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ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας
πρόεδρος  I.P.A.
Θεσσαλονίκης

MΗNΥMA ΠΡΟΕΔΡΟΥ I.P.A. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ

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

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

ΜΑΝΤΙΝΑΔΑ:

Αγαπητοί αναγνώστες μας, φίλοι της I. P. A. Νομού Θεσσαλονίκης,
φτάσαμε, στο 9ο τεύχος του περιοδικού μας «Δύναμη».
Από αυτό το τεύχος, κάνουμε μια προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας 
του περιοδικού μας, με ακόμα καλύτερη ποιότητα χαρτιού, γραφικών και 
πλέον όλες οι σελίδες θα είναι έγχρωμες.
Επιπλέον είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε, ότι, έχουμε 
εξασφαλίσει την οικονομική βιωσιμότητα του περιοδικού μας και για το 
2011. Επόμενος στόχος μας, είναι η αύξηση του αριθμού των τευχών, ώστε 
να ανταποκριθούμε στην τεράστια ζήτηση που έχει το περιοδικό μας από 
όλη την χώρα.

Το περιοδικό μας, μαζί με την ιστοσελίδα της Ένωσής μας, www.ipathessaloniki.gr  αποτελούν 
πλέον την πιο αγαπημένη «παρέα» όλων των συναδέλφων εν ενεργεία και εν αποστρατεία. 
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.

Εσύ να περπατείς στην γη και να πετούν οι άλλοι.
Πάντα θα βρίσκεσαι μπροστά με διαφορά μεγάλη.
(την μαντινάδα μας έστειλε ο καλός μας φίλος από τον Πειραιά  Μανώλης Στρατουδάκης)
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“Δύναμη”
Έκδοση της ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΘΝΟΥΣ  ΕΝΩΣΗΣ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΟΜΟΥ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Mοναστηρίου 326  ΤΚ  546 28
Τηλ. 2310-388195   Fax. 2310-776414
www.ipathessaloniki.gr

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ
Η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική, ή 
περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του 
περιεχομένου του    περιοδικού με οποιονδήποτε τρόπο, 
μηχανικό, ηλεκτρονικό φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή  
άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του  εκδότη. 
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς  Δικαίου που 
ισχύουν στην χώρα μας.

ΕΝΥΠΟΓΡΑΦΑ   ΚΕΙΜΕΝΑ
Τα ενυπόγραφα κείμενα εκφράζουν
τις απόψεις του υπογράφοντα
και όχι απαραίτητα τις θέσεις - απόψεις
και προβληματισμούς της Ένωσης.

Φωτοστοιχειοθεσία - Εκτύπωση:
Δημήτριος Κοτσαρίδης
Π.Σιατίστης 38 Ν.Κορδελιό τηλ. 2310 - 707188

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

Ηλίας Βασιλάκης
Πρόεδρος

Βασ. Γιαννακόπουλος
Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Χρυσουλάς
Αντιπρόεδρος

Γεώργιος Λαμπάδας
Αντιπρόεδρος

Νικ. Ταχματζίδης
Ταμίας

Δημ. Μπουραζάνας
Αν. Γ. Γραμματέας

Ιάκωβος Τσαγκαλίδης
Αντιπρόεδρος

Χριστ. Χριστοδουλής
Υπ. Δημ. Σχέσεων

Ιωάννης Πασχαλιάς
Αναπλ. Ταμίας

ΝΟΜΙΚΗ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Σωτήριος Κατσαρός
Συνταγματολόγος - Ποινικολόγος

Δικηγόρος Αθηνών

Ιωάννης Μισαηλίδης
Ποινικολόγος

Δικηγόρος Θεσσαλονίκης

Υπεύθυνος  Έκδοσης - Διευθυντής
Ηλίας Βασιλάκης
τηλ. 6975905010
e-mail: VASILAKIS.H@hotmail.com 
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TMHMA   ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ   ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Στις αρχές Μαϊου 2010, οι 
συνάδελφοι που υπηρετούν στο 
Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας 
Θεσσαλονίκης, διοργάνωσαν 
σε κοσμική ταβέρνα της 
Θεσσαλονίκης, μια όμορφη 
εκδήλωση, για να τιμήσουν τον 
αποχωρήσαντα από την ενεργό 
δράση, και εξαιρετικά αγαπητό 
συνάδελφο Ανθυπ/νόμο ΣΑΜΑΡΑ 
Δημήτριο.
    
Στην εκδήλωση παραβρέθηκε το 
σύνολο σχεδόν των συναδέλφων 
που υπηρετούν στο Τμήμα 
Τουριστικής Αστυνομίας, οι οποίοι 
επέδωσαν τιμητική πλακέτα στον 
αποχωρήσαντα συνάδελφο και του 
ευχήθηκαν υγεία και κάθε επιτυχία 
με ότι ασχοληθεί στο μέλλον ως 
συνταξιούχος.
Την Ένωσή μας, εκπροσώπησε ο 
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων κ. 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Χριστόδουλος.

ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ 16 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΜΙΑ ΣΠΟΥΔΑΙΑ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
WIND. 



--  5  --

ΤΟΠΙΚΗ   ΔΙΟΙΚΗΣΗ   I.P.A.   ΝΟΜΟΥ   ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Σας ενημερώνουμε ότι στις Θερμοπύλες Φθιώτιδας και στο Ξενοδοχείο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ της Ι.Π. 
Θερμοπυλών υπάρχουν 5 δωμάτια τα οποία έχουν παραχωρηθεί και εντάσσονται στα I.P.A. HOUSE 
στην Τ.Δ. Φθιώτιδας τα οποία έχει την αποκλειστική ευθύνη και διαχείριση η Ένωσή μας .
Οι τιμές που διαμορφώνονται είναι ως εξής: Μονόκλινο  20 € το άτομο - Δίκλινο 15 € το άτομο.
Έναρξη λειτουργίας 25-7-2010 για όλο τον χρόνο. Το ξενοδοχείο βρίσκεται δίπλα στο πεδίο μάχης 
των Θερμοπυλών και 800 μ. από το άγαλμα του Λεωνίδα και στις Ιαματικές πηγές Θερμοπυλών οι 
οποίες έχουν θερμοκρασία νερού 41ο C. Κατάλληλα για ρευματοπάθειες, αρθρίτιδες, ισχιαλγία, 
οσφυαλγία, αιμορροΐδες, φλεβίτιδες, γυναικολογικές παθήσεις, και παθήσεις αναπνευστικού 
συστήματος. Σε απόσταση 2 χιλ. υπάρχουν οι Ιαματικές πηγές ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΥ (ΨΩΡΟΝΕΡΙΑ) 
με θερμοκρασία νερού 33ο C. Κατάλληλα για δερματικές παθήσεις, ρευματοπάθειες, αρθρίτιδες, 
ισχιαλγία, οσφυαλγία. Σε απόσταση 20 χιλ είναι η λουτρόπολη των ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ 
με τις Ιαματικές πηγές και με  θερμοκρασία νερού 35 – 38ο C. Κατάλληλα για ρευματοπάθειες, 
αρθρίτιδες, ισχιαλγία, οσφυαλγία, νευρολογικές, γυναικολογικές και αγγειακές παθήσεις.

ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ:
Οι λουτροπόλεις της Φθιώτιδας συνδυάζουν το βουνό, τη θάλασσα, την ηλιοφάνεια και το 
γαλάζιο Ελληνικό ουρανό. Σε αντίθεση με τις ιαματικές πηγές άλλων χωρών, δεν έχουν ραδιενεργά 
κατάλοιπα η βιομηχανικά λύματα.Η Φθιώτιδα φιλοξενεί στο ιαματικό τόξο πολύ περισσότερες 
πηγές όπως στην Καρά τα Γαβράκια, το Γερακλή και το Αρχάνι Δυτικής Φθιώτιδας.
ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ: θερμοκρασία νερού 35 – 38ο C. Κατάλληλα για ρευματοπάθειες, 
αρθρίτιδες, ισχιαλγία, οσφυαλγία, νευρολογικές, γυναικολογικές και αγγειακές παθήσεις. 
ΚΟΝΙΑΒΙΤΗ: θερμοκρασία νερού 33ο C. Κατάλληλα για χρόνιο άσθμα, βρογχίτιδες 
ρινίτιδες, καλλυντικές ιδιότητες. ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ:  θερμοκρασία νερού 41ο C Κατάλληλα για 
ρευματοπάθειες, αρθρίτιδες, ισχιαλγία, οσφυαλγία, αιμορροΐδες, φλεβίτιδες, γυναικολογικές 
παθήσεις, και παθήσεις αναπνευστικού συστήματος.
ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΥ (ΨΩΡΟΝΕΡΙΑ): θερμοκρασία νερού 33ο C. Κατάλληλα για δερματικές 
παθήσεις, ρευματοπάθειες, αρθρίτιδες, ισχιαλγία, οσφυαλγία. ΥΠΑΤΗΣ: θερμοκρασία νερού 
33,5ο C. Κατάλληλα για καρδιολογικές παθήσεις, υπέρταση, παθήσεις νευρικού συστήματος, 
ρευματοπάθειες, ,αρθροπάθειες, ημικρανίες, νόσο του RAYLAND.
ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΟΥ:  θερμοκρασία νερού 28ο C.το πόσιμο και   33,5ο C για λουτροθεραπεία, 
κατάλληλα για παθήσεις στομάχου, εντέρων, ήπατος, χοληδόχου κύστες, διαβήτη, νεφρολιθιάσεις, 
γαστρεντερικού και ουροποιητικού συστήματος.
ΠΑΛΑΙΟΒΡΑΧΑΣ:  θερμοκρασία νερού 26,5ο C . κατάλληλα για ρευματοπάθειες, νευρολογικές 
διαταραχές, βρογχίτιδες. ΔΡΟΝΙΤΣΑΣ –ΚΑΪΤΣΑΣ: Κατάλληλα για παθήσεις των νεύρων του 
αυχενικού των ρευματισμών.
Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν διακοπές δίπλα στο άγαλμα του Λεωνίδα 
μέσα στο καταπράσινο πευκοδάσος των Ιαματικών Πηγών Θερμοπυλών  όλο το έτος μπορούν να 
επικοινωνήσουν με τον Πρόεδρο της Ένωσής μας κ. ΚΑΤΣΑΜΑ Νικόλαο
και στα τηλ 22310 - 56889 (γραφείο) 22310 - 27796 (οικίας) ή στο κιν. 6948622911.  
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ΤΟΠΙΚΗ   ΔΙΟΙΚΗΣΗ   I.P.A.   ΝΟΜΟΥ   ΠΕΛΛΑΣ
ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ IPA ΠΕΛΛΑΣ
Στις 11-06-2010, πραγματοποιήθηκαν αρχαιρεσίες για την 
ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής 
Επιτροπής στην Τοπική Διοίκηση i.p.a. Πέλλας.
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο έχει ως ακολούθως:
Πρόεδρος: ΜΠΑΤΣΙΟΣ  Ιωάννης
Α΄ Αντιπρόεδρος: ΑΡΓΥΡΙΟΥ  Ελένη
Β΄ Αντιπρόεδρος: ΣΙΒΕΝΑΣ  Ιωάννης
Γ΄ Αντιπρόεδρος: ΤΟΥΜΠΙΔΗΣ  Θεόφιλος
Γεν. Γραμματέας: ΚΟΥΡΣΑΡΑΚΟΣ  Βασίλειος
Βοηθ. Γεν. γραμματέα: ΣΕΛΚΟΥ  Ειρήνη
Ταμίας: ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ  Βασίλειος
Βοηθός Ταμία: ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ  Γεώργιος
Αρμόδιος Δημ. Σχέσεων: ΠΑΥΛΙΔΗΣ  Ευστάθιος
Η νέα Εξελεγκτική Επιτροπή έχει ως ακολούθως:
Πρόεδρος: ΠΑΡΜΑΤΑΣ  Γεώργιος
Μέλος: Χρήστου  Αναστάσιος 
Μέλος: ΠΕΚΙΑΡΗΣ  Ζαφείριος

ΜΠΑΤΣΙΟΣ  Ιωάννης
Πρόεδρος IPA Πέλλας

H Τοπική Διοίκηση Θεσσαλονίκης, συγχαίρει το νέο Δ.Σ. της Τ.Δ. ΙPA Πέλλας, για την 
εκλογή του και εύχεται υγεία και Δύναμη σε όλους, για να ανταποκριθούν στις προσδοκίες 
των μελών τους.

Γεώργιος   Σουρής   (1853 -1919)   
Ποιός είδε κράτος λιγοστό, σ' όλη τη γη μοναδικό, 
εκατό να εξοδεύει και πενήντα να μαζεύει; 
Να τρέφει όλους τους αργούς, να 'χει επτά Πρωθυπουργούς, 
ταμείο δίχως χρήματα και δόξης τόσα μνήματα; 
Να 'χει κλητήρες για φρουρά και να σε κλέβουν φανερά, 
κι ενώ αυτοί σε κλέβουνε τον κλέφτη να γυρεύουνε;
Κλέφτες φτωχοί και άρχοντες με άμαξες και άτια, 
κλέφτες χωρίς μια πήχυ γη και κλέφτες με παλάτια, 
ο ένας κλέβει όρνιθες και σκάφες για ψωμί, 
ο άλλος το έθνος σύσσωμο για πλούτη και τιμή.
Όλα σ' αυτή τη γη μασκαρευτήκαν, ονείρατα, ελπίδες και 
σκοποί, 
οι μούρες μας μουτσούνες εγινήκαν δεν ξέρομε τί λέγεται 
ντροπή.
Ο Έλληνας δυό δίκαια ασκεί πανελευθέρως, 
συνέρχεσθαί τε και ουρείν εις όποιο θέλει μέρος.
Χαρά στους χασομέρηδες! χαρά στους αρλεκίνους! σκλάβος 
ξανάσκυψε ο ρωμιός και δασκαλοκρατιέται. Γι' αυτό το 
κράτος, που τιμά τα ξέστρωτα γαϊδούρια, 

σικτίρ στα χρόνια τα παλιά, σικτίρ και στα καινούργια!
Και των σοφών οι λόγοι, θαρρώ πως είναι ψώρα, πιστός εις ό,τι λέγει κανένας δεν εφάνη...  αυτός 
ο πλάνος κόσμος και πάντοτε και τώρα, δεν κάνει ό,τι λέγει, δεν λέγει ό,τι κάνει. Σουλούπι, μπόϊ, 
μικρομεσαίο, ύφος του γόη, ψευτομοιραίο.  Λίγο κατσούφης, λίγο γκρινιάρης, λίγο μαγκούφης, 
λίγο μουρντάρης. Κι από προσπάππου κι από παππού συγχρόνως μπούφος και αλεπού. Και 
ψωμοτύρι και για καφέ, το «δε βαρυέσαι» κι «ωχ αδερφέ». Ωσάν πολίτης, σκυφτός ραγιάς σαν 
πιάσει πόστο: δερβέναγας. Θέλει ακόμα -κι αυτό είναι ωραίο- να παριστάνει τον ευρωπαίο. 
Στα δυο φορώντας τα πόδια που 'χει στο 'να λουστρίνι, στ' αλλο τσαρούχι.
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ΑΘΛΗΤΙΚΗ  ΕΝΩΣΗ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β. ΕΛΛΑΔΟΣ
1. Με επιτυχία διεξήχθη στις Σέρρες από 17 έως 19-05-2010 η ημιτελική και τελική φάση του 10ου 
Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου Αστυνομικών Διευθύνσεων Χώρας που διοργάνωσε η Α.Ε.Α/
Π.Β.Ε. στο οποίο συμμετείχαν από την αρχή της χρονιάς 20 Διευθύνσεις. Νικήτρια αναδείχθηκε 

η ομάδα της Δ/νσης Τροχαίας 
Θεσσαλονίκης επικρατώντας στον 
τελικό της Αστυνομικής Δ/νσης 
Σερρών, με σκορ 2-1. Ο τελικός 
διεξήχθη στο Δημοτικό Στάδιο 
Σερρών. Στον τελικό παρέστησαν ο 
Νομάρχης  Σερρών, ο Αντινομάρχης 
Σερρών, εκπρόσωπος του Δημάρχου 
Σερρών, ο Δ/ντής της Α.Δ. Σερρών 
Ταξίαρχος κ. ΤΣΙΩΤΑΣ Δημήτριος, 
λοιποί επίσημοι, συνάδελφοι και 
πλήθος κόσμου.

2. Με επιτυχία διεξήχθη στην Φλώρινα από 27-05-2010 έως 30-05-2010 το 6ο Τουρνουά 
Καλαθοσφαίρισης και το 1ο Τουρνουά Πετοσφαίρισης Αστυνομικών Δ/νσεων που διοργάνωσε η 
Αθλητική Ένωση Αστυνομικών/ Παράρτημα Β. Ελλάδος, σε συνεργασία με την Α.Δ. Φλώρινας 
και την συμμετοχή 12 Α.Δ. 
Νικήτρια – Πρωταθλήτρια στην καλαθοσφαίριση αναδείχθηκε η ομάδα του Παραρτήματος Β.Ε.  
επικρατώντας στον τελικό της Α.Δ. Καστοριάς με σκορ 97-84.
Νικήτρια – Πρωταθλήτρια ομάδα στην Πετοσφαίριση αναδείχθηκε η ομάδα του Παρατήματος 
Β.Ε. επικρατώντας στον τελικό της Α.Δ. Αλεξανδρούπολης με 3-2 σετ.
Τους τελικούς τίμησαν με την παρουσία τους ο Αντινομάρχης Φλώρινας, ο Αστυνομικός Δ/ντής 
Φώρινας, συνάδελφοι και πλήθος κόσμου.   

Κάντε  κλικ  στο. www.ipathessaloniki.gr
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ  ΝΟΜΟΣ:  Εμπρός  προς  τα  πίσω.  

ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ Δημήτριος
π. Πρόεδρος Ε.Α.Υ.Ν. Θεσσαλονίκης - π. Μέλος 
Εκτελεστικής Γραμματείας Π.Ο.ΑΣ.Υ. - Μέλος  Δ.Σ. της 
Ε.Α.Υ.Ν. Θεσσαλονίκης.                        
Αντιπρόσωπος της Ε.Α.Υ.Ν.Θ. στην Π.Ο.ΑΣ.Υ.   
Αντιπρόεδρος Τοπικής Διοίκησης I.P.A Θεσσαλονίκης                                                           
e-mail: dimitrischrysoulas@hotmail.com Τηλ. 6979972000

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι.
 
