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“Δύναμη”

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

Ιnternational Police Association. Thessaloniki Local Region. Of Hellenic Section. 326 Monastiriou str, Thessaloniki 546 28 Greece

MΗNΥMA ΠΡΟΕΔΡΟΥ I.P.A. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Αγαπητοί αναγνώστες μας, φίλοι της I. P. A. Νομού Θεσσαλονίκης,
φτάσαμε στο 12º τεύχος του περιοδικού μας «Δύναμη».
Θα έχετε αντιληφθεί ότι είναι συνεχής η προσπάθειά μας, για βελτίωση
της ποιότητας του περιοδικού μας, με ακόμα καλύτερη ποιότητα χαρτιού,
γραφικών και όλες οι σελίδες να είναι έγχρωμες.
Επόμενος στόχος μας, είναι η αύξηση του αριθμού των τευχών, ώστε να
ανταποκριθούμε στην τεράστια ζήτηση που έχει το περιοδικό μας από όλη
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας την χώρα.
πρόεδρος I.P.A.
Το περιοδικό μας, μαζί με την ιστοσελίδα της Ένωσής μας,
Θεσσαλονίκης
www.ipathessaloniki.gr αποτελούν πλέον την πιο αγαπημένη «παρέα» όλων
των συναδέλφων εν ενεργεία και εν αποστρατεία.
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.
Επιθυμώ, για άλλη μια φορά, να τονίσω με ιδιαίτερη έμφαση προς κάθε αποδέκτη, ότι τα
ενυπόγραφα άρθρα, τόσο στο περιοδικό μας «Δύναμη», όσο και στην ιστοσελίδα μας www.ipathessaloniki.gr δεν απηχούν απαραίτητα τις θέσεις της Τοπικής μας Διοίκησης I.P.A. Όποιος
εκφράζει αντίθετες απόψεις με τα δημοσιευμένα άρθρα, μπορεί να μας τις στείλει και εμείς θα τις
δημοσιεύσουμε, εφόσον δεν έχουν υβριστικό και απειλητικό περιεχόμενο.

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) €.
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“Δύναμη”

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

Έκδοση της ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Mοναστηρίου 326 ΤΚ 546 28
Τηλ. 2310-388195 Fax. 2310-776414
www.ipathessaloniki.gr

ΕΝΥΠΟΓΡΑΦΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

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.

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

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Σωτήριος Κατσαρός
Συνταγματολόγος - Ποινικολόγος
Δικηγόρος Αθηνών

Ιωάννης Μισαηλίδης
Ποινικολόγος
Δικηγόρος Θεσσαλονίκης

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

Ηλίας Βασιλάκης
Πρόεδρος

Νικ. Ταχματζίδης
Ταμίας

Βασ. Γιαννακόπουλος
Γεν. Γραμματέας

Δημ. Μπουραζάνας
Αν. Γ. Γραμματέας

Δημήτριος Χρυσουλάς
Αντιπρόεδρος

Ιάκωβος Τσαγκαλίδης
Αντιπρόεδρος

-3-

Γεώργιος Λαμπάδας
Αντιπρόεδρος

Χριστ. Χριστοδουλής Ιωάννης Πασχαλιάς
Υπ. Δημ. Σχέσεων
Αναπλ. Ταμίας

Πειθαρχικός έλεγχος ή…
Πολιτική δίωξη;

ΣΟΚ,

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας
Πρόεδρος I.P.A. Νομού Θεσσαλονίκης
Γ. Γραμματέας Συνεταιρισμού Αστυνομικών Θεσσαλονίκης
Εκδότης του περιοδικού "Δύναμη"
Υπεύθυνος της ιστοσελίδας www.ipathessaloniki.com
e.mail: vasilakis.h@hotmail.com
fax. 2310 553430 • τηλ. 2310 553538 • κινητό 6975 905010

για την παραπομπή στα Πειθαρχικά Συμβούλια συνδικαλιστή της Αστυνομίας
στη Θεσσαλονίκη, προκαλεί η ανάσυρση από το αρχείο (είχε τεθεί το 2008) υπόθεσης που είχε
απασχολήσει το έτος 2006 την Αστυνομία Θεσσαλονίκης.

Ο Συνδικαλιστής αυτός, είναι π. Πρόεδρος και νυν μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης
Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Θεσσαλονίκης, αλλά και εκλεγμένος Αντιπρόσωπος
στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων.
Η υπόθεση αφορά καταγγελία Βουλευτή τότε και Υπουργού σήμερα, σε βάρος δύο συνδικαλιστών
(ο ένας είναι πλέον συνταξιούχος). Την ΟΜΟΦΩΝΗ στήριξη τότε για την άδικη δίωξη των
συνδικαλιστών είχαν εκφράσει με αποφάσεις τους, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν.
Θεσσαλονίκης (Ε.Α.Υ.Ν.Θ.), η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ.),
η Ένωση Συνοριακών Φυλάκων Ν. Θεσσαλονίκης, το Σωματείο Ειδικών Φρουρών Θεσσαλονίκης
κ.α., με αποτέλεσμα η υπόθεση να τεθεί στο αρχείο με αιτιολογημένη πρόταση.
Για την υπόθεση αυτή εκκρεμεί απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στο οποίο προσέφυγαν
οι συνδικαλιστές.
Από το περιβάλλον του Υπουργού έγινε γνωστό ότι, ο Υπουργός έδειξε έκπληκτος όταν
ενημερώθηκε για την επαναφορά της υπόθεσης ως προς το πειθαρχικό μέρος αυτής, χωρίς άλλα
σχόλια.
Στις 01-06-2011, εκδικάστηκε η υπόθεση αυτή από το πενταμελές πρωτοβάθμιο πειθαρχικό
συμβούλιο, που συνήλθε στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.

Δύο μέλη του συμβουλίου, πρότειναν την αθώωση του συναδέλφου, ενώ τα άλλα τρία
μέλη του συμβουλίου αποφάσισαν ότι δεν προβλέπεται για το κατηγορητήριο αυτό,
επιβολή ποινής !!!
Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, οφείλει να ελέγξει αυτούς που του εισηγήθηκαν την
επαναφορά από το αρχείο αυτής της υπόθεσης. Θα ήταν πιο λογικό να παραπέμπονταν σε
πειθαρχικό έλεγχο εκείνοι οι Αξιωματικοί που με πράξεις ή παραλείψεις τους στην συγκεκριμένη
υπόθεση, έβλαψαν Αστυνομικούς, αλλά και το κύρος της Ελληνικής Αστυνομίας.
Σημείωση: Αναμένοντας για την υπόθεση αυτή, τις αντιδράσεις του Αρχηγού της Ελληνικής
Αστυνομίας θα επανέλθω με περισσότερες λεπτομέρειες σε επόμενο τεύχος μας.
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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
ΑΡΙΘ. ΕΓΚΡ. ΠΡΩΤ.: 2384/07 - Α.Φ.Μ. 998458171 - Α’ ΔΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΤΗΛ. 2310388195 - ΦAΞ. 2310776414

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΠΡΟΣ
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.

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……………………..
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Ο ΑΙΤΩΝ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ (I.P.A.)

Εισαγωγή

Το έτος 1950 με πρωτοβουλία του Βρετανού λοχία Arthur Troop, ιδρύθηκε στη Μεγάλη Βρετανία
Ένωση Αστυνομικών με σκοπό την προαγωγή της φιλίας και αλληλεγγύης μεταξύ των
Αστυνομικών όλων των Ηπείρων.
Τον Σεπτέμβριο του 1955 πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι το ιδρυτικό συνέδριο και αποφασίσθηκε
η συγκρότηση Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών υπό την ονομασία στα Αγγλικά: "INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION" (I.P.A.)
Σαν έμβλημα επιλέχθηκε η φράση "SERVO PER AMIKECO" στην γλώσσα Εσπεράντο που σημαίνει
"εξυπηρέτηση διά της φιλίας"

Η Δ.Ε.Α είναι...

* Η μεγαλύτερη Διεθνής Ένωση Αστυνομικών με περισσότερα από 380.000 μέλη σε 62 χώρες του
κόσμου.
* Σύμβουλος στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του Ο.Η.Ε. και του Συμβουλίου της
Ευρώπης.
* Αφοσιωμένη στις αρχές που καθορίζονται από την Διεθνή Διακήρυξη των Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από τον ΟΗΕ το 1948.
* Η μοναδική παγκόσμια οργάνωση αστυνομικών, χωρίς διακρίσεις βαθμού, γλώσσας, φυλής,
θρησκείας και χωρίς συνδικαλιστικές ή πολιτικές επιδιώξεις.
* Ο συνδετικός κρίκος όλων των Οργανώσεων της Αστυνομίας και η γέφυρα με τον πολίτη.
* Ο χώρος όπου ο Αστυνομικός αισθάνθηκε την ανάγκη να αναζητήσει τη φιλία, την ειλικρινή,
την ανιδιοτελή, την πραγματική φιλία και πέρα από τα εθνικά σύνορα.
* Ο χώρος όπου τα μέλη της κτίζουν και υπηρετούν την ιδέα της φιλίας χωρίς σύνορα.
* Η Διεθνής Επαγγελματική Ένωση, η οποία διοικείται από 8μελή μόνιμη εκτελεστική επιτροπή
(P.E.B.) που εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση ανά 3ετία από το παγκόσμιο συνέδριο της ΙΡΑ
και προερχόμενη από διάφορες χώρες.
* Η μόνιμη εκτελεστική επιτροπή υλοποιεί τις αποφάσεις της Γ.Σ. και συνεπικουρείται από πέντε
υποεπιτροπές:
Επιτροπή για Επαγγελματικά θέματα.
Επιτροπή για Πολιτιστικά θέματα.
Επιτροπή για Κοινωνικά θέματα.
Επιτροπή για Διοικητικά θέματα.
Επιτροπή για θέματα Ηνωμένων Εθνών.
Η έδρα του I.P.A. είναι στην Ελβετία, τα δε κεντρικά γραφεία στο Nottigham της Αγγλίας.

Σκοποί και Επιδιώξεις.

* Την δημιουργία σχέσεων φιλίας, ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αμοιβαίας εξυπηρέτησης
και βοηθείας, μεταξύ των αστυνομικών και των οικογενειών τους.
* Την ανταλλαγή επαγγελματικών γνώσεων και πείρας στο χώρο της Αστυνομίας με σκοπό τη
διευκόλυνση της Διεθνούς Συνεργασίας.
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Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα

* Να επηρεάσει θετικά με τη βοήθεια της δημοσιότητας την εικόνα της Αστυνομίας και τις σχέσεις
Αστυνομίας Πολίτη.
* Τη διοργάνωση φιλικών συζητήσεων με πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.
* Την ανταλλαγή νέων και την οργάνωση διεθνών συναντήσεων νέων, τέκνων μελών της Ένωσης,
με σκοπό την κατανόηση του έργου της Αστυνομίας.
* Την προώθηση διεθνών εκδόσεων και την παροχή βοήθειας στη συγκέντρωση βιβλιογραφίας
και εργασιών σε θέματα που σχετίζονται με την Αστυνομία, το Νόμο και το Δίκαιο.
* Την ενεργό συμμετοχή σε κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις ως και προσφορά πολύπλευρης
συνδρομής στο κοινωνικό σύνολο.
* Προσπάθεια ανάληψης διεθνών συνεργασιών με αξιόπιστους φορείς της κοινωνίας των πολιτών
(όπως μη κυβερνητικές οργανώσεις, τοπικούς αναπτυξιακούς φορείς, ΟΤΑ, Πανεπιστημιακά
δίκτυα, αγροτικούς συνεταιρισμούς, φορείς ιδιωτικής πρωτοβουλίας) των αναπτυσσομένων
χωρών, με στόχο την ουσιαστική βελτίωση του οικονομικού και κοινωνικού επιπέδου των κατοίκων
και τη μείωση της φτώχειας.
* Την ανάπτυξη και καλλιέργεια αθλητικού πνεύματος και διοργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων,
ως και την ίδρυση και λειτουργία αθλητικών χώρων.

Προσφέρει:

* Εκπαιδευτικό κέντρο "GIMBORN" στην Γερμανία.
Διοργανώνονται 30-40 επαγγελματικά σεμινάρια κάθε χρόνο τα οποία παρακολουθούν μέλη του
IPA απ' όλες τις χώρες μέλη, με χρηματική επιδότηση στα συμμετέχοντα μέλη της.
* Συνέδρια Νεολαίας.
Μία ετήσια διεθνή συνάντηση για νέους 16-17 χρονών σε διαφορετικό μέρος του κόσμου στην
οποία συμμετέχουν παιδιά μελών της ένωσης για να γνωρίσουν την ιστορία και κουλτούρα της
φιλοξενούσας χώρας να ανταλλάξουν απόψεις σε πολιτιστικά και κοινωνικά θέματα και να
συμμετάσχουν σε αθλητικές και άλλες εκδηλώσεις.
* Ανταλλαγή Επισκέψεων Νέων.
Αυτό το πρόγραμμα προσφέρεται σε νέους ηλικίας 18-25 ετών και αποσκοπεί να βοηθήσει
στην πρακτική εξάσκηση εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας στους οποίους δίνει την ευκαιρία να
ζήσουν σε φιλικό οικογενειακό περιβάλλον και να γνωρίσουν νέα ήθη και έθιμα. Νοείται ότι ο
ενδιαφερόμενος θα ανταποδώσει την φιλοξενία.
* Χώροι Διαμονής. IPA House.
Διάφορα τμήματα διαθέτουν κατάλληλους χώρους διαμονής και φιλοξενίας των μελών. Αυτοί οι
χώροι είναι γνωστοί ως "IPA Houses" και προσφέρονται για διαμονή μελών σε πολύ χαμηλά κόστη
και κάποτε δωρεάν. Διαθέτουν όλες τις ανέσεις είναι ως μικρά ξενοδοχεία και διάφορα τμήματα
διαθέτουν άλλους χώρους διαμονής που προσφέρονται στα μέλη έναντι πολύ χαμηλής αμοιβής.
Υπάρχουν περίπου 70 τέτοιοι χώροι σε 20 χώρες (Γερμανία, Ολλανδία, Σουηδία, Νότιο Αφρική,
Νορβηγία, Ισραήλ, Ελλάδα, Ιρλανδία, Φιλανδία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο,
Πολωνία, Ρουμανία, Ισπανία, Πορτογαλία, Δανία, Ουγγαρία, Βέλγιο, Αυστραλία και Ιταλία).
* Πρόγραμμα αλληλοβοήθειας.
Σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών θεομηνιών κ.λ.π. όπου μέλη χρειάζονται βοήθεια υπάρχει
σχέδιο το οποίο τίθεται σε εφαρμογή και τα διάφορα τμήματα αποστέλλουν στο διεθνή ταμία
εισφορές. Το σύστημα βασίζεται πάνω σε κανονισμούς που επιβλέπει ο πρόεδρος της επιτροπής
για κοινωνικά θέματα.
* Πρόγραμμα ανταλλαγής επαγγελματικών γνώσεων.
Προσφέρεται σε νεαρούς εν ενεργεία αστυνομικούς που τοποθετούνται σε διάφορες αστυνομίες
για να αποκτήσουν εμπειρίες κ.λ.π. το σχέδιο είναι προαιρετικό και διευθετείται μεταξύ εθνικών
τμημάτων.
* Διοργάνωση πολιτιστικών και κοινωνικών εκδηλώσεων.
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Όλα τα εθνικά τμήματα κάθε χρόνο διοργανώνουν τέτοιες εκδηλώσεις με συμμετοχή όλων των
εθνικών τμημάτων.
* Διαγωνισμοί κ.λ.π.
Διαγωνισμοί εκθέσεων ιδεών.
Διαγωνισμοί ζωγραφικής.
Διαγωνισμοί φωτογραφίας κ.λ.π.

Γενικά.

Η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών δεν έχει συνδικαλιστικές ή πολιτικές φιλοδοξίες και εξυπηρετεί
ένα και μόνο σκοπό της εξύψωσης του μορφωτικού επιπέδου των αστυνομικών, την προβολή
του έργου τους σε διεθνή κλίμακα και την ανάπτυξη φιλίας μεταξύ τους. Τα μέλη της ένωσης
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους δωρεάν και πάντοτε κατά τον ελεύθερό τους χρόνο.

