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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 13º 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
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Γεώργιος Λαμπάδας
Αντιπρόεδρος

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

Diligence: CHRISTODOULOS V. CRHISTODOULIS - PUBLIC RELATION SECTION IPA

THESSALONIKI

THESSALONIKI – GREECE. Built on the eastern head of the Thermaikos, upon the ancient Thermi, Thessaloniki is a city with a continuous history from the 6th BC. Century. It is generally accepted that the city was founded
by Kassandros, whom Alexander the Great appointed during his absence, "curator" of Makedonian State. Kassandros,
following the death of Alexander the Great, revolted against Olympiada, the mother of Alexander the Great and defeated her. That seems to have created great discontent among Macedonians. In order to appease them, Kassandros
married Alexander’s half sister and gave her name to the town.
First among the Greek Macedonian cities, since it’s birth, almost side by Pella and Aegae, opposite divine Olympus
and the Pierian Mountains where the Muses dueled, grew rapidly in the brilliant Hellenistic period, and later became
a seat for Caesar during the Roman period and God protected city of origin for many saints, until it reached a status of
equal importance with Constantinopole (Symvasilevousa) and legentary fame during the Greek Byzantine Empire.
During the difficult centuries of Turkish domination being comsompolitan and “a melting pot of nations” it preserved
intact its internal Greek soul through the the church and education, highly competent rulers, its martyrs and Macedonian fighters, until it was reborn again in 1912 and continued with new strength its historical purpose in the new
revived Greece and the wider region..
Nowdays Thessaloniki, is a modern city of particular charm with disting signs of its long eventful history and its
cosmopolitan character.
The Arch and the Rotonta with its mosaics. The churches of Agia Sofia, the Achyropoiitos, Osios David, Agioi Apostoloi, Agios Dimitrios, Profitis Ilias, Agios Nikolaos, temples representing all tendencies of Byzantine architecture and
painting as well as Byzantine walls, castles and towers. The White Tower and its twin, the Trigonio. Its great monuments, beautiful churches and castles decorate it since then and its scholars have enlightened with their work and their
immortal light of Christ and Greece many people and nations.
The International Exhibition, a crossroad of nations, for friendship, cooperation and financial development and further
up the University named after Aristotle. Moreover the Modiano Market, the historic district Ladadika (near the port)
that has been converted into entertainment, Mylos a cultural area of events and entertainment, the fully renovated Royal Theater stand out by the waterfront. Also worth visiting is the new impressive building of the music Concert Hall
Thessaloniki puslates with life, the streets are busting with activity. Nikis avenue offers a very pleasant strawl at the
seafront. Thessaloniki market can satisfy any consumers needs.
But there are also places where one can relax…the upper town, another world after the buzz of the city, old neighbourhoods with narrow alleys…
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ,

ΣΕΡΒΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ – ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ I.P.A. ΣΕΡΒΙΑΣ
Στις 25 Αυγούστου 2011, επισκέφτηκε τα γραφεία μας, ο συνάδελφος και μέλος της i.p.a. Σερβίας
κ. Aleksandar Pesic. O συνάδελφος από την Σερβία, επισκεπτόμενος τακτικά την ιστοσελίδα
μας www.iparthessaloniki.gr επικοινώνησε μαζί μας και ζήτησε συνάντηση, η οποία με χαρά
μας έγινε αποδεκτή και πραγματοποιήθηκε. Στα γραφεία της Ένωσής μας, τον υποδέχτηκε ο
Πρόεδρος της Τοπικής μας, μαζί με τον Πρόεδρο της i.p.a. Σάμου κ. ΑΒΡΑΜΙΔΗ Γεώργιο και το
μέλος της Ένωσής μας κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ Δημήτριο.

Αριστερά ο Σέρβος συνάδελφος με τον
Πρόεδρο της I.P.A. Νομού Θεσσαλονίκης

Στο μέσον ο Σέρβος συνάδελφος και
δεξιά ο Πρόεδρος της Τ.Δ. I.P.A. Σάμου

Στον φιλοξενούμενό μας, προσφέρθηκαν αναμνηστικά δώρα, τόσο από τον Πρόεδρο της
Τοπικής μας, όσο και από τον Πρόεδρο της Τοπικής Διοίκησης Σάμου.

Στην συνέχεια το μέλος της Ένωσής μας κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Δημήτριος, ανέλαβε να ξεναγήσει στις
ομορφιές της πόλης μας, τον Σέρβο συνάδελφο ο οποίος στην συζήτηση που είχαν και στην
ανταλλαγή απόψεων και επί επαγγελματικών θεμάτων, ανέφερε ότι ο μισθός ενός Σέρβου
Αστυνομικού με 15 χρόνια υπηρεσίας είναι τριακόσια (300) ευρώ και μαζί με τα επιδόματα
φτάνει μάξιμουμ στα τετρακόσια (400) ευρώ, ενώ οι συνθήκες εργασίας είναι αρκετά δύσκολες,
χωρίς ρεπό και εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας μίνιμουμ 48 ωρών. Μας ευχαρίστησε για την
φιλοξενία και μας προσκάλεσε να επισκεφτούμε την πόλη του, το Zajechar Σερβίας.
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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:..............................................
e-mail: ...............................................................
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

ΕΟΡΤΗ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Με μεγάλη επισημότητα έγινε στις 19-06-2011, 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 Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ
Χριστόδουλος.

XΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Χριστόδουλος
Υπεύθυνος Δημ. Σχέσεων IPA
Νομού Θεσσαλονίκης

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. ΣΕΡΕΤΗ Νικόλαο.
Ακολούθησε χαιρετισμός του Προέδρου της ΄Ενωσης Αστυνομικών εν Αποστρατεία Ν.
Θεσσαλονίκης κ. ΖΑΧΑΡΑΚΗ Σωτηρίου, καθώς και χαιρετισμός του Προέδρου του Συνδέσμου
Αποστράτων Χωρ/κής -ΕΛ.ΑΣ. Ν. Θεσσαλονίκης κ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ Παύλο.
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, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας 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.
- Απαράδεκτη η απουσία της Ένωσης Αξιωματικών Κεντρικής Μακεδονίας και της Ένωσης
Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Θεσσαλονίκης, παρά του ότι προσκλήθηκαν έγκαιρα. Η Ένωση
Αστυνομικών εν αποστρατεία Ν. Θεσσαλονίκης (Προμηθέως 1) απέστειλε και στις δύο αυτές
συνδικαλιστικές ενώσεις έγγραφο διαμαρτυρίας και ζητούσε εξηγήσεις για την μη συμμετοχή
τους, χωρίς όμως (όπως μας ενημέρωσαν) να λάβει μέχρι σήμερα απαντήσεις !!
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ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ
ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΡΙΘ. ΕΓΚΡ. ΠΡΩΤΟΔ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: 8634/2009
Προμηθέως 1 τηλ.2310-553538 fax. 2310-553430 Τ.Κ.54627 Θεσσαλονίκη
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 004 / 2011

Θεσσαλονίκη 13 Iουλίου 2011

ΠΡΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

1) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
2) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
3) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
4) ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
5) ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
6) Π.Ο.ΑΣ.Υ. – Π.Ο.ΑΞΙ.Α.
7) ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΙΣ
ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
8) ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
9) Μ.Μ.Ε.

Πριν από 4 μήνες περίπου, η Διοίκηση του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, με τις ευλογίες των
Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη και χωρίς να προηγηθεί διάλογος με τους
μετοχομερισματούχους, επέβαλε ετσιθελικά μείωση των μερισμάτων κατά 25 % και μάλιστα
αναδρομικά από 1-1-2011. Ταυτόχρονα επιβλήθηκε στους εν ενεργεία αύξηση των κρατήσεων
για λογαριασμό του Μετοχικού Ταμείου Στρατού σε ποσοστό επίσης 25 %.
Και ενώ έστω μετά από τις ετσιθελικές αυτές μειώσεις των μερισμάτων και τις αυξήσεις των
κρατήσεων, οι μερισματούχοι θεώρησαν ότι θα λαμβάνουν στην ώρα τους αυτό το κουρεμένο
μέρισμα, το Μετοχικό Ταμείο Στρατού και οι συναρμόδιοι υπουργοί Άμυνας και Οικονομικών
διέψευσαν τους πάντες. Στις 4-7-2011 το Μ.Τ.Σ. ανακοινώνει ότι λόγω τεχνικών προβλημάτων!
η πληρωμή των μερισμάτων που θα έπρεπε να γίνει στις 5-7-2011, θα γίνει το πιθανότερο στις
11 ή 12-7-2011. Στις 12-7-2011 και ενώ το σύνολο των συνταξιούχων άδικα πηγαινοερχόταν
στις τράπεζες, το Μ.Τ.Σ. με νέα ανακοίνωσή του, κάνει γνωστό ότι δεν υπάρχουν χρήματα!! Και
ότι οι συνομιλίες με τον Υπουργό Οικονομικών είναι σε καλό δρόμο!! Επομένως στην πρώτη
ανακοίνωσή του έλεγε ψέματα!! Ταυτόχρονα, θα πρέπει για άλλη μια φορά να κάνουμε γνωστό
ότι τα Βοηθήματα Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (Β.Ε.Α.), τα χρήματα των οποίων προέρχονται
από κρατήσεις των εν ενεργεία αστυνομικών και στρατιωτικών από την ημέρα γέννησης του
παιδιού, εκκρεμούν αιτήσεις για απόδοση αυτών στους δικαιούχους από τον μήνα Οκτώβριο
2008 !!
Αυτό το Αίσχος, αυτή η προσβολή των συνταξιούχων Αστυνομικών και Στρατιωτικών ΔΕΝ ΘΑ
ΠΕΡΑΣΕΙ ΕΤΣΙ. Να είναι βέβαιοι όλοι για αυτό. Δεν εργάσθηκαν οι συνταξιούχοι μας, 30 και 35
χρόνια σε τρομερές συνθήκες εργασίας, αποδίδοντας από τον πενιχρό μισθό τους κρατήσεις
για να λάβουν αυτά τα ελάχιστα ανταποδοτικά μερίσματα όταν απόμαχοι πλέον προσπαθούν να
Συνέχεια στην επόμενη σελίδα
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Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ Σωτήριος 6975 905031

Ο Γ. Γραμματέας
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος 6975 905020

Κάντε κλικ στο. www.ipathessaloniki.gr

διαβιώσουν με αξιοπρέπεια. Όλες οι δράσεις μας, αποκλειστικό σκοπό θα έχουν την διαφύλαξη
της αξιοπρέπειας των μελών μας, που θίγεται βάναυσα το τελευταίο χρονικό διάστημα από
την Διοίκηση του Μετοχικού Ταμείου Στρατού με τις ευλογίες της Κυβέρνησης. Ο σημερινός
Υπουργός Οικονομικών και Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, γνωρίζει καλά το θέμα του
Μετοχικού Ταμείου Στρατού καθόσον μέχρι πρόσφατα ήταν Υπουργός Εθνικής Άμυνας ! Να
είστε βέβαιοι ότι οι συνταξιούχοι Αστυνομικοί είναι θλιμμένοι αλλά και τρομερά θυμωμένοι.
Καλούμε τους αρμόδιους Υπουργούς, να αναλάβουν τις ευθύνες τους, καθόσον όπως
προαναφέραμε η εκάστοτε Διοίκηση του Μ.Τ.Σ. διορίζεται και ελέγχεται από τον εκάστοτε
Υπουργό Εθνικής Άμυνας.
Καλούμε τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, να προβεί αμέσως σε έντονες διαμαρτυρίες
προς την Κυβέρνηση.
Καλούμε τους Βουλευτές όλων των κομμάτων του Νομού Θεσσαλονίκης, να προβούν αμέσως
σε κατάθεση σχετικών ερωτήσεων στην Βουλή, τις οποίες να κοινοποιήσουν και σε μας για
ενημέρωση των μελών μας.
Καλούμε τις Διοικήσεις των Συνδικαλιστικών Ομοσπονδιών των εν ενεργεία να προγραμματίσουν
δυναμικές κινητοποιήσεις.
Καλούμε τις Διοικήσεις των Ομοσπονδιών – Ενώσεων και Σωματείων των εν αποστρατεία
αστυνομικών, σε συντονισμό κοινών δυναμικών δράσεων με αρχή την ενημέρωση των
Βουλευτών των νομών τους και των εκπροσώπων των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.
Καλούμε τα 700 μέλη μας, αλλά και όλους τους συνταξιούχους Αστυνομικούς, μερισματούχους
του ΜΤΣ, να ευρίσκονται σε ετοιμότητα για δυναμικές κινητοποιήσεις.

To έγγραφο αυτό, αλλά και προσωπικές επαφές του Προεδρείου με τους Πολιτικούς στην
Θεσσαλονίκη, είχαν ως αποτέλεσμα να κατατεθούν δύο σχετικές ερωτήσεις στην Βουλή,
από τους Βουλευτές Θεσσαλονίκης 1) ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ Θεόδωρο της Ν.Δ. στην Β΄ Θεσ/νίκης και
2) ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ Άγγελο του ΛΑ.Ο.Σ. στην Α΄ Θεσ/νίκης.

