσα από την γνώση, την γνώση που προέρχεται από τις σωστές πληροφορίες. Γι αυτό 
και η ηλεκτρονική πρόσβαση είναι κεφάλαιο και ίσως το σημαντικότερο σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων μιας σύγχρονης 
κοινωνίας, όπου έχουν ανάγκη την προσβασιμότητα στις πηγές πληροφόρησης και έτσι φέρουμε τις ενδιαφερόμενες πλευρές 
σε επαφή. Να γίνει η σελίδα μας πόλος έλξης σε μέλη μας και μη που θα προσφέρει έδαφος ώστε να αξιοποιούνται όλες οι ιδέες 
και οι συγκυρίες που έχουν δημιουργηθεί. Τα μέλη μας αναζητούν εναγωνίως τομείς για να επενδύσουν και εμείς οφείλουμε 
να συμβάλουμε, ώστε να τους παρέχουμε την πρόσβαση στην πληροφόρηση για να επιλέξουν τον τομέα που επιθυμούν και 
έτσι θα μπορούμε να επιτύχουμε από κοινού με μέγιστο κέρδος το SERVO PER AMIKECO. Η πραγματική Φιλία, την οποία 
πιστεύουμε και διακονούμε μετριέται με την προσφορά προς τον συνάδελφο και τον άνθρωπο γενικότερα. Ας κάνουμε πράξη 
το SERVO PER AMIKECO που στην Εσπεράντο σημαίνει Εξυπηρετώ δια της Φιλίας. 
ΚΑΤΣΑΜΑΣ Νικόλαος     Πρόεδρος I.P.A. Φθιώτιδας.
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ΕΟΡΤΗ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

Με μεγάλη επισημότητα έγινε στις 30-06-2010, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγ. 
Γρηγορίου του Παλαμά Δοξολογία στα πλαίσια της εορτής της Ημέρας των Αποστράτων 
της ΕΛ.ΑΣ. Στη συνέχεια  έγινε επιμνημόσυνη Δέηση στο μνημείο πεσόντων Αστυνομικών 
( έναντι του Γ΄ Σ. Σ. )  και κατάθεση στεφάνων.
Για την Τοπική Διοίκηση Θεσσαλονίκης της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών (I.P.A.) 
στεφάνι κατέθεσε ο Γεν. Γραμματέας και Αντιπρόεδρος του Εθνικού Τμήματος
κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος.

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  Βασίλειος
Γεν. Γραμματέας I.P.A. Νομού Θεσσαλονίκης
Αντιπρόεδρος Ελληνικού Τμήματος I.P.A.

ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ  Σωτήριος
Πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών ε.α.
 Νομού Θεσσαλονίκης

Ακολούθως έγινε ανάγνωση της ημερήσιας διαταγής του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ, στην 
Αίθουσα Τιμών της Λέσχης Αξιωματικών Φρουράς Θεσσαλονίκης από τον Γενικό 
Επιθεωρητή ΕΛ.ΑΣ. Βόρειας Ελλάδος Αντιστράτηγο κ. ΚΑΣΑΠΑΚΗ Κων/νο.
Ακολούθησε χαιρετισμός του Προέδρου της ΄Ενωσης Αστυνομικών εν Αποστρατεία Ν. 
Θεσσαλονίκης κ. ΖΑΧΑΡΑΚΗ Σωτηρίου, καθώς και χαιρετισμός του Αντιπροέδρου 
του Συνδέσμου Αποστράτων Χωρ/κής -ΕΛ.ΑΣ. Ν. Θεσσαλονίκης κ. ΜΠΑΜΙΑΤΖΗ 
Αντωνίου. Με δεξίωση των προσκεκλημένων έκλεισε η όλη εκδήλωση, που αποσκοπούσε 
να τιμήσει τους Αποστράτους Αστυνομικούς - όλων των βαθμών- οι οποίοι ευόρκως 
και εντίμως υπηρέτησαν τον Ελληνικό Λαό και την Πατρίδα σε όλη τη διάρκεια της 
σταδιοδρομίας των. Την όλη εκδήλωση, τίμησαν με τη παρουσία τους οι Πολιτικές και 
Στρατιωτικές Αρχές της Πόλεως, βουλευτές ο κ. Νομάρχης Θεσσαλονίκης και πολλοί 
συνάδελφοι εν ενεργεία και εν αποστρατεία.
Συγχαρητήρια ανήκουν  στους υπευθύνους του Γραφείου Δημοσίων σχέσεων της Γεν. 
Αστυν. Δ/νσης Θεσσαλονίκης, για τη όλη οργάνωση της εκδηλώσεως, η οποία - όπως 
πάντα - ήταν άψογη και εντυπωσιακή.