Μέλη.

Μέλη μπορούν να γίνουν σπουδαστές των Σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας, Αστυνομικοί εν
ενεργεία ή συνταξιούχοι, Ειδικοί Φρουροί και Συνοριοφύλακες που υπηρετούν στην ΕΛ.ΑΣ.
μετά από πρόταση δύο μελών τα οποία προσυπογράφουν. Επίσης γίνονται δεκτά και εγγράφονται
ως μέλη του εθνικού Τμήματος Αστυνομικοί ξένων τμημάτων εφ' όσον δεν υπάρχει τμήμα της
Δ.Ε.Α. στη χώρα από την οποία προέρχονται. Τα μέλη της ένωσης εφοδιάζονται με ειδικό δελτίο
ταυτότητας. Τα μέλη της ένωσης διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
Α) Τακτικά μέλη Β) Επίτιμα μέλη.

Το Ελληνικό Τμήμα.

* Είναι αναγνωρισμένο νομικό πρόσωπο το οποίο ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1965, διευθύνεται
από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο εκλεγόμενο ανά τριετία από το Πανελλήνιο Συνέδριο και έχει
σε κάθε Αστυνομική Διεύθυνση Τοπική Διοίκηση στην οποία ανήκουν όλα τα μέλη της ένωσης
στην περιφέρεια της οποίας διαμένουν ή υπηρετούν.
* Έχει ιδρύσει μέχρι σήμερα 48 Τοπικές Διοικήσεις στις περιφέρειες ισάριθμων Αστυνομικών
Διευθύνσεων με εγγεγραμμένα μέλη 16.000 αστυνομικούς στην ενέργεια και αποστρατεία.
* Από το έτος 2003 είμαστε "Μη Κυβερνητική Οργάνωση" (Μ.Κ.Ο.), συνεργαζόμαστε με το
Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών υλοποιώντας μέσω της Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής
Συνεργασίας, ανθρωπιστικές δράσεις και προγράμματα στα πλαίσια της Εθνικής Αντιεγκληματικής
Πολιτικής.
* Από το έτος 2005 ενταχθήκαμε ως φορέας στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και στο ειδικό μητρώο
εθελοντικών μη κυβερνητικών οργανώσεων του Υπουργείου Υγείας.
* Έχει ιδρύσει τον λογαριασμό αλληλοβοήθειας μελών του Ελληνικού Τμήματος (Λ.Α.Μ.Δ.Ε.Α.)
ο οποίος παρείχε από 01-01-1995 μέχρι και 31-10-2009 οικονομικές ενισχύσεις στα μέλη του και τις
οικογένειές τους.
* Έχει ιδρύσει (στη θέση του Λ.Α.Μ.Δ.Ε.Α.) το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης του Εθνικού
Τμήματος της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών (Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α.).
* Οι επαφές, συνεργασία, επικοινωνία με την ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, την Πολιτική
ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, τις Μ.Κ.Ο., το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών,
την Ελληνική Κυβέρνηση και τα Πολιτικά Κόμματα, κατατείνουν στην θωράκιση και σχεδιασμό
διευρυμένης δράσης στο Πολιτιστικό και Ανθρωπιστικό πεδίο.
* Η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών ειδικότερα σήμερα αποτελεί την απόδειξη της ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ
για την στροφή με ευαισθησία στην Κοινωνία. Η μόνιμη και συνεχής επιμόρφωση, η ανταλλαγή
στις απόψεις, στις γνώσεις, στις εμπειρίες, στις πολιτιστικές επιρροές, στις ψυχαγωγικές εκδηλώσεις
θα δώσουν διέξοδο, απαντήσεις και νέες προεκτάσεις και πρώτο ρόλο στην Αστυνομία και στους
Αστυνομικούς όλων των βαθμών και θέσεων.
* Είμαστε χρήσιμοι και συμβάλουμε στην καθιέρωση Αξιών Αλληλεγγύης, Αδελφοσύνης, Φιλίας,
Ανεκτικότητας και διάδοσης του Πανανθρώπινου Ελληνικού Πολιτισμού.
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* Έχει από το 1986 ιδιόκτητα γραφεία επί της οδού Ικτίνου 2 (όπισθεν παλαιού Δημαρχείου) στην
Αθήνα 180τ.μ όπου στεγάζονται τα γραφεία του Ελληνικού Τμήματος και της Τοπικής Διοίκησης
Αθηνών.
* Έχει από το 1995 ιδιόκτητο διαμέρισμα 95 τμ στον 2ο όροφο επί της οδού Αχαρνών 21
πολυκατοικίας, στο οποίο λειτουργεί ο πρώτος ξενώνας του Ελληνικού Τμήματος (IPA Houses)
για την διαμονή και φιλοξενία μελών της ένωσης.
* Έχει από το 1996 στην Θεσσαλονίκη ιδιόκτητο διαμέρισμα 100 τμ στον 6ο όροφο επί της οδού
Συγγρού 28 πολυκατοικίας στο οποίο λειτουργεί ο δεύτερος ξενώνας του Ελληνικού Τμήματος
(IPA Houses) για την διαμονή και φιλοξενία μελών της ένωσης.
* Εκδίδει και διανέμει δωρεάν σε 16.000 και πλέον μέλη και μη το περιοδικό "ΝΕΑ Της ΙΡΑ" καθώς
και άλλα έντυπα (ετήσιο ημερολόγιο τοίχου) για την ενημέρωση των μελών της και προβολή της
δραστηριότητάς της.
* Το Ελληνικό Τμήμα έχει ενεργό συμμετοχή σε όλα τα προγράμματα της Διεθνούς Ένωσης
και εκπροσωπείται στη μόνιμη εκτελεστική επιτροπή (ΡΕΒ) από τον κ. Γεώργιο Κατσαρόπουλο
(εκλέχτηκε τον Σεπτέμβριο 2009 με 3ετή θητεία) στη θέση του Διεθνή Γενικού Γραμματέα.

Τοπική Διοίκηση Νομού Θεσσαλονίκης.

Κάντε κλικ στο. www.ipathessaloniki.gr

Κάντε κλικ στο. www.ipathessaloniki.gr

* Ιδρύθηκε το έτος 1982 και από το έτος 2007 είναι αναγνωρισμένο νομικό πρόσωπο (δικό της καταστατικό,
Α.Φ.Μ., Ασφαλιστική Ενημερότητα κ.λ.π.).
* Διαχειρίζεται τον ξενώνα (ΙΡΑ Ηouses) ιδιοκτησίας του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος, ο οποίος βρίσκεται
επί της οδού Συγγρού 28. Αρμόδιος διαχειριστής έχει οριστεί ο Γενικός Γραμματέας της Τοπικής Διοίκησης
I.P.A. Θεσσαλονίκης και Ταμίας του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος της I.P.A.
κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος τηλ. 6975905020.
* Εκδίδει κάθε τρεις (3) μήνες, σε 6.000 αντίτυπα, το περιοδικό "Δύναμη" το οποίο διανέμει εντελώς δωρεάν
στα μέλη της, καθώς και σε αναγνώστες που το ζητούν από διάφορα μέρη της χώρας και το εξωτερικό.
* Έχει τον δικό της ιστοχώρο στο www.ipathessaloniki.gr στον οποίο προβάλλεται το έργο της Τοπικής
Διοίκησης και επιπλέον φιλοξενούνται δραστηριότητες άλλων Τοπικών Διοικήσεων, ψυχαγωγικά και
επίκαιρα θέματα αστυνομικού ενδιαφέροντος, καθώς και άρθρα συναδέλφων για θέματα που έχουν
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα μέλη μας.
* Έχει προβεί τα τελευταία χρόνια σε αξιόλογες συναντήσεις με την Πολιτική, Στρατιωτική και Θρησκευτική
ηγεσία (πρόεδρο Ελληνικής Δημοκρατίας, Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, Πρόεδρο Ελληνικής Βουλής,
Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, Υπουργούς και Βουλευτές, την πρέσβυρα της OUNESCO και πρόεδρο του
ιδρύματος ΕΛΠΙΔΑ κ. Μαριάνα Βαρδινογιάννη, κ.α.).
* Διοργανώνει - συμμετέχει σε Ημερίδες και άλλες εκδηλώσεις, με έντονο Κοινωνικό ενδιαφέρον.
* Διοργανώνει Φιλικές Συναντήσεις των Προεδρείων Τοπικών Διοικήσεων I.P.A. Χώρας, με σκοπό την
ανταλλαγή απόψεων και την σύσφιξη σχέσεων φιλίας και συνεργασίας.
* Διοργανώνει σπουδαίες εκδρομές στο εσωτερικό και το εξωτερικό για τα μέλη της.
* Διοργανώνει εκδηλώσεις για τα παιδιά των μελών, αλλά και τα κακοποιημένα και ορφανά παιδιά διαφόρων
ιδρυμάτων του Νομού Θεσσαλονίκης (παιδικό χωριό sos, παπάφειο, φιλοξενείο κ.α.).
* Υποδέχεται και φιλοξενεί συναδέλφους με τις οικογένειές τους, από την Ελλάδα, αλλά και άλλες χώρες,
σε συνεργασία και με το Ελληνικό Εθνικό Τμήμα I.P.A.
* Στηρίζει ηθικά και υλικά άλλους Συλλόγους και Φορείς, που σκοπό έχουν την επαγγελματική ανάπτυξη
των Αστυνομικών, αλλά και την δημιουργία φιλικής συνεργασίας και κοινωνικοποίησης.
* Τα τελευταία χρόνια, με δυναμικές παρεμβάσεις, προτάσεις και δράσεις στα πλαίσια της φιλίας,
έδωσε το έναυσμα για επανεκκίνηση και ανάταση του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος I.P.A.

Στην σελίδα 3 του περιοδικού «Δύναμη» μπορείτε να ενημερωθείτε για την σημερινή σύνθεση του
Διοικητικού Συμβουλίου της Τοπικής Διοίκησης I.P.A. Νομού Θεσσαλονίκης.
Τα γραφεία της Τοπικής Διοίκησης IPA Νομού Θεσσαλονίκης, βρίσκονται στον 5ο όροφο του Αστυνομικού
Μεγάρου Θεσσαλονίκης - Μοναστηρίου 326, τηλ. 2310 388195, fax.2310 776414,

e-mail: VASILAKIS.H@HOTMAIL.COM , site: WWW.IPATHESSALONIKI.GR
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Οι άγνωστες παγίδες
μικροβίων μέσα στο σπίτι.
Γεώργιος Λαμπάδας
Αντιπρόεδρος Τ.Δ. IPA Νομού Θεσσαλονίκης
george.lamp@hotmail.com