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Ε.Α. Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Βασίλειος
Γεν. Γραμματέας

ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ Σωτήριος
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.
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ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ
ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΡΙΘ. ΕΓΚΡ. ΠΡΩΤΟΔ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: 8634/2009
Προμηθέως 1 τηλ.2310-553538 fax. 2310-553430 Τ.Κ.54627 Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη 9 Σεπτεμβρίου 2011

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
Εμείς οι Αστυνομικοί εν αποστρατεία, που συγκεντρωθήκαμε σήμερα Παρασκευή 09 Σεπτεμβρίου
2011 στο Άγαλμα Βενιζέλου στην Θεσσαλονίκη, διαμαρτυρόμαστε και καταγγέλλουμε την
Κυβέρνηση, για την άδικη επίθεση που δεχόμαστε, με αποτέλεσμα οι συντάξεις μας, να είναι πλέον
συντάξεις πείνας. Μέσα σε λίγους μήνες, η Κυβέρνηση με αποφάσεις της:
1) Κατήργησε την 13η και 14η σύνταξη, σε όσους είναι κάτω των 60 ετών.
2) Από 1η Αυγούστου 2010, επανέφερε το ΛΑΦΚΑ.
3) Σφυρίζει αδιάφορα για το υπό διάλυση Μετοχικό Ταμείο Στρατού.
Με την κατάργηση της 13ης και 14ης σύνταξης, την εφαρμογή από 1ης Αυγούστου 2010 του ΛΑΦΚΑ,
την αύξηση του ΦΠΑ από 19 σε 23%, την επιβολή άμεσων και έμμεσων φόρων, οι συνολικές ετήσιες
αποδοχές μας μειώθηκαν έως 40%. Ταυτόχρονα το Κράτος αδιαφορεί για την κατάρρευση του
Μετοχικού Ταμείου Στρατού, από το οποίο λαμβάνουμε επικουρική σύνταξη. Για την υπό διάλυση
σημερινή μορφή του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, μόνες υπεύθυνες ήταν και είναι οι εκάστοτε
Κυβερνήσεις, αφού την Διοίκηση του Μ.Τ.Σ. την είχε και έχει, το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης. Το
Κράτος οφείλει να διασφαλίσει νέους κοινωνικούς πόρους αλλά και να επιστρέψει αμέσως τις οφειλές
του, στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού, ώστε και αυτό με την σειρά του, να αποδώσει τα οφειλόμενα
από τριετίας Βοηθήματα Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (Β.Ε.Α.) στους μετοχομερισματούχους του
(οι οποίοι πλήρωναν κάθε μήνα επί δεκαετίες από τον μισθό τους), και να συνεχίσει ομαλά την
λειτουργία του.
Οι Απόστρατοι Αστυνομικοί, νιώθουμε υπερήφανοι, καθώς μετά από 30 και πλέον έτη προσφέροντας
ασφάλεια στην ζωή, την τιμή και την περιουσία των πολιτών, καταφέραμε μέσα από χιλιάδες
κινδύνους, να συνταξιοδοτηθούμε και να διαβιούμε ως πολίτες πλέον αυτής της χώρας.
Εμείς οι απόστρατοι αστυνομικοί δηλώνουμε με σαφήνεια στην Κυβέρνηση, ότι δεν πρόκειται
να μείνουμε απαθείς στην συρρίκνωση του εισοδήματός μας, η οποία αποφέρει δραματική
μείωση του βιοτικού επιπέδου των οικογενειών μας.
Επίσης δηλώνουμε συμπαραστάτες στους αγώνες για τα δίκαια αιτήματα των εν ενεργεία
συναδέλφων μας.

Ο Πρόεδρος
ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ Σωτήριος
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Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος

Π ά μ ε

γ ι α

ο ρ θ ο π ε τ α λ ι έ ς
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

International Police Association (I. P.A.)
Σύμβουλος Οικονομικού & Κοινωνικού
Συμβουλίου Ο.Η.Ε.

Μη Κυβερνητική Οργάνωση

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Αγίου Αρτεμίου 1 Τ.Κ. 716 01 Ν. Αλικαρνασσός
e-mail: ipa_heraklion@hotmailcom - mzax@
otenet.g
2810 274147 - 2810 274062 - 6936 057 082

Πάμε για ορθοπεταλιές (Η ανακοίνωση στο facebook)

Η Τοπική Διοίκηση Ηρακλείου της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών (Ι.Ρ.Α.) δημιουργεί ομάδα φίλων ποδηλάτου
και προσκαλεί τα μέλη της και τους φίλους τους που έχουν ποδήλατο να συμμετέχουν!
Μόνος στόχος της ομάδας είναι η ψυχαγωγία των μελών και να δοθεί μια αφορμή να
ξεσηκωθούμε από την καθιστική ζωή.
Η πρώτη διαδρομή θα αποφασιστεί από τους συμμετέχοντες , δεν υπάρχει αρχηγός
ή ιεραρχία.
Στους συμμετέχοντες θα δοθούν μπλουζάκια με το σήμα της Ένωσης, προσφορά των καταστημάτων VIDEO
LAND, τα οποία θα τα παραλάβουν στην επόμενη συνάντηση και φρέσκοι χυμοί στο τέλος της διαδρομής όπου
αποφασίσουν τα μέλη της ομάδας.
Το ποδήλατο είναι το πλέον οικονομικό μέσο μετακίνησης και το μόνο καύσιμο του είναι η δική μας ενέργεια, η
καλή διάθεση.
Δεν είμαστε επαγγελματίες ποδηλάτες και ούτε πάμε για πρωταθλητισμό ( ποτέ δεν ξέρεις τι ταλέντα θα
ανακαλύψουμε………….). Σημείο συνάντησης οδός Γ. Παπανδρέου αρ. 82 Ηράκλειο. Σας περιμένουμε!!!
Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο τηλ. 2810 274147 • 6936 057082
και στη σελίδα της Ένωσης στο facebook.

Ηράκλειο 16 Αυγούστου 2011

Για την Ι.Ρ.Α. Ν. Ηρακλείου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μανόλης Ζαχαριουδάκης

Η Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων
Όλγα Κασαπάκη

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. 6945 813378
που υπηρετεί στην ΔΑΘ/Λέσχη.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