Προκειμένου η κυβέρνηση και όσοι στάθηκαν στο πλευρό της, έστω και με την απουσία τους κατά 
την ψήφιση του αναχρονιστικού αυτού ασφαλιστικού νόμου,  να μην έχουν ή να μειώσουν στο 
ελάχιστο δυνατό τις όποιες αντιδράσεις θα μπορούσαν να υπάρξουν από το χώρο των Σωμάτων 
Ασφαλείας, προέταξαν ως κύριο επιχείρημα τα «ενιαία κριτήρια» για όλους τους δημοσίους 
υπαλλήλους, αποδυναμώνοντας και «απονευρώνοντας» μέσα από τη γενίκευση αυτή τη διάθεση 
τους για αντίδραση σε αυτή την οικονομική και ασφαλιστική «λαίλαπα».     
Εξομοίωσαν τους ένστολους με τους άλλους δημόσιους υπαλλήλους, με μεγάλο σεβασμό προς το 
έργο που επιτελούν οι υπάλληλοι των υπολοίπων κλάδων του δημοσίου τομέα αλλά οι κυβερνώντες 
προκειμένου να τους βγει η συνταγή ανακάτεψαν το λάδι με το νερό.
Ερωτάται λοιπόν η κυβέρνηση: 
* Ποιοι άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι διακινδυνεύουν καθημερινά τη ζωή τους κατά την εκτέλεση 
της υπηρεσίας τους;
* Ποιοι άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι εργάζονται 6 ή και 7 ημέρες την εβδομάδα;
* Ποιοι άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι εργάζονται Σάββατα , Κυριακές, αργίες , και νύχτα;
* Γνωρίζουν ότι το προσδόκιμο ζωής του αστυνομικού από τη στιγμή που θα βγει στη σύνταξη 
είναι το 66ο έτος ενώ για τον υπόλοιπο πληθυσμό είναι το 75ο έτος;
Σίγουρα όμως γνωρίζουν τον μεγάλο αριθμό των νεκρών αστυνομικών εν ώρα υπηρεσίας.
Κοινωνική δικαιοσύνη δε σημαίνει «τσουβάλιασμα» όσων δεν είναι προστατευόμενοι του 
συστήματος.
Η πολιτεία πρέπει να λειτουργεί προσθετικά και όχι να διαιρεί δημιουργώντας αστυνομικούς 
πέντε ταχυτήτων, και από τη στιγμή που θεωρεί πως το Ι.Κ.Α. στο οποίο θα υπάγεται κάθε 
νεοεισελθών αστυνομικός από το 2015 είναι η ιδανική λύση θα περίμενε ο κάθε καλοπροαίρετος 
συνομιλητής πως οι πρώτοι που θα έδιναν το παράδειγμα με την ένταξή τους στο συγκεκριμένο 
ασφαλιστικό οργανισμό θα ήταν οι 300οι βουλευτές μας, αυτό θα ήταν και μια έμπρακτη στήριξη 
της συγκεκριμένης πολιτικής.
Αυτός ο νόμος δεν περιέχει καθόλου το στοιχείο της ανταποδοτικότητας προς τους αστυνομικούς 
υπαλλήλους που επί σειρά δεκαετιών προσέφεραν και προσφέρουν κοινωνικό έργο με ελάχιστες 
οικονομικές απολαβές αλλά και πληρώνοντας πολλές φορές βαρύ φόρο αίματος στο βωμό του 
καθήκοντος.
Η αστυνομία σχεδόν πάντα λειτουργούσε με το φιλότιμο των αστυνομικών, θα ήταν κρίμα λοιπόν 
να «σπρωχθεί» ο αστυνομικός στην υιοθέτηση της κακώς εννοούμενης δημοσιοϋπαλληλικής 
νοοτροπίας.
Δεν μπορεί εσαεί η πολιτεία να στριμώχνει τον αστυνομικό γιατί δεν του δίνει ο νόμος το «δικαίωμα» 
να «κατεβάσει το διακόπτη».

Υ.Γ. Οι κυβερνώντες ας μην έχουν την αίσθηση πως μας έκαναν και χάρη για τα δήθεν 
προνόμια των πλασματικών ετών που μας «πρόσφεραν», όλα επί πληρωμή είναι.    

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΠΑΡΑΔΟΞΑ  -1-
Εντός της Βουλής υπάλληλοι των προνομίων, έξω από την πόρτα της οι αστυνομικοί που 
ως μόνο τους προνόμιο έχουν το γεγονός ότι φυλάσσουν τους προνομιούχους.
    
ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΠΑΡΑΔΟΞΑ  -2-
Ο απλός πολίτης για να πάρει σύνταξη χρειάζεται 40 χρόνια ασφάλισης , ο βουλευτής 
άραγε γιατί έχει αυτήν την προκλητικά ευνοϊκή  μεταχείριση; Μήπως γιατί νομοθετεί ο 
ίδιος;

ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΠΑΡΑΔΟΞΑ  -3-
Μπράβο στην κυβέρνηση, αυτοδιαψεύστηκε σε ότι αφορούσε το ασφαλιστικό των 
αστυνομικών.
   
ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΠΑΡΑΔΟΞΑ  -4-
Η βάσανο της απογραφής για τους αστυνομικούς ήταν μάλλον ανούσια γιατί μπορούσαν 
όλα τα στοιχεία να τα πάρουν από τη Διεύθυνση Οικονομικού. Επίσης την πιθανότητα 
διαρροής αυτών των στοιχείων (προσωπικών δεδομένων) προς κατευθύνσεις και πρόσωπα 
με σοβαρότατες παρενέργειες θεωρώ ότι θα την έλαβαν υπόψη τους.
 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΠΑΡΑΔΟΞΑ  -5-
Με το έλλειμμα στο 115% του Α.Ε.Π. μας καταβαράθρωσαν, όταν σε δύο –τρία χρόνια 
σύμφωνα με τις δικές τους προβλέψεις το έλλειμμα θα φτάσει στο 140% του Α.Ε.Π. άραγε 
τι να περιμένουμε ότι θα μας συμβεί; « Όρε γλέντια».

ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΠΑΡΑΔΟΞΑ  -6-
Η ανεργία σε ύψη ρεκόρ, ο κόσμος  χρεωμένος, το κράτος καταχρεωμένο και κανείς μα 
κανείς δεν μας λέει ξεκάθαρα που πήγαν και σε ποιους κατέληξαν τόσα χρήματα.
 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΠΑΡΑΔΟΞΑ  -7-
Έντονα ακούγεται πλέον πως θα «βάλουν χέρι» και στις επικουρικές συντάξεις, ήμαρτον 
ρε «παιδιά» για βαστάτε και λίγο.

Υ.Γ. Θα κλείσω με ένα ανέκδοτο που νομίζω ότι έχει κάποια σχέση με τις σημερινές 
καταστάσεις. «Ο Χότζας είχε ένα άλογο που το χρησιμοποιούσε για τις αγροτικές του 
εργασίες, στην προσπάθειά του όμως για να συνηθίσει το άλογό του στην πείνα αυτό 
ψόφησε από αδυναμία».
                                                                                                ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΑΓΡΥΠΝΕΙΤΕ. 

ΑΝΕΚΔΟΤΟ
                Ο παπαγάλος και ο μάγος...

Ήταν κάποτε ένας μάγος και αγόρασε ένα παπαγάλο. Ο παπαγάλος με τον καιρό μάθαινε τα 
κόλπα του μάγου, αλλά δυσκολευόταν να κρατήσει το στόμα του κλειστό. Κάποια μέρα καθώς ο 
μάγος έδινε παράσταση, πετάγεται ο παπαγάλος και λέει:
- Στο μανίκι, στο μανίκι!
Την επόμενη μέρα, επόμενη παράσταση. Ο παπαγάλος:
- Στο καπέλο, στο καπέλο!
Ο παπαγάλος συνεχώς πρόδιδε τα κόλπα του μάγου. Μια μέρα, καθώς ταξίδευαν ο παπαγάλος 
και ο μάγος, το πλοίο βούλιαξε, αλλά κατάφεραν να σωθούν σε μια ξύλινη σανίδα. Περνάνε μια 
μέρα... δύο μέρες... τρεις μέρες... τελικά πετιέται ο παπαγάλος και λέει:
- Εντάξει, παραιτούμαι. Πού έχεις κρύψει το πλοίο;
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26º   ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ   ΣΥΝΕΔΡΙΟ   I.P.A.
Το  26º Πανελλήνιο Συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών, διεξήχθη φέτος στην Ρόδο 
κατά το χρονικό διάστημα από 23 έως 26 – 07 – 2010 σε κλίμα ενωτικό, φιλίας και αδελφοσύνης. 

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Γεώργιος και
ΧΡΑΠΑΣ Παντελής

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Χριστόδουλος και 
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας

Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ πρότεινε και το Συνέδριο 
ΟΜΟΦΩΝΑ έκανε αποδεκτή την πρόταση, για 
Πρόεδρο του Συνεδρίου, τον κ. ΑΒΡΑΜΙΔΗ 
Γεώργιο της Τοπικής Διοίκησης Σάμου και 
για Γραμματέα τον κ. ΧΡΑΠΑ Παντελή της 
Τοπικής Διοίκησης Σερρών.
Την ΟΜΟΦΩΝΗ και με άκρατο ενθουσιασμό 
αποδεκτή πρόταση για Προεδρείο του 
Συνεδρίου από την Τοπική Διοίκηση I.P.A. Νομού 
Θεσσαλονίκης, ακολούθησε το ενθουσιώδες 
χειροκρότημα στις τοποθετήσεις του Προέδρου 
της Τοπικής Διοίκησης Θεσσαλονίκης I.P.A. κ. 
ΒΑΣΙΛΑΚΗ Ηλία στα διάφορα θέματα του 
Συνεδρίου.

Να σημειωθεί ότι η Τοπική Διοίκηση 
Θεσσαλονίκης, συμμετείχε στο 26º Πανελλήνιο 
Συνέδριο, με την νεοεκλεγείσα πλειοψηφία του 
Διοικητικού της Συμβουλίου (ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ 
Ηλίας, ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος, 
ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΑΣ Δημήτριος,   
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Χριστόδουλος, 
ΛΑΜΠΑΔΑΣ Γεώργιος και ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ 
Δημήτριος), αλλά και με τον Πρόεδρο της 
νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής της (ΠΑΥΛΙΔΗ 
Θεόδωρο). 

Η πολυάριθμη συμμετοχή του Δ.Σ. της Τοπικής 
Διοίκησης I.P.A. Θεσσαλονίκης, έχει ειδική 
σημαιολογική αναφορά  και αξία. Διακριτικές 
παρουσίες στο Συνέδριο από τις ξένες αποστολές 
και της Κύπρου.

Μεγάλη τιμή για το Ελληνικό Εθνικό Τμήμα, η παρουσία για άλλη μια χρονιά του Παγκόσμιου 
Προέδρου κ. Μιχαλάκη Οδυσσέως. Τιμή για το Συνέδριο, η συμμετοχή του Προέδρου της 
Λάρνακας κ. Δημητράκη Γεωργιάδη, του Γιάννη Πανούση και του Βασίλη Δεμέστιχα.
Η Ανάταση της I.P.A. ξεκίνησε από την Θεσσαλονίκη και θα μορφοποιείται "Δυναμικά" στο 
αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Στην προσπάθεια αυτή η Τοπική Διοίκηση Θεσσαλονίκης, 
βρίσκει σύμφωνους, συμμέτοχους και συμπαραστάτες σχεδόν το σύνολο των Τοπικών Διοικήσεων 
I.P.A. Χώρας. Σύντομα, η ανασυγκρότηση των "Δυνάμεων", θα αποτελεί γεγονός και όλοι δηλώνουν 
ότι επιθυμούν να συμμετέχουν στην νέα δυναμική που αναπτύσσεται και αυτό είναι σπουδαίο. Η 
Τοπική Διοίκηση I.P.A. Θεσσαλονίκης, ευχαριστεί θερμά όλους τους Συνέδρους, για την αποδοχή 
των προτάσεών της και συγχαίρει θερμά το προεδρείο του Συνεδρίου (κ.κ. ΑΒΡΑΜΙΔΗ Γεώργιο 
και ΧΡΑΠΑ Παντελή), για την άψογη διαδικασία, ίσως την καλύτερη των τελευταίων Συνεδρίων, 
διαδικασία, στην οποία δεν είχαν καμία πιθανότητα να επικρατήσουν απόψεις εμπάθειας και 
μισαλλοδοξίας και στο τέλος όλοι έφυγαν αδελφωμένοι, όπως αρμόζει στην μεγάλη οικογένεια 
της I.P.A. Αποδείχθηκε περίτρανα, με την εκλογή  των  δύο  καλών  συναδέλφων  στο Προεδρείο
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του Συνεδρίου, ότι υπάρχουν αστείρευτες - απίστευτες δυνάμεις, τις οποίες θα κληθούν οι Σύνεδροι 
στο άμεσο μέλλον να αξιοποιήσουν για την ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ του Ελληνικού Τμήματος 
της IPA εκεί που του αρμόζει.

Επιπλέον η Τοπική Διοίκηση Νομού 
Θεσσαλονίκης, οφείλει να συγχαρεί και τον 
Πρόεδρο του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος 
I.P.A. κ. ΚΑΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟ  Γεώργιο, ο 
οποίος με την συνετή στάση του, δεν έδωσε 
την ευκαιρία σε… «μάγισσες» να χαλάσουν 
το ωραίο οικογενειακό κλίμα του Συνεδρίου. 
Εξάλλου η ταλαιπωρία της 1ης ημέρας 
Συνέδρων και εκδρομέων, με το πρόβλημα 
διαμονής σε διαφορετικά ξενοδοχεία, ήταν 
αρκετή και έπρεπε τις επόμενες ημέρες να 
υπάρξει καλό κλίμα και σε αυτό βοήθησε, η 
άριστη επιλογή των Συνέδρων για το προεδρείο 
του Συνεδρίου αλλά και οι σωστοί χειρισμοί, 
στα διάφορα ζητήματα από τον Πρόεδρο του 
Ελληνικού Εθνικού Τμήματος.

Με ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση την 07-06-2010 το Δ.Σ. της I.P.A. Θεσσαλονίκης, απένειμε τον τίτλο του 
επίτιμου Μέλους της Τοπικής Διοίκησης Θεσσαλονίκης, στον κ. ΑΒΡΑΜΙΔΗ Γεώργιο, Υπ. Δημ. 
Σχέσεων Τ.Δ. i.p.a. Σάμου, για τις σπουδαίες Υπηρεσίες του στην I.P.A. αλλά και στην ένθερμη 
υποστήριξη και προβολή του έργου της Τοπικής Διοίκησης Θεσσαλονίκης.
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Στην φωτογραφία ο ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Γεώργιος 

(κέντρο), παραλαμβάνει  τιμητική πλακέτα, από 

τον Α΄Αντιπρόεδρο του Εθνικού Τμήματος και 

Γ.Γραμματέα της Τ. Δ. Θεσσαλονίκης κ. Βασίλειο 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ. Η απονομή έγινε στην 

διάρκεια των εργασιών του 26-ου Πανελλήνιου 

Συνεδρίου της I.P.A. που φέτος έγινε στην Ρόδο 

(23-27-06-2010). Ανταποδίδοντας την τιμή ο 

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Γ. χάρισε στην Τ.Δ. Θεσ/νίκης, 

έναν πίνακα που συμβολίζει την «Δύναμη».
Από τον Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων «ΙΡΑ» 
Τ.Δ. Σάμου, και επίτιμο Μέλος μας, κ. Γεώργιο 
Αβραμίδη, λάβαμε και δημοσιεύουμε την 
παρακάτω επιστολή.
«Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου τον 
Πρόεδρο κ. Ηλία Βασιλάκη καθώς και το Δ.Σ. 
της Τοπικής Διοίκησης Θεσσαλονίκης «ΙΡΑ» 
για την ομόφωνη απόφαση που έλαβαν,  να 
με ανακηρύξουν επίτιμο μέλος τους κατά τη 
διάρκεια του 26ου Πανελλήνιου Συνεδρίου 
που διεξήχθη στη Ρόδο.
Θεωρώ την απόφαση αυτή, ύψιστη τιμή προς 
το πρόσωπό μου και υπόσχομαι δημόσια 
ότι θα είμαι δίπλα τους σε όλες τις επίπονες, 
επίμονες και αξιόλογες προσπάθειές τους, για 
την ανάδειξη του τεράστιου και σπουδαίου 
έργου που προβάλλει η Τοπική Διοίκηση 
Θεσσαλονίκης. 
Τέλος, ακόμη ένα μεγάλο ευχαριστώ στον 
Πρόεδρο κ. Ηλία Βασιλάκη και το Δ.Σ. που 
με πρότειναν Πρόεδρο Γενικής Συνέλευσης 
του 26ου Πανελλήνιου Συνεδρίου όπου και 
ανακηρύχτηκα ομόφωνα από τους Συνέδρους.
Σάμος 28 Ιουνίου 2010 
Γιώργος Αβραμίδης 
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων «ΙΡΑ» Τ.Δ. 
Σάμου».

Ευχάριστη έκπληξη για την Τοπική Διοίκηση IPA Νομού Θεσσαλονίκης, ήταν η βράβευση 
της Τοπικής μας, από την Τοπική Διοίκηση Νομού Φθιώτιδας.

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα
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Ο Πρόεδρος της Τοπικής Διοίκησης I.P.A. Νομού Φθιώτιδας κ. ΚΑΤΣΑΜΑΣ Νικόλαος 
(δεξιά), παραδίδει στον Πρόεδρο της Τοπικής Διοίκησης I.P.A. Νομού Θεσσαλονίκης κ. 
ΒΑΣΙΛΑΚΗ Ηλία, τιμητικό έπαινο, για την σπουδαία προσφορά της Τοπικής Διοίκησης 
I.P.A. Νομού Θεσσαλονίκης στην Διεθνή Ένωση Αστυνομικών.

Περισσότερα στο www.ipathessaloniki.gr και στην ενότητα ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Οι Σύνεδροι του 26-ου Πανελλήνιου Συνεδρίου I.P.A. (Ρόδος 23-27/06/2010).
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ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ   ΝΕΑ  -  ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
1. Στις 26-5-2010, με το υπ’ αριθ. 100/2010 έγγραφό του, το Σωματείο Αστυνομικών Θεσσαλονίκης ενημερώνει όλους 

τους συναδέλφους ότι με μία σειρά παρεμβάσεων στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ζητά την παύση λειτουργίας 

των ειδικών επιτροπών ελέγχου καταλληλότητας των  αστυνομικών να φέρουν όπλο. Παράλληλα τίθενται στην διάθεση 

του Υπουργείου, να συνεισφέρουν με την κατάθεση εξειδικευμένων θέσεων στην διαμόρφωση μιας νέας διαδικασίας.