Παγίδες μικροβίων και αλλεργιογόνων μέσα στο σπίτι είναι πολλά «αθώα» αντικείμενα καθημερινής
χρήσης, από τα μαξιλάρια και τα «τηλέφωνα» του ντους έως τα σφουγγαράκια της κουζίνας και τις
οδοντόβουρτσες.
Το μπάνιο, με την υγρασία, τους υδρατμούς και την τουαλέτα, αποτελεί το δωμάτιο με τον μεγαλύτερο
κίνδυνο μικροβίων, Η κρεβατοκάμαρα, όμως, είναι η πιο πλούσια πηγή αλλεργιογόνων μέσα στο σπίτι.
Ποικίλα μικρόβια ζουν και βασιλεύουν μέσα στο σπίτι: «Ορισμένα από αυτά (σταφυλόκοκκος, ψευδομονάδα,
μύκητες, λεγιονέλλα) μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις (ανοσοκαταστολή: μειωμένη άμυνα του οργανισμού)
να αποτελέσουν αιτία σοβαρής νόσησης». Μπορεί να προκαλέσουν πνευμονία, λοιμώξεις μαλακών μορίων
ή μικροβιαιμία.
Ευαίσθητα άτομα είναι κυρίως τα βρέφη, οι ηλικιωμένοι, οι ανοσοκατασταλμένοι άνθρωποι (με λευχαμία, καρκινοπαθείς, νεφροπαθείς, μεταμοσχευμένοι). Οι ειδικοί
συμβουλεύουν πώς να καθαρίζετε σωστά τα αντικείμενα του σπιτιού και πότε να τα αντικαθιστάτε:
ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ: Τα μαξιλάρια διπλασιάζουν το βάρος τους μέσα σε τρία χρόνια λόγω των ακάρεων (των
μικροσκοπικών αλλεργιογόνων μικροοργανισμών) που αναπτύσσονται στο εσωτερικό τους, σύμφωνα με τη
Βρετανική Αλλεργιολογική Εταιρεία. Αυτό μπορεί να πυροδοτήσει ή να επιδεινώσει τη ρινίτιδα, το άσθμα
και το έκζεμα και να ευαισθητοποιήσει τους ανθρώπους στο συνάχι και στην ιγμορίτιδα.
«Το πάνω ένα τρίτο του κρεβατιού είναι η πιο πλούσια πηγή ακάρεων στο σπίτι». «Τα ακάρεα... κοιμούνται
μαζί μας, καθώς τρέφονται από τα επιθήλια και την υγρασία του σώματός μας», «Να καλύπτετε τα μαξιλάρια
με τις καπιτονέ θήκες που υπάρχουν στο εμπόριο (και να τις πλένετε στους 60 βαθμούς Κελσίου) ή με ειδικές
θήκες με πλαστικοποιημένο ύφασμα». «Τα μαξιλάρια συνιστάται να μη χρησιμοποιούνται από περισσότερα
του ενός ατόμου, να πλένονται αν αλλάξουν χρήστη και να γίνεται τακτική αλλαγή μαξιλαροθήκης». ΝΑ
ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΕ: Κάθε δύο χρόνια.
ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ: Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Γούστερ στη Βρετανία ανέλυσαν δέκα συνηθισμένες
κουβέρτες και ανακάλυψαν ότι περιείχαν πάνω από 20.000 ακάρεα της οικιακής σκόνης, μαζί με βακτήρια
και σπόρους μυκήτων.«Τα αλλεργικά άτομα πρέπει να τις αποφεύγουν ή να τις καλύπτουν με ειδικές θήκες
από πλαστικοποιημένο ύφασμα». Μην κάνετε κατάχρηση ακαρεοκτόνων προϊόντων, γιατί «συνήθως
αυτά περιέχουν χημικές ουσίες, των οποίων δεν γνωρίζουμε τις μακροπρόθεσμες συνέπειες, ενώ μπορεί
να επιβαρύνουν την αναπνοή, ιδίως σε άτομα με άσθμα», «τα αποτελεσματικότερα ακαρεοκτόνα είναι
τα ρεύματα αέρα και η ηλιακή ακτινοβολία, όπως έκαναν σε παλαιότερες εποχές που έβγαζαν στον ήλιο
μαξιλάρια, σεντόνια και κουβέρτες. Γι' αυτό να αερίζετε πολλές φορές το σπίτι κάθε μέρα και οπωσδήποτε
νωρίς το πρωί». Οι κουβέρτες πρέπει να πλένονται κάθε έξι μήνες. Τα σεντόνια, οι μαξιλαροθήκες και οι
παπλωματοθήκες πρέπει να πλένονται μία φορά την εβδομάδα σε νερό θερμοκρασίας 55 - 60°C (τα ακάρεα
αρχίζουν να νεκρώνονται μετά τους 35 βαθμούς Κελσίου). ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΕ: Κάθε πέντε χρόνια.
ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΕΣ: Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ διαπίστωσαν σε μελέτη τους ότι
μια μέση οδοντόβουρτσα περιέχει περίπου 10 εκατομμύρια μικρόβια(σταφυλόκοκκου, στρεπτόκοκκου, Ε.
Coli,μυκήτων κάντιντα κ.α.). Τα μικρόβια αυτά μπορεί να μεταδοθούν από το στόμα σε όλον τον οργανισμό,
προκαλώντας καρδιοπάθεια, εγκεφαλικό επεισόδιο και χρόνιες λοιμώξεις. «Οι οδοντόβουρτσες και τα
ξυραφάκια πρέπει να είναι αυστηρά προσωπικά για τον κίνδυνο ιογενών λοιμώξεων (ηπατίτιδας, AIDS,
γρίπης)». ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΕ: Κάθε τρεις μήνες.
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ΣΑΝΙΔΕΣ ΚΟΠΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: Μια μέση σανίδια κοπής στην κουζίνα έχει 50 φορές περισσότερα
βακτήρια από όσα το κάθισμα της λεκάνης στην τουαλέτα, σύμφωνα με το Συμβούλιο Υγιεινής της
Βρετανίας. Αυτό συμβαίνει γιατί οι άνθρωποι καθαρίζουν συχνά την τουαλέτα, αλλά δεν κάνουν το ίδιο
στις σανίδες κοπής. Να καθαρίζετε τις σανίδες με αντιβακτηριακό υγρό και μετά με καυτό νερό.
Να έχετε άλλες σανίδες για τα ωμά κρέατα, άλλες για λαχανικά και άλλες για το ψωμί.«Για τα νωπά κρέατα
και τα λαχανικά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται γάντια και να αποθηκεύονται σε σακούλες από νάιλον και
όχι χάρτινες», «Θα πρέπει να υπάρχει στην κουζίνα ξεχωριστός χώρος καθαρισμού για τα λαχανικά και τα
κρέατα και να χρησιμοποιείται ξεχωριστό μαχαίρι για καθένα από τα δύο». ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΕ: Κάθε
τρία χρόνια ή νωρίτερα εάν έχουν φθαρεί.
ΣΤΡΩΜΑΤΑ: Ένα μέσο στρώμα κρεβατιού περιέχει πάνω από 10.000 ακάρεα οικιακής σκόνης. Κάθε
βράδυ εκκρίνουμε μισό περίπου λίτρο υγρασίας, σύμφωνα με τους επιστήμονες του ύπνου, που θρέφουν τα
ακάρεα των στρωμάτων.«Αφού τινάξετε το στρώμα και το λιάσετε επί αρκετή ώρα, να το καλύψετε με τα
καπιτονέ καλύμματα του εμπορίου και – εάν είστε αλλεργικός – και με τις ειδικές θήκες με πλαστικοποιημένο
ύφασμα, ώστε να υπάρχει φραγμός με το σώμα». ΠΑΛΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΕ: Κάθε πέντε χρόνια. Εάν
τα καλύπτετε και τα καθαρίζετε κάθε εβδομάδα, κάθε δέκα χρόνια.
ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ: Το σφουγγαράκι της κουζίνας για το πλύσιμο των πιάτων έχει
«ανακηρυχθεί» σε αρκετές έρευνες το πιο μολυσμένο αντικείμενο του σπιτιού! Μελέτη στο Πανεπιστήμιο
της Αριζόνας έδειξε ότι τα περισσότερα σφουγγαράκια κουζίνας κατακρατούν μεγάλο αριθμό βακτηρίων
(όπως E. Coli και σαλμονέλα) και τα μεταδίδουν από επιφάνεια σε επιφάνεια. Η πορώδης φύση τους, σε
συνδυασμό με τη μόνιμη υγρασία, καθιστούν τα σφουγγάρια ιδεώδες έδαφος για ανάπτυξη βακτηρίων.
Μελέτη από το Πανεπιστήμιο της Φλόριντας βρήκε ότι, εάν βάλετε τα σφουγγαράκια (υγρά) επί δύο λεπτά
στον φούρνο μικροκυμάτων στην υψηλότερη θερμοκρασία, σκοτώνετε το 99% των βακτηρίων. Οι ερευνητές
πιστεύουν ότι είναι η υψηλή θερμοκρασία και όχι η ακτινοβολία που σκοτώνει τα μικρόβια. Συνιστούν
επίσης να χρησιμοποιείτε ξεχωριστά σφουγγαράκια για κάθε εργασία στην κουζίνα (άλλο λ.χ. για τα πιάτα
και άλλο για τους πάγκους εργασίας). ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΕ: Κάθε μήνα.
ΤΗΛΕΦΩΝΑ» ΝΤΟΥΣ: Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Κολοράντο στις ΗΠΑ εξέτασαν τηλέφωνα
ντους από εννέα αμερικανικές πόλεις και βρήκαν ότι το 30% από αυτά είχαν ένα μυκοβακτηρίδιο που μπορεί
να προκαλέσει μια μορφή πνευμονίας. Eπιπλέον, διαπίστωσαν ότι τα πλαστικά «τηλέφωνα» φιλοξενούσαν
περισσότερα μυκοβακτηρίδια από τα μεταλλικά. ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΕ: Δύο φορές τον χρόνο.
ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ: «Τα φίλτρα του νερού κατακρατούν και συγκεντρώνουν μικρόβια και γ' αυτό πρέπει
να αλλάζονται συχνά, διαφορετικά γίνονται επικίνδυνα». ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΕ: Σύμφωνα με τις
προδιαγραφές τους.
ΑΛΛΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ :
ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ: Οι κουρτίνες παγιδεύουν το δικό τους μερίδιο σκόνης, ιδιαίτερα εάν είναι μάλλινες ή
βελούδινες. «Να προτιμάτε κουρτίνες από υφάσματα που μπορεί να πλυθούν σε καυτό νερό (60 βαθμούς
Κελσίου)»,«Τις ελαφρές κουρτίνες επίσης μπορείτε, ανοίγοντας τα παράθυρα, και να τις ξεσκονίζετε και να
τις τινάζετε κάθε μέρα έξω».
ΧΑΛΙΑ: Τα παχιά χαλιά, οι μοκέτες από τοίχο σε τοίχο και οι φλοκάτες συγκεντρώνουν πολλά ακάρεα.
Τα χαλιά γενικά συγκεντρώνουν έως και 100 φορές μεγαλύτερα επίπεδα αλλεργιογόνου απ' ό,τι το γυμνό
πάτωμα. Να προτιμάτε, ιδιαίτερα στις κρεβατοκάμαρες, μικρά και λεπτά χαλιά. «Εάν μάλιστα υπάρχει
αλλεργικό άτομο στην οικογένεια, το δωμάτιό του δεν πρέπει να έχει καθόλου χαλί ή να έχει έναν πλαστικό
διάδρομο», «Μια καλή λύση είναι οι... κουρελούδες, γιατί μπορούν εύκολα να τιναχθούν έξω και να
πλυθούν».
ΨΥΓΕΙΟ: Όταν το ψυγείο δεν καθαρίζεται καλά ή οι τροφές δεν αποθηκεύονται σωστά, μπορεί να
προκληθούν αλλεργίες ή τροφικές δηλητηριάσεις. Μην αφήνετε τρόφιμα στο ψυγείο για μεγάλα χρονικά
διαστήματα (τα μαύρα στίγματα πάνω στις ντομάτες είναι μύκητες). Οι ειδικοί της Κλινικής Μάγιο
συμβουλεύουν να τοποθετείτε χωριστά τα μαγειρεμένα τρόφιμα από τα ωμά. Να καθαρίζετε κάθε εβδομάδα
τα ράφια και τα συρτάρια από τα υπολείμματα τροφών με σαπούνι και ζεστό νερό.
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ: Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Αριζόνας βρήκαν πρόσφατα ότι το 50%
των ηλεκτρικών σκουπών περιέχουν βακτήρια κοπράνων, το 13% μάλιστα με το επικίνδυνο E. Coli. Γι' αυτό
συνιστούν να ψεκάζετε τη βούρτσα της σκούπας με αντιβακτηριακό σπρέι μετά τη χρήση της (τα βακτήρια
μπορεί να επιβιώσουν μέσα στη σκούπα πέντε ημέρες αφότου αδειάσετε τη σκόνη και τα σκουπιδάκια).
«Καλύτερες είναι οι ηλεκτρικές σκούπες που τραβούν τη σκόνη μέσα σε κάδο με νερό», .«Εκείνες με τις
σακούλες αφήνουν τη σκόνη με τα αλλεργιογόνα να διασπείρεται στον αέρα».
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ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΛΑΪΚΩΝ ΕΚ - ΦΡΑΣΕΩΝ
ΧΡΩΣΤΑΕΙ ΤΗΣ ΜΙΧΑΛΟΥΣ Η λαϊκή έκφραση συνδέεται με τη μετεπαναστατική ζωή στο
Ναύπλιο, πρωτεύουσα τότε της Ελλάδας. Συγκεκριμένα, μετά την επανάσταση του 21 υπήρχε στο
Ναύπλιο μια ταβέρνα που ανήκε σε μια γυναίκα, τη Μιχαλού.
Η Μιχαλού είχε το προτέρημα να κάνει «βερεσέδια» αλλά υπό προθεσμία. Μόλις εξαντλείτο η
προθεσμία - και η υπομονή της - στόλιζε τους χρεώστες της με «κοσμητικότατα» επίθετα. Όσοι τα
άκουγαν, ήξεραν καλά ότι αυτός που δέχεται τις «περιποιήσεις» της «χρωστάει της Μιχαλούς».
ΕΦΑΓΑ ΧΥΛΟΠΙΤΑ Γύρω στα 1815 υπήρχε κάποιος κομπογιαννίτης, ο Παρθένης Νένιμος,
ο οποίος ισχυριζόταν πως είχε βρει το φάρμακο για τους βαρύτατα ερωτευμένους. Επρόκειτο
για ένα παρασκεύασμα από σιταρένιο χυλό ψημένο στο φούρνο. Όσοι λοιπόν αγαπούσαν χωρίς
ανταπόκριση, θα έλυναν το πρόβλημά τους τρώγοντας αυτή τη θαυματουργή πίτα - και μάλιστα
επί τρεις ημέρες, κάθε πρωί, τελείως νηστικοί.
ΜΥΡΙΖΩ ΤΑ ΝΥΧΙΑ ΜΟΥ Η φράση προέρχεται από την αρχαία τελετουργική συνήθεια, κατά
την οποία οι ιέρειες των μαντείων βουτούσαν τα δάχτυλά τους σ' ένα υγρό με βάση το δαφνέλαιο,
τις αναθυμιάσεις του οποίου εισέπνεαν καθώς τα έφερναν κατόπιν κοντά στη μύτη τους και μ'
αυτό τον τρόπο έπεφταν σ' ένα είδος καταληψίας κατά την οποία προμάντευαν τα μελλούμενα.
ΤΡΩΕΙ ΤΑ ΝΥΧΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΚΑΒΓΑ Ένα από τα αγαπημένα θεάματα των Ρωμαίων και
αργότερα των Βυζαντινών, ήταν η ελεύθερη πάλη.
Οι περισσότεροι από τους παλαιστές, ήταν σκλάβοι, που έβγαιναν από το στίβο με την ελπίδα
να νικήσουν και να απελευθερωθούν. Στην ελεύθερη αυτή πάλη επιτρέπονταν τα πάντα γροθιές,
κλωτσιές, κουτουλιές, ακόμη και το πνίξιμο.
Το μόνο που απαγορευόταν αυστηρά ήταν οι γρατζουνιές. Ο παλαιστής έπρεπε να νικήσει τον
αντίπαλό του, χωρίς να του προξενήσει την παραμικρή αμυχή με τα νύχια, πράγμα , βέβαια,
δυσκολότατο.
Γιατί τα νύχια των δυστυχισμένων σκλάβων, που έμεναν συνέχεια μέσα στα κάτεργα, ήταν
τεράστια και σκληρά από τις βαριές δουλειές που έκαναν.
Γι' αυτό λίγο προτού βγουν στο στίβο, άρχιζαν να τα κόβουν, όπως μπορούσαν, με τα δόντια τους.
Από το γεγονός αυτό βγήκε κι η φράση «τρώει τα νύχια του για καβγά».
ΜΑΛΛΙΑΣΕ Η ΓΛΩΣΣΑ ΜΟΥ Στη βυζαντινή εποχή υπήρχαν διάφορες τιμωρίες, ανάλογες,
βέβαια, με το παράπτωμα. Όταν π.χ. ένας έλεγε πολλά, δηλαδή έλεγε λόγια που δεν έπρεπε να
ειπωθούν, τότε τον τιμωρούσαν με έναν τρομερό τρόπο. Του έδιναν ένα ειδικό χόρτο που ήταν
υποχρεωμένος με το μάσημα να το κάνει πολτό μέσα στο στόμα του. Το χόρτο, όμως, αυτό ήταν
αγκαθωτό, στυφό και αρκετά σκληρό, τόσο που κατά το μάσημα στο στόμα του πρηζόταν και η
γλώσσα, το ελατήριο δηλαδή της τιμωρίας του, άνοιγε, μάτωνε και γινόταν ίνες-ίνες, κλωστέςκλωστές, δηλαδή, όπως είναι τα μαλλιά. Από την απάνθρωπη τιμωρία βγήκε και η παροιμιώδης
φράση : "μάλλιασε η γλώσσα μου", που τις λέμε μέχρι σήμερα, όταν προσπαθούμε με τα λόγια μας
να πείσουμε κάποιον για κάτι και του το λέμε πολλές φορές.
ΜΟΥ ΕΦΥΓΕ ΤΟ ΚΑΦΑΣΙ Στα Τούρκικα καφάς θα πει κεφάλι, κρανίο. Όταν, λοιπόν, η
καρπαζιά, που έριξαν σε κάποιον είναι δυνατή λέμε :" του έφυγε το καφάσι", δηλαδή, του έφυγε
το κεφάλι από τη δύναμη του κτυπήματος. Το ίδιο και όταν αντιληφθούμε κάτι σπουδαίο, λέμε
:"μου έφυγε το καφάσι" , δηλαδή, μου έφυγε το κεφάλι από τη σπουδαιότητα.
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ΤΟΥΜΠΕΚΙ «Τουμπεκί » λέγεται τουρκικά ο καπνός για τον αργιλέ, που τον κάπνιζαν στα
διάφορα καφενεία της παλιάς εποχής. Τον αργιλέ τον ετοίμαζαν οι «ταμπήδες» των καφενείων
και επειδή αυτοί έπιαναν την κουβέντα κι αργούσαμε τον πάνε στον πελάτη, εκείνος με τη σειρά
του φώναζε: «κάνε τουμπεκί ». Όσοι κάπνισαν ναργιλέ ήταν και από φυσικού τους λιγομίλητοι και
δεν τους άρεσε η «πάρλα», οι φλυαρίες. Με τις ώρες κρατούσαν στα χείλη τους το «μαρκούτσι»
του ναργιλέ, απολαμβάνοντας μακάρια και σιωπηλά το τουμπεκί, που σιγόκαιγε στο λούλα. Και
αν κανείς, που κι αυτός κάπνιζε ναργιλέ δίπλα του, άνοιγε πλατιά κουβέντα, οι μερακλήδες της
παρέας του έλεγαν: « Κάνε τουμπεκί», δηλαδή, κάπνιζε και μη μιλάς. Τώρα για το « ψιλοκομμένο »
τουμπεκί, ήταν η τέχνη του «ταμπή» να του το προσφέρει ψιλοκομμένο, που ήταν και καλύτερο.
ΚΑΘΕ ΚΑΤΕΡΓΑΡΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟ ΤΟΥ Το κάτεργο ήταν ιστιοφόρο πολεμικό ή πειρατικό
πλοίο, με δυο ή τρεις σειρές κουπιών (αργότερα παροπλισμένο και αχρηστευμένο πολεμικό
σκάφος, άλλοτε μόνιμα ελλιμενισμένο που χρησίμευε ως φυλακή καταδίκων, κι άλλοτε ως πλωτός
στρατώνας), επίσης η φυλακή και οι σκληρές καταναγκαστικές εργασίες των φυλακισμένων.
Έτσι, στα μεσαιωνικά χρόνια που χρησιμοποιήθηκαν τα πλοία αυτά, «κατεργάρης» σήμαινε
«κωπηλάτης σε κάτεργο», δηλαδή άνθρωπος που αποτελούσε το πλήρωμα αυτής της πλωτής
φυλακής, κατάδικος συνήθως, αλλά και σε κάποιες περιπτώσεις απλά ο άνθρωπος που δούλευε
σε κάτεργο. Όταν έπεφτε ο αέρας, αλλά το πλοίο έπρεπε να συνεχίσει την πορεία του, η εντολή
που ακουγόταν ήταν: «κάθε κατεργάρης στον πάγκο του», δηλαδή κάθε κρατούμενος να καθίσει
στη θέση του, στους ξύλινους πάγκους του πλοίου, και να πιάσει τα κουπιά. Σήμερα βέβαια που
δεν υπάρχουν αυτές οι πλωτές φυλακές, η φράση διατηρείται αλλά με άλλη σημασία και δηλώνει
την επαναφορά στην αρχική τάξη και στην εργασία μετά από διακοπή ή διάλειμμα.