Καλούνται όλοι οι συνάδελφοι – μέλη της I.P.A.
Νομού Θεσσαλονίκης, που γνωρίζουν σε καλό
βαθμό Ισπανικά, Ιταλικά, Ρωσικά, Πολωνικά,
Ρουμάνικα, Αιγυπτιακά, Γαλλικά, Κινέζικα,
Ιαπωνικά, Κορεάτικα, Ινδικά, να επικοινωνήσουν
με τον Πρόεδρο της Ένωσης κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ Ηλία,
τηλ. 6975 905010 προκειμένου να βοηθούν
μεταφραστικά
στην
υποδοχή-φιλοξενία
συναδέλφων από τις παραπάνω χώρες.
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ΦΙΛΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
των ομάδων I.P.A. ΧΑΝΙΩΝ – I.P.A. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, με πολιτιστικό και φιλανθρωπικό χαρακτήρα
που διοργάνωσε το Σάββατο 18/06/2011 και ώρα 19:00 στα Χανιά η Τοπική Διοίκηση Χανίων ,
υλοποιώντας τις αποφάσεις της 2ης Παγκρήτιας Φιλικής Συνάντησης (02/04/2011 στο Ηράκλειο),
και η οποία διεξήχθη με απόλυτη επιτυχία στο γήπεδο “FAIR PLAY” στον Βλητέ Σούδας Χανίων
σε τρία ημίχρονα. Το τρίτο ημίχρονο παίχθηκε σε παραλιακή ταβέρνα όπου Χανιά η Τοπική
Διοίκηση Χανίων, παρέθεσε δείπνο στους εκλεκτούς και αγαπητούς καλεσμένους της. Οι
ομάδες κέρδισαν από ένα ημίχρονο και στο τρίτο νικητής ήταν η φιλία η αγάπη και η φιλοξενία.
Δηλαδή το “SERVO PER AMIKECO”
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Παράξενα. Περίεργα… κι όμως αληθινά!
1. Το πατρικό όνομα της μητέρας του αστροναύτη Buzz Aldrin, του πιλότου του Apollo 11, που
πάτησε δεύτερος το πόδι του στη σελήνη μετά τον Neil Armstrong, ήταν Moon(Σελήνη).
2. Το πλαγκτόν αποτελεί το 85% όλων των ζώντων οργανισμών στη Γη.
3. Το αρχαιότερο γνωστό λαχανικό είναι ο αρακάς.
4. Για να μπορέσει κάποιος να δει το ουράνιο τόξο, θα πρέπει να έχει γυρισμένη την πλάτη του
στον ήλιο.
5. Οι άντρες της φυλής Walibri στην κεντρική Αυστραλία χαιρετιούνται μεταξύ τους πιάνοντας
ο ένας το **** του άλλου και όχι με την κλασσική χειραψία.
6. Τα σαρκοβόρα ζώα δεν τρώνε άλλο ζώο το οποίο έχει χτυπηθεί από αστραπή.
7. Τα ιγκουάνα μπορούν να αυτοκτονήσουν.
8. Μία βλεφαρίδα ζει περίπου 5 μήνες.
9. Τα κουκούτσια του μήλου περιέχουν κυάνιο.
10. Το νερό που πίνουμε έχει ηλικία 3 δις ετών.
11. Τα πάντα ζυγίσουν 1% λιγότερο στον ισημερινό.
12. Μόνο δύο θηλυκά θηλαστικά έχουν παρθενικό υμένα: οι άνθρωποι και τα άλογα.
13. Τα μυρμήγκια δεν κοιμούνται ποτέ.
14. Τα αντισυλληπτικά χάπια που παίρνουν οι γυναίκες κάνουν και για τους θηλυκούς γορίλλες.
15. Τα πρόβατα που θάβονται από χιονοστιβάδες, μπορούν να επιζήσουν μέχρι και 2
εβδομάδες.
16. Οι φράουλες ανήκουν στην οικογένεια των ρόδων.
17. Απ΄ όλο τον κόσμο, η Σκοτία έχει το μεγαλύτερο αριθμό γεννήσεων κοκκινοτρίχηδων.
18. Κανείς δεν γνωρίζει που είναι θαμμένος ο Μότσαρτ.
19. Οι Εσκιμώοι χρησιμοποιούν ψυγεία για να προστατεύσουν το φαγητό τους από το ψύχος.
20. Το Μπέρμινχαμ στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει 35 χιλιόμετρα μακρύτερο δίκτυο καναλιών από
τη Βενετία.
21. Εάν ένας άντρας της κοινότητας των Άμις έχει γενειάδα, σημαίνει ότι είναι παντρεμένος.
22. Το Μεξικό κάποτε είχε για μία μέρα τρεις Προέδρους.
23. Η εταιρεία Coca-Cola έχει τη μεγαλύτερη κατανάλωση βανίλιας σε όλο τον κόσμο.
24. Εκατομμύρια δέντρα φυτεύονται τυχαία από σκίουρους που θάβουν τους καρπούς και
ξεχνάνε μετά που τους έχουν βάλει.
25. Εννέα από τους δέκα ζωντανούς οργανισμούς ζουν στον ωκεανό.
26. Το κραγιόν περιέχει λέπια ψαριού.
27. Τα φιστίκια είναι ένα από τα συστατικά του δυναμίτη.
28. Οι αγελάδες βγάζουν περισσότερο γάλα όταν ακούνε μουσική.
29. Τα χαρτομάντιλα «Puffs» στη Γερμανία δεν είχαν τις αναμενόμενες πωλήσεις γιατί «puffs»
στα γερμανικά σημαίνει «οίκος ανοχής».
30. Ο μαϊντανός είναι το βότανο που χρησιμοποιείται περισσότερο σε όλο τον κόσμο.
31. Στους ωκεανούς υπάρχει 200 φορές περισσότερος χρυσός, απ' αυτόν που έχει εξορυχτεί
μέχρι στιγμής στο χερσαίο έδαφος.
32. Η πρώτη πτήση των αδερφών Ράιτ ήταν μικρότερη σε απόσταση από το άνοιγμα των
φτερών ενός 747.
33. Η λέξη «War» (πόλεμος) στα σανσκριτικά σημαίνει «Επιθυμία για περισσότερες αγελάδες».
34. Η εθνική ορχήστρα του Μονακό είναι μεγαλύτερη σε αριθμό από το στρατό του.
35. Το 70% όλων των ζωντανών οργανισμών στη γη είναι βακτήρια.
36. Οι αρχές της Ζάμπιας δεν επιτρέπουν στους τουρίστες να φωτογραφίζουν τους Πυγμαίους.
37. Κάθε χρόνο, ο ήλιος χάνει 360 εκατομμύρια τόνους.
38. Στην Κίνα, η νύφη ντύνεται στα κόκκινα.
Συνέχεια στην επόμενη σελίδα
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39. Ο μεγαλύτερος διανομέας παιχνιδιών στον κόσμο είναι τα McDonalds.
40. Τα κάσιους ανήκουν στην οικογένεια των δηλητηριωδών κισσών.
41. Η πεποίθηση ότι υπάρχουν κενά στην ατμόσφαιρα, τιμωρούνταν βάσει εκ κλησιαστικού νόμου με
θάνατο.
42. Τα M&Ms φτιάχτηκαν για να μπορούν οι στρατιώτες να τρώνε σοκολάτα χωρίς να κολλάνε τα χέρια
τους.
43. Οι μοναδικές άγριες καμήλες σε όλο τον κόσμο βρίσκονται στην Αυστραλία.
44. Ο μισός πληθυσμός της Γης έχει δει την ταινία του James Bond.
45. Η αρίθμηση των σπιτιών στους δρόμους του Λονδίνου ξεκίνησε το 1764.
46. Μόνο το 4% των βρεφών γεννήθηκε τη μέρα που είχε προσδιορίσει ο γυναικολόγος.
47. Οι ανθρωπολόγοι γνωρίζουν μία άγνωστη κοινωνία όπου τα παιδιά δεν παίζουν κρυφτό.
48. Τα αναπαραγωγικά όργανα του σαλιγκαριού βρίσκονται στο κεφάλι του.
49. Το 90% των γυναικών που περπατούν μέσα σε ένα πολυκατάστημα, στρίβουν προς τα δεξιά. Κανείς
δεν γνωρίζει, όμως, γιατί.
50. Ένα παιδί μέσης ηλικίας 4 ετών, κάνει γύρω στις 400 ερωτήσεις την ημέρα.
51. Κάθε χρόνο, τα θύματα γαϊδάρων είναι περισσότερα από τα θύματα αεροπορικών δυστυχημάτων.
52. Όσοι πάσχουν από σχιζοφρένεια δεν χασμουριούνται σχεδόν ποτέ.
53. Κάθε χρόνο, ο αριθμός των γεννήσεων στην Ινδία ξεπερνάει τον συνολικό πληθυσμό της
Αυστραλίας.
54. Το σεξ μεταξύ των φιδιών διαρκεί από 6 μέχρι 12 ώρες.
55. Κατά τη διάρκεια της επιστράτευσης στις Η.Π.Α. για τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, υπήρξαν 9
καταγεγραμμένες περιπτώσεις ανδρών με 3 όρχεις.
56. Τα σκυλιά Δαλματίας είναι τα μοναδικά σκυλιά που μπορεί να πάθουν ουρική αρθρίτιδα.
57. Ένας αρουραίος μπορεί να αντέξει περισσότερο χωρίς νερό από μία καμήλα.
58. Η λέξη «Ιμαλάια» σημαίνει «το σπίτι του χιονιού».
59. Στο Βέλγιο, υπάρχει μουσείο φράουλας.
60. Στα κινεζικά, υπάρχει μία λέξη για τις λέξεις «crisis» (κρίση) και «opportunity» (ευκαιρία).
61. Τα άλογα, τα κουνέλια και οι αρουραίοι δεν κάνουν εμετό.
62. Η πρώτη φορά που οι άντρες και οι γυναίκες χρησιμοποίησαν ξεχωριστές τουαλέτες ήταν το 1739,
σε έναν χορό στο Παρίσι.
63. Τα κύματα του ωκεανού μπορούν να ταξιδέψουν με την ταχύτητα ενός jet αεροσκάφους.
64. Το ζώο με τον μεγαλύτερο εγκέφαλο, συγκριτικά με το υπόλοιπο σώμα του, είναι το μυρμήγκι.
65. Το γάλα της καμήλας δεν πήζει.
66. Ο αδερφός του John Wilkes Booth (ο άνθρωπος που δολοφόνησε τον Αβραάμ Λίνκολν) έσωσε
κάποτε τη ζωή του γιού του Αβραάμ Λίνκολν.
67. Η θρησκεία της φυλής των Todas στη νότια Ινδία απαγορεύει στους πιστούς να περάσουν
οποιοδήποτε είδος γέφυρας.
68. Κάθε χρόνο στις Η.Π.Α., τα ελάφια σκοτώνουν περισσότερους ανθρώπους από οποιοδήποτε άλλο
ζώο.
69. Οι αγελάδες ακούν χαμηλότερες και ψηλότερες συχνότητες από αυτές που μπορούν να ακούσουν
οι άνθρωποι.
70. Κάθε δευτερόλεπτο, παράγονται και καταστρέφονται 15 εκατομμύρια αιμοσφαίρια στον
ανθρώπινο οργανισμό.
71. Η Κίνα χρησιμοποιεί κάθε χρόνο 45 δισεκατομμύρια chopsticks.
72. Η αυτοκινητοβιομηχανία Mitsubishi κυκλοφόρησε το μοντέλο «Pajero» χωρίς να γνωρίζει ότι η
λέξη «Pajero» στα ισπανικά σημαίνει «αυνανιστής».
73. Οι χήνες συχνά ζευγαρώνουν μία φορά και για μια ζωή και μπορούν να πεθάνουν, κυριολεκτικά,
από τη στεναχώρια τους όταν πεθάνει το ταίρι τους.
74. Ο ήχος που κάνουν οι καταρράκτες της Victoria ακούγεται σε απόσταση 64 χλμ.
75. Η λέξη «Κυριακή» δεν υπάρχει μέσα στην Βίβλο.
76. Περισσότερα χαρτονομίσματα του παιχνιδιού Monopoly τυπώνονται κάθε χρόνο σε όλο τον
κόσμο, συγκριτικά με τα αληθινά χαρτονομίσματα.
77. Στην αρχαία Αίγυπτο, όταν πέθαινε μία γάτα, ο ιδιοκτήτης της ήταν υποχρεωμένος να ξυρίσει τα
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φρύδια του, σε ένδειξη πένθους.
78. Τα κουνούπια ελκύονται περισσότερο από τη μυρωδιά των ανθρώπων που έχουν φάει πρόσφατα
μπανάνα.
79. Οι Η.Π.Α. έχουν περισσότερα μουσικά συγκροτήματα με γκάιντα από τη Σκοτία.
80. Πριν από το 1800, δεν υπήρχε ξεχωριστό παπούτσι για το δεξί και το αριστερό πόδι.
81. Κάθε μέρα, γύρω στους 10 τόνους αστρικής σκόνης πέφτουν στη Γη.
82. Αντίθετα με τους ανθρώπους, τα καναρίνια μπορούν να αναπλάσουν τα εγκεφαλικά τους κύτταρα.
83. Ο εγκέφαλος του διάσημου ζωγράφου Vincent Van Gogh καταστράφηκε από τον υδράργυρο που
ήπιε για να καταπολεμήσει τη σύφιλη.
84. Οι περισσότεροι κακοποιοί που αναφέρονται στη Βίβλο ήταν κοκκινοτρίχηδες.
85. Ένας χιμπατζής μπορεί να μάθει να αναγνωρίζει τον εαυτό του σε έναν καθρέφτη άλλα ένας
πίθηκος δεν μπορεί.
86. Η παγωτοβιομηχανία Ben & Jerrys στέλνει τα απορρίμματά της στις τοπικές φάρμες, για
τροφή στους χοίρους. Οι χοίροι φαίνεται να λατρεύουν όλες τις γεύσεις εκτός από τη «μέντα oreo».
87. Ο αναπτήρας εφευρέθηκε πριν από τα σπίρτα.
88. Άντρες που πάσχουν από μία εξαιρετικά σπάνια ασθένεια μπορούν να θηλάσουν.
89. Καθημερινά, κατά μέσο όρο, 12 νεογέννητα βρέφη παραδίδονται σε λάθος γονείς.
90. Οι σκίουροι δεν παθαίνουν λύσσα.
91. Στην αρχαία Ρώμη, όταν ένας άνδρας κατέθετε στο δικαστήριο, έπρεπε να ορκιστεί στους όρχεις
του.
92. Η μονομαχία στην Παραγουάη είναι νόμιμη, αρκεί και τα δύο μέρη να είναι δωρητές αίματος.
93. Το χτύπημα μίας ενήλικης καμηλοπάρδαλης είναι τόσο δυνατό που μπορεί να αποκεφαλίσει ένα
λιοντάρι.
94. Στη Δανία, τα γουρούνια είναι περισσότερα από τους ανθρώπους.
95. Το γάλα του θηλυκού γαϊδάρου είναι σχεδόν ίδιο με το ανθρώπινο μητρικό γάλα.
96. Η σοκολάτα μπορεί να σκοτώσει τα σκυλιά, καθώς έχει άμεσες επιπτώσεις στον εγκέφαλο και το
νευρικό του σύστημα.
97. Οι σκαντζόχοιροι επιπλέουν στο νερό.
98. Οι χελώνες μπορούν να αναπνεύσουν από τον πρωκτό τους.
99. Οι καμήλες έχουν τρία βλέφαρα.
100. Οι μέλισσες μπορούν να μυρίσουν με τα γόνατά τους.
101. 2.036 πυρηνικές εκρήξεις είχαν γίνει γνωστές μέχρι τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.
102. Όλοι οι άνθρωποι έχουν 4 ρουθούνια.
103. Η ατμομηχανή εφευρέθηκε στην αρχαία Ελλάδα.
104. Ο καφές δεν παρασκευάζεται από κόκκους.
105. Οι φράουλες δεν ανήκουν στην οικογένεια των μούρων.
106. Πάνω από 1 δισεκατομμύρια άνθρωποι σκοτώθηκαν από μαρμότες (αγριοπόντικα).
107. Το μεγαλύτερο πράγμα που μπορεί να καταπιεί μία γαλάζια φάλαινα είναι το γκρέιπφρουτ.
108. Τα δόντια του George Washington ανήκαν πριν σε έναν ιπποπόταμο.
109. Τα παναμέζικα καπέλα προέρχονται από τον Ισημερινό.
110. Οι τάρανδοι ήταν τα πρώτα ζώα που εξημερώθηκαν.
111. Το μπάλσα, ένα φυτό των τροπικών περιοχών της Αμερικής, έχει το ανθεκτικότερo ξύλο απ'
όλα τα φυτά.
112. Η λούφα προέρχεται από τα δέντρα και όχι από τη θάλασσα.
113. Τα καρότα είχαν μοβ χρώμα τον μεσαίωνα.
114. Οι γαρίδες είναι τα πιο θορυβώδη όντα στον ωκεανό.
115. Ο Χίτλερ δεν ήταν χορτοφάγος.
116. Η δροσόφιλα ήταν το πρώτο ζώο που βρέθηκε στο διάστημα.
117. Οι στρουθοκάμηλοι δεν χώνουν το κεφάλι τους στην άμμο.
118. Η μεγαλύτερη κατασκευή στον κόσμο, που έφτιαξε ποτέ άνθρωπος είναι η χωματερή Fresh
Kills στο Staten Island της Νέας Υόρκης.
119. Η ψαλίδα (το ζωύφιο) έχει δύο πέη.
120. Στη Σελήνη, μυρίζει σαν μπαρούτι.
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INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

HELLENIC SECTION - REGION ZAKYNTHOS
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
62 Lomvardou str. - 29100 - Zakynthos Tel.: 26950 24466
Fax.: 26950 24461
Κ.Λομβάρδου 62 - 29100 - Ζάκυνθος Τηλ.: 26950 24466
Fax.: 26950 24461

Ζάκυνθος, 10 Ιουλίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Τοπική Διοίκηση Ι.Ρ.Α. Ζακύνθου διοργάνωσε από 17 έως 21 Ιουνίου 2011 με μεγάλη επιτυχία το 2ο
Διεθνές Τουρνουά Ποδοσφαίρου 5Χ5 «ΝΙΚΟΣ ΓΑΛΥΦΟΠΟΥΛΟΣ», στην μνήμη του αδικοχαμένου από
τροχαίο συναδέλφου μας.
Στη διοργάνωση συμμετείχαν συνολικά δέκα (10) ομάδες από την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό.
Στο Δημοτικό Στάδιο Τσιλιβί τόσο την Κυριακή όσο και την Δευτέρα, ημέρες διεξαγωγής των αγώνων,
βρέθηκαν αρκετοί αστυνομικοί, εκπρόσωποι της Δημοτικής Αρχής αλλά και άλλοι φορείς του Νησιού
μας.

Η μεγάλη νικήτρια της διοργάνωσης ήταν η ομάδα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ζακύνθου. Η
Ζακυνθινή ομάδα έχοντας εξαιρετική αγωνιστική παρουσία και στις δύο ημέρες της διοργάνωσης
κατάφερε να κατακτήσει το τρόπαιο σε έναν δραματικό τελικό, αφού χρειάστηκε η διαδικασία της
παράτασης, για να μπορέσει να βγει νικήτρια κόντρα στην ομάδα της Ι.Ρ.Α. Κεφαλληνίας. Οι νικητές
χρειάστηκε να ξεπεράσουν πρώτα το «εμπόδιο» της ομάδας του Αστυνομικού Τμήματος Λευκού Πύργου
Θεσσαλονίκης, για να βρεθούν στον μεγάλο τελικό με την Κεφαλονιά. Εξαιρετικά τα πήγε και η ομάδα
της Ι.Ρ.Α. Ζακύνθου, η οποία τερμάτισε στη 5η θέση, ενώ ανέδειξε και τον πρώτο σκόρερ του διημέρου,
που ήταν ο προπονητής και παίκτης της ομάδας μας, Παναγιώτης Τρουπιώτης.
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Η τελική κατάταξη των ομάδων έχει ως εξής:
1) Πυροσβεστική Υπηρεσία Ζακύνθου
2) Ι.Ρ.Α. Κεφαλονιάς
3) Α.Τ. Λευκού Πύργου Θες/νίκης
4) Λιμενικό Σώμα Ζακύνθου
5) Ι.Ρ.Α. Ζακύνθου

6) I.P.A. MEDIENSIS Ρουμανίας
7) Ι.Ρ.Α. LASPEZIA Ιταλίας
8) Ι.Ρ.Α. Λάρισας
9) POLICE CLUB Θεσ/νίκης
10) POLICE CLUB Ζακύνθου

Το βράδυ της Δευτέρας, τελευταία ημέρα της διοργάνωσης, παρατέθηκε δείπνο στο φιλόξενο
χώρο του ξενοδοχείου ‘’Strofades’’, όπου και διέμεναν οι αποστολές, με την παρουσία του
Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Ζακύνθου κ.κ. Χρυσοστόμου, του Αντιπεριφερειάρχη Ζακύνθου,
εκπροσώπου της Δημοτικής Αρχής, του Αστυνομικού Διευθυντή Ζακύνθου, του Αστυνομικού
Υποδιευθυντή, του Λιμενάρχη Ζακύνθου, του Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσία Ζακύνθου,
καθώς και πολλών άλλων προσκεκλημένων.
Στην εκδήλωση αυτή ήταν παρών και τιμήθηκε, αφού το Δ.Σ. της Τοπικής μας Διοίκησης με
ομόφωνη απόφασή του τον ανακήρυξε σε επίτιμο Πρόεδρο για την πολύτιμη προσφορά του,
αφού αυτός ήταν που ίδρυσε την Τ.Δ. και που ήταν μέχρι πρόσφατα Πρόεδρός της κ. Μποζίκη
Παναγιώτη.
Η βραδιά ξεκίνησε με τις απονομές κυπέλων στους νικητές αλλά και στους χαμένους της
διοργάνωσης, τιμητικών πλακετών στους προσκεκλημένους, στην αδελφή αλλά και στις κόρες
του συναδέλφου μας Νίκου Γαλυφόπουλου και έκλεισε με πολύ φαγητό, κέφι και χορό.