2. Στις 29-5-2010, με το υπ’ αριθ. 103/2010 έγγραφό του, το Σωματείο Αστυνομικών Θεσσαλονίκης, ανακοινώνει 

ότι τίθεται κατά της δημιουργίας σταθμού ανεφοδιασμού των υπηρεσιακών οχημάτων στον προαύλιο χώρο του 

Αστυνομικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, για λόγους ασφαλείας των 1.000 και πλέον συναδέλφων που εργάζονται στον 

χώρο, αλλά και των επισκεπτών και προτείνει την εξεύρεση άλλου πιο ασφαλή χώρου.

3. Στις 31-5-2010, με το υπ’ αριθ. 104/2010 έγγραφό του, το Σωματείο Αστυνομικών Θεσσαλονίκης, ενημερώνει τους 

συναδέλφους, ότι επειδή στους γονείς Αστυνομικούς που έχουν 2 ή παραπάνω τέκνα ή τα τέκνα τους φοιτούσαν σε 

σχολεία διαφορετικής βαθμίδας δεν χορηγούσαν οι υπηρεσίες τους 5 ή 6 ημέρες την εν λόγω άδεια καθ’ έτος, αλλά έδινα 

4 ημέρες επικαλούμενες το άρθρο 10 παρ. 5 του Π.Δ. 27/1986 και χωρίς να λαμβάνουν υπόψη την τελευταία παράγραφο 

που αναφέρει «σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις που ισχύουν για τους Δημόσιους Υπαλλήλους», μετά 

από παρεμβάσεις του Σωματείου στην ηγεσία, από το Α.Ε.Α. με το υπ’ αριθ. 6013/22/2944γ από 29-4-2010 έγγραφό 

του, διευκρινίζει ρητά ότι και οι Αστυνομικοί δικαιούνται τις παρεχόμενες στους υπόλοιπους Δημοσίους Υπαλλήλους 

διευκολύνσεις για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης των τέκνων τους ήτοι: α) Γονείς με 1 τέκνο 4 ημέρες 

άδεια ανά έτος, β) Γονείς με 2 τέκνα 5 ημέρες άδεια ανά έτος, γ) Σε περίπτωση που τα τέκνα τους παρακολουθούν 

μαθήματα σε ιδρύματα διαφορετικής βαθμίδας 6 ημέρες ανά έτος.

4. Στις 3-6-2010 με το υπ’ αριθ. 107/2010 έγγραφό του, το Σωματείο Αστυνομικών Θεσσαλονίκης, ενημερώνει τους 

συναδέλφους, ότι μετά από παρέμβαση του Προεδρείου, στο Στρατιωτικό Πρατήριο, επιτρέπετε η είσοδος με την 

επίδειξη της υπηρεσιακής ταυτότητας, ενώ το ωράριο λειτουργίας είναι: Κυριακή και Δευτέρα κλειστό. Τρίτη και 

Πέμπτη 08.00-20.00. Τετάρτη 14.00-20.00΄. Παρασκευή και Σάββατο 09.30-14.00.

5. Στις 22-6-2010 με το υπ’ αριθ. 108/2010 έγγραφό του, το Σωματείο Αστυνομικών Θεσσαλονίκης, το οποίο απευθύνει 

στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, προτείνει όπως το συντομότερο δυνατόν και πριν την έναρξη 

των φθινοπωρινών αυξημένων υπηρεσιακών υποχρεώσεων, συγκληθεί συγκέντρωση προσωπικού της Δ.Α.Ε.Θ. (η 

τελευταία έγινε το 2008), στην οποία να παραστεί και ο ίδιος ο Γενικός Αστυνομικός Δ/ντής Θεσσαλονίκης και στην 

οποία συγκέντρωση να τεθούν υπόψη της ηγεσίας οι σκέψεις και οι προτάσεις από τους ίδιους τους συναδέλφους που 

υπηρετούν στις διμοιρίες ΥΑΤ και ΥΜΕΤ.

6. Στις 23-6-2010 με την υπ’ αριθ. 110/2010 ανακοίνωση, το Σωματείο Αστυνομικών Θεσσαλονίκης, κάνει γνωστό στους 

συναδέλφους, ότι μετά από έγγραφες παρεμβάσεις του Σωματείου στο Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ., για τα δεδομένα των νέων 

υπηρεσιακών ταυτοτήτων, από το Αρχηγείο εστάλη στο Σωματείο το υπ’ αριθ. 6011/3/238-ια από 14-6-2010 έγγραφο, 

με το οποίο διευκρινίζονται τα ακόλουθα: 1) Στα νέα Δελτία Ταυτότητας περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα 

μέτρα ασφαλείας, ώστε να διασφαλίζονται από παραποιήσεις-νοθεύσεις-πλαστογραφήσεις, σύμφωνα με τα πρότυπα 

ασφαλείας, όπως αυτά καθορίζονται αφενός στο ψήφισμα των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών-μελών 

της Ε.Ε. και αφετέρου στον (ΕΚ) 2252/2004 του Συμβουλίου της 13-12-2004, σχετικά με την καθιέρωση προτύπων για 

τα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τη χρήση βιομετρικών στοιχείων στα διαβατήρια και τα ταξιδιωτικά έγγραφα των 

κρατών-μελών. Η Μηχανικώς Αναγνώσιμη Ζώνη (ΜRZ) που εμφανίζεται στο πίσω μέρος του 

δελτίου ταυτότητας περιέχει ορισμένα από τα εκτυπωμένα επί του δελτίου στοιχεία. Πέραν των ανωτέρω ουδένα άλλο 

στοιχείο περιλαμβάνει το δελτίο, ούτε φέρει «μαγνητική ταινίο» ή ηλεκτρονικό μικροκύκλωμα (chip) πολύ δε περισσότερο 

δεν υπάρχουν αριθμοί ή σύμβολα που «να θίγουν την πίστη στο Θεό». 2) Όσον αφορά τις αιτήσεις που υποβάλλονται στην 

υπηρεσία μας προκειμένου να γίνει η έκδοση των νέων δελτίων ταυτότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 6011/21/67-ι 

από 24-10-2009 εγκύκλιο Διαταγή του κ. Υπαρχηγού & Αναπλ. Αρχηγού, μετά την απαιτούμενη επεξεργασία τους από 

την Διεύθυνση Διαβατηρίων προκειμένου να γίνει η εκτύπωση των νέων Δελτίων Ταυτότητας, επανυποβάλλονται στην 

Διεύθυνση  Αστυνομικού  Προσωπικού  όπου  και  τηρούνται,  όπως  άλλωστε  γίνεται  και  με  όλα  τα ατομικά
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έγγραφα του ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας. Η συλλογή, επεξεργασία και τήρηση των ατομικών 

εγγράφων γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Οργανισμό του Σώματος και τις διατάξεις του Ν.2472/1997 

«περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 3) Τέλος επί του ερωτήματος 

αν υπάρχει δυνατότητα να εξαιρεθούν από τον εφοδιασμό του νέου τύπου ταυτότητας ορισμένοι από το ένστολο 

προσωπικό που για λόγους θρησκευτικής πίστης και αντιρρήσεως της συνείδησης  (άρθρο 13 παρ.1 του Συντάγματος), 

η Υπηρεσία μας, έχει εκθέσει τις απόψεις της στην Διεύθυνση Οργάνωσης Νομοθεσίας /Α.Ε.Α., και εκκρεμεί απαντητικό 

περί του νόμιμου κατοχής του παλαιού τύπου για όσους επιθυμούν. Μετά τη λήψη απαντήσεως θα προβούμε σε έκδοση 

σχετικής διαταγής.

7. Στις 16-7-2010 με το υπ’ αριθ. 121/2010 έγγραφο προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Αρχηγείο ΕΛ.ΑΣ., 

το Σωματείο Αστυνομικών Θεσσαλονίκης, ζητά την άμεση παρέμβαση της ηγεσίας, καθόσον στην απογραφή του 

Αστυνομικού Προσωπικού που κατετάγη με Πανελλήνιες Εξετάσεις, υπάρχει η ένδειξη Δ.Ε. αντί του ορθού Τ.Ε. Το 

Σωματείο υπενθυμίζει στην ηγεσία την εισαγωγή με τις Πανελλήνιες, που γίνεται με βάση το άρθρο 1 Π.Δ.352/1995, όπως 

τροπ. με το άρθρο 1 Π.Δ.68/1997 , είναι Ανωτέρα Σχολή υπερδιετούς κύκλου σπουδών. Επίσης υπενθυμίζει τη σχετική 

νομολογία του ΣτΕ και ότι το Υπουργείο Παιδείας με την υπ’ αριθ. ΦΒ/121871/Β3 από 3-11-2005 απόφασή του και βάση 

του Ν.3404/2005 που αφορά την κατάταξη των πτυχιούχων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, επιτρέπει σε όλους τους 

πτυχιούχους Ανωτέρων Σχολών Υπερδιετούς ή Διετούς κύκλου σπουδών στην κατάταξή τους σε Σχολές ΑΕΙ και ΤΕΙ, 

δηλαδή οι Ανώτερες Σχολές μεταξύ των οποίων και η Σχολή Αστυφυλάκων ανήκουν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 

Στην τελευταία παράγραφο το Σωματείο Αστυνομικών Θεσσαλονίκης, διαμαρτύρεται για αυτή την υποβάθμιση που 

υφίστανται οι Αστυφύλακες που εισήχθηκαν με Πανελλήνιες και εκπαιδεύτηκαν για διάστημα 5 εξαμήνων, οι οποίοι 

αναγκάζονται να δηλώνουν στην απογραφή Δ.Ε. αντί Τ.Ε και το Σωματείο ζητά την άμεση διορθωτική παρέμβαση της 

ηγεσίας.

8. Στις 16-8-2010 με την υπ’ αριθ. 127/2010 ανακοίνωση το Σωματείο Αστυνομικών Θεσσαλονίκης, ενημερώνει 

τους συναδέλφους, ότι μετά από έγγραφες παρεμβάσεις προς το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ /Διεύθυνση Διαχείρισης 

Χρηματικού, όσον αφορά την αποπληρωμή των εκτός έδρας και των πεζών περιπολιών, η Διεύθυνση Διαχείρισης 

Χρηματικού / ΕΛ.ΑΣ., με το υπ’ αριθ. 8002/1/635-β από 4-8-2010 έγγραφο διευκρινίζει τα ακόλουθα: 1) Για την 

αποπληρωμή αποζημιώσεων πέραν του προβλεπομένου ωραρίου εργασίας, απαιτούνται μια σειρά ενεργειών όπως 

υποβολή καταστάσεων στην υπηρεσία μας, αποστολή στην Διεύθυνση Πληροφορικής ώστε να εισαχθούν τα στοιχεία 

στην εφαρμογή, επιστροφή στην υπηρεσία μας, έλεγχο κ.λ.π. 2) Επίσης η κατά το άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 2362/95 

κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών  για την έγκριση πληρωμής υποχρεώσεων που 

αναλήφθηκαν καθ’ υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώσεων έτους 2010 που εκδόθηκε την 13-4-2010. 3) Ύστερα 

από τις μεταθέσεις-αποσπάσεις προσωπικού σε άλλες υπηρεσίες και την συνταξιοδότηση μέρους αυτού, το υπάρχον 

προσωπικό της Υπηρεσίας μας, εργάζεται φιλότιμα πέραν του ωραρίου και καταβάλει φιλότιμες προσπάθειες ώστε 

να ανταπεξέλθει στις άμεσες, τρέχουσες και πάγιες εργασίες του Τμήματος Λογιστηρίου-Μισθολογίου. Επιπροσθέτως 

σας γνωρίζουμε ότι, λόγω αποστρατείας του κεντρικού διαχειριστή της Δ/νσης Διαχείρισης Χρηματικού και ανάληψης 

καθηκόντων από τον νέο διαχειριστή έχει ανασταλεί μέρος ενεργειών-δραστηριοτήτων του Τμήματος Λογιστηρίου.

9. Στις 27-8-2010 με την υπ’ αριθ. 131/2010 ανακοίνωση το Σωματείο Αστυνομικών Θεσσαλονίκης, ενημερώνει τους 

συναδέλφους, ότι στο εξής, όλες οι Τράπεζες θα καταβάλουν την Μισθοδοσία στους Αστυνομικούς την ίδια ημέρα 

κάθε μήνα και αυτή η ημερομηνία θα είναι η 27 κάθε μηνός. 

Από την Δ/νση Έκδοσης:
Εφόσον, για ακόμη μια φορά, δηλώσουμε με σαφήνεια ότι, εμείς, δεν κάνουμε συνδικαλισμό, αλλά στα πλαίσια 
της ελευθεροτυπίας ενημερώνουμε τους αναγνώστες μας, εγκαινιάζουμε αυτή την νέα στήλη από την οποία θα 
σας ενημερώνουμε για παρεμβάσεις και άλλα ενδιαφέροντα συνδικαλιστικά νέα, από την Ένωση Αστυνομικών 
Υπαλλήλων Νομού Θεσσαλονίκης. Το περιοδικό μας «Δύναμη», στις δύσκολες εποχές για τους συναδέλφους, 
θα συνεργαστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο με τo Προεδρείο του Σωματείου Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. 
Θεσσαλονίκης, όπως από το πρώτο τεύχος κάνει με όλα τα άλλα σωματεία και συλλόγους, με σκοπό το όφελος 
όλων των συναδέλφων, της εικόνας της Ελληνικής Αστυνομίας, αλλά και του Κοινωνικού Συνόλου. 
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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 

Σας …….προκαλούμε να συγκρίνετε την παρακάτω νέα προσφορά. !!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ 1€ (ναι ένα ευρώ) μηνιαίο  πάγιο !!

1) ΔΩΡΕΑΝ  απεριόριστη ενδοεπικοινωνία.
2) ΔΩΡΕΑΝ 25 ώρες μηνιαίως προς σταθερά
3) ΔΩΡΕΑΝ 130 SMS  κάθε μήνα, προς όλα τα δίκτυα.
Τελική τιμή 2,90 €, (ΦΠΑ, τέλη κινητής και 1,50 € συνδρομή στον Συνεταιρισμό ). 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΜΕ 29€  μηνιαίο πάγιο.
1) ΔΩΡΕΑΝ 25 ώρες μηνιαίως προς όλη την WIND
2) ΔΩΡΕΑΝ 7 ώρες μηνιαίως προς σταθερά.
3) ΔΩΡΕΑΝ 5 ώρες μηνιαίως προς COSMOTE – VODAFONE
4) ΔΩΡΕΑΝ 130 SMS κάθε μήνα προς όλα τα δίκτυα.
Τελική τιμή 41,50 €,  (ΦΠΑ, τέλη κινητής και 1,50 € συνδρομή  στον Συνεταιρισμό). 

ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΥΝ:
1)  30 % φτηνότερα ΙΝΤΕΡΝΕΤ  ADSM (για όσους αιτηθούν) στο κινητό.
2)  ΔΩΡΕΑΝ φορητότητα, κρατώντας το δικό σας νούμερο.
3)  Ενιαία χρέωση  κλήσεων προς  WIND, VODAFONE, COSMOTE ,
             Q - TELECOM  και  προς σταθερά  0,198 € / λεπτό.
4)         Επιδότηση 200 €  σε μετρητά σε σύνδεση που θα πραγματοποιήσει 
             ετήσια κίνηση 800 €, εφόσον παραμείνει την επόμενη χρονιά και… 
             Επιδότηση 100 € σε μετρητά σε σύνδεση που θα πραγματοποιήσει
             ετήσια κίνηση 400 € (δηλαδή εκπτώσεις έως 25 %).
5)         Ελάχιστη χρέωση προς σταθερά και κινητά 45 δευτερόλεπτα.
             Η προσφορά απευθύνεται στους συναδέλφους όλης της χώρας.
             Για περισσότερες πληροφορίες να απευθύνεστε στον Συνεταιρισμό 
           στα  τηλέφωνα 2310 – 553538  και 6975909933 
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Κάντε  κλικ  στο. www.ipathessaloniki.gr

Λιάνα Δημοπούλου - Κωνσταντινίδου

Συμβολαιογράφος

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

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΛΠΑ ΣΤΟΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΜΑΣ
Η  ΕΛΠΑ προσφέρει έκπτωση 25% στον Συνεταιρισμό μας για τις ακόλουθες 
υπηρεσίες:
Ετήσια συνδρομή οδικής βοήθειας  για 1 αυτ/το 98 €, αντί των 130 € που είναι η 
κανονική τιμή. 
Για 2 αυτ/τα 169 €, αντί 225 που είναι η κανονική τιμή. Για Μοτο 71 €, αντί 95 που είναι 
η κανονική τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, στον Συνεταιρισμό μας – 
Προμηθέως 1 Θεσ/νίκη τηλ. 2310-553538

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΚΤΕΟ
Η AUTOVISION Κ.Τ.Ε.Ο. – ADR Α.Ε., ιδιωτικό ΚΤΕΟ Θέρμης τηλ. 2310-487500 στην 
Θέρμη Θεσ/νίκης και στην Πολίχνη – Νοσοκομείο Παπαγεωργίου και 424 Σ.Ν. τηλ. 
2310-680200 και 
2310-681710, προσφέρει έκπτωση 20% στον τεχνικό έλεγχο αυτ/των, με την επίδειξη της 
Υπηρεσιακής Ταυτότητας.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ ΑΥΤ/ΤΩΝ
Το φανοποιείο του ΜΗΤΡΑΚΑ Απόστολου, που βρίσκεται έναντι του κοσμικού 
κέντρου ΜΙΘΡΙΟΝ και παραπλεύρως του νοσοκομείου ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ στην 
περιφερειακή οδό στην Πολίχνη τηλ. 2310-681689 προ-σφέρει έκπτωση 20% σε όλες τις 
εργασίες φανοποιείας του αυτ/του σας (λαμαρινοδουλειά – βαφές κλπ).