2η ερμηνεια

Οι γαλέρες της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας (εμείς τη λέμε Βυζαντινή Αυτοκρατορία)
χρησιμοποιούσαν αμοιβόμενα πληρώματα ελεύθερων Ρωμαίων πολιτών, όχι φυλακισμένους.
Υπήρχαν δύο ειδών πληρώματα: οι ναυτικοί, για τους χειρισμούς καταστρώματος και για την ταχεία
προώθηση του σκάφους όταν χρειαζόταν και οι πολεμιστές. Οι δεύτεροι λέγονταν Κασσιδιαραίοι
(από την κασσίδα, προστατευτικό κράνος που φορούσαν την ώρα των επιχειρήσεων) και οι
πρώτοι Κατεργαραίοι γιατί η δουλειά τους, την ώρα της πολεμικής επιχείρησης, ήταν στο κάτεργο,
το αμπάρι του σκάφους όπου και κωπηλατούσαν καθισμένοι σε πάγκους. Σε ώρες σχόλης οι
κατεργαραίοι συνήθιζαν να κάνουν διάφορα καψόνια στους κασσιδιαραίους, που φαίνεται πως
δεν είχαν επιλεγεί ανάμεσα από τους ευφυέστερους πολίτες της αυτοκρατορίας. Έτσι πήρε με τον
καιρό και η λέξη κατεργάρης τη σημερινή της έννοια. Την ώρα όμως της επιχείρησης ακουγόταν
από τον ναύκληρο το πρόσταγμα «κάθε κατεργάρης στον πάγκο του» και φυσικά τέρμα τα
καψόνια.
ΑΥΓΑ ΣΟΥ ΚΑΘΑΡΙΖΟΥΝ; Τη λέμε δε, όταν βλέπουμε κάποιον να γελά χωρίς λόγο και αφορμή.
Μια φορά το χρόνο, οι Ρωμαίοι γιόρταζαν -για να τιμήσουν την Αφροδίτη και το Διόνυσο- μ’ έναν
πολύ τρελό και παράξενο τρόπο: Κάθε 15 Μαΐου, έβγαινε ο λαός στις πλατείες και άρχιζε τον
«πετροπόλεμο» με… αυγά μελάτα! Χιλιάδες αυγά ξοδεύονταν εκείνη την ημέρα για διασκέδαση κι
ο κόσμος γελούσε ξεφρενιασμένα. Τα γέλια αυτά εξακολουθούσαν για βδομάδες ολόκληρες. Στη
γιορτή αυτή δεν έπαιρναν μέρος μονάχα οι πολίτες, που ήταν κατώτερης κοινωνικής θέσης, αλλά
και ανώτεροι κρατικοί υπάλληλοι, στρατηγοί, άρχοντες, Ρωμαίες δεσποινίδες και αυτοκράτορες
καμιά φορά. π. χ. ο «αυγοπόλεμος» ήταν μια από τις μεγάλες αδυναμίες του Νέρωνα, που πετούσε
αυγά στους αξιωματικούς και τους ακόλουθους των ανακτόρων του, χωρίς να είναι η μέρα της
γιορτής των αυγών. Στο Βυζάντιο φαίνεται πως η γιορτή έγινε της μόδας, για πολύ λίγο διάστημα
όμως. Σε πολλά βυζαντινά κείμενα, αναφέρεται συχνά, αλλά μόνο με δύο - τρία λόγια. Έτσι από
το περίεργο αυτό έθιμο - που η αιτία του χάνεται στα βάθη των αιώνων - έμεινε η ερωτηματική
φράση: «αυγά σου καθαρίζουνε;».
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ΤΡΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ
ΟΙ ΓΗΪΝΟΙ
ΠΛΑΝΗΤΕΣ

Ο αριθμός των άστρων στο σύμπαν είχε σοβαρά υποεκτιμηθεί μέχρι σήμερα, καθώς μια νέα
επιστημονική εκτίμηση τριπλασιάζει το πιθανό πλήθος τους. Αυτή η εντυπωσιακή διαπίστωση,
μεταξύ άλλων, σημαίνει ότι μπορεί να είναι τρισεκατομμύρια οι «γήινοι» πλανήτες που περιφέρονται
γύρω από άστρα σε άλλους γαλαξίες, άρα αυξάνει ανάλογα και η πιθανότητα ύπαρξης εξωγήινης
ζωής.
Οι ερευνητές, υπό τον καθηγητή αστρονομίας, Πίτερ βαν Ντόκουμ, του πανεπιστημίου Γέιλ και
τον Τσάρλι Κονρόι του πανεπιστημίου Πρίνστον και του Κέντρου Αστροφυσικής ΧάρβαρντΣμιθσόνιαν των ΗΠΑ, εκτιμούν ότι οι λεγόμενοι «κόκκινοι νάνοι» είναι πολύ πιο κοινά άστρα στο
σύμπαν, από ό,τι πίστευαν ως τώρα οι επιστήμονες και μπορεί να αποτελούν μέχρι και το 80% του
συνολικού πληθυσμού των άστρων.
Οι επιστήμονες, με τη βοήθεια του τηλεσκοπίου Κεκ της Χαβάης, ανέλυσαν το φως που φτάνει
στον πλανήτη μας από μακρινούς ελλειπτικούς γαλαξίες και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι
οι τελευταίοι είναι? «πήχτρα» σε κόκκινα άστρα-νάνους, δηλαδή ήλιους μικρού μεγέθους και
χαμηλής σχετικά θερμοκρασίας.
Γύρω από αυτά τα άστρα, είναι πολύ πιθανό ότι βρίσκονται σε τροχιά τρισεκατομμύρια πλανήτες
σαν τη Γη, όπως είπε ο Ντόκουμ.
Οι κόκκινοι-νάνοι, που έχουν μάζα συνήθως μικρότερη από το ένα τρίτο του δικού μας ήλιου,
εκπέμπουν σχετικά αχνό φως κι έτσι δύσκολα είναι άμεσα ορατοί από τη Γη, όμως η ακτινοβολία
τους επηρεάζει τη συνολικό φως που έρχεται από ένα γαλαξία μέχρι τον πλανήτη μας.
Οι υπολογισμοί των Αμερικανών επιστημόνων δείχνουν ότι αυτό το γαλαξιακό φως «κρύβει» μια
πληθώρα κόκκινων νάνων, άρα και πολλών πιθανών εξωπλανητών γύρω τους.
Η νέα έρευνα δείχνει ότι παλαιότεροι γαλαξίες από το δικό μας, περιέχουν 20 φορές περισσότερους
κόκκινους νάνους, οι οποίοι γενικά έχουν ηλικία μεγαλύτερη των 10 δισεκατομμυρίων ετών.
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Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα

Υπολογίζεται ότι στο δικό μας γαλαξία για κάθε φωτεινό άστρο σαν τον ήλιο μας, υπάρχουν
περίπου άλλοι 100 αόρατοι κόκκινοι νάνοι. Όμως στους μακρινούς και πιο ηλικιωμένους
ελλειπτικούς γαλαξίες (που αποτελούν περίπου το ένα τρίτο του συνολικού αριθμού γαλαξιών
στο σύμπαν), η αναλογία είναι πολύ διαφορετική: για κάθε ένα φωτεινό άστρο σαν τον ήλιο μας,
υπάρχουν 1.000 ή και 2.000 αχνοί κόκκινοι νάνοι.
«Οι κόκκινοι νάνοι υπάρχουν για πολύ καιρό, έτσι ώστε να υπάρχει αρκετός χρόνος για την
εξέλιξη πολύπλοκης ζωής σε πλανήτες γύρω τους. Αυτός ακριβώς είναι ένας λόγος που πολλοί
άνθρωποι ενδιαφέρονται τόσο για αυτό το είδος άστρου», δήλωσε ο Ντόκουμ.
Οι νέες φασματοσκοπικές αναλύσεις του φωτός σημαίνουν επίσης ότι υπάρχει πολύ λιγότερη
σκοτεινή ύλη σε αυτούς τους γαλαξίες σε σχέση με ό,τι νόμιζαν οι επιστήμονες ως τώρα, πράγμα
που από τη μια πλευρά διευκολύνει τα πράγματα, καθώς οι αστρονόμοι ξέρουν πολύ περισσότερα
για τα άστρα παρά για την μυστηριώδη σκοτεινή ύλη.

Κάντε κλικ στο. www.ipathessaloniki.gr

Αν όντως υπάρχουν τριπλάσια άστρα στο σύμπαν και ανάλογα πολύ περισσότεροι πλανήτες, τότε
λύνεται εν μέρει το πρόβλημα της «χαμένης ύλης» του σύμπαντος και οι επιστήμονες δεν χρειάζεται
να καταφύγουν στον ίδιο βαθμό στη σκοτεινή ύλη για να εξηγήσουν τη δομή και συμπεριφορά
του σύμπαντος, όπως δήλωσε ο αστρονόμος Μάρεκ Κουκούλα του Βασιλικού Αστεροσκοπείου
του Γκρίνουιτς στο Λονδίνο.
Από την άλλη όμως, όπως είπε ο Ντόκουμ, οι νέες εκτιμήσεις δημιουργούν πρόβλημα στις μέχρι
τώρα θεωρίες για το πώς σχηματίστηκαν και αναπτύχθηκαν οι γαλαξίες μετά το αρχικό «Μπιγκ
Μπανγκ», καθώς φαίνεται πως οι επιστήμονες είχαν ως τώρα υποεκτιμήσει τη συνολική μάζα των
γαλαξιών, αφού είχαν αφήσει τόσα πολλά άστρα έξω από τους υπολογισμούς τους.

ΤΑΜΕΙΟ Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ
ΕΛΛΗΝΙΚ Ο Υ Τ Μ ΗΜ ΑΤ Ο Σ
ΔΙΕΘΝΟ Υ Σ ΕΝ ΩΣ ΕΩ Σ Α ΣΤ ΥΝΟ Μ Ι ΚΩ Ν

(Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α. – Ν.Π.Ι.Δ.) Ικτίνου 2, 10552 Αθήνα. Tηλ. 210 5227330 e-mail: teaetdea@ipa-gr.gr

Συνάδελφοι.
Επειδή
πολλοί
από
εσάς
επικοινωνείτε με το Προεδρείο της Τοπικής
μας, προκειμένου να ενημερωθείτε για διάφορα
θέματα που αφορούν το νέο Ταμείο, το οποίο
όπως γνωρίζετε αντικατέστησε τον ΛΑΜΔΕΑ,
σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: Το νέο Ταμείο,
Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α., είναι νομικό πρόσωπο
ιδιωτικού δικαίου, με δικό του Καταστατικό και
δική του (προσωρινή) Διοίκηση.
ΠΑΠΑΣ
Στην προσωρινή διοίκηση του νέου ταμείου
ΗΛΙΑΚΗΣ
Βασίλειος
Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α. πρόεδρος ανέλαβε
Ελευθέριος
ο συνάδελφος ΗΛΙΑΚΗΣ τηλέφωνο
6942 058134 και γραμματέας ο ΠΑΠΑΣ Βασίλειος τηλέφωνο 6936 791977 και οι δύο συνάδελφοι
υπηρετούν σε υπηρεσίες της Χαλκιδικής και μπορείτε να απευθύνεστε και σε αυτούς εάν έχετε
απορίες ή ερωτήσεις.
Τα γραφεία του Ταμείου είναι στην Αθήνα – Ικτίνου 2, τηλ. 210 5227330 όπου μπορείτε επίσης
να απευθύνεστε. Διάφορες πληροφορίες, μπορείτε να αντλήσετε και από την ιστοσελίδα μας:
www.ipathessaloniki.gr στην κατηγορία I.P.A. κάνοντας κλικ στην ενότητα Λ.Α.Μ.Δ.Ε.Α. –
Τ.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α.
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΦΩΣ
www.yanniskakanos.gr

"Δύναμη" Κυκλοφόρησε το 11ο τεύχος, διαβάστε το, αξίζει!
Δεν είναι εύκολο νʼ αρθρογραφείς σʼ
αυτή τη χώρα, δημοσιεύοντας θέματα που
αναστατώνουν τους κρατούντες και τους κάθε
λογής μηχανισμούς που θέλουν τη συγκάλυψη
των ενόχων, τη συνέχιση του αναχρονισμού,
του ρουσφετιού, του κομματισμού και πολλών
άλλων προς χάρη προσωπικών φιλοδοξιών και
συμφερόντων. Το περιοδικό, λοιπόν, “Δύναμη”,
που εκδίδει η Διεθνής Ένωση - Τοπικό Τμήμα
Νομού Θεσσαλονίκης – έχοντας διευθυντή
και εκδότη τον πρόεδρο της κ. Ηλία Βασιλάκη
αποδεικνύει ότι θέλει και μπορεί να αντιστέκεται
κόντρα στη θλιβερή πραγματικότητα για ένα
καλύτερο αύριο. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της
ιστοσελίδας του περιοδικού "Δύναμη", είναι
αυτή: www.ipathessaloniki.gr
Ευχαριστούμε, τον καλό φίλο και ιδιοκτήτη της ηλεκτρονικής εφημερίδας «ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΦΩΣ»
των Χανίων Κρήτης κ. Γιάννη Κάκανο, για τα ευμενή σχόλιά του, ως προς το περιοδικό μας
«Δύναμη» και συνιστούμε σε όλους τους αναγνώστες μας, να επισκέπτονται την σπουδαία αυτή
ηλεκτρονική εφημερίδα στην Διεύθυνση: www.yanniskakanos.gr

ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ I.P.A. ΚΟΖΑΝΗΣ

Μιά σπουδαία ημερίδα με θέμα "παρεμβάσεις σε καταστάσεις ενδοοικογενειακής βίας τόσο σε θύματα όσο
και σε θύτες" πραγματοποιήθηκε στις 3 Απριλίου 2011 από την Τοπική Διοίκηση I.P.A. Κοζάνης, σε αίθουσα

της Νομαρχίας Κοζάνης. Ομιλητές στην ημερίδα ήταν: α) Θεόδωρος Κεραμάς - Αστυνόμος Α΄, β) Ζωή
Ταγάρα - Δικηγόρος, γ) Αθηνά Καραμίντζιου - Υπαστυνόμος Α΄, δ) Αθανάσιος Καρανίκος - Ψυχολόγος.