--  39  --

STOUNTIO Φωτογραφίας Βασίλη Νικολόπουλου. Μοναστηρίου 6
τηλ. 2310 544209  Θεσσαλονίκη

ENOIKIAZΟMENA ΔΩΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Η  Ένωσή μας, στα πλαίσια της κοινωνικής της προσφοράς προς τους συναδέλφους (εν 
ενεργεία και εν αποστρατεία) και τις οικογένειές τους, εν όψει των θερινών διακοπών 
του έτους 2010, σας προτείνει επιπλωμένα ενοικιαζόμενα διαμερίσματα (με σαλοκουζίνα- 
τηλεόραση- aircondition) σε απόσταση 150 μέτρα περίπου από την θάλασσα. 
Τα διαμερίσματα μπορούν να ενοικιασθούν και για όλη τη θερινή σαιζόν (Ιούνιο-
Σεπτέμβριο) από έναν ή και δύο ενδιαφερομένους, σε τιμές ιδιαίτερα δελεαστικές, 
κυμαινόμενες από 1.800 - 2.600 €.  Ο χρόνος διακοπών εξαρτάται από τη σειρά δηλώσεων 
και δεν υπόκειται σε περιορισμό. Απαραίτητη προϋπόθεση υποβολής της σχετικής 
δήλωσης ενδιαφέροντος (προφορικής ή έγγραφης) είναι η προκαταβολή του μισού 
μισθίου της αξίας των ημερών χρήσης, εκάστου δωματίου. Τα δωμάτια βρίσκονται στο 
Πευκοχώρι Χαλκιδικής, είναι εξ ολοκλήρου ανακαινισμένα ή καινούργια και διατίθενται 
αποκλειστικά στους επιθυμούντες συναδέλφους. Για την κράτηση δωματίων θα τηρηθεί 
απόλυτη σειρά προτεραιότητας. Οι τιμές καθορίζονται ως κατωτέρω.
ΔΙΑΣΤΗΜΑ                                ΔΙΚΛΙΝΑ – ΤΡΙΚΛΙΝΑ                             ΤΕΤΡΑΚΛΙΝΑ
Έως 30-06                                    35  ΕΥΡΩ                                                       45  ΕΥΡΩ
 01-07 έως 15-08                           45  ΕΥΡΩ                                                       55  ΕΥΡΩ
 16-08 έως πέρατος                      30  ΕΥΡΩ                                                       40  ΕΥΡΩ   
Για περισσότερες πληροφορίες-κρατήσεις δωματίων στον κ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Αθανάσιο
τηλ. & fax: 2310-825317  και 6948374804  -  http: filio.wikidot.com   
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ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Προμηθέως 1 (έναντι Δικαστηρίων) τηλ. 2310-553538

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Καλούνται όλοι οι συνάδελφοι εν ενεργεία και συνταξιούχοι, να 
συμμετέχουν και να ωφελούνται από τις σπουδαίες προσφορές του 
Συνεταιρισμού.
Όλες οι προσφορές απευθύνονται σε όλους τους Αστυνομικούς 
ανεξαρτήτως αν είναι ή όχι μέλη των Συνδικαλιστικών Ενώσεων.
Ενημερωθείτε από τα γραφεία μας, από το περιοδικό «Δύναμη» και 
από το site: www.ipathessaloniki.gr

Και πολύ  σύντομα ………………..