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
Παρέχεται έκπτωση 7% για αγορά συσκευών κινητών τηλεφώνων επί της λιανικής τιμής 
καθώς και σε διάφορα αξεσουάρ κινητών στα παρακάτω καταστήματα της WIND: α) 
Εγνατίας 47 και Ι. Δραγούμη, β) Αγίας Σοφίας 10,  γ) Εμπορικό Κέντρο «ΜΕΓΑΡΟ 
ΕΓΝΑΤΙΑ» Μοναστηρίου - Πλ. Δημοκρατίας και Λαγκαδά 5,  δ)  Γιαννιτσών 61 και 
Κολλέτη, ε) Τσιμισκή 99 – 101 και στ) CARREFOUR (Πυλαία) Τομπάζη 15.

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       ΟΙΚΙΑ:2310 919410
ΚΙΝΗΤΟ:6972 997264
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STOUNTIO Φωτογραφίας Βασίλη Νικολόπουλου. Μοναστηρίου 6
τηλ. 2310 544209  Θεσσαλονίκη

Κάντε  κλικ  στο. www.ipathessaloniki.gr
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Η  ΣΚΕΨΗ  ΜΑΣ  ΕΙΝΑΙ  ΚΑΙ  ΣΤΟΥΣ  ΑΝΕΡΓΟΥΣ

ΔΡΟΣΟΣ Στέργιος
Μέλος Ε.Α.Υ.Ν.Θ.

Το καλοκαίρι τέλειωσε. Και δυστυχώς ο Χειμώνας που έρχεται, προβλέπεται 
να είναι τρομερά δύσκολος για τα εισοδήματά μας. Σας καλώ συνάδελφοι 
και συναδέλφισσες, να είστε σε ετοιμότητα για αγώνες, ώστε να μπορέσουμε 
να διατηρήσουμε τουλάχιστον τα κεκτημένα μας, τα οποία προήλθαν μετά 
από δύσκολους αγώνες, για να μπορέσουμε εν κατακλείδι να συνεχίσουμε 
να συντηρούμε τις οικογένειές μας οι οποίες να διαβιούν με αξιοπρέπεια και 
υπερηφάνεια. Τι ζητάμε κύριοι αρμόδιοι; Αξιοπρέπεια και Υπερηφάνεια !! Σας 
καλώ επίσης συνάδελφοι, η σκέψη μας, να είναι και στις στρατιές ανέργων και 
απολυμένων, που μέσα σε αυτές τις στρατιές είναι και τα δικά μας παιδιά. Ελάτε 
συνάδελφοι, ξεσηκωθείτε. Πιέστε και εσείς τα σωματεία για αγώνες. Δεν πρέπει 
να τους αφήσουμε να πάρουν ανάσα!! Εμείς δεν είμαστε οι υπεύθυνοι για την 
σημερινή κατάντια της Ελληνικής Οικονομίας. Υπεύθυνοι είναι αυτοί που μας 
κυβέρνησαν τα τελευταία 30 Χρόνια. Να τους υποχρεώσουμε εφόσον αυτοί 
είναι οι υπεύθυνοι  να πληρώσουν. Πρέπει να πληρώσουν. 

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Ε.Α. 
ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Καλώ όλους τους συναδέλφους που είναι συνταξιούχοι, να έρθουν άμεσα στα 
γραφεία μας (Προμηθέως 1) και να γίνουν μέλη της Ένωσης Αστυνομικών εν 
Αποστρατεία Νομού Θεσσαλονίκης. Να έχουν μαζί τους και μια φωτογραφία 
με στολή, ώστε να τους εκδώσουμε Δελτίο Ταυτότητας, το οποίο θα είναι η μια 
πλευρά του στα Ελληνικά και η άλλη στα Αγγλικά. Επίσης όσοι συνάδελφοι 
πρόκειται να αποστρατευθούν σύντομα, να έρθουν αμέσως μόλις βγουν στην 
σύνταξη για να εγγραφούν. Η ετήσια συνδρομή είναι μόνο 10 ευρώ και η 
εγγραφή είναι επίσης άλλα 10 ευρώ. Διαβάστε συνάδελφοι συνταξιούχοι στις 
σελίδες 26 – 27 – 28 και 29 του παρόντος περιοδικού «Δύναμη» μερικές από τις 
δράσεις της Ένωσης Αστυνομικών ε.α. Νομού Θεσσαλονίκης.

ΓΟΥΛΑΣ Χρήστος
Αντιπρόεδρος 
Ένωσης
Αστυνομικών ε.α.
Ν. Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Για το 2010 τιμή Μονόκλινου 40 €
και Δίκλινο 45 € με πρωϊνό.
Η τιμή αυτή δεν ισχύει την περίοδο 
εκθέσεων. 

ΜΑΝΔΡΙΝΟ Α.Ε. – ΕΓΝΑΤΙΑΣ 29 

ΤΗΛ. 2310-526321 ΕΩΣ 2310-526324  

site: www.mandrino.gr
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Diligence ( Επιμέλεια )  
                                             

CHRISTODOULOS V. CHRISTODOULIS

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Β. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ *
PUBLIC RELATION SECTION IPA 

THESSALONIKI - GREECE          

DO YOU SPEAK GREEK ?

Dear IPA friends.

We are trying to present to you the priceless heritage of ancestors.
Apart from beautiful tourist attractions that Greece has to offer, there is the GREEK LANGUAGE. 
The language through which the Greek and culture have been traveling the world.
Dear friends, let us guide you through a wonderful journey into the magic of an exceptional lan-
guage.
Seen from every aspect, the Greek language is one of the richest most accurately structured and 
logical languages of all times. It is language where every word has a meaning and a reason for its 
existence. There is a direct connection between the  "word" and the "meaning" of the word.
One of out four words in English language is Greek or of Greek origin!! When it comes to medi-
cal terminology, more than 50% of the words or the word elements used is Greek!! More than 
6000 words that more or less each one of you, dear English speaking use quite often in every day 
vocabulary.
Perhaps, YOU SPEAK, you just don’t know it!!!
Finally, we would like to present you the most popular 100 Greek words in English, who using 
every day: air, airplane, aroma, athlete, atomic, church, cinema, climate, clinic, comedy, cosmos, 
cycle, decade, democracy, devil, dialog, diet, disc, drama, ecology, economy, electric, electronic, 
energy, episode, erotic, euro, fantasy, genetic, geography, giant, guitar, gymnasium, harmony, heli-
copter, hero, history, horizon, horoscope, idea, idol, irony, jealous, kilo, kilometer, kinetic, logic, 
machine, magic, magnet, mania, mathematic, megaphone, marathon, melody, meter, method, 
microscope, museum, music, mystery, myth, Nike, ocean, orchestra, organism, orgasm, oxygen, 
panic, paper, paradise, pause, period, philosophy, psychology, planet, photography, poem, police, 
program, rhythm, sarcasm, school, stereo, strategy, syllable, symbol, system, talent, telephone, 
telescope, theatre, theory, therapy, thermometer, tone, tragedy, type!!!!!

* O Χριστόδουλος Χριστοδουλής είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της I.P.A. 
Νομού Θεσσαλονίκης και κατέχει το αξίωμα του Υπευθύνου Δημοσίων Σχέσεων.
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13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΔΩΡΕΑΝ μονοήμερη εκδρομή στα όμορφα Ιωάννινα, πραγματοποίησε η Τ.Δ. I.P.A. 
Νομού Θεσσαλονίκης, για τα μέλη της και τις οικογένειές τους, την Κυριακή 13 Ιουνίου 2010. 
Ώρα 08.00 με τέσσερα (4) λεωφορεία ξεκινήσαμε για τα Γιάννενα. Στα Γιάννενα μόλις φτάσαμε, 
μας περίμεναν οι συνάδελφοι ΡΑΠΤΗ Όλγα, ΚΟΥΜΑΤΣΟΥΛΗ Αγγελίνα και ΚΙΤΣΙΟΣ Κων/
νος, της Τοπικής Διοίκησης I.P.A. Ιωαννίνων, οι οποίοι ήταν μαζί μας όλη την ημέρα και τους 
ευχαριστούμε θερμά. Πρώτη επίσκεψη το Μουσείο ΒΡΕΛΗ με τα κέρινα ομοιόματα. Ακολούθως 
επίσκεψη στο Σπήλαιο Περάματος. 

Μετά τις επισκέψεις στα Μουσεία, όλοι οι 
εκδρομείς είχαν αρκετό ελεύθερο χρόνο, 
να περιηγηθούν στην όμορφη πόλη των 
Ιωαννίνων,  να πάνε βόλτα με τα καραβάκια 
στο νησί της κυρά Φροσύνης και να 
γευτούν την Ηπειρώτικη κουζίνα στις πολύ 
ωραίες παραλήμνιες ταβέρνες.Η εκδρομή 
αυτή, που όπως είπαμε ήταν δωρεάν,ήταν 
άλλη μια σπουδαία προσφορά της 
ΤοπικήςΔιοίκησης I.P.A. Νομού Θεσ/νίκης 
σε όλους τους συναδέλφους, εν ενεργεία 
και εν αποστρατεία.
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O ΦΟΒΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ
Γλύκα Βλαχογιάννη
Αναισθησιολόγος – Εντατικολόγος, Επιμελήτρια
Α΄Μ.Ε.Θ. Ν.Γ.Ν.Θ. «Άγιος Δημήτριος»

Ο σημερινός άνθρωπος είναι δύσκολο να αναλογισθεί πόσο βασανιστική εμπειρία αποτελούσε η 
εκτέλεση μιας χειρουργικής επέμβασης χωρίς αναισθησία. «…η προετοιμασία για την εγχείρηση ήταν 
όμοια με του κατάδικου που ετοιμάζεται για την εκτέλεση…» αναφέρει μεταξύ άλλων ένας επιστήμονας 
του περασμένου αιώνα που υπεβλήθη σε ακρωτηριασμό κάτω άκρου, λίγους μήνες πριν την εφαρμογή 
αναισθησίας.
Ο William T.G Morton (1819-1868) στις 30 Σεπτεμβρίου του 1846 χορήγησε αναισθησία στον Eden 
Frost για την εξαγωγή οδόντος. Ενώ στις 16 Οκτωβρίου του 1846 γίνεται η πρώτη επιτυχής δημόσια 
χορήγηση αναισθησίας (με αιθέρα) στον Gilbert Abbott για την αφαίρεση όγκου τραχήλου στο Mas-
sachusetts General Hospital. Πριν την χορήγηση του αιθέρα σε ασθενή, είχε δοκιμάσει τη χορήγησή 
του σε πειραματόζωα και μετά στον εαυτό του. Από τότε δειλά, δειλά άρχισε να αναπτύσσεται μια 
ειδικότητα που συνετέλεσε σημαντικά στην πρόοδο της ιατρικής. Αν σήμερα σώζονται ζωές χάριν 
μιας επέμβασης ή μιας μεταμόσχευσης, αυτό οφείλεται σε μεγάλο μέρος στη δυνατότητα που παρέχει 
η αναισθησιολογία για να γίνουν αυτές οι επεμβάσεις.
Η δυνατότητα ελέγχου των ζωτικών λειτουργιών του ασθενούς, η κατάργηση και η επαναφορά 
της λειτουργίας ζωτικών οργάνων όπως η κατάργηση της αναπνοής, το σταμάτημα της καρδιάς, η 
καταστολή του εγκεφάλου, επιτυγχάνονται από τον έμπειρο αναισθησιολόγο.
Η ευθύνη της εφαρμογής της αναισθησίας είναι μεγάλη, η δουλειά του αναισθησιολόγου βαριά 
και δύσκολη. Αυτή ίσως είναι και η αιτία που πολλοί ασθενείς εκφράζουν φόβο γύρω από την 
αναισθησία.
Δεν είναι λίγοι εκείνοι που μπροστά στην απόφαση του να υποβληθούν σε μια χειρουργική επέμβαση 
προβάλλουν έντονα την ανησυχία τους για την αναισθησία.
«Δεν φοβάμαι την εγχείρηση αλλά αν θα ξυπνήσω» ακούμε να λένε συχνά οι ασθενείς και όχι άδικα. 
Ο φόβος μπροστά στο άγνωστο είναι θα λέγαμε φυσιολογικός. Για να δούμε τι είναι αυτό το άγνωστο 
και πόσο δίκαιο έχουμε να το φοβόμαστε. Παλαιότερα οι επιπλοκές από τα φάρμακα (αλλεργικές 
αντιδράσεις, αιμοδυναμικές μεταβολές) ήταν αρκετά συχνές. Δυστυχώς στο παρελθόν αναισθησία 
χορηγούσαν μη ειδικοί επιστήμονες και μερικές φορές βοηθοί χειρουργείου οι οποίοι δεν ήταν ούτε 
γιατροί. Η εφαρμογή αναισθησίας τα τελευταία χρόνια με την εξέλιξη της ιατρικής, της τεχνολογίας και 
των φαρμάκων, θα λέγαμε ότι στα χέρια ενός έμπειρου αναισθησιολόγου είναι απολύτως ασφαλής. Ο 
αναισθησιολόγος προκαλεί κατάργηση και επαναφορά της συνείδησης, ελέγχει τον πόνο αλλά και την 
αισθητικότητα, καταργεί την αυτόματη αναπνοή και την θέτει υπό τον έλεγχό του, προκαλεί διαστολή 
ή σύσπαση των αγγείων ελέγχοντας έτσι την αρτηριακή πίεση αλλά και την περιφερική αγγειοσύσπαση. 
Ελαχιστοποιεί τις ανάγκες σε οξυγόνο επηρεάζοντας το μεταβολισμό του ασθενούς.
Η εξέλιξη της τεχνολογίας βοηθά στη συστηματική παρακολούθηση των ζωτικών παραμέτρων, αλλά 
και τη συλλογή στοιχείων χρήσιμων για την κατάσταση του ασθενούς. Τα καινούργια φάρμακα 
πλησιάζουν περισσότερο με τα «ιδανικά», προσφέροντας καλές συνθήκες καταστολής με τις μικρότερες 
«επιπλοκές».
Είναι απαραίτητο όμως ο αναισθησιολόγος να γνωρίζει καλά τον ασθενή που θα του χορηγήσει 
αναισθησία. Η προεγχειρητική επίσκεψη κρίνεται απαραίτητη και επιβεβλημένη, πράγμα που θα πρέπει 
να απαιτεί και ο ασθενής. Το να γνωρίζουμε ποιος θα μας δώσει αναισθησία είναι πιο σημαντικό ή 
εξίσου σημαντικό από το ποιος θα μας χειρουργήσει. Αν σκεφθούμε ότι θα αφήσουμε κυριολεκτικά 
τον εαυτό μας στα χέρια του αναισθησιολόγου, ανίκανοι να αντιδράσουμε σε οτιδήποτε κατά τη 
διάρκεια της αναισθησίας, καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη σ΄αυτόν 
το γιατρό που λέγεται αναισθησιολόγος. Πρέπει να γνωρίζει ο αναισθησιολόγος κάθε πρόβλημά 
μας, αν έχω υπέρταση, διαβήτη, αν παίρνω φάρμακα για την καρδιά, αν έχω γλαύκωμα, αν έχω 
κάνει χημειοθεραπείες, αν είμαι καπνιστής, αν είμαι αλλεργικός κ.λ.π. Πολλά φάρμακα πρέπει να 
διακόπτονται αρκετές μέρες πριν, ενώ άλλα φάρμακα είναι απαραίτητο να χορηγηθούν στον ασθενή 
και την ημέρα του χειρουργείου. Μόνο  έτσι θα μπορεί να αξιολογήσει  σωστά και να λάβει τα μέτρα 
του  ο  αναισθησιολόγος,  ώστε  να  αντιμετωπίσει  με  ασφάλεια  το  κάθε  τι. 
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Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα

Δεν είναι λίγες οι φορές που ο αναισθησιολόγος αξιολογώντας προεγχειρητικά τον ασθενή, κρίνει ότι 
πρέπει να αναβληθεί το χειρουργείο, ώστε να δοθεί ο χρόνος να προετοιμασθεί καλύτερα ο ασθενής 
και να χειρουργηθεί με μεγαλύτερη ασφάλεια. Αν βέβαια η εγχείριση κρίνεται επείγουσα τότε ο 
ασθενής οδηγείται στο χειρουργείο με αυξημένο κίνδυνο. Η εφαρμογή του απαραίτητου monitoring, 
δηλαδή των μηχανημάτων ελέγχου και παρακολούθησης των ζωτικών λειτουργιών, είναι αυτό που θα 
διασφαλίσει την έγκαιρη διάγνωση και την άμεση αντιμετώπιση των μεταβολών του ασθενούς. Εδώ 
δεν χωράει οικονομία, η σωστή και συνεχής παρακολούθηση του ασθενούς αποτελεί τη βάση για την 
ασφαλή χορήγηση αναισθησίας. Κάθε λεπτό είναι κρίσιμο και ζωτικό για τον ασθενή, οποιαδήποτε 
αργοπορία στη διάγνωση και την αντιμετώπιση των προβλημάτων μπορεί να στοιχίσει ζωές. Με τη 
βοήθεια των μηχανημάτων γίνεται μια συνεχής παρακολούθηση και καταγραφή:
1) Της καρδιακής λειτουργίας. Ελέγχεται η αρτηριακή πίεση, η συχνότητα και ο ρυθμός 
των σφίξεων
2) Παρακολουθείται η αναπνευστική λειτουργία, η οξυγόνωση και ο αερισμός των      
πνευμόνων.
3) Αξιoλογείται το βάθος αναισθησίας και η ανάγκη χορήγησης ή μη καταστολής.
4) Ελέγχεται η μυϊκή χάλαση (όταν χρειάζεται να χορηγηθεί).
5) Η θερμοκρασία σώματος
6) Η οξεοβασική ισορροπία
7) Η ιστική αιμάτωση
8) Η αιμάτωση εγκεφάλου 
Κατά τη διάρκεια της επέμβασης ελέγχεται επίσης η διούρηση του ασθενούς και οι απώλειες σε υγρά 
και αίμα, και ο αναισθησιολόγος αποφασίζει για τη ρύθμιση και την αποκατάστασή τους.
Οι αναισθητικοί παράγοντες έχουν βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, δεν προκαλούν 
αλλεργικές αντιδράσεις, είναι πιο γρήγορη η έναρξη της δράσης τους και πιο μικρή η διάρκειά της. 
Αποβάλλονται γρήγορα και δεν έχουν ενεργούς μεταβολίτες.
Η γνώση και η σωστή χρήση των παραγόντων αυτών, διασφαλίζει το σωστό αποτέλεσμα. Αν σκεφθούμε 
ότι τα φάρμακα που χρησιμοποιεί ο ασθενής προκαλούν καταστολή της εγκεφαλικής λειτουργίας, 
καταργούν την αναπνοή, προκαλούν μυϊκή παράλυση. Πράγμα που σημαίνει ότι ο ασθενής παύει να έχει 
επαφή με το περιβάλλον, δεν μπορεί να αναπνεύσει μόνος του αλλά χρειάζεται υποστήριξη, την οποία 
του την παρέχει ο αναισθησιολόγος. Λάθη και απροσεξίες δεν συγχωρούνται, διότι στοιχίζουν ζωές. 
Ο αναισθησιολόγος είναι λοιπόν ο γιατρός που πραγματικά δέχεται πολύ μεγάλη πίεση, χρειάζεται να 
είναι ήρεμος, ξεκούραστος, σε ετοιμότητα και εγρήγορση με καλά αντανακλαστικά. Πρέπει να είναι 
απερίσπαστος και αφοσιωμένος πλήρως στη δουλειά του.
Η ολοκλήρωση της αναισθησιολογικής φροντίδας τελειώνει με τη μετεγχειρητική επίσκεψη. Ο 
αναισθησιολόγος εκτιμά την εμπειρία του ασθενούς κατά τη διάρκεια της αναισθησίας, αν πονούσε, 
αν καταλάβαινε, αν ένιωθε κάτι. Είναι επίσης πολύ σημαντικό το πώς ξύπνησε ο ασθενής, αν είχε 
ναυτία και τάση για εμετό. Πολύ σημαντικές πληροφορίες μπορεί να ληφθούν στην επίσκεψη αυτή. 
Όλα τα στοιχεία αυτά καταγράφονται στο ιστορικό του ασθενούς τα οποία θα είναι χρήσιμα για το 
μέλλον.
Τα τελευταία χρόνια πολλές χειρουργικές επεμβάσεις γίνονται σε εξωτερικούς ασθενείς. Οι ασθενείς 
αυτοί δεν νοσηλεύονται, αλλά μπαίνουν στο χειρουργείο όπου τους χορηγείται αναισθησία και στην 
συνέχεια μετά την πάροδο μιας ή δύο ωρών επιστρέφουν στο σπίτι τους. Στους ασθενείς αυτούς 
πρέπει να τους χορηγηθεί ένα τέτοιο σχήμα αναισθησίας που από τη μια να είναι επαρκές για να 
γίνει η επέμβαση χωρίς να καταλαβαίνουν και χωρίς να πονάνε και από την άλλη οι ασθενείς θα 
πρέπει να μπορούν να ανανήψουν γρήγορα και καλά για να επιστρέψουν στο σπίτι τους. Η σωστή 
επιλογή του σχήματος αναισθησίας μπορεί να γίνει μόνο αν υπάρχει καλή συνεργασία χειρουργού 
και αναισθησιολόγου και καλή επικοινωνία με τον ασθενή. Το γεγονός ότι θα υποβληθούν σε μια 
«μικροεπέμβαση» δεν πρέπει να μειώνει την σοβαρότητα της όλης κατάστασης, ακόμη και η «τοπική 
αναισθησία» έχει τη δική της βαρύτητα. Τίποτε δεν πρέπει να το αψηφούμε και δεν δικαιολογείται να μη 
λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα. Είναι προτιμότερο να κάνουμε κάτι παραπάνω από το να γίνει μια 
σοβαρή παράλειψη. Καλύτερα να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα από το να βρεθούμε ανέτοιμοι. Ο 
κάθε άνθρωπος αποτελεί ξεχωριστή περίπτωση και έτσι πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν η ιδιαιτερότητά 
του. Η γνώση, η σωστή αξιολόγηση, η υπευθυνότητα είναι τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν έναν 
καλό αναισθησιολόγο στα χέρια του οποίου η αναισθησία σήμερα είναι μια ασφαλής και ευχάριστη 
εμπειρία.  
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ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ I.P.A. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Με μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε το Τουρνουά Ποδοσφαίρου 5Χ5. Η συμμετοχή ήταν 
πολύ μεγάλη. Εκτός από την Ελλάδα, συμμετείχαν ομάδες από την Ρουμανία, την Κύπρο, 
την Ιταλία.
Την διοργάνωση τίμησαν με την παρουσία τους ο διοργανωτής Τουρνουά 5Χ5 Αστυνομικών 
Βέλγος MARC JOOS, ο Αντιπρόεδρος IPA Ρουμανίας κ. MIRCHEA, ο Αντιπρόεδρος  
του Τοπικού Τμήματος Βουκουρεστίου FLORIN ZAGOREANOY, ο Σεβασμιότατος 
Μητροπολίτης Ζακύνθου κ Χρισόστομος, ο Αστυομικός Δ/ντής Ζακύνθου Ταξίαρχος κ. 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Β. και άλλοι επσημοι. 

Περισσότερα στο: www.ipathessaloniki.gr και στην ενότητα Τ.Δ. IPA Ζακύνθου.
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Μαθήματα επιβίωσης
 
(σύμφωνα με τους νόμους του μάνατζμεντ)

Γεώργιος Λαμπάδας
Αντιπρόεδρος Τ.Δ. IPA
Νομού Θεσσαλονίκης
e-mail:george.lamp@hotmail.com

Μάθημα 1ο
Ένας άνδρας μπαίνει για μπάνιο τη στιγμή που η γυναίκα του μόλις βγαίνει. Εκείνη τη στιγμή χτυπά 
η πόρτα. Η σύζυγος τυλίγει μια πετσέτα γύρω της και τρέχει να ανοίξει. Ανοίγοντας, αντικρίζει 
το γείτονα. Πριν αρθρώσει λέξη, ο Γιάννης ο γείτονας της λέει: «Θα σου δώσω 800 Ευρώ αν 
αφήσεις την πετσέτα να πέσει στο πάτωμα.  Αφού το σκέφτηκε για μια στιγμή, η γυναίκα, αφήνει 
την πετσέτα και στέκεται ολόγυμνη μπροστά στο Γιάννη.  Μετά από λίγα λεπτά, ο Γιάννης, βγάζει 
800 Ευρώ, της τα δίνει και φεύγει. Η γυναίκα τυλίγει πάλι την πετσέτα και γυρίζει στο μπάνιο. Ο 
σύζυγος τη ρωτά ποιος ήταν και αυτή του απαντά ότι ήταν ο Γιάννης ο γείτονας. «Ωραία», λέει ο 
σύζυγος, «Σου είπε τίποτα για τα 800 Ευρώ που μου χρωστάει;»
Ηθικό Δίδαγμα: Αν μοιράζεσαι κρίσιμες πληροφορίες που αφορούν κέρδος με τους μετόχους 
σου, μπορεί να είσαι σε θέση  να αποφύγεις αναπόφευκτη έκθεση!
Μάθημα 2ο
Ένας παπάς προσφέρθηκε να οδηγήσει μια καλόγρια με το αυτοκίνητό του. Μπαίνει η καλόγρια 
στο αυτοκίνητο και καθώς κάθεται, ανοίγει το ρούχο της και αποκαλύπτει τα πόδια της. Ο 
παπάς παραλίγο να τρακάρει. Αφού κέρδισε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, διστακτικά άπλωσε το 
χέρι του στο γόνατό της. Η καλόγρια γυρίζει και του λέει: « Πάτερ θυμάσαι τον ψαλμό 129;» Ο 
παπάς δαγκώθηκε.. Μετά από λίγο όμως δεν άντεξε τον πειρασμό και ξαναάπλωσε το χέρι του. 
Η καλόγρια επανέλαβε: «Πάτερ, θυμάσαι τον ψαλμό 129;» Ο παπάς απολογήθηκε: «Συγνώμη, 
αδερφή, αλλά η σάρκα είναι αδύνατη». Με τα πολλά έφτασαν στη Μονή και η καλόγρια πήγε  στη 
δουλειά της.
Φτάνοντας στην εκκλησία, ο παπάς τρέχει στο βιβλίο των ψαλμών και ψάχνει να βρει τον 129. 
Διαβάζει: «Προχώρα μπροστά και ψάξε ψηλά, θα βρεις τη δόξα»
Ηθικό Δίδαγμα: Αν δεν είσαι καλά πληροφορημένος στη δουλειά σου, μπορεί να χάσεις μια 
σπουδαία ευκαιρία.
Μάθημα 3ο
Ένας, πωλητής, ένας διοικητικός και ο Μάνατζερ πήγαιναν για γεύμα, όταν βρίσκουν στο δρόμο 
ένα παλιό λυχνάρι. Το τρίβουν και βγαίνει ένα τζίνι. Το τζίνι λέει: «Θα δώσω στον καθένα σας 
από μια επιθυμία». «Εγώ πρώτος, εγώ πρώτος» πετάγεται ο διοικητικός. «Θέλω να είμαι στις 
Μπαχάμες, να οδηγώ ένα speed-boat χωρίς να έχω καμία έννοια.» Πουφ, και εξαφανίστηκε. « Εγώ 
τώρα, εγώ τώρα» πετάγεται ο πωλητής. «Θέλω να είμαι στη Χαβάη, ξαπλωμένος σε μια παραλία με 
την προσωπική μασέρ μου, μια ατέλειωτη προμήθεια από Πίνα Κολάδας και τον έρωτα της ζωής 
μου». Πουφ, πάει κι αυτός. «Ο.Κ. είναι η σειρά σου» λέει το τζίνι στον Μάνατζερ. Ο Μάνατζερ 
λέει: «Θέλω αυτούς τους δύο πίσω στο γραφείο μετά το γεύμα».
Ηθικό Δίδαγμα: Πάντα να αφήνεις το αφεντικό σου να μιλάει πρώτο.
Μάθημα 4ο
Ένα κοράκι καθόταν σε ένα δέντρο, χωρίς να κάνει τίποτα όλη τη μέρα. Ένας λαγός τον ρωτάει: 
«Μπορώ να κάτσω κι εγώ σαν κι εσένα, και να μην κάνω τίποτα όλη τη μέρα;»
Το κοράκι απαντά: «Φυσικά, γιατί όχι;» Έτσι λοιπόν κάθεται και ο λαγός στο χώμα κάτω από το 
δέντρο και χαλαρώνει. Μια αλεπού πηδάει και τρώει το λαγό.
Ηθικό Δίδαγμα: Για να μπορείς να κάθεσαι όλη μέρα, χωρίς να κάνεις τίποτα, πρέπει να κάθεσαι 
πολύ ψηλά.
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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.: 005 / 2010                                                    Θεσσαλονίκη 12 Iουλίου 2010 

ΠΡΟΣ
κ. Υπουργό Εθνικής Άμυνας

                                                                                                                                                      
ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

κ. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
κ. Δ/ντή Μετοχικού Ταμείου  Στρατού

κ. Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας
Όλες τις Υπηρεσίες ΓΑΔΘ

Κύριε Υπουργέ.

1) Μετά από αλλεπάλληλες τηλεφωνικές επικοινωνίες μας με το Μετοχικό Ταμείο Στρατού, δεν 
κατέστη εφικτό να μας δοθεί μία έγκυρη και πειστική απάντηση για ποιο λόγο μέχρι σήμερα δεν 
κατεβλήθη στους μετοχομερισματούχους της πρώην Χωροφυλακής, το μέρισμα το οποίο θα έπρεπε 
να είχε κατατεθεί στους λογαριασμούς τους, την 04-07-2010. Κανείς δεν σηκώνει τα τηλέφωνα 
και όταν μετά από πολύωρη προσπάθεια αυτό γίνει δυνατόν, όλοι τότε δηλώνουν αναρμόδιοι. 
Συνήθως οι αρμόδιοι είναι σε άδεια ή σε κάποιο άλλο γραφείο. Ο εμπαιγμός είναι φανερός και σε 
όλη του την διάσταση.

2) Επίσης δεν μας έχει δοθεί, σοβαρή απάντηση για ποιο λόγο δεν καταβάλλονται τα δικαιώματα 
Β.Ε.Α. (πρώην προικοδότηση) σε όσους έχουν κάνει αιτήσεις που υπερβαίνουν κατά πολύ ακόμη 
και τους 20 μήνες. Υπάρχουν αιτήσεις για καταβολή Β.Ε.Α. που έγιναν το έτος 2008 και δεν έχουν 
λάβει τα χρήματα, τα οποία χρήματα όπως γνωρίζετε πολύ καλώς, είναι δικά τους χρήματα τα 
οποία παρακρατούνταν από τον μισθό τους για 25 χρόνια και χωρίς να ερωτηθούν εάν επιθυμούν 
σχετικώς.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους, η Ένωσή μας, συγκάλεσε Γενική Συνέλευση των 
μελών μας, από την οποία έχει ληφθεί ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση για κινητοποιήσεις. 

Κύριε Υπουργέ.
Γνωρίζοντας την ευαισθησία σας, για παρόμοια θέματα, παρακαλούμε να επέμβετε άμεσα, ώστε 
να ληφθούν σοβαρές και άμεσες αποφάσεις, οι οποίες να γνωστοποιηθούν άμεσα και στην
Ένωσή μας. Οι συνταξιούχοι Αστυνομικοί, στις δύσκολες για τον τόπο περιστάσεις, δεν πρέπει 
να κατεβούν στους δρόμους. Δυστυχώς όμως κάποιοι, μας ωθούν να το πράξουμε και ίσως  έχουν 
τους δικούς τους λόγους.

 ΓΙΑ  ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο  Πρόεδρος                                                                                     Ο  Γ. Γραμματέας
ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ  Σωτήριος                                ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος
τηλ. 6975905031                                                                                    τηλ. 6975905020
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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.: 006 / 2010                                                                       Θεσσαλονίκη 14 Iουλίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ
Μετά την αφαίρεση της 13ης και 14ης σύνταξης, έρχεται το Κράτος και αρνείται , στους 
συνταξιούχους ένστολους, να τους χορηγήσει το Μέρισμα που δικαιούνται από το Μετοχικό 
Ταμείο Στρατού, το οποίο έπρεπε να τους είχε καταβληθεί στις 4-7-2010. Με το υπ’ αριθ. 2/46267/
Α0024 από 12-7-2010 έγγραφό του το Υπουργείο Οικονομικών προς το Μετοχικό Ταμείο Στρατού, 
αρνείται την χρηματοδότηση του Ταμείου !! Που πήγαν τα λεφτά;
Επιπλέον θα πρέπει να αναφερθεί ότι το Μετοχικό Ταμείο Στρατού, αρνείται να αποδώσει τα 
Βοηθήματα Επαγγελματικής Αυτοτέλειας, στα παιδιά των ενστόλων (εκκρεμούν αιτήσεις από 
το 2008) με την αιτιολογία ότι δεν έχουν χρήματα. Για 18-25 χρόνια πλήρωναν υποχρεωτικά οι 
ένστολοι, με σκοπό να πάρουν τα παιδιά τους αυτό το βοήθημα! Που πήγαν τα λεφτά;

Η Ένωσή μας, συγκάλεσε Γενική Συνέλευση και αποφασίστηκε ΟΜΟΦΩΝΑ να προχωρήσουμε 
σε δυναμικές κινητοποιήσεις, ο χρόνος, ο τόπος και η μορφή των οποίων θα αποφασισθεί.
Φτάνει πια ο εμπαιγμός.
 
Η Ένωσή μας, ζητά από τους έντιμους Υπουργούς και Βουλευτές του Νομού Θεσσαλονίκης 
στους οποίους κοινοποιείται το παρόν Δελτίο Τύπου, να παρέμβουν άμεσα.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Υπουργούς και Βουλευτές
του Νομού Θεσσαλονίκης

ΓΙΑ  ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο  Πρόεδρος                                                                              

ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ  Σωτήριος                                           
τηλ. 6975905031

Το παρόν Δελτίου Τύπου, προκάλεσε ερώτηση στην Βουλή, από τον Βουλευτή της Ν.Δ. στην 
Β΄Περιφέρεια Νομού Θεσσαλονίκης, κ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ  Θεόδωρο, την οποία θα δημοσιοποιήσουμε 
μαζί με την απάντηση στο επόμενο τεύχος του φιλόξενου περιοδικού «Δύναμη».

Περισσότερα στο www.ipathessaloniki.gr και στην ενότητα ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Ε.Α.
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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.: 007 / 2010                                                    Θεσσαλονίκη 15 Iουλίου 2010 

ΠΡΟΣ
1. Π.Ο.ΑΣ.Υ.
2. Π.Ο.ΑΞΙΑ.    
                                                                                                          
ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
1. Πανελλήνιες  Ομοσπονδίες  Αποστράτων
    Αστυνομικών
2. Πανελλήνιες  Ενώσεις  Αποστράτων
    Αστυνομικών
3. Όλες τις Ενώσεις Αποστράτων
    Αστυνομικών Χώρας 

Αγαπητοί συνάδελφοι.
Η Ένωσή μας, που σήμερα αριθμεί πλέον των 500 μελών, για μια σειρά θεμάτων π.χ. καθυστέρηση 
πληρωμής των Μερισμάτων από το Μετοχικό Ταμείο Στρατού, Β.Ε.Α. (πρώην προικοδοτήσεις), 
εφαρμογή ΛΑΦΚΑ από 1ης Αυγούστου 2010, ολική περικοπή επιδόματος αδείας και εορτών 
Χριστουγέννων και Πάσχα κ.α., ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ σε Γενική Συνέλευση, να κατέλθει 
σε κινητοποιήσεις.
Κατόπιν αυτού, προτείνουμε σε Π.Ο.ΑΣ.Υ και Π.Ο.ΑΞΙ.Α την από κοινού συνδιοργάνωση
κινητοποίησης στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τον προσεχή Σεπτέμβριο και παρακαλούμε 
όπως τύχουμε έγκαιρα ενημέρωσης εάν η πρότασή μας, γίνεται αποδεκτή.
Επίσης καλούμε σε άμεση επικοινωνία όλες τις Ομοσπονδίες, Πανελλήνιες Ενώσεις και Ενώσεις 
Αποστράτων Αστυνομικών, για ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων και επιπλέον καλούμε 
όλες τις Ενώσεις Αποστράτων, να μας γνωρίσουν έγκαιρα εάν επιθυμούν να συμμετέχουν στην 
κινητοποίηση, που θα γίνει στην ΔΕΘ τον Σεπτέμβριο.

Ο  Πρόεδρος                                                                                     Ο  Γ. Γραμματέας
ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ  Σωτήριος                                ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος
τηλ. 6975905031                                                                                    τηλ. 6975905020

 ΓΙΑ  ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Περισσότερα στο www.ipathessaloniki.gr και στην ενότητα ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Ε.Α.