Η ημερίδα ξεκίνησε με χαιρετισμό από την πρόεδρο της Τοπικής Διοίκησης I.P.A. Κοζάνης κ. Φωτεινή
Ρώμα. Συντονιστής της συζήτησης ήταν ο Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων της i.p.a. Κοζάνης κ. ΖΗΚΑΣ

Θωμάς. Η Τοπική Διοίκηση I.P.A. Θεσσαλονίκης, προσκλήθηκε και συμμετείχε με τους: 1) Ηλία Βασιλάκη Πρόεδρο, 2) Βασίλειο Γιαννακόπουλο - Γ.Γραμματέα και Α΄Αντιπρόεδρο Εθνικού Τμήματος, 3) Θεόδωρο
Παυλίδη - Πρόεδρο Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Στην ημερίδα που πλαισιώθηκε από την ολότητα του Διοικητικού Συμβουλίου της i.p.a. Κοζάνης,
συμμετείχαν ο Γενικός Αστυνομικός Δ/ντής Δυτικής Μακεδονίας, ο Αστυνομικός Δ/ντής Κοζάνης, ο

Πρόεδρος του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος i.p.a. κ. Γεώργιος Κατσαρόπουλος, ο Πρόεδρος της Τοπικής

Διοίκησης Αθηνών i.p.a. κ. Ιωάννης Kαραπατάκης, ο Γ. Γραμματέας του ΛΑΜΔΕΑ κ. Κων/νος Θεοχάρης,
η πρόεδρος της i.p.a. Γρεβενών κ. Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου, η Αντιπρόεδρος της Τοπικής Διοίκησης

i.p.a. Φλώρινας κ. Ρώμα, εκπρόσωποι κομμάτων, συλλόγων, λοιποί επίσημοι, πλήθος αστυνομικών και
πολιτών. Την εκδήλωση που είχε τεράστια επιτυχία, κάλυψαν τα Μ.Μ.Ε.
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

International Police Association (I. P.A.)
Σύμβουλος Οικονομικού & Κοινωνικού Συμβουλίου Ο.Η.Ε.
Μη Κυβερνητική Οργάνωση
ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
τηλ. 28210 25714 - 2810 274 147

Οι Τοπικές Διοικήσεις Χανίων – Ηρακλείου
της
Διεθνούς
Ένωσης
Αστυνομικών
(Ι.Ρ.Α.) υλοποιώντας τις αποφάσεις της 2ης
Παγκρήτιας Φιλικής Συνάντησης που έγινε
την 02/04/2011 στο Ηράκλειο, διοργανώνουν
την 1η ποδοσφαιρική συνάντηση το Σάββατο
18/06/2011 και ώρα 19:00 στα Χανιά.
Ο ποδοσφαιρικός αγώνας αυτός αγώνας θα
διεξαχθεί σε γήπεδο της πόλης των Χανίων
«Ελπίς και Νίκη» και θα έχει τρία ημίχρονα.
(Δύο στο γήπεδο, το τρίτο σε ταβέρνα).
Αντίστοιχη ποδοσφαιρική συνάντηση θα
διεξαχθεί αρχές Φθινοπώρου στο Ηράκλειο,
ευελπιστώντας στο μέλλον να λάβει μορφή
παγκρήτιου πρωταθλήματος και γιατί όχι
Πανελλήνιου πρωταθλήματος .
Με αφορμή λοιπόν αυτόν τον αγώνα σας
περιμένουμε, να διασκεδάσουμε στέλνοντας
παράλληλα και το μήνυμα ότι ο αθλητισμός
είναι κάθε τι άλλο, παρά βία.
Ο αθλητισμός είναι ενότητα, συνεργασία
και συμπεριλαμβάνει όλες τις έννοιες που
αποπνέουν το αίσθημα της σύμπνοιας και
της ευγενούς άμιλλας. Διαιτητής της
συνάντησης, ο Πρόεδρος της Τ.Δ. I.P.A. Σάμου κ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Γεώργιος !!

Για την Ι.Ρ.Α. Χανίων – Ηρακλείου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ Ι
Ιωάννης Περράκης - Μανόλης Ζαχαριουδάκης

Ερώτηση που τέθηκε στον Δαλάι Λάμα:
"Τι σας προκαλεί τη μεγαλύτερη έκπληξη στην ανθρωπότητα;"
Η απάντησή του ήταν ως εξής: "Ο άνθρωπος" . Γιατί θυσιάζει την υγεία του για να βγάλει λεφτά.
Ύστερα θυσιάζει τα χρήματά του για να ανακτήσει την υγεία του. Και τότε είναι τόσο ανήσυχος
για το μέλλον ώστε δεν απολαμβάνει το παρόν, και ως αποτέλεσμα αυτός δεν ζει ούτε στο παρόν,
ούτε στο μέλλον και ζει σαν να μη πρόκειται ποτέ να πεθάνει και πεθαίνει χωρίς να έχει ζήσει ποτέ
στην πραγματικότητα.
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ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Ε.Α. Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ
Σωτήριος

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Βασίλειος
Γεν. Γραμματέας

Πρόεδρος

Καλούνται όλοι οι συνταξιούχοι Αστυνομικοί του Νομού Θεσσαλονίκης, να εγγραφούν αμέσως
στην Ένωσή μας.
Οι εγγραφές γίνονται καθημερινά και ώρες 08.00΄- 17.00΄. Ελάτε στα γραφεία μας (Προμηθέως 1
έναντι Δικαστηρίων) έχοντας μαζί σας μια φωτογραφία με στολή, Φ/Α πράξης απόλυσης και 20
ευρώ (10 για εγγραφή και 10 για ετήσια συνδρομή).
Σας περιμένουμε.

Δελτίο Ταυτότητας δύο όψεων, με το οποίο εφοδιάζονται όλα τα μέλη μας.

ΑΝΕΚΔΟΤΟ

Ένας βλάχος που δεν είχε κατέβει ποτέ στην Αθήνα, μαθαίνει απ' τους
συγχωριανούς του, ότι στην Αθήνα τα ταξί... πετάνε!
Μια φορά που έτυχε να κατέβει για δουλειά, παίρνει απ' το Σταθμό Λαρίσης ένα ταξί να τον
πάει στην Λ. Αλεξάνδρας.
Στη Λ. Αλεξάνδρας θέλω να πάω, λέει του ταξιτζή.
Σε ποιό ύψος; τον ρωτάει ο ταξιτζής.
Και ο βλάχος με αγριεμένο ύφος:
Ας τις βλακίες και πέτα χαμηλά!

Κάντε κλικ στο. www.ipathessaloniki.gr
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΑΜΟΥ

Σάμος 28 Μαϊου 2011
Προς: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΙΡΑ:
Κοινοποίηση: Τ.Δ Διοικήσεις, Περιοδικό Νέα της Ι.Ρ.Α, Περιοδικό "ΔΥΝΑΜΗ" Ι.Ρ.Α
Θεσσαλονίκης
Θέμα:27ο Πανελλήνιο Συνέδριο, Συγχαρητήρια στα νέα μέλη του νέου Δ.Σ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ.
Την 30η Απριλίου 2011 έγιναν αρχαιρεσίες της ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ για
το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και της Εξελεγκτικής Επιτροπής του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ από τις οποίες εκλέχθηκαν τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της
Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Όλα ήταν άψογα οργανωμένα από την Τ.Δ Ι.Ρ.Α Κατερίνης , καθώς Σύνεδροι και εκδρομείς
πέρασαν ένα θαυμάσιο πενθήμερο στους πρόποδες του ΟΛΥΜΠΟΥ!!! δίνοντας τα εύσημα στον
πρόεδρο Χρήστο ΔΕΛΑ και τους συνεργάτες του.
Η Γενική Συνέλευση και η διαδικασία των εκλογών κύλισαν ΑΡΙΣΤΑ και σε κλήμα όπως αρμόζει
σε ανθρώπους που υπηρετούν το servo per amikeco .
Συγχαρητήρια στους νέους εκλεγμένους ένοικους της οδού ΙΚΤΙΝΟΥ στους οποίους ευχόμαστε
από καρδίας καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο τους και πιστεύουμε πως αυτό το Δ.Σ είναι ικανό
με τον νέο πρόεδρο Γιάννη ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗ να μην μας απογοητεύσει και να αναβαθμίσει, την
υποβαθμισμένη Ι.Ρ.Α!!! Ακόμα, να εργάζεται ομαδικά το Δ.Σ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ και όχι παραγκίστικα με ξεχωριστές ομάδες όπως γινόταν παλαιότερα και είδαμε
να γίνετε και κατά την πρώτη σας συνάντηση για την κατανομή αξιωμάτων!!!.
Ας ήταν μια παρένθεση μέσα στην έπαρσή σας για προσφορά, που σίγουρα, μόνο, αν εργαστούμε
όλοι μαζί θα ανεβάσουμε ψηλά τον πήχη του servo per amikeco όπως πολύ σωστά το τόνιζε και το
τονίζει ο πρόεδρος της Τ.Δ Θεσσαλονίκης κ. Ηλίας ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ.
Σας ευχόμαστε από καρδίας να πετύχετε στα νέα σας καθήκοντα!! Θα είμαστε κοντά σας για
ότι μας ζητήσετε. Μη ξεχνάτε όμως, ότι, δεν θα σας αφήσουμε στο απυρόβλητο αν, αδρανίσετε
στα ΔΙΚΑΙΑ αιτήματα των Τοπικών Διοικήσεων της ΙΡΑ. Σας ευχόμαστε : Καλές εργασίες με
διαφάνεια σε ότι κάνετε στη νέα τριετία που σας εμπιστεύτηκε η Γ.Σ στο 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο.
Σάμος 28 Μαΐου 2011 - Για την Ι.Ρ.Α. Σάμου - Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γεώργιος Αβραμίδης
ΥΓ. Παράκληση εφόσον επιθυμείτε, να αναρτήσετε την παρούσα στο περιοδικό και στην ιστοσελίδα σας
και να την προωθήσετε με email και σε άλλες Τοπικές που γνωρίζετε, ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Η ΒΑΠΤΙΣΗ ΤΗΣ ΙΩΑΝΝΑΣ

Από αριστερά: Οι γονείς με την νεοφώτιστη
Ιωάννα, δεξιά το ζεύγος των νονών

Την Κυριακή 22 Μαϊου 2011, στον Ι. Ναό
Αγίου Γεωργίου στο Κορδελιό Θεσσαλονίκης,
ο Αντιπρόεδρος της IPA Θεσσαλονίκης κ.
ΛΑΜΠΑΔΑΣ Γεώργιος και η σύζυγός του
Δήμητρα, βάπτισαν την πανέμορφη κορούλα
τους. Το όνομα αυτής.. Ιωάννα.
Νονοί οι: ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ Βασίλειος και η
σύζυγός του Μαρίνα.
Να σας ζήσει παιδιά.
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ I.P.A. 2011

Στην Κατερίνη διεξήχθη φέτος, το Πανελλήνιο Συνέδριο I.P.A. από 27 Απριλίου 2011 έως 1
Μαϊου 2011. Το Συνέδριο φέτος εκτός από απολογιστικό, ήταν και εκλογικό. Στις 28-04-2011 ο
Παγκόσμιος Πρόεδρος κ. ΟΔΥΣΣΕΩΣ Μιχαήλ κήρυξε την έναρξη του Συνεδρίου.
Χαιρετισμό απέδωσαν ο Γενικός Επιθεωρητής ΕΛ.ΑΣ. Βόρειας Ελλάδος Αντιστράτηγος κ.
ΣΕΡΕΤΗΣ Νικόλαος, ο Γενικός Αστυνομικός Δ/ντής Κεντρικής Μακεδονίας Υποστράτηγος
κ. ΚΑΝΑΛΗΣ Βασίλειος και πολλοί άλλοι επίσημοι. Η φιλοξενία ήταν άριστη και αξίζουν
συγχαρητήρια στο Δ.Σ. της IPA Πιερίας.

ΟΔΥΣΣΕΩΣ Μιχαήλ
Παγκόσμιος
Πρόεδρος I.P.A.

ΣΕΡΕΤΗΣ Νικόλαος- Αντιστράτηγος
Γεν. Επιθεωρητής ΕΛ.ΑΣ. Βόρειας Ελλάδος

ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ Ιωάννης
Ο νέος Πρόεδρος του
Ελληνικού Τμήματος I.P.A.

ΚΑΝΑΛΗΣ Βασίλειος – Υποστράτηγος
Γεν. Αστυν. Δ/της Περιφ. Κεν. Μακεδονίας
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Ο κ. Γιώργος ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ, Πρόεδρος της
Τ.Δ. IPA Σάμου, τίμησε με ειδική πλακέτα
την Τοπική Διοίκηση ΙΡΑ Θεσσαλονίκης
για την έκδοση του περιοδικού της,
«ΔΥΝΑΜΗ»!!! Στην φωτογραφία ο πρόεδρος
της Τ.Δ. ΙΡΑ Θεσσαλονίκης κ. Ηλίας
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ παραλαμβάνει την τιμητική
πλακέτα μαζί με τον Γραμματέα της Τοπικής
Διοίκησης I.P.A. Θεσσαλονίκης κ. Βασίλειο
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ.

Στις 05 Μαϊου 2011 συγκροτήθηκε σε Σώμα
το νέο Δ.Σ. του Ελληνικού Εθνικού
Τμήματος I.P.A.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος: ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ Ιωάννης
Α΄ Αντιπρόεδρος: ΜΑΡΟΥΝΤΑΣ Νικόλαος
Β΄ Αντιπρόεδρος: ΒΑΛΑΤΣΟΣ Βλάσσιος
Γ΄ Αντιπρόεδρος: ΔΕΛΛΑΣ Χρήστος
Γεν. Γραμματέας: ΠΑΠΠΑΣ Βασίλειος
Αναπλ. Γραμματέας: ΚΑΡΚΑΛΗΣ Κυριάκος
Ταμίας: ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος
Αναπλ. Ταμίας: ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ Εμμανουήλ
Υπ. Δημοσίων Σχέσεων: ΣΤΑΣΙΝΟΣ Νικόλαος
Δ/νων Σύμβουλος Δ.Σ.: ΘΕΟΧΑΡΗΣ Κων/νος
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος: ΛΥΤΡΑΣ Κων/νος
Μέλος: ΒΟΓΔΟΣ Ζήσης
Μέλος: ΣΚΑΡΛΙΟΣ Μηνάς

Το εκλεγμένο μέλος του Δ.Σ. και πρώην
Πρόεδρος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος,
την ημέρα της συγκρότησης σε σώμα του νέου
Δ.Σ. (5-5-2011) υπέβαλε την παραίτησή του
!! Στο Δ.Σ. όμως της 8-6-2011 και πριν γίνει η
αναπλήρωσή του, την ανακάλεσε !! Υπεύθυνος
Διεθνών Σχέσεων ορίσθηκε ο κ. ΚΑΡΚΑΛΗΣ
Κυριάκος. Ο Πρόεδρος της Τοπικής Διοίκησης
I.P.A. Νομού Θεσσαλονίκης κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
Ηλίας, επικοινώνησε τηλεφωνικά με όλα τα
νεοεκλεγέντα μέλη του Δ.Σ. και τους ευχήθηκε
να έχουν υγεία και δύναμη για να επιτύχουν
στα καθήκοντά τους.
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INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ – ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ
Σ. ΠΕΤΡΟΥΛΑ 1 – Τ.Κ. 59100 - ΒΕΡΟΙΑ
ΤΗΛ.: 23310 76614 – 76657 – FAX: 23310 25197 - 23333
e-mail : ipaimathias@gmail.com

ΔΕΛΤΙΟ

ΤΥΠΟΥ

Βέροια 01-06-2011

Στα πλαίσια της διοργάνωσης του 27ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Διεθνούς Ένωσης
Αστυνομικών που πραγματοποιήθηκε στην Πιερία, δόθηκε η ευκαιρία, την 30η Απριλίου 2011,
σε εκατόν πενήντα (150) συνέδρους και εκδρομείς να επισκεφθούν αξιοθέατα του Νομού
Ημαθίας.
Στα όρια των νομών Πιερίας – Ημαθίας μέλη της Τ.Δ. Ημαθίας παρέλαβαν τους εκδρομείς
και τους συνόδευσαν καθόλη την παραμονή τους στο Νομό Ημαθίας. Πρώτη στάση η Βεργίνα,
όπου ανακηρύχθηκε Βασιλιάς των Μακεδόνων ο Μέγας Αλέξανδρος.
Εκεί επισκέφθηκαν τους Βασιλικούς τάφους που ανέδειξε ο καθηγητής Μανόλης
Ανδρόνικος. Θαύμασαν τα σημαντικά ευρήματα όπως ολόχρυσες λάρνακες, χρυσά στεφάνια με
φύλλα και καρπούς βελανιδιάς, την ασπίδα, τον θώρακα, τις περικνημίδες του Φιλίππου κ.α
μεγάλης ιστορικής αξίας κτερίσματα. Στη συνέχεια επισκέφθηκαν την πόλη της Βέροιας, η οποία
είναι κτισμένη στους πρόποδες του Βερμίου με πλούσια ιστορία και αξιόλογη αρχιτεκτονική.
Πρώτα επισκέφθηκαν το Βήμα του Αποστόλου Παύλου. Εκεί ιερείς της Ιεράς
Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας ενημέρωσαν τους εκδρομείς για την επίσκεψη
στην πόλη της Βέροιας του Αποστόλου Παύλου. Ακολούθησε ξενάγηση στις παραδοσιακές
γειτονιές τις Βέροιας Μπαρμπούτας, Κυριώτισσας από τα μέλη της Τοπικής Διοίκησης Ημαθίας.
Πριν την αποχώρησή τους οι εκδρομείς απήλαυσαν τον καφέ τους στα γεμάτα νεολαία καφέ της
Βέροιας.
Μεταξύ των εκδρομέων ήταν και ο
Παγκόσμιος Πρόεδρος της ΔΕΑ κ. Οδυσσέος ο
οποίος ευχαρίστησε θερμά την Τ.Δ. Ημαθίας για
την άψογη ξενάγηση των εκδρομέων του 27ου
Συνεδρίου στον Νομό Ημαθίας. Το ίδιο έπραξαν
και οι εκδρομείς, οι οποίοι αποχώρησαν
ενθουσιασμένοι από την επίσκεψή τους στην
Βεργίνα και Βέροια.
-Η Τ.Δ. Ημαθίας αισθάνεται την ανάγκη να
ευχαριστήσει την Ιερά Μητρόπολη Βεροίας,
Ναούσης και Καμπανίας, τον Αστυνομικό
Διευθυντή Ημαθίας κ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Δημήτριο, τους εργαζόμενους στους αρχαιολογικούς
χώρους της Βεργίνας και τους συναδέλφους που συνέδραμαν στην εξυπηρέτηση των
εκδρομέων ελλήνων και αλλοδαπών συναδέλφων του 27ου Συνεδρίου της Δ.Ε.Α.
SERVO