Τέλος θα θέλαμε να προσθέσουμε ότι για το επόμενο καλοκαίρι η Τ.Δ. Ζακύνθου προσπαθεί να
κλείσει το Copa Dee Mar, το οποίο είναι μια σπουδαία ποδοσφαιρική διοργάνωση που γίνεται
μια φορά το χρόνο και μάλιστα σε μεγάλες Ευρωπαϊκές Χώρες, με πολυάριθμη παρουσία
αθλητών από όλο τον κόσμο. Η υπόθεση βρίσκεται σε πολύ καλό «δρόμο», μια και στο νησί μας
λόγω του τουρνουά, βρισκόταν και ο Βέλγος διοργανωτής Μαρκ Τζοος, ο οποίος και παρέμεινε
περισσότερες ημέρες, έτσι ώστε να ενημερωθεί και να «εξερευνήσει» λεπτομερώς κάθε γωνιά
του νησιού μας και για να ρυθμίσει τις τελευταίες λεπτομέρειες, ώστε να έχει το θέμα αίσια
κατάληξη.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΛΙΑΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
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ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Με επιτυχία διεξήχθη
στα Γρεβενά από 24-26
Μαϊου 2011 η ημιτελική
και τελική φάση του
11ου
Πρωταθλήματος
Π ο δ ο σ φ α ί ρ ο υ
Α σ τ υ ν ο μ ι κ ώ ν
Διευθύνσεων Χώρας, που
διοργάνωσε η ΑΕΑ/ΠΒΕ
στο οποίο συμμετείχαν
από την αρχή της
χρονιάς 15 Διευθύνσεις.
Νικήτρια πρωταθλήματος
αναδείχθηκε η ομάδα
της
Α.Δ.
Γρεβενών
επικρατώντας στον τελικό
της Δ/νσης Τροχαίας
Θεσσαλονίκης με σκορ
5-4 στην παράταση.
Οι
συνθέσεις:
Α.Δ.
ΓΡΕΒΕΝΩΝ. Ισαακίδης Γ.
(προπονητής) Λάχανος,
Χριστοδούλου
(119
Παπαγεωργίου),
Κύρκος (70 Οικονόμου),
Τσιόπλης (110 Γράβαλος),
Ταμπακάκος,
Γκέτσιος,
Κακούσιος, Λάλλος, Ιωαννίδης, Δούμας, Καραγιάννης. Δ/ΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ. Τουρσούγκας Κ.
(προπονητής), Παναγόπουλος, Παπακώστας (60 Κούσης), Δούνας, Μαντζιώκας, Τέλλος, Μπερμπερίδης,
Ντάκης (80 Αλέξης), Τελλιάδης, Κουκούτσης, Ελευθεριάδης, Παπαδόπουλος.
Στον τελικό παρέστησαν εκπρόσωποι Πολιτικών Αστυνομικών και Στρατιωτικών αρχών, της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης , συνάδελφοι και πλήθος κόσμου. Στο ημίχρονο του τελικού βραβεύτηκαν βετεράνοι
αθλητές-προπονητές και χόρεψε ο πολιτιστικός σύλλογος του Δήμου Γρεβενών τοπικούς παραδοσιακούς
χορούς. Την απονομή στην πρωταθλήτρια ομάδα της Α.Δ. Γρεβενών έκανε ο Ταξίαρχος κ. ΧΟΝΔΡΟΣ
Βάϊος.
Με επιτυχία διεξήχθησαν στην Κέρκυρα από 01-05 Ιουνίου 2011 το 7ο τουρνουά Καλαθοσφαίρισης
και το 2ο τουρνουά πετοσφαίρισης Αστυνομικών Διευθύνσεων Χώρας που διοργάνωσε η ΑΕΠ/ΠΒΕ στο
οποίο συμμετείχαν από την αρχή της χρονιάς 10 Διευθύνσεις.
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Νικήτρια του τουρνουά
καλαθοσφαίρισης
αναδείχθηκε η ομάδα της
ΑΕΑ/ΠΒΕ επικρατώντας
στον τελικό που έγινε στο
ΔΑΚ Κέρκυρας , της Α.Δ.
Κέρκυρας με σκορ 8155. Διαιτητές του τελικού
ήταν οι: Πολυχρονιάδης
Χ, Ελευθεριάδης Π και
Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα

γραμματεία οι: Καρακοντίνος Σ., Θεοδωρίδης Π. και Ζεϊμπεκιέρης Α. Οι συνθέσεις:ΑΕΑ/ΠΒΕ. Ζαχαρής–
Ζουμπούλης (προπονητές), Δεκουλάκος, Τσαουσίδης, Λουλουδιάδης, Μισιρλόγλου, Τσιάτσιος,
Κουρουτζίδης, Καπετανίδης. Α.Δ. Κέρκυρας. Ίσσαρης (προπονητής), Κάλφας, Καραγιάννης, Γκάνας,
Μανέτας, Μπότσιος, Μαυρωνάς, Δημητρουλάκης, Πλάτσης, Βλαχόπουλος, Ταρσής, Γκόγκος, Προβατάς.
Νικήτρια του τουρνουά πετοσφαίρισης αναδείχθηκε η ομάδα της ΑΕΑ/ΠΒΕ επικρατώντας στον τελικό
που έγινε στο ΔΑΚ Κέρκυρας, της Α.Δ. Κέρκυρας με σκορ 3-2 σετ. Διαιτητής του τελικού ο Σταυριανίδης
Θεόφιλος. Η σύνθεση της ΑΕΑ/ΠΒΕ. Αβραμίδης (προπονητής), Βαγγέλης, Σταθάκης, Ντελλής,
Νικολαϊδης, Αβραμίδης, Καραγιόζης, Τεμελούδης, Μαυρίδης, Κάτος, Λαζαρίδης, Κιοσσές, Σιπητάνος.
Στον τελικό παρέστησαν εκπρόσωποι Πολιτικών, Αστυνομικών, Στρατιωτικών αρχών εκπρόσωποι
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συνάδελφοι και πλήθος κόσμου. Στο ημίχρονο του τελικού βραβεύτηκαν
βετεράνοι αθλητές-προπονητές και χόρεψε ο πολιτιστικός σύλλογος του Δήμου Κέρκυρας, τοπικούς
παραδοσιακούς χορούς.
Από 24-27 Ιουνίου 2011 αντιπροσωπευτικές ομάδες Ποδοσφαίρου-Καλαθοσφαίρισης της Αθλητικής
Ένωσης Αστυνομικών Βορείου Ελλάδος, πραγματοποίησαν Διεθνείς Φιλικές αναμετρήσεις ποδοσφαίρου
και καλαθοσφαίρισης με αντίστοιχες ομάδες Αστυνομίας της Προύσας και της Σμύρνης της Τουρκίας
στα πλαίσια εθιμοτυπικής επίσκεψης στις ανωτέρω πόλεις της γείτονας χώρας με σκοπό την σύσφιξη
σχέσεων των Αστυνομικών των δύο χωρών.

Οι συνθέσεις των ομάδων της ΑΕΑ/ΠΒΕ.
Ποδόσφαιρο: Ζουμπούλης (προπονητής), Μακρής, Ζίκος, Δαλακόνης, Αγγός, Κουκούτσης,
Αποσέρκουγλου,Ντόλιας, Λάλλος, Λαουτίδης.
Καλαθοσφαίριση: Δελιτζάκης (προπονητής), Καπετανίδης, Καρασαβίδης, Μισιρλόγλου, Οξούζης,
Τσαουσίδης, Τσάσης, Χιώτης, Κουκούτσης, Ζαχαριάδης, Ξανθιάκος, Φιρινίδης, Γκιόντσης και διαιτήτευσε
ο Πολυχρονιάδης Χρήστος.
Στις αναμετρήσεις παρέστησαν εκπρόσωποι του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στη Σμύρνη και
πολιτειακοί και Αστυνομικοί εκπρόσωποι της γείτονος χώρας.
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Ο ΞΕΝΩΝΑΣ
(I.P.A. HOUSE)
ΤΗΣ I.P.A.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο ξενώνας της Θεσσαλονίκης, διαθέτει 4 δίκλινα δωμάτια, με κλιματισμό και T.V., παρέχονται όλα τα είδη
όπως π.χ. κουβέρτες, σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες κ.λ.π. Υπάρχει κοινό μπάνιο και δεύτερο WC. Επίσης
υπάρχει κουζίνα η οποία διαθέτει ηλεκτρικό ψυγείο και όλα τα απαραίτητα κουζινικά σκεύη.
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Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Ο ξενώνας αυτός, καθώς και όλοι οι μεταγενέστεροι Ξενώνες, εφ'όσον ξεκινήσουν, στη χώρα μας έχουν
τον Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος εγκρίθηκε από το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο στη Καστοριά.
Οι φιλοξενούμενοι θα πρέπει να τον τηρήσουν κατά γράμμα, για να πούμε ότι η προσπά θεια αυτή
πέτυχε στη χώρα μας. Ο θεσμός όμως αυτός των ΙΡΑ Ηouse πρέπει να πετύχει, γιατί θα είναι πολύ μεγάλη
εξυπηρέτηση για τα μέλη μας. θα είναι οικονομική διευκόλυνση και ταυτόχρονα η έμπρακτη απόδειξη
του πνεύματος του Servo Per Amikeco.
Εδώ παρακαλούνται τα μέλη μας για την πιστή εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας του Ξενώνα, ως
και των κανόνων συμπεριφοράς και εγγράφων συστάσεων, τις οποίες οφείλουν να ακολουθούν κατά
την διάρκεια της φιλοξενίας των.
Στις κρατήσεις δωματίων υποχρεωτικά θα ακολουθείται σειρά προτεραιότητος. Η διαμονή στο Ξενώνα
βασίζεται στην αυτοεξυπηρέτηση, όπως και σε όλους τους Ξενώνες της ΙΡΑ. Η είσοδος στο ΙΡΑ House
επιτρέπεται μόνο στα μέλη της ΙΡΑ και τις οικογένειες τους.
Ο φιλοξενούμενος, θεωρώντας τον Ξενώνα σαν το σπίτι του, θα χρησιμοποιήσει το κάθε τι που βρίσκεται
μέσα, έπιπλα ή σκεύη με σεβασμό και επιμέλεια, για να τα βρει ο επόμενος συνάδελφος στην ίδια
κατάσταση και θέση που τα βρήκε, όταν μπήκε στον Ξενώνα.

Γιαννακόπουλος
Βασίλειος

Χριστοδουλής
Χριστόδουλος

Με απόφαση του Δ.Σ. του Εθν. Τμήματος Διαχειριστής του ΙΡΑ Ηouse Θεσ/νίκης ορίσθηκε ο κ.
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος - Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ I.P.A. Θεσσαλονίκης Τηλ: 2310 388195,
κινητό 6975 905020 & Fax: 2310 776414
Με απόφαση του Δ.Σ. της Τοπικής Διοίκησης I.P.A. Θεσσαλονίκης, αναπληρωτής ορίσθηκε
ο Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων I.P.A. Θεσσαλονίκης κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Χριστόδουλος
τηλ.6975909909.
Ο Διαχειριστής του ΙΡΑ Ηouse είναι ένας καλοπροαίρετος συνάδελφος, ο οποίος δέχθηκε
ευχαρίστως και χωρίς απολύτως καμιά αμοιβή να εξυπηρετεί τους συναδέλφους - φίλους και τις
οικογένειες τους, εννοείται βέβαια ότι δεν θα είναι και υπηρέτης τους. Κατά συνέπεια θα πρέπει
οι φιλοξενούμενοι να προσπαθούν να κάνουν όσο το δυνατόν ελαφρότερο το βαρύ έργο, που
εθελοντικά δέχθηκε να αναλάβει.Tο ίδιο ισχύει και για τον αναπληρωτή του.
Tιμή διανυκτέρευσης ανά άτομο 15 Ευρώ.
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Ο ΞΕΝΩΝΑΣ

(I.P.A. HOUSE) ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Από την 19/7/1995 , ο Ξενώνας των Αθηνών είναι κατ' αρχήν ο πιλότος, είναι μια δοκιμή, αν μπορεί να
ευδοκιμήσει ο θεσμός αυτός στη χώρα μας. Με απόφαση του Δ.Σ. του Εθν. Τμήματος Διαχειριστής του
ΙΡΑ Ηouse Αθηνών ορίσθηκε ο ΚΑΡΚΑΛΗΣ Κυριάκος.