ΑΝΕΚΔΟΤΟ
20 χρόνια
Η κυρία στο φούρναρη: 
- "Είμαι τόσο νευριασμένη μαζί σας, το ψωμί που μου δώσατε χθες ήταν μπαγιάτικο." 
- "Μα, τι λέτε κυρία μου, εμείς φτιάχνουμε ψωμί εδώ και 20 χρόνια!" 
Και η κυρία: 
- "Ναι, αλλά το πουλάτε τώρα".
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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.: 006 / 2010                                                                       Θεσσαλονίκη 3 Αυγούστου 2010

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ
1. κ. Υπουργό Εθνικής Άμυνας                                                                   
ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
1. κ. Υπουργό Οικονομικών
2. κ. Υπουργό Προστασίας του πολίτη
3. κ. Δ/ντή Μετοχικού Ταμείου Στρατού
4. κ. Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας
5. Όλες τις Ομοσπονδίες, Πανελλήνιες
     Ενώσεις και Ενώσεις Αποστράτων
     Αστυνομικών Χώρας.ΣΧΕΤΙΚΑ (τα οποία συνυποβάλλονται)

  α)   Υπ’ αριθ. 005/2010 από 12-07-2010 έγγραφό μας.
  β)   Υπ΄αριθ. 006/2010 από 14-07-2010 Δελτίο Τύπου της Ένωσής μας
  γ)   Υπ΄αριθ. 007/2010 από 16-07-2010 έγγραφο της Ένωσής μας.
  δ)   Υπ΄αριθ. 2/46267/Α0024 από 12-07-2010 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών         
  ε)   Υπ΄αριθ. ----από ------ ενημερωτική επιστολή του Δ/ντού Μετοχικού Ταμείου Στρατού.
 στ) Ερώτηση στην Βουλή του Βουλευτή Β΄ Θεσσαλονίκης κ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ Θεοδώρου 
  ζ)   Δημοσιεύματα.
Κύριε Υπουργέ.
Η Ένωσή μας, με αίσθημα ευθύνης, γνωρίζοντας και την δική σας ευαισθησία, Η Ένωσή μας, ζητά 
άμεση συνάντηση μαζί σας, προκειμένου αναζητηθεί και εξευρεθεί άμεση λύση στο πρόβλημα με την 
ομαλή καταβολή των Μερισμάτων κάθε τρίμηνο στους δικαιούχους  μερισματούχους, αλλά και την άμεση 
καταβολή των Β.Ε.Α. (Βοηθημάτων Επαγγελματικής Αυτοτέλειας), για τα οποία Β.Ε.Α. όπως άλλωστε 
παραδέχεται στο ανωτέρω (ε) σχετικό έγγραφό του ο Δ/ντής του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, εκκρεμούν 
αιτήσεις για απόδοση των, από τον Οκτώβριο του έτους 2008.
Οι Αστυνομικοί με Νόμο από το 1982, οπότε καταργήθηκε η έως τότε προικοδότηση, και χωρίς να ερωτηθούν 
εάν επιθυμούσαν ή όχι κατέβαλαν αναγκαστικά κάθε μήνα από τον μισθό τους, κάποια χρήματα στο Μ.Τ.Σ. 
έτσι όταν τα παιδιά τους γίνουν τουλάχιστον 18 ετών, αγόρια και κορίτσια, να εισπράττουν μετά από αίτησή 
τους το ανάλογο Βοήθημα Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (Β.Ε.Α.).
Σήμερα και ενώ πολλοί συνάδελφοι γονείς είχαν υπολογίσει σε αυτά τα χρήματα, εκκρεμούν αιτήσεις 2 ετών 
με την αιτιολογία ότι δεν υπάρχουν χρήματα !! Που πήγαν τα χρήματα κ. Υπουργέ;
Εν πάση περιπτώσει, το εάν το Μ.Τ.Σ. έχει τα χρήματα ή όχι αυτό θα έπρεπε να απασχολεί το Κράτος και 
όχι αυτόν που επί πάρα πολλά χρόνια, και ενδεχομένως χωρίς την θέλησή του, πλήρω-νε κανονικά κάθε 
μήνα για τον σκοπό αυτό.
Κύριε Υπουργέ.
Έστω και την ύστατη αυτή στιγμή, πριν οι συνταξιούχοι Αστυνομικοί, αναγκαστούν να βγουν στους 
δρόμους (ΟΜΟΦΩΝΕΣ αποφάσεις της Ένωσής μας, που έγιναν γνωστές με ανωτέρω (β) και (γ) σχετικά 
έγγραφά μας), παρακαλούμε να τύχουμε θετικής απαντήσεως για συνάντηση μαζί σας, στην Αθήνα ή στην 
Θεσσαλονίκη, και το αργότερο έως 20 Αυγούστου 2010.

Ο  Πρόεδρος                                                                                     Ο  Γ. Γραμματέας
ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ  Σωτήριος                                ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος
τηλ. 6975905031                                                                                    τηλ. 6975905020

 ΓΙΑ  ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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ΚΡΗΤΗ   ΜΟΥ … ΟΜΟΡΦΟ   ΝΗΣΙ ….

Επιμέλεια  του Προέδρου 
της Τοπικής Διοίκησης  Ν.  Ηρακλείου 
της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών 
Μανόλη Ι. Ζαχαριουδάκη. 
Η παρουσίαση αυτή είναι αποσπασματική με γνώμονα τις συζητήσεις 
– ερωτήσεις που μου έχουν γίνει  από φίλους άλλων Νομών της Χώρας 
στα συνέδρια,  διότι σε αντίθετη περίπτωση δεν θα ήταν άρθρο αλλά 
ΒΙΒΛΙΑ..  
Ευχαριστώ τους δημιουργούς και τους ανθρώπους της ομάδας 
ΚΡΗΤΗ ΜΟΥ… ΟΜΟΡΦΟ ΝΗΣΙ .. ΠΟΥΛΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ 
στο facebook καθώς και όλους εκείνους που έχουν αναρτήσει άρθρα 
στο internet για τα στοιχεία και τις φωτογραφίες που έχουν δημοσιεύσει 
και  έχω χρησιμοποιήσει.

ΚΡΗΤΗ ΜΟΥ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΣΟΥ

ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΤΑ ΒΑΣΤΟΥΝΕ..

ΟΣΟΙ ΘΕΟΙ ΣΕ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ

ΤΟΣΟΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝΕ!!!!!
Η προέλευση της λέξης Κρήτη δεν έχει καθορισθεί με βεβαιότητα, αφού υπάρχουν διάφορες 
αντικρουόμενες ετυμολογίες. Μια από τις Εσπερίδες ονομαζόταν Κρήτη, όπως ονομαζόταν Κρήτη και η 
σύζυγος του βασιλιά Μίνωα και μια από τις νύμφες που παντρεύτηκε ο Δίας Άμμων. Επίσης, ο Κρης, γιός 
του Δία και της νύμφης Ίδας μπορεί να έχει δώσει το όνομα του στην Κρήτη, ειδικά αφού το υψηλότερο 
βουνό του νησιού έχει το όνομα της μητέρας του. Η Κρήτη είναι το μεγαλύτερο νησί στην Ελλάδα και το 
δεύτερο μεγαλύτερο (μετά την Κύπρο) της ανατολικής Μεσογείου. Βρίσκεται στο νότιο άκρο του Αιγαίου 
πελάγους και καλύπτει μια περιοχή 8.336 km². Ο πληθυσμός της είναι 601.131 άνθρωποι (απογραφή 2001). 
Έχει μήκος 260 χλμ και ποικίλλει στο πλάτος με ένα μέγιστο 60 χλμ (από το ακρωτήριο Δίον έως το 
ακρωτήριο Λίθινο), σε ένα ελάχιστο 12 χλμ στον ισθμό Ιεράπετρας στην ανατολική Κρήτη. Η ακτογραμμή 
της παρουσιάζει βαθύ γεωγραφικό διαμελισμό, ο οποίος παρουσιάζει στην Κρήτη πάνω από 1.000 χλμ 
ακτών. Το νησί είναι εξαιρετικά ορεινό και καθορίζεται από μια υψηλή σειρά βουνών που το διασχίζει την 
από τη δύση ως την ανατολή, διαμορφωμένη από τρεις διαφορετικές ομάδες βουνών. Αυτές είναι:
* η οροσειρά Ίδη (Ψηλορείτης (2.456 μ). * τα Λευκά Όρη (2.452 μ). * το όρος Δίκτη (2.148 μ). Σ' αυτά τα 
βουνά οφείλεται η ύπαρξη στο νησί εύφορων οροπεδίων ο Ομαλός, η Νίδα και το οροπέδιο Λασιθίου, 
σπηλαίων όπως το Δικταίο και το Ιδαίο άντρο και φαράγγια όπως το διάσημο φαράγγι της Σαμαριάς, το 
φαράγγι Ίμπρου, το Κουρταλιώτικο φαράγγι, το Φαράγγι των Νεκρών στη Κάτω Ζάκρο Λασιθίου κ.α. 
Στην παρουσίαση αυτή θα ασχοληθούμε με ορισμένες  από τις παραλίες της Κρήτης.

Η ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΤΑΛΛΩΝ.  κατοικούνταν από την αρχαιότητα, και 
οι τότε κάτοικοι σκάλισαν ένα σύνολο σπηλαίων στο μαλακό πέτρωμα του βουνού. 
Οι σπηλιές παρέμειναν άδειες για χιλιάδες χρόνια μέχρι που κάποιοι περιπλανώμενοι 
χίπις τις ανακάλυψαν και τις κατοίκησαν για κάποια περίοδο. Αρκετοί άλλοι τους 
ακολούθησαν όπως οι Μπομπ Ντίλαν, Τζάνις Τζόπλιν και Κατ Στήβενς. Το χωριό 
προηγουμένως ήταν ένα ψαροχώρι ενώ σήμερα ζει κυρίως από τον τουρισμό. Η 
απόστασή του από το Ηράκλειο είναι 70,6 χιλιόμετρα.

ΕΛΑΦΟΝΗΣΙ. Στα νοτιοδυτικά παράλια της Κρήτης απλώνεται μια από τις πιο μαγικές παραλίες του 
νησιού. Η Ελαφόνησος, που απέχει περίπου 80 χλμ από τα Χανιά, χαρακτηρίζεται από τους αμμόλοφους με 
λευκή άμμο, τα καταγάλανα και καθαρά ρηχά νερά, την ηρεμία και τη  γαλήνη που προσφέρει.  Το τοπίο σε 
παραπέμπει σε παραλίες εξωτικές, και τα ρηχά νερά της πολλές φορές συνεχίζονται για αρκετά μέτρα μέσα 
στη θάλασσα. Το τοπίο της Ελαφονήσου σε καθηλώνει, καθώς είναι σπάνιο να συναντήσεις στην Ελλάδα 
παραλία με τα δικά της χαρακτηριστικά. 
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ΜΠΑΛΟΣ (ΓΡΑΜΒΟΥΣΑ). Στα βορειοδυτικά της Κρήτης βρίσκεται η Γραμβούσα. Πρόκειται 
για μια χερσόνησο στα δυτικά της οποίας απλώνεται η μαγευτική παραλία του Μπάλου. Στη χερσόνησο 
της Γραμβούσας υπάρχει ένα κάστρο το οποίο έχτισαν οι Βενετοί και το χρησιμοποιούσαν ως φρούριο 
ενάντια στους επίδοξους κατακτητές που κατά καιρούς θέλησαν να το καταπατήσουν. Τελικά οι Τούρκοι 
κατάφεραν να κυριεύσουν το κάστρο δωροδοκώντας το Βενετό φρούραρχο! Η παραλία του Μπάλου είναι 
μια από τις πιο όμορφες παραλίες τις Μεσογείου. Πολύ ψιλή άσπρη και κόκκινη άμμος, ρηχά νερά και σε 
κάποιο σημείο μια λιμνοθάλασσα με καθαρά γαλαζοπράσινα νερά. 

ΒΑΪ. Ανατολικά της Σητείας περίπου 25 χλμ από την πόλη και 6 χλμ από το 
Παλαίκαστρο, πάνω στο ακρωτήριο Σίδερο, βρίσκεται η πανέμορφη παραλία του 
Βάι. Είναι μοναδική στο είδος της στην Ευρώπη χάρη στο πλούσιο φοινικόδασός 
της που σε συνδυασμό με τα γαλαζοπράσινα νερά της δίνει την αίσθηση ότι 
βρίσκεσαι σε κάποια τροπική ακτή. Η παραλία είναι πεντακάθαρη με λεπτή άμμο 
και βότσαλο, οργανωμένη και έχει πάρει πολλά βραβεία και τη Γαλάζια Σημαία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η θέα που θα αντικρίσετε φτάνοντας στην παραλία 

του Βάι, είναι μοναδική. Πρόκειται για μια περιοχή που διαφέρει αισθητικά από τις συνηθισμένες παραλίες 
στην Ελλάδα. 

ΠΡΕΒΕΛΗ. Η παραλία βρίσκεται στα νότια του Νομού Ρεθύμνης, μέσα σε έναν 
καταπράσινο χώρο στο τέλος του Κουρταλιώτικου φαραγγιού. Καθώς βγαίνετε 
από τη Μονή Πρέβελης παρκάρετε το αυτοκίνητό σας και ξεκινήστε περπατώντας 
προς την παραλία με τους φοίνικες. Μετά το φοινικόδασος απλώνεται η αμμώδης 
παραλία της Πρέβελης με τους υπέροχους  καταρράκτες που ξεχύνονται στην 
θάλασσα. Μια βόλτα με τα πόδια ή με το θαλάσσιο ποδήλατο που θα βρείτε εκεί, 
θα σας βοηθήσει να ανακαλύψετε τις ομορφιές της περιοχής. Η λίμνη Πρέβελη 

είναι ένα από τα ομορφότερα αξιοθέατα του νησιού. Το τοπίο μοιάζει τροπικό και σίγουρα είναι μια 
εξόρμηση που θα σας γεμίσει έκπληξη! Πολλοί χαρακτηρίζουν την περιοχή της Πρέβελης, ως έναν επίγειο 
παράδεισο!

ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ..  Η Αγία Πελαγία βρίσκεται 24 χιλιόμετρα Βορειοδυτικά 
από το Ηράκλειο. Πρόκειται για έναν από τους πιο δημοφιλείς καλοκαιρινούς 
προορισμούς του Ηρακλείου. Η καθαρή θάλασσα, η προστατευμένη από τους 
ανέμους παραλία, και οι παροχές που μπορείτε να βρείτε εκεί, την καθιστούν ως 
μια από τις πιο όμορφες και πολυσύχναστες παραλίες. Πολύ κοντά στην κεντρική 
παραλία της Αγίας Πελαγίας υπάρχουν κι άλλες όμορφες παραλίες, άλλες 

βοτσαλωτές και άλλες αμμώδεις. Ο Μονοναύτης, η παραλία του Μαδέ, η Λυγαριά, το Παλαιόκαστρο και 
άλλες μικρότερες. 

ΜΠΑΛΙ. 31 χλμ από το Ρέθυμνο και 42 χλμ από το Ηράκλειο, βρίσκεται το Μπαλί. Είναι ένα όμορφο μικρό 
ψαροχώρι που ανά τα χρόνια έχει αποκτήσει έντονη τουριστική ζωή. Η κεντρική παραλία του Μπαλί με το 
ψιλό βοτσαλάκι, είναι μια από τις πιο όμορφες παραλίες του Ν. Ρεθύμνης. Είναι καθαρή, οργανωμένη και 
παρέχει θαλάσσια σπορ, ξαπλώστρες, εστιατόρια και καφετέριες. Στην περιοχή υπάρχουν ενοικιαζόμενα 
δωμάτια και μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες. Κοντά στην κεντρική παραλία υπάρχουν κι άλλες πιο μικρές 
και πιο ήρεμες. Το Μπαλί είναι ιδανικό για ήσυχες διακοπές.

ΦΑΛΑΣΑΡΝΑ. Εδώ ήταν το αρχαίο ναυτικό λιμάνι της Πολυρήνιας. Το 
όνομα προέκυψε απο την μυθολογική νύμφη Φαλάσαρνα. Τα Φαλάσαρνα ήταν 
ποιο σημαντική πόλη απο την Πολυρήνια, όπου είχαν και δικό τους νόμισμα με 
τη μορφή γυναίκας απο τη μια πλευρά και τα γράμματα ΦΑ στην άλλη. Στην 
ερειπωμένη πόλη μπορούμε να προσέξουμε τα τείχη της πόλης, τμήματα του 
τείχους της Ακρόπολης, απομεινάρια σπιτιών, αρχαίους τάφους καθώς και ένα 

πέτρινο θρόνο ο οποίος πιθανολογείται οτι ήταν αφιερωμένος στο Θεό της Θάλασσας, τον Ποσειδώνα. 
Αυτό έχει ανακαλυφθεί πρόσφατα και το αρχαίο λιμάνι είναι ακόμα υπο ανασκαφή. 

ΛENTAΣ. Η περιοχή του Λέντα βρίσκεται περίπου 73 χλμ νοτιοανατολικά του Νομού Ηρακλείου. Ένα 
γραφικό ψαράδικο χωριό, συχνός προορισμός των τουριστών με φυσική ομορφιά, παραδοσιακές ταβέρνες 
και ενοικιαζόμενα δωμάτια, γνωστός και ως τόπος θεραπείας με ιαματικά νερά. Η παραλία του Λέντα 
έχει πεντακάθαρα νερά και άφθονη σκιά. Ο Λέντας είναι χτισμένος στη θέση της αρχαίας κρητικής πόλης 
"Λεβήν", που ήταν λιμάνι της Γόρτυνας. (Κατά τη μυθολογία εδώ απολιθώθηκε ένα από τα λιοντάρια που 
τραβούσαν την άμαξα της Ρέας κι πήρε το όνομα "Λεβήν" το λεοντόμορφο ακρωτήρι του Λέντα και ο 
οικισμός).   Ο Λέντας έχει πηγή με θαυμάσιο ιαματικό νερό, γνωστό από πολύ παλιά για τις θεραπευτικές 

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα



--  32  --

του ιδιότητες. Ακόμα και σήμερα οι μελέτες δείχνουν ότι κάνει καλό σε παθήσεις του στομάχου, του αίματος 
και στις αιμορραγικές διαθέσεις.   Το ιαματικό νερό του Λέντα ήταν η αφορμή για την ίδρυση του ιερού του 
Ασκληπιού, γνωστού σαν "Ασκληπιείου":  

Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα

ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ. Η παραλία του Αγίου Παύλου βρίσκεται στα νότια του 
Ρεθύμνου περίπου 50 χλμ από την Αγία Γαλήνη. Μια ήρεμη αμμώδης παραλία 
χωρίς φασαρία και πλήθος κόσμου, ενδείκνυται για τους λάτρεις των ήρεμων 
αποδράσεων. Οι αρκετά ψηλοί αμμόλοφοι (περίπου 30 μέτρα) στέκονται 
επιβλητικοί και οδηγούν στην πανέμορφη παραλία, η οποία ειδικά κατά την ώρα 
που ο ήλιος δύει, μαγεύει τους επισκέπτες. Η επίσκεψή σας στον Άγιο Παύλο θα 

σας γεμίσει με χαρούμενα συναισθήματα και θα σας βοηθήσει να αποδράσετε από την καθημερινότητα!

ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΟΣ. Η παραλία του Τσούτσουρα απέχει περίπου 60 χλμ από το Ηράκλειο και βρίσκεται 
στα νότια του Νομού. Ο οικισμός του Τσούτσουρα είναι χτισμένος πάνω στα ερείπια της αρχαίας πόλης 
Ινάτου. Μεγάλη σε έκταση η παραλία, αμμώδης και καθαρή. Υπάρχουν δέντρα για να ξεκουραστείτε κάτω 
από τη σκιά τους, καθώς και λίγες παραδοσιακές ταβέρνες και καφενεία. Επίσης υπάρχουν ενοικιαζόμενα 
δωμάτια σε περίπτωση που αποφασίσετε να διαμείνετε. Κοντά στην παραλία του Τσούτσουρα, υπάρχουν κι 
άλλες αξιόλογες παραλίες με εξίσου καθαρά νερά και όμορφη θέα στο Λιβυκό πέλαγος!

ΤΡΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ. Η υπέροχη παραλία στις Τρεις Εκκλησιές είναι μια από τις πιο καθαρές παραλίες 
στα νότια του Νομού Ηρακλείου. Για να φτάσετε έως εκεί, πρέπει απαραίτητα να περάσετε από μια χωμάτινη 
διαδρομή με το αυτοκίνητό σας, γι’ αυτό και προτιμήστε αυτοκίνητο 4x4. Η θέα που συναντάτε μέχρι να 
φτάσετε στην παραλία είναι πανέμορφη. Στις Τρεις Εκκλησιές, εκτός από τα υπέροχα κρυστάλλινα νερά, 
θα βρείτε ενοικιαζόμενα δωμάτια και παραδοσιακά ταβερνάκια και καφενεία. Ο προορισμός αυτός είναι 
ιδανικός για όσους επιλέγουν παραλίες μακριά από την φασαρία.

ΚΟΥΔΟΥΜΑΣ. Η παραλία του Κουδουμά βρίσκεται περίπου 80 χλμ από το Ηράκλειο. Πήρε το όνομά 
της από το Μοναστήρι Κουδουμά που βρίσκεται εκεί, μέρος του οποίου είναι χτισμένο μέσα σε σπήλαιο. 
Αξιόλογος προορισμός για όσους έχουν ανάγκη από ηρεμία και χαλάρωση. Τα πεντακάθαρα νερά της 
απομονωμένης παραλίας είναι πάντα ήρεμα, μιας και η μορφολογία της περιοχής προφυλάσσει καλά από 
τους ανέμους. Η παραλία δεν είναι οργανωμένη και δεν προσφέρει στους επισκέπτες της, ανέσεις όπως 
ενοικιαζόμενα δωμάτια, ταβέρνες ή ξαπλώστρες. Εάν η παρουσία σας εκεί είναι διακριτική, το ελεύθερο 
κάμπινγκ επιτρέπεται. Αν και ο δρόμος δεν είναι ομαλός, σας δίνεται μια ξεχωριστή ευκαιρία με την 
κατάβαση, να δείτε από ψηλά τη φανταστική θέα!

ΚΕΡΑΤΟΚΑΜΠΟΣ. Ο Κερατόκαμπος βρίσκεται περίπου 71 χλμ 
Νοτιοανατολικά από το Ηράκλειο. Πρόκειται για μια μεγάλη βοτσαλωτή 
παραλία που σε κάποια σημεία της αλλάζει σε αμμώδης. Στο ανατολικό μέρος 
της παραλίας υπάρχουν απομονωμένοι αμμόλοφοι οι οποίοι επιτρέπουν στον 
επισκέπτη να κάνει ανενόχλητος το μπάνιο του. Στα δεξιά της παραλίας υπάρχει 
ένα μικρό λιμανάκι με ψαρόβαρκες και αρκετά μαγαζιά. Η παραλία δεν προσφέρει 
ομπρέλες και ξαπλώστρες αλλά διαθέτει κάποια ενοικιαζόμενα δωμάτια και 

ταβερνούλες. Ιδανικό μέρος για περιπάτους στην παραλία και ήρεμα βράδια στην ακρογιαλιά!
Πλάκα Η παραλία Πλάκα βρίσκεται περίπου 16 χλμ βόρεια από τον Άγιο Νικόλαο και 5 χλμ από την 
Ελούντα. Η ακτή είναι βοτσαλωτή και τα νερά πεντακάθαρα! Η παραλία είναι προστατευμένη από τους 
ανέμους και καλά οργανωμένη. Επίσης προσφέρει φυσική σκιά καθώς εκεί υπάρχουν πολλά αλμυρίκια. Στην 
περιοχή θα βρείτε κάποιες από τις καλύτερες ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης, καθώς και εστιατόρια, 
καφετέριες και bar. Η Πλάκα θεωρείται η ομορφότερη παραλία στην Ελούντα και μαζεύει πολύ κόσμο κάθε 
καλοκαίρι. Αξίζει να αναφέρουμε την όμορφη θέα προς το νησί της Σπιναλόγκας.

ΤΡΙΟΠΕΤΡΑ. Νότια του Ρεθύμνου, περίπου 50 χλμ από την πόλη, βρίσκεται 
η ειδυλλιακή παραλία της Τριόπετρας. Όταν φτάνετε στην παραλία, η θέα από 
ψηλά είναι πολύ όμορφη. Η θάλασσα είναι πεντακάθαρη και κρυστάλλινη και 
η παραλία αμμώδης. Εκεί θα βρείτε ομπρέλες, ξαπλώστρες κι ένα ταβερνάκι 
για το φαγητό και τον καφέ σας. Η παραλία της Τριόπετρας προσφέρει ηρεμία 
και χαλάρωση στους επισκέπτες της. Σας προτείνουμε να μείνετε μέχρι και το 
ηλιοβασίλεμα, το οποίο είναι ξακουστό για τα γλυκά χρώματα που χαρίζει στον 

ουρανό και τη θάλασσα της Τριόπετρας. Σίγουρα η επίσκεψη σας στα καθαρά νερά της Τριόπετρας είναι 
μια εμπειρία που αξίζει να ζήσετε!

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα



--  33  --

Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα

ΛΟΥΤΡΟ. Στα νοτιοδυτικά της Κρήτης, στο Νομό Χανίων, βρίσκεται το Λουτρό. Πρόκειται για ένα 
μικρό, παραδοσιακό ψαροχώρι, στο οποίο μπορείτε να φτάσετε μόνο με καραβάκι από τα Σφακιά ή την 
Αγία Ρουμέλη, ή και με τα πόδια από την Ανώπολη, τα Σφακιά ή την Αγία Ρουμέλη. Οι παραλίες στο 
Λουτρό είναι καθαρές με κρυστάλλινα νερά και προσβάσιμες είτε με τα πόδια είτε με βαρκούλα.
Κάποιες από αυτές προσφέρονται και για γυμνισμό. Αν έχετε ανάγκη από χαλάρωση και ηρεμία, σας 
συστήνουμε να επισκεφθείτε το Λουτρό. Σίγουρα είναι ένας προορισμός που δεν τον έχει αγγίξει η άσχημη 
πλευρά της τουριστικής ανάπτυξης. Εκεί θα βρείτε λίγα ενοικιαζόμενα δωμάτια και μερικά ταβερνάκια και 
καφενεία.

ΜΥΡΤΟΣ. Περίπου 25 χλμ δυτικά της Ιεράπετρας, στο νότιο μέρος της 
Κρήτης, βρίσκεται η παραλία του Μύρτου. Η θάλασσα είναι παντακάθαρη 
και καταγάλανη με βαθιά νερά και ψιλό βότσαλο. Προσφέρεται για χαλάρωση 
και ηρεμία μιας και δεν έχει καμία σχέση με τις πολυσύχναστες οργανωμένες 
παραλίες. Στην περιοχή μπορείτε να βρείτε ενοικιαζόμενα δωμάτια, ταβερνάκια 
και καφενεία. Τα κρυστάλλινα νερά της παραλίας του Μύρτου και η γαλήνη 
που προσφέρει την έχουν καθιερώσει ως μια από τις πιο όμορφες παραλίες 
της νότιας Κρήτης και συχνό προορισμό για Έλληνες και επισκέπτες από το 
εξωτερικό.

ΒΑΘΥ. Η παραλία Βαθύ βρίσκεται περίπου 79 χλμ νοτιοδυτικά του Ηρακλείου. Πρόκειται για μια 
βοτσαλωτή παραλία με πεντακάθαρα, κρυστάλλινα νερά. Το χαρακτηριστικό της παραλίας είναι ο πολύ 
κλειστός κόλπος που δίνει την εντύπωση ότι η παραλία «κλείνει» και μοιάζει με λιμνοθάλασσα. Αυτή της 
η ιδιότητα την προστατεύει καλά από τους ανέμους που πνέουν συχνά στην περιοχή. Το Βαθύ δεν είναι 
μια οργανωμένη παραλία και αν θέλετε διαμονή ή φαγητό, θα βρείτε μόνο στο χωριό Σίβας που βρίσκεται 
περίπου 17 χλμ μακριά. Η πρόσβαση στην παραλία γίνεται μέσω του χωριού Σίβας. Η άσφαλτος συνεχίζεται 
μέχρι και το Μοναστήρι της Οδηγήτριας και μετά συνεχίζει ένας δύσκολος χωματόδρομος.

ΣΟΥΓΙΑ. Η παραλία της Σούγιας βρίσκεται στα νότια της Κρήτης, περίπου 70 χλμ από την πόλη των 
Χανίων. Πρόκειται για μια μεγάλη παραλία με κύριο χαρακτηριστικό τα καθαρά και βαθιά νερά της. Το 
τοπίο είναι πανέμορφο και προσφέρεται για κατασκήνωση κάτω από τα αλμυρίκια που υπάρχουν στην 
παραλία. Στο πιο απομακρυσμένο σημείο της παραλίας μαζεύονται γυμνιστές. Στο χωριό της Σούγιας, που 
είναι χτισμένο στην έξοδο του φαραγγιού της Αγίας Ειρήνης, μπορείτε να βρείτε ενοικιαζόμενα δωμάτια, 
ταβερνάκια και καφετέριες.

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ. Η Παλαιόχωρα βρίσκεται στα νοτιοδυτικά της Κρήτης, περίπου 74 χλμ από τα Χανιά. 
Πρόκειται για ένα ψαράδικο χωριό που με τον καιρό εξελίχθηκε σε τουριστικό θέρετρο και κάθε καλοκαίρι 
αποτελεί έναν από τους πιο αξιόλογους προορισμούς. Εκεί θα συναντήσετε δύο οργανωμένες παραλίες, την 
Παχιά Άμμο και τα Χαλίκια. Και οι δύο βραβεύτηκαν με την γαλάζια σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
είναι πεντακάθαρες με κρυστάλλινα και διαυγή νερά. Αν βρεθείτε στην Παλαιόχωρα, αξίζει να επισκεφθείτε 
κι άλλες παραλίες που βρίσκονται κοντά στην περιοχή, λιγότερο οργανωμένες, αλλά εξίσου όμορφες και 
καθαρές. Επίσης υπάρχει καθημερινή θαλάσσια συγκοινωνία για την Σούγια, την Αγία Ρουμέλη, το Λουτρό, 
την Χώρα Σφακίων, το Ελαφονήσι και τη Γαύδο.

ΓΙΑΝΙΣΚΑΡΙ. Η παραλία Γιανισκάρι βρίσκεται στα ανατολικά της 
Παλαιόχωρας. Ακολουθείτε τον παραλιακό δρόμο και ύστερα από ολιγόλεπτη 
διαδρομή σε χωματόδρομο, φτάνετε στην παραλία. Πρόκειται για μια 
πανέμορφη και πεντακάθαρη ακτή, με μικρούς αμμόλοφους και αρκετό 
πράσινο. Εκεί, θα απολαύσετε το μπάνιο σας στα κρύα και διαυγή νερά 
της θάλασσας. Πριν από το Γιανισκάρι, υπάρχει μια μικρή χερσόνησος που 
σχηματίζει δύο εξίσου όμορφες παραλίες με το όνομα Άνυδροι.
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ΦΡΑΓΚΟΚΑΣΤΕΛΛΟ. Στην νοτιοανατολική γωνιά του νομού Χανίων, περίπου 65 χλμ. από την 
πόλη και 15 χιλιόμετρα ανατολικά της Χώρας Σφακίων βρίσκεται το Φραγκοκάστελο. Χτίστηκε από 
τους Ενετούς τον 14ο αιώνα. Το 1828, στην διάρκεια της Κρητικής εξέγερσης εναντίον της Οθωμανικής 
κυριαρχίας του νησιού, 5000 τούρκοι στρατιώτες έσφαξαν πάνω από ...600 Κρητικούς πολεμιστές που είχαν 
βρει καταφύγιο στο κάστρο.  Από τότε, σύμφωνα με το θρύλο, στην επέτειο της σφαγής, τα φαντάσματα των 
νεκρών πολεμιστών, οι Δροσουλίτες , όπως αποκαλούνται, σηκώνονται από το παρακείμενο κοιμητήριο, 
αρματωμένοι σαν τότε, και σχηματίζουν μια πομπή που περνάει μέσα από το κάστρο και καταλήγει μέσα 
στην θάλασσα.
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ΚΟΛΟΚΥΘΑ. Η παραλία της Κολοκύθας βρίσκεται στην περιοχή της Ελούντας  περίπου 16 χλμ 
από τον Άγιο Νικόλαο. Για να φτάσετε στην Κολοκύθα πρέπει να μπείτε στο χωριό της Ελούντας και να 
κατευθυνθείτε προς τον περίφημο δρόμο με τις αλυκές. Περνώντας τον δρόμο αυτό και ύστερα από έναν 
ανηφορικό χωματόδρομο, καταλήγετε στην εκκλησία του Αγίου Λουκά. Κάπου εκεί αφήστε το αυτοκίνητό 
σας και συνεχίστε με τα πόδια. Κατηφορίζοντας θα δείτε την πανέμορφη παραλία της Κολοκύθας! 
Γαλαζοπράσινα νερά και άσπρη αμμουδιά συνθέτουν ένα παραδεισένιο κι εξωτικό σκηνικό. Στην παραλία 
υπάρχουν αλμυρίκια για να ξεκουραστείτε κάτω από τη σκιά τους. 

ΠΛΑΚΙΑΣ. Η παραλία του Πλακιά βρίσκεται περίπου 40 χλμ νοτιοδυτικά από το  Ρέθυμνο. Πρόκειται 
για μια από τις μεγαλύτερες σε έκταση παραλίες στην Κρήτη με πολύ καθαρά νερά και αμμώδη ακτή. Αν 
σας αρέσει ο γυμνισμός μπορείτε να κατευθυνθείτε στην ανατολική μεριά της παραλίας.  Στην περιοχή 
του Πλακιά μπορείτε να βρείτε όλες τις ανέσεις. Ενοικιαζόμενα δωμάτια, μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, 
ταβερνάκια, καφετέριες και μαγαζιά για τις αγορές σας. Κατά  μήκος της παραλίας υπάρχει άνετος χώρος 
για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας. Στην γύρω περιοχή υπάρχουν κι άλλες πανέμορφες παραλίες, όπως 
το Δαμνόνι και το Αμμούδι.

ΤΟ ΑΓΙΟΦΑΡΑΓΚΟ. βρίσκεται νότια του νομού Ηρακλείου πολύ κοντά 
στα Μάταλα. Πρόκειται για ένα καταπληκτικό φαράγγι το οποίο καταλήγει 
σε μια μαγευτική, βοτσαλωτή παραλία! Η παραλία είναι προσβάσιμη μόνο 
μέσα από το φαράγγι ή με βάρκα από τους Καλούς Λιμένες, γι' αυτό κι έχει 
διατηρήσει την φυσική ομορφιά της. Τα νερά της είναι πεντακάθαρα και 
κρυστάλλινα και το τοπίο πανέμορφο! Αξίζει να κάνετε μια ημερήσια εκδρομή 
στο Αγιοφάραγγο, ή να κατασκηνώσετε στην όμορφη παραλία του και να 

αφεθείτε στην ηρεμία της φύσης!

ΟΙ ΚΑΛΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ. βρίσκονται νότια της Κρήτης, στο νομό Ηρακλείου περίπου 80 χλμ από την 
πόλη, και 25 χλμ από τις Μοίρες Ηρακλείου. Αυτό το μικρό, παραδοσιακό χωριουδάκι διαθέτει μια από τις 
πιο όμορφες παραλίες της Κρήτης! Λόγω του ότι στην περιοχή πνέουν συχνά δυνατοί άνεμοι, η παραλία 
στους Καλούς Λιμένες είναι η μόνη που δίνει την ευκαιρία στους επισκέπτες να κολυμπήσουν ήρεμα και 
να απολαύσουν το μπάνιο τους, μιας και είναι καλά φυλαγμένη από τους ανέμους. Η ακτή είναι με ψιλό 
βότσαλο και τα νερά καταγάλανα και καθαρά.