PER

AMIKECO

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

ΣΥΡΣΥΡΗΣ Φώτιος

ΛΙΟΛΙΟΣ Εμμανουήλ

6972713235

6973550716
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ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:

1. Πρόεδρος: ΣΚΡΕΚΑΣ Γεώργιος του Χρήστου
2. Α΄ Αντιπρόεδρος: ΜΗΤΡΑΙΝΑΣ Δημήτριος του Σωτηρίου
3. Β΄ Αντιπρόεδρος: ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ Αλέξανδρος του Δημητρίου
4. Γ΄ Αντιπρόεδρος: ΘΕΟΧΑΡΗΣ Κων/νος του Δημητρίου
5. Γεν. Γραμματέας: ΤΖΕΛΗΣ Αθανάσιος του Δημητρίου
6. Βοηθ. Γραμματέας: ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Γεώργιος του Βασιλείου
7. Ταμίας: ΜΠΑΝΗΣ Αθανάσιος του Θεοδώρου
8. Αναπλ. Ταμίας: ΚΟΥΖΑΣ Γεώργιος του Σπυρίδωνα
9. Αρμόδιος Δημοσίων Σχέσεων: ΝΤΑΛΟΥΚΑΣ Νικόλαος του Γεωργίου

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ I.P.A.
ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:

Πρόεδρος ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ Νικόλαος 6949610020
Α΄ Αντιπρόεδρος ΝΙΚΟΥ Μιχαήλ 6972247321
Β΄ Αντιπρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Παρασκευάς 6972846129
Γ΄ Αντιπρόεδρος ΠΑΣΤΡΩΜΑΣ Σπυρίδωνας 6987156360
Γεν. Γραμματέας ΤΣΙΟΛΑΣ Πέτρος 6975909330
Βοηθ. Γεν. Γραμματέα ΛΑΖΑΡΟΥ Μιχαήλ 6947535313
Ταμίας ΤΟΚΑΤΛΙΔΗΣ Γεώργιος 6948892283
Βοηθός Ταμία ΒΕΝΤΖΙΟΣ Γεώργιος 6972314829
Yπ. Δημ. Σχέσεων ΜΠΙΣΚΟΣ Γρηγόριος 6976558220

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ I.P.A.
ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:

1. Πρόεδρος: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Κων/νιά τηλ. 6944896815
2. Α΄ Αντιπρόεδρος: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Ηλίας
3. Β΄ Αντιπρόεδρος: ΣΑΡΗΠΑΠΑΖΙΔΗΣ Θεόδωρος
4. Γ΄ Αντιπρόεδρος: ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Αριστείδης
5. Γεν. Γραμματέας: ΠΑΥΛΟΓΛΟΥ Ιωάννης
6. Ταμίας: ΚΟΝΤΟΣ Βασίλειος
7. Βοηθ. Ταμία: ΖΥΓΟΛΑΝΗΣ Γρηγόριος
8. Βοηθ. Γραμματέα: ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ Ισαάκ
9. Υπ. Δημ. Σχέσεων: ΝΤΟΜΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος

Κάντε κλικ στο. www.ipathessaloniki.gr
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Εκδήλωση για την Γενοκτονία του
Ποντιακού Ελληνισμού στην Σάμο.
19 Μαΐου : Ημέρα Μνήμης - Ημέρα Χρέους.

Η Τοπική Διοίκηση I.P.A.
Νομού Θεσσαλονίκης,
παρακολουθεί με ιδιαίτερη
ικανοποίηση τις ποικίλες και
πολύπλευρες δραστηριότητες
του επιτίμου μέλους της κ.
ΑΒΡΑΜΙΔΗ Γεωργίου,
Προέδρου της Τοπικής
Διοίκησης I.P.A. Νομού Σάμου
και τον συγχαίρει θερμώς.

Το 1994 η Ελληνική Πολιτεία καθιέρωσε την 19η Μαΐου, κάθε
έτους, ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του
Πόντου.
Ο εορτασμός αυτός έχει σκοπό να τονίσει ιδιαίτερα και να
υπενθυμίζει τα γεγονότα της δραματικής περιόδου 1916 1923 με τους διωγμούς, τη γενοκτονία και των ξεριζωμό των
Ελλήνων του Πόντου από τους Τούρκους που είχαν σαν
αποτέλεσμα να μετατρέψουν το λαό των Ποντίων σε ένα λαό
προσφύγων και διασποράς.
Φέτος, ο εορτασμός από την περιφερειακή Ενότητα ΣΑΜΟΥ
έγινε σήμερα την 22η Μαΐου 2010, ημέρα Κυριακή, σύμφωνα
με το υπ’ αρ. πρωτ. 19181/18-4-2011 έγγραφο του Υπουργείου
Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
Στα πλαίσια των εκδηλώσεων στην Σάμο για την σημερινή
ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου,
έγιναν:
1) Γενικός σημαιοστολισμός από την ογδόη πρωινή ώρα μέχρι
τη δύση του ηλίου της 22ης Μαΐου 2011.
2) Φωταγώγηση όλων των δημοσίων, δημοτικών και
κοινοτικών καταστημάτων και των καταστημάτων των
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Τραπεζών,
από της δύσεως του ηλίου της 22ης Μαΐου 2011 μέχρι τις
πρωινές ώρες της επομένης.
3) Ώρα 11:00: Επιμνημόσυνη Δέηση στο Ηρώων της πόλεως
Σάμου.
4) Αναφώνηση της ημέρας μνήμης από τον πρόεδρο
ποντίων ΣΑΜΟΥ "Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ" κ. Γεώργιο
ΑΒΡΑΜΙΔΗ.
5) κατάθεση στεφάνων από τους:
α) Αντιπεριφερειάρχη Σάμου κ. Θεμιστοκλή
ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΟΥΣ.
β) Εκ μέρους της 79ης ΑΔΤΕ ο Διοικητής πυροβολικού κ.
Δημήτριος ΗΛΙΑΔΗΣ.
γ) Ο Δήμαρχος Σάμου κ. Στέλιος ΘΑΝΟΣ.
δ) Ο επίτιμος Πρόεδρος του Συλλόγου Θρακομακεδόνων
Σάμου κ. Γεώργιος ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ.
ε) Το μέλος του Συλλόγου Ποντίων Σάμου '' Η ΠΑΝΑΓΙΑ
ΣΟΥΜΕΛΑ" και υπεύθυνη εκδηλώσεων για 19η Μαΐου,
ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου
Ελένη ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ.
Στη συνέχεια υπήρξε τήρηση ενός λεπτού σιγής στην μνήμη
των νεκρών και Ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.
Μετά το πέρας των εκδηλώσεων ο πρόεδρος του Συλλόγου
ποντίων ΣΑΜΟΥ "Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ" κ. Γεώργιος
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ
προσέφερε καφέ στους επισήμους, μέλη και φίλους των δυο
Συλλόγων που τίμησαν με την παρουσία τους τις εκδηλώσεις .
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ΚΙΝΗΣΗ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας
Πρόεδρος I.P.A. Νομού Θεσσαλονίκης
Γ. Γραμματέας Συνεταιρισμού Αστυνομικών Θεσσαλονίκης
Εκδότης του περιοδικού "Δύναμη"
Υπεύθυνος της ιστοσελίδας www.ipathessaloniki.com
e.mail: vasilakis.h@hotmail.com
fax. 2310 553430 • τηλ. 2310 553538 • κινητό 6975 905010

Ο θυμός, η αγανάκτηση, η απελπισία, η κούραση, η εξάντληση, το έλλειμμα ηθικού των
συναδέλφων, η οικονομική εξαθλίωση, η καταπάτηση κεκτημένων δικαιωμάτων, είναι τα
σημερινά συναισθήματα που κυριαρχούν στο μυαλό, την ψυχή και την καρδιά των συναδέλφων
μας.
Με νέο νόμο που πρόσφατα έγινε νόμος του Κράτους, προβλέπεται μια νέα διαδικασία εκλογής
των συνδικαλιστών. Κατόπιν αυτών και στην Θεσσαλονίκη ξεκινά από κάποιους εξαιρετικούς
αγωνιστές συναδέλφους, μια κίνηση με την ονομασία ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ, με
σκοπό, έχοντας την δυναμική συμμετοχή όλων των συναδέλφων του Νομού Θεσσαλονίκης,
να επαναφέρουν στην Αστυνομική οικογένεια, την αισιοδοξία για το μέλλον, το χαμόγελο, την
δυναμική επανάκτηση των δίκαιων εργασιακών δικαιωμάτων, την ελπίδα για το αύριο, την
αξιοπρεπή διαβίωση των ίδιων και των οικογενειών τους.

Από την συνδικαλιστική κίνηση των Αστυνομικών Θεσσαλονίκης, ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ
μας υποβλήθηκε αίτημα για την προβολή των θέσεών τους και της ιστοσελίδας τους που σε λίγες
ημέρες τίθεται σε λειτουργία, τόσο από το περιοδικό μας, αλλά και από την ιστοσελίδα μας
www.ipathessaloniki.gr και βεβαίως με ιδιαίτερη ευχαρίστηση ΟΜΟΦΩΝΑ το Δ.Σ. της Ένωσής
μας, έκανε δεκτό το αίτημα αυτό.
Καλό νέο ξεκίνημα και καλή δύναμη, συνάδελφοι.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Η Τοπική Διοίκηση I.P.A. Ν. Θεσσαλονίκης, για την καλύτερη
εξυπηρέτηση των συναδέλφων, με απόφαση του Δ.Σ. όρισε ως υπεύθυνο
εκπρόσωπο για το Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και τον συνάδελφο
ΚΑΤΣΑΟΥΝΙΔΗ Νικόλαο τηλ. 6945813378 που υπηρετεί στην ΔΑΘ/Λέσχη.
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1. ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ
ΤΗΝ Υ.Α.Τ.

ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ Ιωάννης Μέλος Ε.Α.Υ.Ν.Θ. Αντιπρόσωπος Π.Ο.ΑΣ.Υ.
Μέλος Δ.Σ. ΙPA Θεσ/νίκης

Μετά από εκδηλώσεις, πορείες και αθλητικά δρώμενα, που συνοδεύονται
από επεισόδια, με αποτέλεσμα να απαιτείται η επέμβαση της ΥΑΤ, ή μετά
από μεμονωμένα λάθη ανδρών της ΥΑΤ εις βάρος πολιτών, στοχοποιούμαστε
όλοι όσοι υπηρετούμε στην Υπηρεσία αυτή, με αποτέλεσμα να γράφονται
και να ακούγονται για όλους μας απίστευτα πράγματα. Στο παρόν άρθρο θα
αναφερθώ σε μύθους και αλήθειες που έχουν να κάνουν με την Υπηρεσία μας
και ειδικότερα δε με την ΥΑΤ Θεσσαλονίκης.
Μύθος νούμερο 1: Στην ΥΑΤ υπάρχει «έλλειμμα δημοκρατίας». Μια άποψη
που συνοδεύεται από δημοσιεύματα μεγάλων σε κυκλοφορία εφημερίδων που
κάνουν λόγο ότι στην ΥΑΤ υπηρετούν κυρίως «ακροδεξιά στοιχεία», τα οποία
είναι υπεύθυνα για αναίτιους ξυλοδαρμούς πολιτών. Το συμπέρασμα που βγάζει ένας απλός πολίτης από τα
παραπάνω είναι ότι όλοι εμείς, το προσωπικό της ΥΑΤ, είμαστε «επικίνδυνα φασιστοειδή» που σπέρνουμε
τη βία και τον τρόμο. Επίσης τέτοιου είδους απόψεις οπλίζουν το χέρι των λογής ανεγκέφαλων, αφού
έχουν το άλλοθι ότι επιτίθενται σε «φασίστες» και κατά συνέπεια με τη δική τους λογική νομιμοποιούνται
οι αλητείες τους.
Αλήθεια νούμερο 1: Στην ΥΑΤ υπηρετούν άξιοι και ικανοί Συνάδελφοι, άνθρωποι καθημερινοί και
απλοϊκοί, σε μεγάλο ποσοστό φιλήσυχοι οικογενειάρχες, σωστοί επαγγελματίες, φιλότιμοι και με αγάπη
για την Υπηρεσία, την ώρα μάλιστα που η δουλειά μας είναι δυσκολότερη από ποτέ. Στην πλειοψηφία
έμπειροι, με αποτέλεσμα να μειώνονται σημαντικά τα λάθη λόγω απειρίας, καθώς και νεότεροι Συνάδελφοι
υψηλού μορφωτικού και κοινωνικού επιπέδου, που πολλοί απ’ αυτούς σπουδάζουν ταυτόχρονα. Επίσης με
παράδοση στους δημοκρατικούς θεσμούς, κάτι που αποδεικνύεται από το μεγάλο αριθμό Συνδικαλιστών
που έχουν εκλεγεί και εκλέγονται και υπηρετούν στην ΥΑΤ και από τον παραδοσιακά μεγάλο αριθμό των
Συναδέλφων της Υπηρεσίας μας που συμμετέχουν στις εκλογές του Σωματείου μας. Ο χαρακτηρισμός των
«ακροδεξιών» που μας προσάπτουν αποτελεί ένα βολικό στρουθοκαμηλισμό και μια εύκολη δικαιολογία
για τα όποια δυσάρεστα συμβαίνουν. Δεν υπάρχει καμία «ακροδεξιά συνωμοσία» μέσα στην ΥΑΤ και
όσοι ψάχνουν προς αυτή την κατεύθυνση για να επιλυθεί το όποιο πρόβλημα, πάντοτε θα οδηγούνται
σε αδιέξοδο. Το ποιοι είναι αυτοί που μονίμως δημιουργούνε προβλήματα και τι εκπροσωπούνε θα το
αναπτύξω παρακάτω αναλυτικά, γιατί είναι καιρός επιτέλους να ξεμπερδεύουμε με δαύτους.
Μύθος νούμερο 2: Πρέπει να διαλυθεί η ΥΑΤ και να ξανασυσταθεί από την αρχή μια καινούρια Υπηρεσία.
Όταν πονάει το κεφάλι δεν το κόβουμε, αντιθέτως παίρνουμε παυσίπονο για να σταματήσει ο πόνος και
στην συνέχεια ψάχνουμε για την αιτία. Η ΥΑΤ είναι μία από τις αποτελεσματικότερες Υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ
και σ’ αυτό δεν χωράει καμία απολύτως αμφιβολία. Κατά συνέπεια δεν την διαλύεις αλλά την εξυγιαίνεις.
Το πώς θα εξυγιανθεί θα το αναπτύξω κι’ αυτό παρακάτω.
Αλήθεια νούμερο 2: Υπάρχει όντως πρόβλημα με τη συμπεριφορά κάποιων, ελάχιστων εξ’ υμών, προς τους
πολίτες αλλά και προς εμάς τους ίδιους. Πρόκειται για τη θλιβερή μειοψηφία των ΑΝΤΙΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ,
για τους οποίους δεν θα κουραστώ να γράφω ποτέ, μέχρι επιτέλους να εξαλειφθεί το φαινόμενο. Είναι
αυτοί οι λιγοστοί ΑΝΤΙΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ που είναι φορείς αναχρονιστικών νοοτροπιών και απαράδεκτων
αντικοινωνικών συμπεριφορών. Πρόκειται για πραγματικά λίγους που προκαλούν και απασχολούν μονίμως
με τα «κατορθώματά» τους και εξαιτίας τους στοχοποιούμαστε όλοι μας, ενώ στην πραγματικότητα εμείς
πρώτοι απ’ όλους υποφέρουμε από δαύτους. Δεν μπορεί καταγγελίες πολιτών να αφορούν σχεδόν κατ’
αποκλειστικότητα τα ίδια και τα ίδια άτομα. Δεν μπορεί πραγματικά εξαίρετοι Συνάδελφοι να φεύγουν από
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Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα

την ΥΑΤ όχι λόγω της επικινδυνότητας και των δύσκολων συνθηκών εργασίας της Υπηρεσίας μας, αλλά
εξαιτίας της προκλητικής, προβληματικής και αντικοινωνικής συμπεριφοράς των ΑΝΤΙΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ
εναντίον τους και εναντίον των πολιτών. Δεν σας κρύβω ότι ο βασικότερος λόγος που θέλησα κι εγώ να
φύγω από τη διμοιρία μου στην οποία βρισκόμουν από το 2003 ήταν αυτός ο ΑΝΤΙΣΥΝΑΔΕΛΦΙΣΜΟΣ
και αντιεπαγγελματισμός των ολίγων που μάλιστα όχι μόνο δεν καταδικαζόταν αλλά επιβραβεύονταν
κιόλας. Ενώ φαίνεται να μιλάω γενικά στην πραγματικότητα μιλάω όσο πιο συγκεκριμένα μπορώ και αυτοί
στους οποίους αναφέρομαι πιστεύω ότι αναγνωρίζουν τον εαυτό τους στο όρο ΑΝΤΙΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ. Όσο
χρησιμοποιούσαμε την τακτική της απομόνωσης σε τέτοιες συμπεριφορές η κατάσταση ελεγχόταν. Από
κάποια στιγμή και μετά τα πράγματα ξέφυγαν, γιατί αυτοί οι λιγοστοί ΑΝΤΙΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ λειτουργώντας
ως κλίκα και άλλοτε εκφοβίζοντας, άλλοτε συκοφαντώντας, άλλοτε εκμεταλλευόμενοι τον παρορμητισμό
των νεότερων Συναδέλφων, έχοντας πολλές φορές και την «ευλογία» «κάποιων», που κανονικά έπρεπε να
τους συμμαζεύουν, προσφέροντας σ’ αυτούς τους «κάποιους» άλλου είδους «υπηρεσίες», αναλαμβάνοντας
το ρόλο του «δεκανικιού» και του «στεγανού», χρησιμοποιώντας αυτό το απερίγραπτο «η δουλειά σου είναι»
κάθε φορά που καταπατούνταν τα εργασιακά μας δικαιώματα, κατάφεραν αναίσχυντα και προκλητικά να
κάνουν ότι θέλουν. Άμα στα παραπάνω προσθέσουμε και μία μεγάλη δόση συμπλεγμάτων κατωτερότητας,
τότε έχουμε ένα εκρηκτικό μίγμα, το οποίο έρχεται στο φως της δημοσιότητας πότε- πότε, εκθέτοντας μας
όλους. Δυστυχώς αυτοί οι ΑΝΤΙΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ, ωσάν τα βαμπίρ, αντλούν λόγο ύπαρξης από τα κάθε
λογής επεισόδια, όντας όντα αντικοινωνικά. Αποτελούν τους εχθρούς της πολυπόθητης ενότητας και κάθε
λογής συλλογικότητας. Δεν διστάζουν να διατρανώνουν τα πολιτικά- κομματικά τους πιστεύω, που κάθε
άλλο παρά «ακροδεξιά» είναι, και τις διασυνδέσεις τους, αφήνοντας να εννοηθεί ότι έχουν και κάλυψη για
όσα κάνουν. Αυτή είναι η πραγματική αιτία του «πονοκεφάλου» και δεν χρειάζεται κανένα «κεφάλι» να
κοπεί για να περάσει. Το μόνο που χρειάζεται είναι να απομονώσουμε αυτές τις συμπεριφορές και να μπουν
στη θέση τους οι κάθε λογής ΑΝΤΙΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ και τότε σαν θρασύδειλοι που είναι θα σταματήσουν
επιτέλους τη δράση τους.

2. ΟΙ ΛΥΚΟΙ ΝΤΥΘΗΚΑΝ ΠΡΟΒΑΤΑ!!
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, το γεγονός ότι έχει απαξιωθεί
ο Συνδικαλισμός των Αστυνομικών στη Θεσσαλονίκη
αποτελεί κοινή διαπίστωση. Δυστυχώς καθημερινά
γίνομαι δέκτης έντονων παραπόνων από το σύνολο των
Συναδέλφων για πράξεις ή παραλήψεις «συνδικαλιστών»
που δυσφημίζουν και αμαυρώνουν το Συνδικαλιστικό μας
κίνημα. Στη συνείδηση των Συναδέλφων κάποια ονόματα
«συνδικαλιστών» έχουν αποτυπωθεί με τα μελανότερα
χρώματα και εκπροσωπούν τον καιροσκοπισμό, το βόλεμα,
τον άκρατο κομματισμό, την αντισυναδελφικότητα, την αλαζονεία κτλ. Το ποιοι είναι αυτοί το ξέρετε
σχεδόν όλοι. Η οργή και η αγανάκτηση έχει οδηγήσει πολλές και πολλούς από εσάς στη διαγραφή από
το Σωματείο. Κάποιοι άλλοι τους στολίζετε καθημερινά με «κοσμητικά επίθετα» για τα καμώματά τους.
Και οι δυο παραπάνω συμπεριφορές είναι λάθος. Η σωστότερη επιλογή είναι να τους καταψηφίσετε,
κάτι που είναι και το πιθανότερο να γίνει στις επόμενες εκλογές. Αυτό το γνωρίζουν όλοι αυτοί στους
οποίους αναφερόμαστε και προκειμένου να επιβιώσουν συνδικαλιστικά, θα προσπαθήσουν να φανούν
μετανιωμένοι για τα λάθη τους, αλλιώτικοι από παλιά ή θα προσπαθήσουν να καλυφθούν πίσω από
ηχηρούς τίτλους και φανταχτερά ονόματα, σαν το λύκο που ντύνεται πρόβατο για να μπει στο μαντρί.
Προσέξτε λοιπόν τους λύκους που ντύθηκαν πρόβατα! Είναι οι ίδιοι που άμα τους ξαναεκλέξετε θα
συνεχίσουν να είναι βολεμένοι, στην υπηρεσία του κόμματος, καβάλα στο καλάμι και φορείς του
χειρότερου αντισυναδελφισμού.

- 27 -

ΚΑΤΙ….ΚΙΝΕΙΤΑΙ !!!
ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ Δημήτριος
π. Πρόεδρος Ε.Α.Υ.Ν.Θ.
π. Μέλος Εκτ. Γραμ. Π.Ο.ΑΣ.Υ. Μέλος Δ.Σ. της
Ε.Α.Υ.Ν.Θ. 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

Ξεκίνησε , έστω και μετά το «πείραγμα» των Ισπανών, η αποκαναπεδοποίηση των ελλήνων.
Ο κόσμος άρχισε να γεμίζει τις πλατείες διαμαρτυρόμενος κυρίως για την οικτρή οικονομική
κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει σήμερα μετά από σωρεία λανθασμένων πολιτικών επιλογών
και πρακτικών από την μεταπολίτευση μέχρι τώρα. Ο «εύκολος στόχος» φαίνεται να χόρτασε
ύπνο και πλέον άρχισε να κινείται, αυτό φυσικά δεν άρεσε στην κρατούσα τάξη και η προσπάθεια
απαξίωσης όλου αυτού του κινήματος ξεκίνησε συντονισμένα και «προσεκτικά» από τα φερέφωνα
και τα γνωστά παπαγαλάκια της.
Η μεγάλη αδυναμία αυτής της ξεπερασμένης και παρακμιακής αντίληψης διαχείρισης της
εξουσίας που οδήγησε τα πράγματα στη σημερινή τους κατάντια φαίνεται να υπάρχει και στον
τρόπο που αντιμετωπίζουν και αναλύουν αυτό το νέο φαινόμενο για τα ελληνικά μεταπολιτευτικά
δεδομένα. Οι εποχές που μεγάλες κοινωνικές ομάδες θεωρούνταν δεδομένες για κάποιους
πολιτικούς σχηματισμούς το πράγμα δείχνει να έχουν περάσει ανεπιστρεπτί. Ο μπαμπούλας της
προηγούμενης γενιάς σήμερα έχει ξεπεραστεί από τα πράγματα και πλέον δεν μπορεί να κάνει
τη «δουλειά» του, άσε που και αρκετοί από τους επαναστάτες και πρωτοστατούντες της εποχής
εκείνης σήμερα συντάσσονται πολύ φωναχτά με τις επιταγές αυτών που οικοδομούν την Ευρώπη
των τραπεζών και όχι την Ευρώπη των Λαών και της Αλληλεγγύης. Οι εξελίξεις είναι τέτοιες
και τόσο μεγάλες που έχουν προσπεράσει πλέον κάθε προσπάθεια απόκρυψης της αλήθειας και
κάθε προσπάθεια συγκάλυψης του οτιδήποτε θα ήταν επιζήμιο για το σύνολο και «επωφελές» για
κάποιους. Στην εποχή που η ταχύτητα της πληροφορίας είναι προσόν για τους «απόκληρους»
αυτής της κοινωνίας και σαφές μειονέκτημα για τους «διαχειριστές» της εξουσίας θα ήταν κάτι
παραπάνω από ουτοπία από τη μεριά τους να μην περιμένουν κάποια αντίδραση όσο και αν τα
συντεταγμένα με αυτούς Μ.Μ.Ε. φροντίζουν νυχθημερόν να «βομβαρδίζουν» το ανυποψίαστο
κοινό με ισχυρές δώσεις τρόμου και φόβου. Ίσως να τους διέφυγε στη σύλληψη - πρόβλεψη ο
τρόπος και η ένταση της αντίδρασης του κόσμου καθώς το στοιχείο του αιφνιδιασμού είναι πάντα
υπαρκτό και το έχει η άλλη πλευρά. Η επίδραση από το δηλητήριο που φρόντισαν με «χειρουργική
ακρίβεια» να διοχετεύσουν στο μυαλό και τη ψυχή του κόσμου για να τον «υποτάξουν» στα δικά
τους θέλω και πρέπει έχει αρχίσει και χάνει την ισχύ του καθώς, το αντίδοτο που δεν είναι άλλο
από την «γνώση» και την «ενημέρωση» αρχίζει σιγά σιγά και μέρα με τη μέρα να αποκαθιστά τις
ζωτικές λειτουργίες μιας σκεπτόμενης κριτικά κοινωνίας. Παντού πλέον άρχισαν να ακούγονται
και άλλες φωνές, να διατυπώνονται και διαφορετικές απόψεις από τις μέχρι τώρα, να υπάρχει
αντίλογος και ενημέρωση για ότι βιώνει η κοινωνία, ο πνευματικός κόσμος όχι στο σύνολό του
αλλά κάποιοι από αυτούς πλέον βρήκαν βήμα για να απευθυνθούν στο λαό παρουσιάζοντάς του
την αλήθεια και την επιστημονική τεκμηρίωση, και όχι τη στρατευμένη στην εξουσία άποψη. Ο
κόσμος άρχισε να σκέφτεται ουσιαστικά και όχι μοιρολατρικά για ότι του συμβαίνει, κατάλαβε πως
αν αυτός δεν σκύψει πρώτος πάνω από το πρόβλημά του δεν θα μπορέσει ποτέ να ορθοποδήσει,
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Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα

και αυτό θα συμβεί μόνο αν αντιδράσει απέναντι σε ότι του δημιουργεί αυτό το κακό. Αυτή η
λαίλαπα μέσα στην τόση δυστυχία που έφερε έκανε και ένα καλό, έβγαλε μεγάλο κομμάτι του
κόσμου από την επήρεια του ψευτοευδαιμονισμού στην οποία είχε περιέλθει επαναφέροντάς το
στην πραγματικότητα και αναγκάζοντάς το να δει και να συμμετέχει στη συνολική εικόνα του
κάδρου και όχι να αποτελεί το πορτραίτο μιας κατεστραμμένης κοινωνίας. Ο κόσμος σε ευρωπαϊκή
πλέον κλίμακα φαίνεται να διατρανώνει με σθένος την αντίθεσή του στην πολύ άσχημη οικονομική
κατάσταση κυρίως που του δημιουργεί πρόβλημα επιβίωσης ζητώντας αλλαγή πολιτικής η οποία
θα δίνει προτεραιότητα στον άνθρωπο και όχι στους αριθμούς. Η επαναφορά αιτημάτων όπως
η εργασία ,η παιδεία , η διαφάνεια, η ισονομία κλπ φανερώνει πως υπάρχει και κρίση αξιών μιας
και μάλλον τίποτε δεν στήθηκε σε στέρεες και ηθικές βάσεις. Επειδή όμως στη δημοκρατία δεν
υπάρχουν αδιέξοδα αν και κάποιοι το θυμούνται όποτε τους συμφέρει, τα πράγματα θα μπουν
σε μια σειρά όπως ο κόσμος θα απαιτήσει. Τίποτε μπορεί να μη μοιάζει με το χθες, αυτό όμως
δεν πρέπει να σταθεί εμπόδιο στην κίνηση προς τα εμπρός, με δύναμη, ψυχή και καθαρή ματιά
στο μέλλον πρέπει να αντιμετωπιστεί απ΄όλους σαν μια γροθιά η τωρινή κατάσταση και πάντα
έχοντας ως κυρίαρχη σταθερά πρώτα την επιβίωση και προκοπή του κόσμου και μετά όλα τα
άλλα. Η πείνα είναι κακός σύμβουλος.

ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ Ιωάννης Μέλος Ε.Α.Υ.Ν.Θ.
Αντιπρόσωπος Π.Ο.ΑΣ.Υ. Μέλος Δ.Σ. ΙPA Θεσ/νίκης
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Ο Συνδικαλισμός των Αστυνομικών στη Θεσσαλονίκη, όπως τον ξέρουμε σήμερα, έχει φτάσει
σε αδιέξοδο, από το οποίο δεν μπορεί να ξεφύγει με την μορφή που έχει σήμερα. Αδυνατεί να
κατανοήσει τα πραγματικά προβλήματα των Συναδέλφων, δεν προτείνει λύσεις, δεν διεκδικεί
και το πιο ανησυχητικό έχει γίνει ταυτόσημος με τον χειρότερο κομματισμό. Οι υπαίτιοι της
«αποτυχημένης συνταγής» είναι γνωστοί και θα προσπαθήσουν να μας προσφέρουν την
«ξαναζεσταμένη σούπα» τους σαν κάτι «καινούριο» αλλάζοντας απλώς εξωτερική εμφάνιση.
Από την άλλη ανάμεσά μας κάνει αισθητή την παρουσία του, όπως έχω ξαναγράψει και παλαιότερα,
ένα κλίμα ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ, το οποίο καθημερινά αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη ΔΥΝΑΜΙΚΗ,
χωρίς όμως να μπορεί να εκφραστεί έως τώρα και να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στο χώρο του
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ. Όλους όσους μας εκφράζει αυτό το κλίμα ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ δηλώνουμε
οτι ΔΕΝ ΑΝΕΧΟΜΑΣΤΕ πλέον πρόσωπα και καταστάσεις που ευθύνονται για το αδιέξοδο και
την κατάντια του Συνδικαλιστικού Κινήματος της Πόλης μας. Είναι καθημερινά τα φαινόμενα
της σκληρής κριτικής προς εκείνους τους «συνδικαλιστές» που είναι οι υπαίτιοι της κατάστασης,
που μάλιστα πολλές φορές λαμβάνει ακραίες μορφές. Η πιο ακραία και πλέον λανθασμένη μορφή
είναι η διαγραφή από το Σωματείο. Στην κρίσιμη στιγμή που βρισκόμαστε χρειαζόμαστε όλοι
και δεν περισσεύει κανένας! Χρειάζεται να ενωθούμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ και να μετατρέψουμε τη
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ σε ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ που θα πρωταγωνιστεί
στις εξελίξεις για ένα Σωματείο ΔΥΝΑΤΟ, ΠΕΡΗΦΑΝΟ, ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟ!
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ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ενημερώνουμε όλους τους συμμετέχοντες στην έκταση 108 στρεμμάτων στην περιοχή
Αλατόστρατα Γερακινής Χαλκιδικής (αγορά τέλη 2002), ότι εξαιτίας ορισμένων που αδιαφορούν να
τακτοποιήσουν εκκρεμότητες, κυρίως τεχνικές όπως προσέλευση στα γραφεία του Συνεταιρισμού
για να λάβουν οδηγίες, αλλά και κάποιοι που εξακολουθούν να οφείλουν χρήματα (για την
νομικοτεχνική επεξεργασία) που η συντριπτική πλειοψηφία κατέβαλε, το έργο δυστυχώς ΔΕΝ
μπορεί να συνεχιστεί και υπάρχει κίνδυνος αορίστου αναβολής αυτού.
Μετά το τέλος του Καλοκαιριού, ο Συνεταιρισμός θα καλέσει νέα Γενική Συνέλευση των ιδιοκτητών
της έκτασης, για ενημέρωση αλλά και για να ληφθούν νέες αποφάσεις σχετικά.