ΚΑΡΚΑΛΗΣ
Κυριάκος
Υπεύθυνος Διεθνών Σχέσεων
Ελληνικού Εθνικού Τμήματος
Τηλ.: 6972 704253
210 5227330
E-mail: karkaliskyr@gmail.com

Tιμή διανυκτέρευσης ανά άτομο 15 Ευρώ.

Για κρατήσεις να απευθύνεστε στα παραπάνω τηλέφωνα και email των Διαχειριστών και να έχετε υπόψη
ότι, η διαμονή στον ξενώνα δεν είναι δυνατόν να παραταθεί πέραν των 15 ημερών.

Ο ΞΕΝΩΝΑΣ

ΤΗΣ I.P.A. ΧΙΟΥ

Mε μέριμνα, πολύ μεράκι και πολύ προσπάθεια των συναδέλφων της Τοπικής Διοίκησης Χίου, από το
έτος 2008 λειτουργεί στην Χίο Ξενώνας, για όλους τους συναδέλφους, μέλη της μεγάλης οικογένειας της
i.p.a.
Tέσσερα 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.

ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Ευστράτιος - Πρόεδρος I.P.A. Χίου - τηλ. 6937 364211 και 22710 44429

Κάντε κλικ στο. www.ipathessaloniki.gr
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΑΜΟΥ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Σάμος 30 Ιουνίου 2011

ΠΡΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ I.P.A.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ I.P.A. ΧΩΡΑΣ

Φαίνεται ότι κάτι αλλάζει - Ευχόμαστε για το καλύτερο.
Ευρισκόμενος στην Αθήνα για επαγγελματικούς λόγους, παρακολούθησα το Δ.Σ. του Εθνικού Τμήματος
της 08/06/2011 με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η νοοτροπία και η σοβαρότητα των μελών του νέου Δ.Σ. με
έκανε να νοιώσω ότι κάτι αλλάζει προς το καλύτερο αν και θα χρειαστεί προσπάθεια και δουλειά για να
φτάσουμε σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο που να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες μας.
Η διαφορά φάνηκε τόσο στο τρόπο που το νέο μέλος του Δ.Σ. «αδερφός μου» κ. Θεοχάρης Κων/νος
διεύθυνε τη συζήτηση και έμεινα άφωνος με την καταλυτική τοποθέτηση του κ. Ζαχαριουδάκη
Εμμανουήλ που κάλεσε τον κ. Κατσαρόπουλο Γεώργιο να ανακαλέσει την παραίτηση και να προσφέρει
την εμπειρία του στο νέο Δ.Σ. . Η τοποθέτηση του Μανόλη, με την οποία ταυτίζομαι απόλυτα, αλλά
και η ανάκληση της παραίτησης από το Γιώργο με οδηγεί στο συμπέρασμα ότι παρά τις διαφωνίες
μας, τις αντιπαραθέσεις μας όλοι μας είμαστε εργάτες του servo per amikeco, δημιουργώντας μου την
εντύπωση ότι θα πάμε καλά και εύχομαι να μην διαψευστώ.
Ένα μεγάλο μπράβο θα πρέπει να πούμε στον νέο Πρόεδρο του Δ.Σ. τον κ. Καραπατάκη Ιωάννη για
την αρχική εισήγηση του, ως νέος Πρόεδρος του Δ.Σ., αλλά και για τις εισηγήσεις του στα θέματα της
ημερήσιας διάταξης αλλά και για την ταχύτητα της διεκπεραίωσης των υποθέσεων που απασχολούν
το Εθνικό Τμήμα. Επίσης ως Πρόεδρος της Τ.Δ. Σάμου να ευχαριστήσω το νέο Πρόεδρο μας και όλο το
Δ.Σ. που μέσα σε 15 ημέρες από την αίτηση μου, η ομάδα μπάσκετ της Α.Δ. Σάμου, που αγωνίζεται στο
εργασιακό πρωτάθλημα, να έχει ως φανέλα της τα 15 μπλουζάκια που μου απεστάλησαν από το Εθνικό
Τμήμα.
Ακόμη ο ακούραστος φίλος μας κ. ΚΑΡΚΑΛΗΣ Κυριάκος που έχει κάνει δεύτερο σπίτι του, την, Ικτίνου για
να εξυπηρετεί όλους όσους περνούν από την ΑΘΗΝΑ και να έχουν ανάγκη την παρέα κάποιου γνωστού
αλλά και την φιλοξενία τις δύσκολες εποχές που περνάμε!!! δηλώνει πάντα παρών και όλοι μας του
χρωστάμε ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.
Θα ήταν άδικο να μην αναφερθώ για τους κ.κ. ΜΑΡΟΥΝΤΑ, ΒΑΛΑΤΣΟ, ΔΕΛΑ, ΠΑΠΠΑ, ΣΤΑΣΙΝΟ , που
έχουν μόνιμα το χαμόγελο στα χείλη και την λύση άμεση στο πρόβλημα που θα προκύψει καθώς και τον
ακούραστο επί σειρά ετών φίλο προσωπικό και τίμιο συνάδελφο ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ Βασίλειο που του
ανέθεσαν τα καθήκοντα του Ταμία. Επίσης θα πρέπει να πούμε για τον πάντα χαμογελαστό κ. Ασημακούλα
που με πρόσχαρο και ευγενικό τρόπο διεκπεραιώνει όλες τις υποθέσεις μας. Καθώς και την νέα μας
κοπέλα την κ. Αντωνίου που από την πρώτη στιγμή ένοιωσε το πνεύμα της ΙΡΑ και με καλοσύνη και καλή
διάθεση διεκπεραιώνει όλα τα θέματα. Συνεχίστε να αναβαθμίζετε την ιδέα του servo per amikeko!!!
Με τιμή και εκτίμηση. O πρόεδρος της Τ.Δ ΣΑΜΟΥ. - ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
Υ.Γ. Θέλω να επαινέσω την ενέργεια του Δ.Σ. να παρευρεθεί στην ημερίδα της Σχολής Αστυφυλάκων
Ρεθύμνου δια του κ. Ζαχαριουδάκη Εμμανουήλ (αυτή έβγαλα και εγώ το 1980) αλλά και την αναφορά
του Μανόλη αμέσως μετά που ενημέρωσε το Εθνικό Τμήμα και τις Τοπικές Διοικήσεις για την εκδήλωση
αυτή και πρότεινε με αφορμή την ημερίδα να ενημερωθούν άπαντες ότι η Ένωση μας είναι ιδιαίτερα
ευαισθητοποιημένη σε θέματα εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης Αστυνομικών, που σημαίνει ότι δεν
πήγε εκεί απλά για να περάσει την ώρα του.
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Ο ΠΟΛΥΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
ΤΩΝ ΩΡΙΜΩΝ
που γεννά η μάχη για ένα μεγαλοπρεπές
αξίωμα. Οι άνθρωποι δεν συζητούν πια για το
περιεχόμενο... μετά βίας για την επικεφαλίδα.

Λαμπάδας
Γεώργιος

Αντιπρόεδρος Τ.Δ. IPA
Νομού Θεσσαλονίκης
george.lamp@hotmail.com

Ο χρόνος μου είναι λίγος για να συζητώ για
τους τίτλους, τις επικεφαλίδες. Θέλω την
ουσία, η ψυχή μου βιάζεται...Μου μένουν λίγες
καραμέλες στη σακούλα...

Από τον Mario de Andrade (Ποιητή,
συγγραφέα, δοκιμιογράφο και μουσικολόγο
από τη Βραζιλία).
«Μέτρησα τα χρόνια μου και συνειδητοποίησα,
ότι μου υπολείπεται λιγότερος χρόνος ζωής
απ'ότι έχω ζήσει έως τώρα...
Αισθάνομαι όπως αυτό το παιδάκι που
κέρδισε μια σακούλα καραμέλες: τις πρώτες
τις καταβρόχθισε με λαιμαργία αλλά όταν
παρατήρησε ότι του απέμεναν λίγες, άρχισε να
τις γεύεται με βαθιά απόλαυση.
Δεν έχω πια χρόνο για ατέρμονες
συγκεντρώσεις όπου συζητούνται, καταστατικά,
νόρμες, διαδικασίες και εσωτερικοί κανονισμοί,
γνωρίζοντας ότι δε θα καταλήξει κανείς
πουθενά.
Δεν έχω πια χρόνο για να ανέχομαι παράλογους
ανθρώπους που παρά τη χρονολογική τους
ηλικία, δεν έχουν μεγαλώσει.
Δεν έχω πια χρόνο για να λογομαχώ με
μετριότητες.
Δε θέλω να βρίσκομαι σε συγκεντρώσεις όπου
παρελαύνουν παραφουσκωμένοι εγωισμοί.
Δεν ανέχομαι τους χειριστικούς και τους
καιροσκόπους.
Με ενοχλεί η ζήλια και όσοι προσπαθούν
να υποτιμήσουν τους ικανότερους για να
οικειοποιηθούν τη θέση τους, το ταλέντο τους
και τα επιτεύγματα τους.
Μισώ, να είμαι μάρτυρας των ελαττωμάτων

Θέλω να ζήσω δίπλα σε πρόσωπα με ανθρώπινη
υπόσταση.
Που μπορούν να γελούν με τα λάθη τους.
Που δεν επαίρονται για το θρίαμβό τους.
Που δε θεωρούν τον εαυτό τους εκλεκτό, πριν
από την ώρα τους.
Που δεν αποφεύγουν τις ευθύνες τους.
Που υπερασπίζονται την ανθρώπινη
αξιοπρέπεια
Και που το μόνο που επιθυμούν είναι να
βαδίζουν μαζί με την αλήθεια και την ειλικρίνεια.
Το ουσιώδες είναι αυτό που αξίζει τον κόπο στη
ζωή.
Θέλω να περιτριγυρίζομαι από πρόσωπα που
ξέρουν να αγγίζουν την καρδιά των ανθρώπων...
Άνθρωποι τους οποίους τα σκληρά χτυπήματα
της ζωής τους δίδαξαν πως μεγαλώνει κανείς με
απαλά αγγίγματα στην ψυχή.
Ναι, βιάζομαι, αλλά μόνο για να ζήσω με την
ένταση που μόνο η ωριμότητα μπορεί να σου
χαρίσει.
Σκοπεύω να μην πάει χαμένη καμιά από τις
καραμέλες που μου απομένουν...Είμαι σίγουρος
ότι ορισμένες θα είναι πιο νόστιμες απ’ όσες έχω
ήδη φάει.
Σκοπός μου είναι να φτάσω ως το τέλος
ικανοποιημένος και σε ειρήνη με τη συνείδησή
μου και τους αγαπημένους μου.

Εύχομαι και ο δικός σου να είναι ο ίδιος γιατί με
κάποιον τρόπο θα φτάσεις κι εσύ...»

- 24 -

Το MOUZAKI PALACE HOTEL & SPA, το νέο στολίδι της Δυτικής Θεσσαλίας, είναι χτισμένο σε λόφο, στις
παρυφές της πόλης του Μουζακίου. Περιτριγυρισμένο από ένα δάσος με βελανιδιές, καστανιές και πεύκα
προσφέρει μια πανοραμική θέα της πόλης και του Θεσσαλικού κάμπου, σε ένα φυσικό τοπίο που θα σας
μαγέψει.Απέχει μόλις 20 λεπτά από την πόλη της Καρδίτσας και 15 των Τρικάλων, κάνοντας το κέντρο
στους πιο δημοφιλείς προορισμούς όπως την ωραιότερη λίμνη της Ελλάδας τη Λίμνη Πλαστήρα (20 λεπτά),
το πανέμορφο Περτούλι (20 λεπτά) και τα μαγευτικά Μετέωρα (35 λεπτά). Σας δίνεται λοιπόν η ευκαιρία
παράλληλα με τη ζεστή φιλοξενία μας και τις παραδόσεις του τόπου μας να αποδράσετε με πλήθος
εναλλακτικών δραστηριοτήτων.