Η ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ. βρίσκεται περίπου 55 χλμ 
νοτιοδυτικά από το Ρέθυμνο Κρήτης. Πρόκειται για μια αμμώδη, πανέμορφη 
παραλία που πήρε το όνομά της από τον οικισμό Αγία Γαλήνη που βρίσκεται 
εκεί. Είναι απάνεμη και πολυσύχναστη, ενώ δίπλα υπάρχει κι ένα ποτάμι που 
οδηγεί σε μία άλλη ακτή. Η παραλία είναι πολύ οργανωμένη και οι επισκέπτες 
έχουν πάρα πολλές επιλογές για φαγητό, διαμονή και διασκέδαση και οι λάτρεις 
της κατάδυσης μπορούν να βρουν εξοπλισμό για το χόμπι τους! Στην περιοχή 

φτάνουν συνεχώς λεωφορεία από το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο, και γενικά η πρόσβαση είναι πολύ εύκολη. 
Άλλος ένας τρόπος για να φτάσει κανείς εκεί, είναι με καραβάκι από κάποια χωριουδάκια της νότιας 
Κρήτης. Μετά το ποτάμι της Αγίας Γαλήνης (ανατολικά) υπάρχει άλλη μια παραλία. Είναι βοτσαλωτή, κι 
εκεί, σε αντίθεση με την κεντρική παραλία, δεν υπάρχει προφύλαξη από τους ισχυρούς ανέμους. Δεν είναι 
οργανωμένη και δεν έχει παροχές όπως διαμονή ή φαγητό, αλλά επικρατεί ησυχία και είναι ιδανική γι' 
αυτούς που προτιμούν ένα ήρεμο μπάνιο. Εκεί μπορείς να φτάσεις είτε με αυτοκίνητο, είτε με τα πόδια από 
την Αγία Γαλήνη.

Η ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΙΑΣ. βρίσκεται 47 χλμ νοτιοανατολικά του Αγίου Νικολάου και 
12 χλμ ανατολικά από την Ιεράπετρα. Πρόκειται για έναν κόλπο καλά προφυλαγμένο από τους ανέμους 
με πολλά πεύκα και ελιές στην παραλία, για σκιά και χαλάρωση. Τα νερά είναι καθαρά και καταγάλανα, 
και η παραλία αμμώδης. Υπάρχουν ομπρέλες και ξαπλώστρες, καθώς και καφετέριες, ταβερνούλες και 
ενοικιαζόμενα δωμάτια για μια πιο άνετη διαμονή. Αν επισκεφθείτε την Αγία Φωτιά μην ξεχάσετε να δείτε 
και τις γύρω παραλίες της περιοχής, την Αχλιά και τον Μακρύ Γιαλό.

Ο ΜΟΧΛΟΣ. είναι ένα μικρό νησάκι στης Κρήτης, το οποίο βρίσκεται βόρεια του 
νησιού, στον κόλπο της Σητείας. Ένας Αμερικανός αρχαιολόγος, ο R. Seager αφού 
έκανε ανασκαφές στην περιοχή, ανακάλυψε ένα από τα σημαντικότερα νεκροταφεία 
της Πρωτομινωικής περιόδου. Οι τάφοι χτίστηκαν κάτω από βραχοσκεπές και 
περιείχαν ομαδικές ταφές, οι οποίες ανήκαν σε σημαντικά πρόσωπα. Στη νότια 
πλευρά του νησιού, ο Seager έφερε στο φως τμήματα του οικισμού που άκμασε καθ’ 
όλη την περίοδο της Εποχής του Χαλκού.
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Κάντε κλικ στο: www.ipathessaloniki.gr

Aπό το αρχείο της Αστυνομικής Δ/νσης Καρδίτσας.
Επιμέλεια: ΚΑΤΣΑΜΑΣ Νικόλαος – Πρόεδρος I.P.A. Φθιώτιδας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ
Πρός απάσας τας αρχάς που διοικούν το χωρίον Ματαράγκα Καρδίτσης: Δήμαρχο, ιερέα του 
χωριού, Δάσκαλο και άπαντας τους προύχοντας του χωριού. 
Ήλθα εις Ματαράγκαν κατόπιν διαταγής του Διοικητού μου μετά ενός χωροφύλακος προς 
επιβολήν της τάξεως από άκρου εις άκρον του χωρίου άνευ χρονοτριβής και άμεσα.
Διότι προχθές στο σιργιάνη μετά την θίαν και Ιεράν Λιτουργίαν εν το Ναό όταν έπεζαν τα κλαρίνα 
και τα όργανα ο Κώστας (ας μην αναφέρο το όνομά του) χόρεβε σινέχεια μπροστά χορίς να αφίνη 
και τους άλους να χορέψουν μπροστά με κατά σινέπια και παραξιγιθίκατε και πλακοθίκατε στο 
ξίλο με τα παλούκια και τα μαχέρια με αποτέλεσμα και κατά σινέπια να τραβματιστούν πολοί 
άνθροποι.
Πάραφτα να εφαρμόσετε απάσας τας εξίς διαταγάς μου:

1)  Aν ξανασιμβή τιάφτη πράξης εν τω χωρίο να γνορίζετε ότι θα σας συλλάβω και άνευ χρονοτριβής 
αμέσος θα σας κλείσο στη φυλακή. Όταν πέζουν τα κλαρίνα και τα μουσικά όργανα στο σιργιάνη 
στο πανιγίρη και στο γάμο πρέπη να χορέβουν μπροστά άπαντες που επιθιμούν να χορέψουν και 
όχι μόνο ο ίδιος άνθροπος. Αφτό είναι γαηδουριά.
2)  Μου αναφέρθηκε ότι ο γάηδαρος του Χαντζόπουλου τον Σεπτέμβριο μπήκε στο καλαμπόκι 
του Βαΐου (ας μην αναγράψο το επίθετο) και ο Βάιος εκνεβρίστικε και κάρφοσε τον γάηδαρο με 
τιν αξάλη στο ένα καπούλη. Καταλαβένετε ο γάηδαρος δεν είναι ο όνος αλά ο Βάιος. ʼνεφ πολόν 
σκέψεον καταλαβένη κανής ότι το κεφάλη δεν έχη μιαλό αλά κολοκιθόσπορο. Απαγορεύετε να 
ξαναγίνη εκ νέου τέτιο απαράδεκτο ή παρόμιο πράγμα.
3) Πίγα στο μαγαζή για καφέ και από έξο βρομούσε κατρουλιό. Απαγερεύετε να κατουράη έξω 
στον τίχο του μαγαζιού.
4) Απαγορεύετε το βρισίδιν, το φονασκίν και εντός του καφενίου το ανεμίζιν διότι είναι χιμόνας 
και εσθάνετέ τις αποφορά από τι βρόμα. Όστις επιθιμή να ανεμιστή να εξέρχετε έξοθεν του 
καφενίου.
5) Ίδα πολές γυνέκες να πιάνουν τη σιγγούνα μετά του υποκαμίσου να το τραβούν προ τα 
έμπροσθεν να ανίγουν τα πίδια και να ουρούν ορθίος. Το τιούτον είναι απαράδεκτο και πρέπη 
άνεφ χρονοτριβίς να τις βρακόσετε άπαξ και διαπαντός.
6) Όταν λίαν προΐαν πάτε τα γελάδια στο γελαδάρη και γιρίζοντας πρέπη ανιπερθέτου να μαζέβετε 
τις βονιές των ζώον από το δρόμο, το ίδιο να κάνετε και το βράδη διόδεν έχη που να πατίση όστις 
βαδίζη εις τας οδούς του χωρίου. Και εκτός του τιούτου σας χριάζοντε αι βονιές να ζεστένεστε 
στο μπουχαρί το χιμόνα με τα κρία.
7) Σε κάθε πανιγίρι αποκριές πάσχα και γάμους που βαδίζη καλοντιμένος ο κόσμος και πάι στην 
Εκλισία και μετά χορέβη στο σιργιάνια και στους γάμους πρέπη άπαντα τα σκυλιά να είναι δεμένα 
δια χονδρόν αλισίδεον και σχονίον προς αποφιγίν ατιχιμάτων εκ τον σκιλοδακομάτων.
8) Να μιν πίνετε πολί ινοπνεβματόδη ποτά τσίπουρα και ίνους και μετά ξερνοβολάτε και κάνετε 
χαζαμάρες.
9) Να τιρίσετε άνεφ αντιρίσεος και χρονοτριβής την άνοθεν τάφτην διαταγήν μου άνθρωπη σκύλη 
και γινέκες διότι όπιος συληφθή παραβάτις θα τον σιλάβο θα τον κλίσο σχολίο και αλίμονό του θα 
τον ταράξο και θα τον μαβρίσο στο ξίλο.
Να με σινχορίτε αν έκανα κάπιο σιντακτικό λάθος καθότι τελίοσα και εγώ τρίτη του Δημοτικού 
σχολίου διότι δεν με έστιλε ο πατέρας μου από τον χωρίον εις τις Λάρισσαν για να μάθο περισσότερα 
γράματα. Σαν γκαραγκούνις που είμε και εγώ λαβέντες άπαντες τας γραφάς μου τας οπίας θέλετε 
δεν θέλετε θα τας τιρίσετε ανιπερθέτος.

Εν Ματαράγκα τη 8η Δεκεμβρίου 1907
Ο Διοικητής του Χωρίου
Νικόλαος Παπακωνσταντίνου
Υπονωματάρχης 
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ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ I.P.A. ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΟΖΑΡΕΒΑΤΣ ΣΕΡΒΙΑΣ

Την 24/27-6-2010 η Τοπική Διοίκηση Δράμας πραγματοποίησε εκδρομή στη Σερβία, προκειμένου 
να λάβει μέρος σε Διεθνές Τουρνουά Ποδοσφαίρου 5X5 (3ο IPA FIVE PLAYERS FOOTBALL 
TOURNAMENT), που διοργανώθηκε στην πόλη Ποζάρεβατς.
Με την 15μελής ομάδα της Δράμας αναχωρήσαμε από την πόλη μας το βράδυ της Τετάρτης (23-
6-2010) και το επόμενο πρωινό φθάσαμε στην πόλη Νις της Σερβίας, όπου είχαμε άφθονο χρόνο 
να απολαύσουμε τα υπέροχα τοπία και αξιοθέατα.
Το μεσημέρι της ίδιας μέρας αφιχθήκαμε στον τελικό προορισμό μας το Ποζάρεβατς. 

Αφού τακτοποιηθήκαμε στο ξενοδοχείο μας, οργανωθήκαμε για την τελετή έναρξης των αγώνων. 
Η Ελληνική αποστολή κέρδισε τις εντυπώσεις για την άψογη εμφάνισή της κατά την παρέλαση 
των ομάδων στους κεντρικούς δρόμους του Ποζάρεβατς. Πραγματικά, όλοι απολαύσαμε με 
ενθουσιασμό το πλούσιο χορευτικό πρόγραμμα που παρουσίασαν οι διοργανωτές για να μας 
καλωσορίσουν.

Την Παρασκευή και το Σάββατο (25 και 26-6-
2010) πραγματοποιήθηκαν οι αγώνες μεταξύ 
των 20 ομάδων που συμμετείχαν από γειτονικά 
κράτη (Ουγγαρία, Κροατία, Σλοβενία κ.α). Η 
ομάδα μας με την εμπειρία και το ταλέντο των 
ποδοσφαιριστών της κατάφερε να κατακτήσει
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την 6η θέση, παρουσιάζοντας μια πολύ καλή εμφάνιση στο γήπεδο, ξεσηκώνοντας μάλιστα και 
το κοινό των κερκίδων. Το βράδυ του Σαββάτου (26/6) κατά την τελετή λήξης διασκεδάσαμε 
με πολύ μουσική, τραγούδι και χορό. Κατά την απονομή των κυπέλλων, η ομάδα της Δράμας 
αποθεώθηκε από όλους του συμμετέχοντες. Το αίσθημα φιλίας και συναδελφικής αλληλεγγύης 
που αντιπροσωπεύει το έμβλημα μας «SERVO PER AMIKECO» ΥΠΗΡΕΤΩ ΔΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ, 
κυριάρχησε μεταξύ των μελών όλων των αποστολών. Ανταλλάξαμε δώρα – αναμνηστικά και 
σε κλίμα αδελφοσύνης όλες οι παρευρισκόμενες ομάδες ανανεώσαμε το ραντεβού μας για το 
επόμενο διεθνές ποδοσφαιρικό τουρνουά που θα γίνει τον προσεχή Σεπτέμβρη στην Κροατία.

Κατά την παραμονή μας στη 
Σερβία επισκεφθήκαμε τόσο 
την πόλη Σμεντέροβο, μια 
ενδιαφέρουσα και πολύ γραφική 
περιοχή με εμπορικό λιμάνι 
και μια πολύ  εντυπωσιακή 
εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, 
όσο και την πρωτεύουσα της 
χώρας το Βελιγράδι, που 
πραγματικά μας εντυπωσίασε. 
Στο Βελιγράδι ξεναγηθήκαμε 
στο κάστρο της πόλης, στο 
μουσείο του Πατριαρχείου, στην 
Αρχιεπισκοπή, στο μεγαλόπρεπο 
ναό του Αγίου Σάββα, που είναι 
η μεγαλύτερη εκκλησιά των 
Βαλκανίων, φωτογραφηθήκαμε 
στο άγαλμα του Ρήγα Φεραίου, 
θαυμάσαμε τους ποταμούς 
Δούναβη και Σάββα και μείναμε 
κατενθουσιασμένοι με τη 
φιλικότητα και τη φιλοξενία των 
Σέρβων.
Τα ξημερώματα της Δευτέρας 
(28/6/2010) επιστρέψαμε στη 
Δράμα γεμάτοι όμορφες 
αναμνήσεις και εντυπώσεις που 
δεν θα ξεχάσουμε ποτέ.
                                                                            
Υ.Γ.Ευχαριστούμε το τουριστικό 
γραφείο MAKARIOS TRAV-
EL για την άψογή συνεργασία 
και τον οδηγό του λεωφορείου 
μας Χρήστο, που έγινε θερμός 
υποστηρικτής της ομάδας μας 
αλλά και  μέλος όλης της παρέας.

Δράμα  06 Ιουλίου 2010 
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ΜΕΖΕΣ Σωκράτης
Συνταξιούχος
Δημοσίου

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΣ ΑΠΟΡΦΑΝΙΣΤΗΚΕ;

Δύσκολη περίοδο περνάει η χώρα μας, δεν θυμάμαι μέχρι τώρα να έχουμε 
φτάσει, σε τέτοιο επίπεδο παρακμής, απαξίωσης και εξευτελισμού και 
διάλυσης των πάντων, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο την κοινωνική και 
πολιτική σταθερότητα.
Η σημερινή κυβέρνηση, που υποσχόταν τα πάντα τώρα τον ξεπουλάει 
και μαζεύει χρήματα, που κανείς «δεν» ξέρει, που τα διαθέτει. Σχετικά 
μ΄αυτό διερωτώνται, οι άνθρωποι του μόχθου και εργασίας, ανεξάρτητα 
αν εργάζονται στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα.
Ο κόσμος βρίσκεται σε αναβρασμό, γιατί μ΄αυτά τα «Περιβόητα Μέτρα 
Στήριξης», που μας έβαλε η «Τρόϊκα» δεν ξέρουμε που πάμε και η 
Κυβέρνηση που λέει, ότι ετοιμάζεται για τις εκλογές του Φθινοπώρου, 
χάνει όλο και περισσότερο, τους ανθρώπους της και ποιος θα βρεθεί να 
την στηρίξει;
Δεν τα λέμε από παράπονο, αλλά από αγανάκτηση, γιατί δεν πιστεύει 
κανείς, ότι όλα αυτά τα μέτρα, που παίρνει, αν δεν τα είχε συμφωνήσει 

νωρίτερα και τώρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μας λέει, ότι έχουμε «περιθώρια», να 
διαπραγματευτούμε, με ποιόν;
Οργή και αγανάκτηση μας κυριεύει, γι΄αυτούς, που ρήμαξαν οικονομικά τον τόπο και φέραν την 
χώρα στα πρόθυρα της πτώχευσης. Κι΄ακόμα δεν μπορούμε, να καταλάβουμε, γιατί εκείνοι από 
την Ε.Ε., που έχουν τον έλεγχο και έρχεται μαζί τους και το ΔΝΤ και μας επιβάλλουν σκληρά μέτρα 
και δεν μας λένε, που πάνε τα χρήματα, γιατί αυτοί, που μας κυβερνάν «Ελέω Θεού» ενώ ξεπουλάν 
τα πάντα, δεν μας λένε για τα χρήματα, που πάνε. Μόνο σκληρά νομοσχέδια επεξεργάζονται.
Τέλος δεν θέλω, να πιστεύω, ότι η «Επιτροπή Στήριξης» έδωσε χρήματα και «έσωσε» την Ελλάδα, 
απεναντίας πήραν, παίρνουν και θα συνεχίσουν να παίρνουν, ώσπου να μας ρίξουν σε καμιά νέα 
περιπέτεια. Δυστυχώς, η κοινωνία μας κατεδαφίζεται; μάλλον απορφανίστηκε; 
Το ερώτημα είναι, ποιος θα την υπερασπιστεί;

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΠΑΡΑΜΕΛΗΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΠΑΠΑΦΗ 33 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ                                 Θεσσαλονίκη 1-7-2010
                                                                                                          Αριθ. πρωτ.: 7 
Προς
Τοπική Διοίκηση I.P.A. Νομού Θεσσαλονίκης
Υπόψη Προέδρου κ. Βασιλάκη Ηλία

ΘΕΜΑ: Ευχαριστήρια επιστολή.
Η αστική μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρεία ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ που πραγματοποιεί την 
λειτουργία δύο προγραμμάτων: α) Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας φροντίδας Α.Μ.Ε.Α. 
και β) Τμήμα φροντίδας παραμελημένων – κακοποιημένων παιδιών, ευχαριστεί θερμά την 
Τοπική Διοίκηση IPA Θεσσαλονίκης της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών, για τα δώρα που 
προσέφεραν στα παιδιά που φιλοξενούνται στο χώρο μας.
Με εκτίμηση Για την εταιρεία Η Διαχειρίστρια  κ. Άννα Κατριού – Παπαγαλιά.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Η Τοπική Διοίκηση Ι.Ρ.Α. 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.
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INTERNATIONAL  POLICE  ASSOCIATION
THESSALONIKI LOCAL CHAPTER
OF HELLENIC SECTION
326, MONASTIRIOU STR, THESSALONΙΚΙ                
GREECE 546 28. TEL: 2310 388195 – FAX 2310 776414

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

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Τηλέφωνο Υπηρεσίας:.......................................

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

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

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

Διεύθυνση αποστολής εντύπων

Οικία           Υπηρεσία                                                              

Συνιστώντα μέλη(*)                                                 

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

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

(*) επώνυμο, όνομα και Α.Μ της I.P.A.

ΠΡΟΣ
Τοπική Διοίκηση Ν. Θεσσαλονίκης
της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών
Μέλος Ελληνικού Εθνικού Τμήματος

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

Θεσσαλονίκη……………………..

      Ο ΑΙΤΩΝ

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



--  40  --

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Προμηθέως 1 (έναντι Δικαστηρίων) τηλ. 2310-553538

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