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ "ΚΑΛΥΒΑ" ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η κατασκήνωση βρίσκεται σε απόσταση 92
χιλιομέτρων από την Θεσσαλονίκη, στην
Μεταμόρφωση Χαλκιδικής. Είναι πευκόφυτη
έκταση 150 στρεμμάτων εντελώς παραλιακή.
Απέχει 1.000 μέτρα από το χωριό.
Η κάθε κατασκηνωτική περίοδος διαρκεί 22
ημέρες και η τιμή για τα παιδιά των Αστυνομικών
(με την επίδειξη του Δελτίου Ταυτότητας) είναι
πεντακόσια (500) ευρώ συμπεριλαμβανομένου
και του Φ.Π.Α.
Α΄περίοδος: 17-06-2011 έως 09-07-2011
Β΄περίοδος: 09-07-2011 έως 31-07-2011 Γ΄περίοδος: 31-07-2011 έως 22-08-2011
Για περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία Θεσσαλονίκης: Αγίας Σοφίας 46 τηλ. 2310 261025 και
2310 264202 Υποκατάστημα Μεταμόρφωσης Χαλκιδικής τηλ. 23750 61340 και 23750 61240
site: http://www.kalivas.net/gr/index2.php
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ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ E.E. KAI E.A. ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ 1 Τ.Κ. 546 27 ΤΗΛ.2310 553538 • FAX.2310 553430

Νέα ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ 2011 - 2012

Α΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ
1)
2)
3)

1 ευρώ μηνιαίο πάγιο!!!

ΔΩΡΕΑΝ απεριόριστη ενδοεπικοινωνία.
ΔΩΡΕΑΝ 25 ώρες μηνιαίως προς σταθερά
ΔΩΡΕΑΝ 130 SMS κάθε μήνα, προς όλα τα δίκτυα.

Τελική τιμή 2,88 ευρώ (ΦΠΑ, τέλη κινητής και 1,50 € συνδρομή στον Συνεταιρισμό ).

Β΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ

1)
2)
3)
4)

12 ευρώ μηνιαίο πάγιο!!!

ΔΩΡΕΑΝ 25 ώρες μηνιαίως προς όλη την WIND
ΔΩΡΕΑΝ 7 ώρες μηνιαίως προς σταθερά.
ΔΩΡΕΑΝ 200 λεπτά μηνιαίως προς COSMOTE – VODAFONE
ΔΩΡΕΑΝ 130 SMS κάθε μήνα προς όλα τα δίκτυα.

Τελική τιμή 18,03 ευρώ (ΦΠΑ, τέλη κινητής και 1,50 € συνδρομή στον Συνεταιρισμό).

29
ευρώ μηνιαίο πάγιο!!!
ΔΩΡΕΑΝ 25 ώρες μηνιαίως προς όλη την WIND

Γ΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ
1)
2)
3)
4)

ΔΩΡΕΑΝ 7 ώρες μηνιαίως προς σταθερά.
ΔΩΡΕΑΝ 5 ώρες μηνιαίως προς COSMOTE – VODAFONE
ΔΩΡΕΑΝ 130 SMS κάθε μήνα προς όλα τα δίκτυα.

Τελική τιμή 41,45 ευρώ (ΦΠΑ, τέλη κινητής και 1,50 € συνδρομή στον Συνεταιρισμό).

ΚΑΙ ΣΤΑ ΤΡΙΑ (3) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΥΝ:
1)Επιδοτήσεις έως 25% εφόσον παραμείνουν και την επόμενη χρονιά.

α. 100 ευρώ σε μετρητά σε σύνδεση που θα έχει ετήσια κίνηση 400 +ευρώ.
β. 200 ευρώ σε μετρητά σε σύνδεση που θα έχει ετήσια κίνηση 800 +ευρώ.
γ. 300 ευρώ σε μετρητά σε σύνδεση που θα έχει ετήσια κίνηση 1.200 +ευρώ.
2) 50 % φτηνότερα ΙΝΤΕRΝΕΤ ADSM (για όσους αιτηθούν) σε κινητό - laptop.
3) ΙΝΤERNET ADSM 1 GB και με στικάκι για το laptop, με πάγιο 7,50 ευρώ+ΦΠΑ
4) Web n mail 600 με πάγιο 6,10 ευρώ + ΦΠΑ
5) ΔΩΡΕΑΝ φορητότητα κρατώντας το δικό σας νούμερο.
6) Ενιαία χρέωση κλήσεων προς WIND, VODAFONE, COSMOTE , Q-TELECOM και προς σταθερά 0,2 € / λεπτό +ΦΠΑ
7) Ελάχιστη χρέωση προς σταθερά και κινητά 60 δευτερόλεπτα. Η προσφορά απευθύνεται σε συναδέλφους όλης της
χώρας.

Για περισσότερες πληροφορίες να απευθύνεστε στον Συνεταιρισμό
στα τηλέφωνα 2310
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553538 • 6975 909933

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Ε.Ε. ΚΑΙ Ε.Α. ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Λιάνα Δημοπούλου Κωνσταντινίδου
Συμβολαιογράφος
Σαλαμίνος 10 – 5ος όροφος Γωνία Πολυτεχνείου

(έναντι HOTEL ASTORIA)
Τ.Κ. 54625 τηλ.: 2310-524581
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).

ΑΪΒΑΤΖΙΔΗΣ Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Χειρούργος Οδοντίατρος

ΔΕΧΕΤΑΙ:ΠΡΩΪNA ME PANTEBOY (10-1μ.μ.)
ΑΠΟΓΕΥΜΑ:6-9μ.μ.
ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 99, ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑ
(Στάση Αγ. Βαρβάρας)

ΤΗΛ. ΙΑΤΡΕΙΟΥ:2310 907474
ΚΙΝΗΤΟ:6972 997264

ΟΙΚΙΑ:2310 919410

ΕΚΠΤΩΣΗ 15 %

στα ελαστικά μάρκας GOODYEAR,
DUNLOP, SAVA και STARMAXX.
EMM. M. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΖΑΝΤΩΝ
ΟΔΟΣ ΙΩΝΙΑΣ (6º ΧΙΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ)
ΤΗΛ. 2310 754601 • 754602 • 755158
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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.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΑΝΔΡΙΝΟ Α.Ε.
Τιμή Μονόκλινου 40 € και Δίκλινου 45 €.
Η τιμή αυτή δεν ισχύει την περίοδο εκθέσεων.

ΕΓΝΑΤΙΑΣ 29 & ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ 2
ΤΗΛ. 2310-526321 ΕΩΣ 2310-526324
FAX. 2310-526321
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.mandrino.gr
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STOUNTIO Φωτογραφίας Βασίλη Νικολόπουλου
Μοναστηρίου 6 Τηλ.: 2310 544209 Κιν. 6974 161162
www.vnikolopoulos.gr • email: info@vnikolopoulos.gr

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΚΛΙΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ

Γνωρίζεται ότι στο Πευκοχώρι
Χαλκιδικής διατίθενται – ενόψει
των θερινών διακοπών του έτους
2011 καινούρια ενοικιαζόμενα
διαμερίσματα , με air-condition,
τηλεόραση κουζίνα με ψυγείο ,σε
απόσταση 150 μέτρα περίπου από
την θάλασσα;

ΔΙΑΣΤΗΜΑ
01-6 έως 20-6
21-6 έως 05-7
06-7 έως 30-8
01-9 έως.......
Σεζόν Ιούνιο έως Σεπτέμβριο

ΜΟΝΟΧΩΡΑ
(2-3 Ατόμων)
20
30
45
30
1.800 ευρώ

ΔΙΧΩΡΑ
(4 Ατόμων)
30
40
55
40
2.600 ευρώ

Πληροφορίες - κρατήσεις στον κ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Αθανάσιο
Τηλ. και fax: 2310 825317 • Κιν. 6948 374804 • http://filiowikidot.com
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εγνατία 19 - Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2310 522921

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Το ξενοδοχείο ''ΑΙΓΑΙΟΝ'' στην Θεσσαλονίκη, προσφέρει:
Για το χρονικό διάστημα από 1/11/2010 έως 31/12/2011
Δωμάτια μονόκλινα 40 € και Δωμάτια δίκλινα 45 € κατ' άτομο με
πρωϊνό.
Οι τιμές δεν ισχύουν για περιόδους εκθέσεων.
Βασίλης Στεφ. Ραφαηλίδης
Δικηγόρος

Δέσποινα - Σταματία Τσεντούρου

Δικηγόρος

Κομνηνών 20
54624 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 274604 - Κιν.: 6938 326421
Fax: 2310 274604

26ης Οκτωβρίου 8
Θεσσαλονίκη
τηλ:2310 551 455
κιν: 6976 496 743

ΕΚΠΤΩΣΗ 15%

Το συνεργείο αυτ/των παντός
τύπου
του ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΑ Βασίλη
στις Συκιές ΘεσσαλονίκηςΕπταπυργίου 23 Τηλ. 2310 611900
προσφέρει στους Αστυνομικούς
εν ενεργεία και συνταξιούχους,
έκπτωση 15% σε όλες τις εργασίες
και ΔΩΡΕΑΝ αλλαγή λαδιών και
έλεγχο ΚΤΕΟ.

ΕΚΠΤΩΣΗ 15%

• Μαυρομιχάλη 118 l Πολίχνη - τηλ.: 2310 60 70 35
• Μαυρομιχάλη Αρκαδίου & Βοσπόρου 40
τηλ.: 2310 64 32 90
• Εθνικής Αντίστασης - παιδικής χαράς l Νικόπολη
τηλ.: 2310 68 04 43, fax: 2310 02 01 11
w w w. va s i l i s. co m . gr
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Η επιχείρηση ΓΑΒΡΑ Ιωάννη
στις Συκιές ΘεσσαλονίκηςΕπταπυργίου 34
Τηλ. 6932 684953, προσφέρει
σε όλους τους Αστυνομικούς
εν ενεργεία και συνταξιούχους
έκπτωση 15% σε εργασίες
Σιδηροκατασκευών –
Αλουμινοκατασκευών.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ
ΔΩΜΑΤΙΑ
STUDIOS PIERIA
ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΚΟΤΙΝΑΣ
ΠΙΕΡΙΑ
ΤΗΛ 2352091264 - 6977617677
www.studiospieria.com

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Τα Studios Pieria βρίσκονται στην παραλία Σκοτίνας Πιερίας πλαισιώνονται από 20 επιπλωμένα
δωμάτια, κάτω από τον καταπράσινο Όλυμπο, 250 μέτρα από την θάλασσα, στον ίδιο χώρο
υπάρχει Super Market για τις ανάγκες των πελατών του, διαθέτουν Parking, παιδική χαρά, BBQ
Σε κοντινή απόσταση είναι το αρχαίο ΔΙΟΝ, η Βεργίνα, Λιτόχωρο, Μετέωρα και άλλοι
αρχαιολογικοί χώροι.
Για το καλοκαίρι του 2011 προσφέρουν ειδικές τιμές στο Αστυνομικό Προσωπικό.
Τα δωμάτια είναι κυρίως τρίκλινα και διαθέτουν πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα, τηλεόραση,
κλιματισμό, μπαλκόνι.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΡΙΚΛΙΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ
Μάιος – Ιούνιος
25 ευρώ		
Μετά τιμής.
Ιούλιος – Αύγουστος 45 ευρώ
ΚΑΡΚΑΦΙΡΗ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Σεπτέμβριος
25 ευρώ
ΜΑΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΔΙΧΩΡΑ ΔΩΜΑΤΙΑ
Μάιος – Ιούνιος
35 ευρώ
Ιούλιος – Αύγουστος 55 ευρώ
Σεπτέμβριος 		
35 ευρώ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ WIND

Προσοχή: Η Ειδική Εκπτωτική Κάρτα,
χορηγείται μόνο στους συνδρομητές
του εταιρικού μας πακέτου,
της κινητής τηλεφωνίας WIND.

Όλοι οι συνδρομητές του εταιρικού μας
πακέτου wind, μπορούν να ζητήσουν από
τις υπαλλήλους του Συνεταιρισμού μας,
την ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ του
Ιατρικού Διαγνωστικού Κέντρου ΠΛΑΤΩΝ
(Σοφούλη 14 Θεσσαλονίκη
τηλ. 2310 425901- 2310 425030) και να
τυγχάνουν ιδιαίτερα ευνοϊκών εκπτώσεων
επί όλων των εξετάσεων π.χ. για τα
ασφαλισμένα στο Δημόσιο μέλη οικογενειών
των συναδέλφων αντί 25% συμμετοχής,
θα πληρώνουν 10%. Και ακόμη, μεγάλες
εκπτώσεις σε όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες
του πρότυπου ιατρικού διαγνωστικού
κέντρου ΠΛΑΤΩΝ.

Κάντε κλικ στο. www.ipathessaloniki.gr
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Για παιδιά που ξεχωρίζουν

Εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά
που συνδυάζουν την τεχνολογία, την μόρφωση
και τον επαγγελματικό προσανατολισμό.

Για ενήλικες που πρωτοπορούν

Σύγχρονα και εξειδικευμένα εκπαιδευτικά
προγράμματα ενηλίκων. Πιστοποιήσεις που
συνιστούν ανταγωνιστικά προνόμια για κάθε
βιογραφικό.

Το μεγαλύτερο διεθνές δίκτυο εκμάθησης υπολογιστών

Τα Technokids Technoplus, με έδρα τον Καναδά, λειτουργούν σε 29 χώρες του κόσμου όπου εκατομμύρια άνθρωποι
κάθε ηλικίας μαθαίνουν ευχάριστα και αποτελεσματικά τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Εδώ και 10 χρόνια, στην
Ελλάδα, 30.000 σπουδαστές απολαμβάνουν τις δυνατότητες που τους χαρίζει η γνώση υπολογιστών στα Technokids
Technoplus. Οι μικροί διαπρέπουν στο σχολείο και αναπτύσσουν ιδιαίτερες ικανότητες, ενώ οι μεγάλοι έχουν ξεχωρίσει
στη αγορά εργασίας τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, με εφόδιο όχι
μόνο τις γνώσεις τους αλλά και την πιστοποίηση που είναι αναγνωρισμένη από το
Ελληνικό Δημόσιο και το ΑΣΕΠ.
Technokids - Technoplus

Εδικά προνόμια στα μέλη της Ένωσης Αστυνομικών:

- 30% στα εκπαιδευτικά προγράμματα παιδιών και ενηλίκων
- 15% έκπτωση στις πιστοποιήσεις
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Καλαμαριάς

Ανδριανουπόλεως 20
Τηλ.: 2310 431177

ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
ΑΓΓΛΙΚΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ - ΓΑΛΛΙΚΑ - ΙΤΑΛΙΚΑ

Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ

ΕΚΠΤΩΣΗ 10% ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΥΜΦΑΙΟΥ 39 ΕΥΟΣΜΟΣ
ΤΗΛ. 2310 766533
www.e-athanasiadou.gr
e-mail: taxmas@otenet.gr
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Διεύθυνση
Μοναστηρίου 321
Τ.Κ. 54628 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνα
2310 770842 - 6973 022665
Fax 2310 770942
info@talosgear.com
www.talosgear.com
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