Προσφορά για διαμονή μελών της IPA

Τιμές δωματίων Κυριακή έως Πέμπτη
Τύπος δωματίου

Τιμές ανά διανυκτέρευση
με πρωινό

Τιμές ανά διανυκτέρευση
με ημιδιατριφή

Μονόκλινο

60,00 ϐ από 80,00 ϐ

74,00 ϐ από 94,00 ϐ

Δίκλινο

70,00 ϐ από 90,00 ϐ

94,00 ϐ από 118,00 ϐ

Τρίκλινο

95,00 ϐ από 122,00 ϐ

131,00 ϐ από 164,00 ϐ

Σουίτα

170 00 ϐ από 190,00 ϐ

198,00 ϐ από 218,00 ϐ

Τιμές δωματίων Παρασκευή έως Σάββατο
Τύπος δωματίου

Τιμές ανά διανυκτέρευση
με πρωινό

Τιμές ανά διανυκτέρευση
με ημιδιατριφή

Μονόκλινο

85,00 ϐ από 95,00 ϐ

97,00 ϐ από 109,00 ϐ

Δίκλινο

95,00 ϐ από 105,00 ϐ

119,00 ϐ από 133,00 ϐ

Τρίκλινο

127,00 ϐ από 142,00 ϐ

163,00 ϐ από 184,00 ϐ

Σουίτα

210 00 ϐ από 230,00 ϐ

238,00 ϐ από 258,00 ϐ

Οι ανωτέρω τιμές δωματίων περιλαμβάνουν φόρους, πρωινό σε μπουφέ, γεύμα ή δείπνο στην περίπτωση της
ημιδιατροφής, χρήση εσωτερικής θερμαινόμενης πισίνας ( και εξωτερικής τους θερινούς μήνες) , σάουνας,
γυμναστηρίου και πρόσβαση Internet στα δωμάτια και στους κοινόχρηστους χώρους.
Η χρήση της εσωτερικής θερμαινόμενης πισίνας από άτομα κάτω των 18 ετών επιτρέπεται τις 2 πρώτες ώρες
λειτουργίας του Spa. Σας ενημερώνουμε ότι οι τιμές αυτές για να ισχύουν απαιτείται η ένδειξη της κάρτας μέλους
του διαμένοντα κατά την άφιξη.
Η προσφορά ισχύει έως το τέλος του 2011, εκτός εορτών και αργιών, βάσει διαθεσιμότητας.
Προσφέρουμε επίσης στα μέλη σας, έκπτωση 15% σε όλες υπηρεσίες Σπα ( η έκπτωση δεν ισχύει για την αγορά
προϊόντων Σπα και για τυχόν τρέχουσες προσφορές ) και στο εστιατόριο.
Σας ευχαριστώ και παραμένω στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση ή πληροφορία χρειαστείτε.
Με εκτίμηση, Κατερίνα Πλάκα .Τμήμα Κρατήσεων.

ΜΟΥΖΑΚΙ ΠΑΛΛΑΣ Α.Ε. ΑΦΟΙ ΣΥΛΑ - Μουζάκι, Τ.Κ. 43 060, Καρδίτσα
τηλ.24450 43450-52
fax:24450 43454 e-mail: reservations@mouzakipalace.com web site: www.mouzakipalace.com
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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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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) α) Πρόγραμμα 1 Χρεώσεις κλήσεων ομιλίας και βίντεο προς Εθνικά δίκτυα και προς σταθερά 0,216 ϐ / λεπτό + ΦΠΑ
β) Πρόγραμμα 2 και 3 Χρεώσεις κλήσεων ομιλίας και βίντεο προς Εθνικά δίκτυα και προς σταθερά 0,210 ϐ / 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

553538 • 6975 909933

Κάντε κλικ στο. www.ipathessaloniki.gr
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σε σειρά παραστάσεων, στις αρμόδιες αρχές θα προβεί το Προεδρείο του Συνεταιρισμού
Αστυνομικών Θεσσαλονίκης, για την προώθηση προτάσεων αξιοποίησης των εκτάσεων που έχουν
αγορασθεί τα παρελθόντα έτη στην Χαλκιδική, στις περιοχές: Γερακινή, Λάκωμα, Καλύβες, και
Μεταμόρφωση. Με τις μέχρι σήμερα επιτυχημένες ενέργειές του ο Συνεταιρισμός και σε διάστημα
λιγότερο των δέκα ετών έχει επιτύχει στον τομέα αυτό τα παρακάτω:
Α) Την οικοδόμηση της έκτασης στην περιοχή Σίβυρη Χαλκιδικής (αγορά έκτασης τέλη 2003), όπου
κτίστηκαν δεκάδες σπίτια από συναδέλφους και συνεχίζουν κάποιοι να βγάζουν άδειες.

Β) Είναι υπό νομικοτεχνική διαμόρφωση το πλαίσιο για τον νέο οικισμό στην έκταση της Γερακινής
Χαλκιδικής (αγορά έκτασης 2003). Οι καθυστερήσεις ολοκλήρωσης του πλαισίου, οφείλονται
αποκλειστικά στην αμέλεια ορισμένων συναδέλφων ιδιοκτητών.

Γ) Έχει πάρει, προ έτους και πλέον την ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση Νομάρχη Χαλκιδικής και Δημάρχου
Πολυγύρου για την προώθηση σε Σχέδιο Πόλης η έκταση στις Καλύβες Χαλκιδικής (αγορά 2004)
Για να ολοκληρωθεί όμως η ένταξη στο σχέδιο πόλεως θα χρειαστούν τουλάχιστο 8-10 χρόνια.

Δ) Για την έκταση που αγοράσθηκε στις αρχές 2003 στο Λάκωμα Χαλκιδικής, αναμένεται η απόφαση
του αρμόδιου Υπουργείου, για ένταξη στο Σχέδιο Πόλης. Τα ίδια χρονικά όρια περίπου ισχύουν και
εδώ, για την αξιοποίηση της έκτασης, όπως και στις Καλύβες.
Ε) Για τις υπόλοιπες από το 2005 και εντεύθεν αγορασθείσες εκτάσεις, γίνονται οι απαραίτητες
εργασίες και δράσεις, πλην όμως θα πρέπει οι ιδιοκτήτες τους να έχουν υπομονή, διότι είναι πολύ
πρόσφατα αγορασθείσες.
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ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Γ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤ. ΤΡΙΤΣΗ 32 T.K 562 24 ΕΥΟΣΜΟΣ
ΤΗΛ.2310-77.69.69 ΦΑΞ.2310-55.90.90

URL:www.agelopoulosgroup.gr email:info@agelopoulosgroup.gr
				

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΞΑΜΗΝΑ
ΕΙΧ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ		
HP
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ
							
BR1 ΑΕ ΤΡΙΤΩΝ ΣΩΜ.ΒΛΑΒΕΣ
750.000,00 € ΜΕΧΡΙ 6
138,00 €
112,00 €
ΑΕ ΤΡΙΤΩΝ ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ
750.000,00 € 7 ΕΩΣ 8
147,00 €
119,00 €
ΑΕ ΕΝΤΟΣ ΦΥΛ.ΧΩΡΩΝ		
ΙΣΧΥΕΙ
9 ΕΩΣ 10
176,00 €
140,00 €
ΑΕ ΑΠΌ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
ΙΣΧΥΕΙ
11 ΕΩΣ 12
189,00 €
150,00 €
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Β/Μ		
2 ΑΤΥΧ.
13 ΕΩΣ 14
203,00 €
160,00 €
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΟΔΗΓΟΥ
15.000,00 €			
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΕΛΠΑ
ΙΣΧΥΕΙ			
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΌ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ ΟΧ.
ΙΣΧΥΕΙ			
ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ		
3.000,00 €			
ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΑΤΥΧ
ΙΣΧΥΕΙ			
							
ΟΙ ΩΣ ΑΝΩ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ				
BR2 ΘΡΑΥΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ
1.500,00 €
ΜΕΧΡΙ 6
155,00 €
130,00 €
ΚΑΛΥΨΗ ΑΕΡΟΣΑΚΩΝ		
7 ΕΩΣ 8
164,00 €
136,00 €
					
9 ΕΩΣ 10
193,00 €
158,00 €
					
11 ΕΩΣ 12
206,00 €
168,00 €
					
13 ΕΩΣ 14
220,00 €
178,00 €
							
BR3 ΟΙ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΩΝ		
4.8€ ΓΙΑ ΚΆΘΕ 1000€ ΑΣΦ/ΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
ΠΑΚΕΤΩΝ 1&2
1 & 2 & ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΠΑΚ.2
ΕΠΙΠΛΕΩΝ
ΠΥΡΚΑΓΙΑ & ΤΡΟΜ. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ				
ΚΛΟΠΗ ΟΛΙΚΗ & ΜΕΡΙΚΗ				
ΚΑΙΡΙΚΑ & ΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ				
ΠΥΡΚΑΓΙΑΣΥΝΕΠΕΙΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΑΠΕΡΓΙΩΝ			
							
BR4
ΟΙ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ 1-2-3 ΚΑΙ 			
ΕΠΙΠΛΕΟΝ					
							
ΖΗΜΙΕΣ ΙΔΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΜΙΚΤΗ)
15,25€ ΓΙΑ ΚΆΘΕ 1000€ ΑΣΦ/ΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΒΛΑΒΕΣ		
ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΠΑΚ.2
				
ΑΠΑΛΛΑΓΗ 400€ ΣΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΖΗΜΙΕΣ
ΑΠΑΛΛΑΓΗ 750€ ΣΤΙΣ ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΒΛΑΒΕΣ
							
		
ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 30€
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ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Ε.Ε. ΚΑΙ Ε.Α. ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Λιάνα Δημοπούλου - Κωνσταντινίδου

ΑΪΒΑΤΖΙΔΗΣ Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Συμβολαιογράφος

Χειρούργος Οδοντίατρος

Σαλαμίνος 10 – 5ος όροφος
Γωνία Πολυτεχνείου

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

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

ΤΗΛ. ΙΑΤΡΕΙΟΥ:2310 907474
ΚΙΝΗΤΟ:6972 997264

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.

ΕΚΠΤΩΣΗ 15 %

ΟΙΚΙΑ:2310 919410

Κάντε κλικ στο. www.ipathessaloniki.gr

(Στάση Αγ. Βαρβάρας)

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

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).
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ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ 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 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

σε όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες του

πρότυπου ιατρικού διαγνωστικού κέντρου ΠΛΑΤΩΝ.

Κάντε κλικ στο. www.ipathessaloniki.gr

εκπτώσεις

Η Κάρτα, χορηγείται μόνο στους συνδρομητές του εταιρικού μας πακέτου, της κινητής τηλεφωνίας WIND

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

ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Από το Κ.Τ.Ε.Ο. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Μετά από προσωπική επικοινωνία του Προέδρου
της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών Θεσσαλονίκης
κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ Ηλία, με τον Τεχνικό Διευθυντή του
Κ.Τ.Ε.Ο. Μηχανικών Θεσσαλονίκης κ. ΤΣΙΜΤΣΙΟΥ
Βαρθολομαίου, σας επαναφέρουμε προσφορά για
τους Αστυνομικούς και τα μέλη των οικογενειών
τους, με την επίδειξη του Δελτίου Ταυτότητας
Αστυνομικού, της i.p.a. ή της Ένωσης Αστυνομικών
ε.α. Ν. Θεσ/νίκης (Προμηθέως 1).

ΑΓΓΛΙΚΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ - ΓΑΛΛΙΚΑ - ΙΤΑΛΙΚΑ

Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ

Η προσφορά έχει ως ακολούθως:
Έλεγχος ΚΤΕΟ σε εμπρόθεσμο ΙΧ επιβατικό
όχημα: 35 ευρώ. Έλεγχος ΚΤΕΟ σε εμπρόθεσμο ΙΧ
φορτηγό έως 3,5 τόνους: 48 ευρώ. Έκδοση Κάρτας
Καυσαερίων: 5 ευρώ. Επανέλεγχος οχήματος
εμπρόθεσμος σε περίπτωση ελλείψεων: ΔΩΡΕΑΝ

ΝΥΜΦΑΙΟΥ 39 ΕΥΟΣΜΟΣ
ΤΗΛ. 2310 766533
www.e-athanasiadou.gr
e-mail: taxmas@otenet.gr

ΚΤΕΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ:

1η παράλληλος προέκταση Μακρυγιάννη Εύοσμος
Θεσσαλονίκης.

Τηλ. 2310-685800 fax. 2310 684900

ΕΚΠΤΩΣΗ 10% ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
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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
Θεσσαλονίκης
Επταπυργίου 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%
Η επιχείρηση ΓΑΒΡΑ Ιωάννη
στις Συκιές Θεσσαλονίκης
Επταπυργίου 34
Τηλ. 6932 684953,
προσφέρει σε όλους τους
Αστυνομικούς εν ενεργεία και
συνταξιούχους έκπτωση 15%
σε εργασίες Σιδηροκατασκευών
Αλουμινοκατασκευών.

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 Technokids - Technoplus
Ελληνικό Δημόσιο και το ΑΣΕΠ.
Καλαμαριάς

Εδικά προνόμια στα μέλη της Ένωσης Αστυνομικών:

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

Ανδριανουπόλεως 20
Τηλ.: 2310 431177
Κουφάλια
Αγ. Γεωργίου 16
Τηλ.: 23910 54230

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνδικαλιστική Κίνηση
“ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ”					
Εκπρόσωπος: ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ Δημήτριος
Τηλ. κιν.: 6979972000
Ε mail.: dynami.an@gmail.com

Θεσσαλονίκη 07 - 7 - 2011

ΘΕΜΑ: Ίδρυση συνδικαλιστικής κίνησης με την επωνυμία “ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ”.
Οι παρακάτω εν ενεργεία συνδικαλιστές της ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: 1) ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ Δημήτριος- Μέλος του Δ.Σ. της Ε.Α.Υ.Ν.Θ. και Αντιπρόσωπος
στην Π.Ο.ΑΣ.Υ. 2) ΔΡΟΣΟΣ Στέργιος- Μέλος του Δ.Σ. της Ε.Α.Υ.Ν.Θ. και Αντιπρόσωπος στην
Π.Ο.ΑΣ.Υ., 3) ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ Ιωάννης – Μέλος του Δ.Σ. της Ε.Α.Υ.Ν.Θ. και Αντιπρόσωπος στην
Π.Ο.ΑΣ.Υ. και 4) ΚΑΛΕΥΡΑΣ Αλέξανδρος- Αντιπρόσωπος στην Π.Ο.ΑΣ.Υ., ανακοίνωσαν σήμερα
στις 07-7-2011 και ώρα 12:00 π.μ., σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα κεντρικού
πολυχώρου στη Θεσ-νίκη παρουσία συναδέλφων τους αστυνομικών, την ίδρυση της
συνδικαλιστικής κίνησης με την επωνυμία “ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ”.
Από την πλευρά των ιδρυτών τονίστηκε πως η ανάγκη της δημιουργίας μιας τέτοιας
συνδικαλιστικής κίνησης επιβλήθηκε πρωτίστως από τις εξελίξεις και την ανάγκη έκφρασης
μιας μεγάλης μερίδας συναδέλφων που τους έχει κουράσει η υπάρχουσα έως τώρα κατάσταση
και η οποία έχει πλέον καταχωρηθεί στη συνείδηση των περισσοτέρων ως χρεοκοπημένη καθώς
δεν μπόρεσε να τους προστατέψει ειδικότερα κατά τις τελευταίες φοροεισπρακτικές επιδρομές
της κυβέρνησης στο εισόδημά τους αλλά και στην αποψίλωση εργατικών δικαιωμάτων και
δευτερευόντως από την αλλαγή του εκλογικού νόμου που πλέον επιβάλει την απλή αναλογική
και τα παραταξιακά ψηφοδέλτια στον συνδικαλισμό της Αστυνομίας (N.3938/2011).
Η ώρα της ευθύνης για όλους έφτασε, και ο καθένας πρέπει να αναλάβει το μερίδιο που του
αναλογεί για να δοθεί συλλογικά η μάχη της ανάκαμψης . Τα δύσκολα είναι μπροστά.
H Συνδικαλιστική κίνηση Αστυνομικών Θεσσαλονίκης ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ (τα μέλη
της οποίας είναι μέλη της ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ),
απέκτησε την δική της ιστοσελίδα η οποία είναι: www.dynami-an.gr
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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

1.Κυβερνητικοί Προπαγανδιστές και Πεμπτοφαλαγγίτες του Συνδικαλισμού

Δυστυχώς, το τελευταίο διάστημα βρίσκεται σε ιδιαίτερη εγρήγορση και κινητικότητα μια μερίδα
συναδέλφων μεταξύ αυτών και κάποιοι νεόκοποι «συνδικαλιστές» οι οποίοι ακολουθώντας την
παλιά και χρεοκοπημένη προπαγανδιστική πολιτική συνταγή που βασίζεται κυρίως σε έναν ιδιότυπο
εκφοβισμό του τύπου « μη μιλάς , πάλι καλοί είναι που μας μείωσαν το επίδομα ειδικής απασχόλησης
μόνο 10% και όχι 50% που λέγανε αρχικώς». Η ξεπερασμένη αυτή προπαγανδιστική τακτική να
εμφανίσουν την κυβέρνηση αυτή που οδηγεί του αστυνομικούς στην οικονομική εξαθλίωση και το
αστυνομικό επάγγελμα στην απαξίωση ως «καλή» απέναντι στον αστυνομικό, σίγουρα δεν μπορεί
να αντέξει στην κριτική της κοινής λογικής διότι τα γεγονότα τους διαψεύδουν παντελώς ,για
αυτούς δε που θέλουν να λέγονται και συνδικαλιστές προφανώς μπερδεύουν την κομματική τους
προτίμηση με τη συνδικαλιστική τους ιδιότητα και αυτό είναι κακό γιατί έχει αρνητικό αντίκτυπο
στη συνολική εικόνα του συνδικαλιστικού κινήματος.
Σύμφωνα με την άποψη αυτών των συναδέλφων εμείς όλοι θα πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι
γιατί επί παραδείγματι,η μείωση του επιδόματος ειδικής απασχόλησης από 50% που ανακοινώθηκε
αρχικώς έπεσε τελικά στο 10%.Πράγματι, η ποσοστιαία διαφορά από την αρχική πρόθεση της
κυβέρνησης με την τελική της απόφαση είναι εκπληκτική.
Δυστυχώς ή ευτυχώς όμως για όλους εμάς, ποτέ δεν θα μάθουμε αν η πραγματική βούληση της
κυβέρνησης για μείωση του συγκεκριμένου επιδόματος στο 50% ήταν πραγματική ή προσχηματική
προκειμένου να μας οδηγήσει εκεί που αυτή είχε σχεδιάσει δημιουργώντας σε μας την ψευδαίσθηση
πως το τελικό αποτέλεσμα είναι απόρροια των δικών μας δράσεων και αντιδράσεων.
Δηλαδή μέσα σε ένα «πολεμικό» οικονομικά κλίμα η κυβέρνηση μας «επέστρεψε» πίσω ένα ποσοστό
της τάξεως του 40% από τις αρχικές της προθέσεις;
Συγνώμη, αλλά για τόσο πονόψυχους, φοβισμένους ή πρόχειρους δεν τους έχω τους κυβερνώντες
αν κρίνουμε από την αποφασιστικότητα με την οποία έχουν επιβάλλει τις μέχρι τώρα οικονομικές
περικοπές σε μισθούς και συντάξεις σε όλο το φάσμα της εργατικής τάξης.
Μέσα από τις γραμμές αυτές θέλω να στείλω ένα μήνυμα σε όλους τους συναδέλφους και να τους
πω ότι κανείς δεν πρέπει να δέχεται αδιαμαρτύρητα αυτό που συμβαίνει με τις περικοπές στους
μισθούς μας, το κάθε ευρώ του μισθού μας είναι ποτισμένο με αγωνία ,στρες ,άγχος και κάποτε
με το ίδιο το αίμα μας, για αυτό το λόγο και το ένα ευρώ έχει μεγάλη αξία για μας , πρέπει να
αντισταθούμε όλοι μαζί οργανωμένα και μαζικά, μόνο ενωμένοι θα έχουμε αποτέλεσμα, στείλτε
μηνύματα διαμαρτυρίας στο συνδικαλιστικό σας σωματείο και προτρέψτε τους εκλεγμένους
συνδικαλιστές να πάρουν πρωτοβουλίες σε τοπικό επίπεδο, μην αφήνεται τους βολεμένους του
συστήματος να σας φοβίζουν κάντε τους πέρα. Όσο για τους φερόμενους ως συνδικαλιστές ας
περιοριστούν στη συνδικαλιστική τους δραστηριότητα –αν έχουν- διαφορετικά ας μη δημιουργούν
περισσότερα προβλήματα στο συνδικαλιστικό κίνημα.

2. ΔΙEKΔΙΚΕΙΣΤΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΑΣ – ΠΑΛΕΨΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΣΑΣ

Η κυβέρνηση μετά την αποτυχία του μνημονίου, την ψήφιση του «εθνοσωτήριου»
μεσοπρόθεσμου προγράμματος και τις παρεμβάσεις της Ευρώπης το τελευταίο διάστημα, στο
εσωτερικό πεδίο οδεύει ακάθεκτη προς περαιτέρω αποκατάσταση της αταξίας που θεωρεί πως
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Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα

υπάρχει στις μισθολογικές αποδοχές των αστυνομικών.
Τις περικοπές των είδη εξαθλιωμένων μισθών των αστυνομικών τις ονομάζουν εξορθολογισμό,
τις ανθρώπινες ανάγκες μάλλον τις αντιλαμβάνονται ως προνόμια και υπερβολές.
Δυστυχώς η κυβέρνηση φαίνεται να ασπάζεται την επικίνδυνη λογική των γενικευμένων
μειώσεων, το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει μια πραγματικά πρωτόγνωρη κατάσταση που
πλέον αγγίζει τα όρια της απελπισίας σε πάρα πολλές περιπτώσεις.
Η αβεβαιότητα, η ανησυχία, η οργή για το αύριο δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα
συμπιεσμένων συναισθημάτων.
Μνημόνιο, μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα και εφαρμοστικοί νόμοι, όπου να κοιτάξεις, ότι να
ακούσεις παντού βλέπεις και ακούς , μειώσεις ,μειώσεις, μειώσεις, έκτακτες εισφορές, από
την άλλη σε ότι αφορά το κόστος ζωής, αυξήσεις , αυξήσεις, αυξήσεις σε όλα τα είδη πρώτης
ανάγκης.
Τι είναι αυτή η κατάσταση που θα μας οδηγήσει αυτή η ιστορία, στην απόλυτη ζούγκλα,
όποιος δηλαδή θα έχει ψωμί στο τραπέζι του θα θεωρείται και προνομιούχος ή κατά το ποιο
εκσυγχρονιστικό «έχων και κατέχων»; Μήπως θα πρέπει να αναπνέουμε κρυφά;
Οι αστυνομικοί δεν είναι ούτε εργολάβοι δημοσίων έργων ούτε έμποροι οπλικών συστημάτων,
ένα μισθό τους δίνει το κράτος και αυτός είναι δυσανάλογος του παραγόμενου του έργου
τους, ένα μισθό μάλιστα που η πολιτεία έντεχνα και πονηρά τον μισό περίπου τον εξαρτά από
επιδόματα, τα οποία τώρα η ίδια αποψιλώνει.
Οι τελευταίες εξελίξεις που αφορούν και πάλι περικοπές μισθών και μάλιστα αναδρομικά έρχονται
να επιδεινώσουν ακόμη περισσότερο την είδη βεβαρημένη μισθολογική μας κατάσταση αν
υπολογιστούν αθροιστικά. Δεν πρέπει να δεχόμαστε μοιρολατρικά την αφαίρεση έστω κι ενός
ευρώ από τον μισθό του κόπου μας γιατί κάθε τέτοια μείωση εκτός του ότι μας οδηγεί τον
στην εξαθλίωση παράλληλα απαξιώνει σε μεγάλο βαθμό το ίδιο το αστυνομικό επάγγελμα Κι
ο θεός μόνο γνωρίζει τι άλλο μας ετοιμάζουν ακόμη προκειμένου να εξορθολογήσουν ακόμη
περισσότερο το μισθό μας και φυσικά τη ζωή μας.
Δυστυχώς, για άλλη μια φορά η κυβέρνηση αφαιρεί εισοδήματα από εργαζομένους που
αποτελούν την εύκολη «λεία» για τον κρατικό μηχανισμό ελέγχου προκειμένου το κράτος να
αυξήσει τα έσοδά του.
Η φοροδιαφυγή, η εισφοροδιαφυγή παρά τις βαρύγδουπες δηλώσεις και εξαγγελίες ζουν και
βασιλεύουν, το σπάταλο κράτος που και οι ίδιοι οι κυβερνώντες χαρακτηρίζουν δημοσίως ως
μαύρη τρύπα των οικονομικών μας δεδομένων παραμένει ως έχει, τα διάφορα χρυσά κλουβιά
που οι ίδιοι δημιούργησαν σε άλλες εποχές για να στεγάσουν τα «σπλάχνα» τους παραμένουν
ανέγγιχτα. Εδώ ο έλεγχος γιατί δεν φέρνει αποτέλεσμα, σε πείσμα μάλιστα μιας καθολικής
απαίτησης της κοινωνίας για ίση μεταχείριση όλων των πολιτών. Φοβούμαι πως όλες αυτές οι
μειώσεις κονδυλίων στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη θα επιδράσουν αρνητικά και στην
ποιότητα συνολικά της υπόθεσης «ασφάλεια του πολίτη».
Είναι πολύ πιθανό η κατάσταση αυτή να οδηγήσει πολλούς προς τη συνταξιοδότηση, γεγονός
που θα πλήξει καίρια την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα του οργανισμού και παράλληλα
θα δημιουργήσει πρόβλημα στα ταμεία.
Συνάδελφοι.
Πρέπει να ξυπνήσουμε από τον ύπνο το βαθύ, αυτό που ζούμε δεν είναι όνειρο είναι
πραγματικότητα και μάλιστα πολύ σκληρή, μια πραγματικότητα που αν δεν την αντιμετωπίσουμε
όντας κι εμείς ξύπνιοι θα βρεθούμε υπόλογοι στην ίδια μας την συνείδηση, μα κυρίως υπόλογοι
στα ίδια μας τα παιδιά. Πρέπει να αντιδράσουμε, να οργανωθούμε, να την πολεμήσουμε
αυτή την κατάσταση που μας οδηγεί στην εξαθλίωση και σκοτώνει το μέλλον μας , πρέπει να
παλέψουμε αυτή την κατάσταση για να υπάρξει ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο.
Ελπίδα για κάτι καλύτερο έχουν μόνο όσοι παλεύουν και δεν υποτάσσονται.
Τέλος, σας καλώ να επισκέπτεστε καθημερινά την ιστοσελίδα μας www.dynami-an.gr
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Αντιπρόσωπος Π.Ο.ΑΣ.Υ. Μέλος Δ.Σ. ΙPA Θεσ/νίκης

1.ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΤΟΥ ΒΑΤΡΑΧΟΥ

Φίλοι αναγνώστες, θα σας διηγηθώ μια μικρή παραβολική ιστορία, η οποία στις μέρες μας είναι
περισσότερο επίκαιρη από ποτέ.
Κάποτε κάποιος έριξε ένα βάτραχο μέσα σε μια κατσαρόλα που περιείχε καυτό νερό με
αποτέλεσμα ο βάτραχος να πεταχτεί αμέσως έξω πριν προλάβει να καεί και έτσι σώθηκε.
Στη συνέχεια έριξε τον βάτραχο σε μια κατσαρόλα που περιείχε κρύο νερό. Ο βάτραχος παρέμεινε
μέσα σ’ αυτήν ευχαριστημένος με το δροσερό νερό. Μετά ο ήρωας της ιστορίας μας έβαλε
στη φωτια την κατσαρόλα με το κρύο νερό και το βάτραχο, με αποτέλεσμα το νερό να αρχίσει
σιγά σιγά να ζεσταίνεται. Όσο ήταν χλιαρό ο βάτραχος ένιωθε άνετα και μάλιστα πλατσούριζε
ευτυχισμένος. Όσο όμως το νερο ζεσταινόταν όλο και περισσότερο, ο βάτραχος άρχισε να
δυσφορεί και από κάποια στιγμή και μετά δεν μπορούσε ούτε να κινηθεί, με αποτέλεσμα να
βρει μαρτυρικό θάνατο μέσα στο καυτό νερό. Κάτι ανάλογο συμβαίνει με τις αποδοχές μας,
τα εργασιακά, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά μας δικαιώματα. Αν μας έλεγαν από την αρχή
πόσα πολλά από τα κεκτημένα και από τις αποδοχές μας θα χάναμε, θα αντιδρούσαμε σαν
το βάτραχο που τον έριξαν απ’ ευθείας στο καυτό νερό, θα είχαμε αντιδράσει μαζικότερα και
δυναμικότερα και πιθανόν το αποτέλεσμα να ήταν εντελως διαφορετικό από το σημερινό.
Αντίθετα μας «σιγοβράζουν» παίρνοντάς μας βαθμιαία κάθε τόσο και από λίγα, μέχρι να μας
φτάσουνε στο σημείο που θέλουνε, να μας κάνουν σταδιακά ανήμπορους να αντιδράσουμε και
να μας οδηγήσουν στην οικονομική, υπηρεσιακή και εργασιακή μας εξόντωση. Βρισκόμαστε στο
μεταίχμιο. Το νερό είναι ακόμα χλιαρό. Κι αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι ακόμα ανησυχούμε
για το τι μέλλει γεννέσθαι, πράγμα που σημαίνει πως είμαστε ακόμα ζωντανοί. Είναι όμως
πολύ κοντά το σημείο όπου θα είμαστε ανίκανοι και για την πιο στοιχειώδη αντίδραση. Κι όταν
φτάσουμε εκεί θα είμαστε απλοί παρατηρητές του αργού και μαρτυρικού μας «θανάτου». Γι’
αυτό έστω και τώρα απαιτείται να αντιδράσουμε με μαζικότητα, ενότητα, δυναμικότητα και
αγωνιστικότητα.

2. Η ΥΠΟΤΑΓΗ ΤΟΥ ΕΛΕΦΑΝΤΑ

Ο ελέφαντας είναι ένα από τα δυνατότερα ζώα του πλανήτη. Αν όμως παρατηρήσει κάποιος πως
είναι δεσμευμένος ένας ελέφαντας σε ένα τσίρκο, θα διαπιστώσει πως είναι δεμένος μονάχα
από το ένα του πόδι με ένα απλό σχοινί σε έναν ξύλινο πάσσαλο, γεγονός αντιθέτως ανάλογο
για τη δύναμή του. Γιατί συμβαίνει αυτό; Όταν γεννιέται ένα ελεφαντάκι και είναι αδύναμο,
για να το υποτάξει ο ιδιοκτήτης του τσίρκου το δένει από το ένα του πόδι με σχοινί σε ένα
πάσσαλο. Το ελεφαντάκι παλεύει να ελευθερωθεί, μάταια όμως και στο τέλος εγκαταλείπει κάθε
προσπάθεια, αφού είναι αδύναμο να κόψει το σχοινί και να ελευθερωθεί. Μεγαλώνοντας και
μη έχοντας επίγνωση της δύναμής του εξακολουθεί να πιστεύει πως είναι αδύνατο να ξεφύγει
από τα δεσμά του και δεν προσπαθεί καν, έχοντας υποταχθεί ολοκληρωτικά. Το ίδιο συμβαίνει
και με μας. Παρ’ όλο που οι εργαζόμενοι Αστυνομικοί έχουμε κατά κοινή ομολογία πολύ μεγάλη
δύναμη, αδυνατούμε να την εξωτερικεύσουμε. Αυτό συμβαίνει γιατί από τη στιγμή που μπαίνει
κάποιος στην Αστυνομία, γίνεται κοινωνός μιας αρρωστημένης και απαρχαιωμένης νοοτροπίας,
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που λέει ότι ο Αστυνομικός δεν πρέπει να έχει και δεν πρέπει να διεκδικεί τα δικαιώματά του.
Στην αρχή γιατί είναι «νέος» και στη συνέχεια για να μην τον πούνε αντιδραστικό και για να μην
πέσει στη δυσμένεια των ανωτέρων του. Θεματοφύλακες αυτής της νοσηρής νοοτροπίας είναι
οι πάντοτε «χρήσιμοι ηλίθιοι» αντισυνάδελφοι, οι οποίοι είναι οι πρώτοι που θα «σταυρώσουν»
και θα συκοφαντήσουν το Συνάδελφο που θα διεκδικήσει τα δικαιώματά του. Έτσι δεν έχουμε
επίγνωση της δύναμής μας, με αποτέλεσμα όχι μόνο να μην διεκδικούμε τα δικαιώματά μας,
αλλά και να χάνουμε πολλά από τα κεκτημένα μας, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερος κόπος από
την πλεύρα όλων όσων τα επιβουλεύονται. Αυτή ακριβώς τη δύναμη έρχεται να εκφράσει και
να αναδείξει η ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ, ενάντια σε κάθε λογής συμφέροντα, κομματικά,
υπηρεσιακά, συντεχνιακα και ενάντια στις κάθε λογής κλίκες αντισυναδέλφων, που μας
θέλουνε ανίσχυρους, διασπασμένους και ελεγχόμενους.

3. ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ.

Η Θεσσαλονίκη αποτελεί έναν δημοφιλή τουριστικό προορισμό για κάθε εποχή του χρόνου.
Είναι ιδανική για θερινό τουρισμό, για χειμερινό τουρισμό, για πολιτιστικό τουρισμό, για
θρησκευτικό τουρισμό, για συνεδριακό τουρισμό κτλ. Τελευταία είναι δημοφιλής προορισμός
και για «συνδικαλιστικό τουρισμό», όσον αφορά το χώρο του Συνδικαλιστικού Κινήματος της
πόλης μας. «Κάποιοι» πίστεψαν ότι από τη στιγμή που εξελέγησαν σε κάποιο συνδικαλιστικό
αξίωμα θα έκαναν διακοπές. Ξέχασαν ότι είναι Αστυνομικοί και υϊοθέτησαν τη νοοτροπία του
τουρίστα! Επισκέπτονται τις διάφορες Αστυνομικές Υπηρεσίες σαν να είναι «αξιοθέατα» της
πόλης και φωτογραφίζονται μαζί μας σαν να είμαστε «ιθαγενείς»! Επιπλέον στα πλαίσια της
«τουριστικής τους λογικής» αναζητούν υπηρεσιακές «ξαπλώστρες» και «ομπρέλες» για να
βολευτούν και για το λόγο αυτό «κάποιοι» και «κάποιες» με το που εξελέγησαν αρχισαν να
αλλάζουν Υπηρεσίες όπως οι τουρίστες αλλάζουν ξενοδοχεία κατά τη διάρκεια των διακοπών
τους. Άλλοι πάλι κάνουν διακοπές στο δικό τους «μαγικό κόσμο» ονειρευόμενοι «παλιές καλές
εποχές» και τον «ιππότη του παραμυθιου»… Συνάδελφοι επειδή διανύουμε δύσκολες και
κρίσιμες στιγμές, έχουμε ανάγκη από πραγματικό και μάχιμο Συνδικαλισμό. Στείλτε όλους
αυτούς τους «τουρίστες» διακοπές διαρκείας εκει που τους αξίζει. Στο… άγνωστο και στη
λήθη!

ΚΑΛΕΥΡΑΣ Αλέξανδρος

Αντιπρόσωπος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων
Νομού Θεσσαλονίκης στην ΠΟΑΣΥ

ΣΤΑΘΕΡΑ ΒΗΜΑΤΑ
ΠΡΟΣ ΤΑ … ΠΙΣΩ
Όταν καθιερώθηκε ο θεσμός των πανελλήνιων εξετάσεων για την εισαγωγή στην Ελληνική
Αστυνομία, όλοι θεώρησαν ότι ήταν ένα βήμα προς την εξέλιξη ενός θεσμού που γενικότερα οι
καινοτομίες δεν είναι κάτι εύκολο να συμβούν στους κόλπους του. Με την τρίτη φάση απογραφής
διαπιστώσαμε άλλη μια φορά ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει. Για ποιο λόγο ο απόφοιτος της Σχολής
Αστυφυλάκων θεωρείται απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης; Σύμφωνα με το νόμο, η
υπερδιετή φοίτηση μας κατατάσει αυτόματα σε επίπεδο σπουδών Τ.Ε.Ι. Το πτυχίο μας δίνει την
δυνατότητα να συμμετάσχουμε με κατατακτήριες εξετάσεις σε Α.Ε.Ι. Οπότε τι προσπαθούν να
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μας πείσουν; Ποιος απόφοιτος λυκείου μπορεί να συμμετάσχει
σε κατατακτήριες εξετάσεις; Η απάντηση είναι εύκολη. Κανένας. Οπότε ποιο είναι το πρόβλημα
και η ηγεσία μας δεν μας αναγνωρίζει τα αυτονόητα; Είμαστε οι πλέον χαμηλόμισθοι και οι
μοναδικοί οι οποίοι αν ενταχθούν στο ενιαίο μισθολόγιο θα αποκομίσουμε μεγαλύτερα
μισθολογικά οφέλη. Εφόσον συμβεί αυτό γιατί αυτή τη δεδομένη στιγμή τα πάντα είναι αίολα
και κανείς δεν μπορεί να απαντήσει με σαφήνεια μέχρι την κατάθεση του νομοσχεδίου. Σαν
απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν θα έχουμε την λογική αύξηση που έχουν όλοι ολι
υπάλληλοι του Δημοσίου αναλογική με τις σπουδές και τα πτυχία τους.
Φυσικά η πλειοψηφία του προεδρείου του Σωματείου του νομού μας, για άλλη μια φορά δεν
έχει εκφράσει τις αντιδράσεις της, απασχολούμενη μόνο πως θα συνεχίσει την παρουσία της
στις καρέκλες και είμαστε αγανακτισμένοι. Όλοι μας να περιμένουμε την εξέλιξη της προσφυγής
στα δικαστήρια που έχει γίνει από άλλο Σωματείο για την αποκατάσταση της αδικίας σε βάρος
όλων μας. Άλλωστε πέρα από τους ανακριτικούς υπαλλήλους, πλέον υπάρχουν και οι Ειδικοί
Φρουροί και οι Συνοριοφύλακες απόφοιτοι Πανεπιστημίων, οι οποίοι θα πρέπει να πληρώνονται
με βάσει των προσόντων τους και του επιπέδου γνώσεων και μόρφωσής τους, όπως σε όλο τον
Δημόσιο τομέα.
Τελειώνοντας ας μην ξεχάσουμε αυτούς που ως άλλα παπαγαλάκια, μιλούσαν για αυξήσεις, την
στιγμή που το πετσόκωμα στους μισθούς μας αγγίζει τα 4.000 ευρώ το ελάχιστο και συνεχίζουν
να μιλάνε για επιτυχία την επιπλέον μείωση του 10%.
Ο χειμώνας αναμένεται θερμός. Όλοι μαζί στην έκθεση να φωνάξουμε και να υπερασπίσουμε
τα δικαιώματά μας. Κανένας δεν υπάρχει περιθώριο να απουσιάζει.

ΔΡΟΣΟΣ Στέργιος

Μέλος Δ.Σ. της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού
Θεσσαλονίκης
Αντιπρόσωπος του Σωματείου στην Π.Ο.ΑΣ.Υ.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ «ΒΑΣΙΛΙΑΣ»
και
ΠΡΟΕΔΡΟΣ «ΚΟΙΜΗΣΜΕΝΟΣ»

Πραγματικά είναι για να τρελαθείς. Δεν μπορεί το μυαλό μου να το καταλάβει. Μιλώ για τον Υπουργό
Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος είναι κλεισμένος στο γραφείο του και δεν θέλει να κάνει μια βόλτα να
δει τι συμβαίνει γύρω του. Έλα κύριε Υπουργέ μια βόλτα στην Μακεδονία, στην Θεσσαλονίκη, να δεις και
να μιλήσεις με αστυνομικούς (όλων των βαθμών) και να πάρεις τα μηνύματα για τα τεράστια προβλήματα
που έχουν οι αστυνομικοί. Μήπως νοιώθεις «βασιλιάς» και δεν σου το επιτρέπει το πρωτόκολλο;. Έλα να
μιλήσεις με τους απλούς αστυνομικούς της ΔΑΕΘ/ΥΑΤ και ΥΜΕΤ. Έλα να μιλήσεις με τους αστυνομικούς
του Αστυνομικού Τμήματος Πλατείας Δημοκρατίας, του Λευκού Πύργου, της Μενεμένης κ.ο.κ.
Έλα και να δούμε με πόσο ψηλά το κεφάλι θα φύγεις!!
Όσο για τον Πρόεδρο του Σωματείου μας, ένα πράγμα θα του πω. Κοιμήσου Πρόεδρε να κάνεις
επιδερμίδα!!
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Η Δ/νση Έκδοσης του περιοδικού επισημαίνει ότι τα ενυπόγραφα άρθρα
(συνδικαλιστικά κ.α.), απηχούν αποκλειστικά απόψεις του εκάστοτε αρθρογράφου και όχι της
Δ/νσης ή της ιδιοκτησίας του περιοδικού «Δύναμη».
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