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της i.p.a. Νομού Θεσσαλονίκης

“Δύναμη”



ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας
πρόεδρος  I.P.A.
Θεσσαλονίκης

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) €.

MΗNΥMA ΠΡΟΕΔΡΟΥ I.P.A. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
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Αγαπητοί αναγνώστες μας, φίλοι της I. P. A. Νομού Θεσσαλονίκης,
της Ελλάδος, και σε όλο τον κόσμο, φτάσαμε, στο 14ο τεύχος του περιοδικού 
μας «Δύναμη».
Θα έχετε αντιληφθεί ότι είναι συνεχής η προσπάθειά μας, για βελτίωση 
της ποιότητας του περιοδικού μας, με ακόμα καλύτερη ποιότητα χαρτιού, 
γραφικών και όλες οι σελίδες να είναι έγχρωμες.
Επόμενος στόχος μας, είναι η αύξηση του αριθμού των τευχών, ώστε να 
ανταποκριθούμε στην τεράστια ζήτηση που έχει το περιοδικό μας από όλη 
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. 
Επιθυμώ, για άλλη μια φορά, να τονίσω με ιδιαίτερη έμφαση προς κάθε αποδέκτη, ότι τα 
ενυπόγραφα άρθρα, τόσο στο περιοδικό μας «Δύναμη», όσο και στην ιστοσελίδα μας
www.ipathessaloniki.gr , απηχούν προσωπικές απόψεις του 
αρθρογράφου και όχι της Ένωσης. Όποιος εκφράζει αντίθετες 
απόψεις με τα δημοσιευμένα άρθρα, μπορεί να μας τις στείλει 
και εμείς θα τις δημοσιεύσουμε, εφόσον δεν έχουν υβριστικό 
και απειλητικό περιεχόμενο. 
Αγαπητοί αναγνώστες, φίλες και φίλοι.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών 
(I.P.A.) Τοπικής Διοίκησης Νομού Θεσσαλονίκης, εύχεται σε 
όλους σας, Καλές Γιορτές και το 2012 να κυλήσει με Ειρήνη, 
Υγεία και Ευτυχία για όλο τον κόσμο.

Χ ρ ό ν ι α  Π ο λ λ ά .



“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 - 756564

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

ΝΟΜΙΚΗ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

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

Βασ. Γιαννακόπουλος
Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Λαμπάδας
Αντιπρόεδρος

Νικ. Ταχματζίδης
Ταμίας

Δημ. Μπουραζάνας
Αν. Γ. Γραμματέας

Ιάκωβος Τσαγκαλίδης
Αντιπρόεδρος

Χριστ. Χριστοδουλής
Υπ. Δημ. Σχέσεων

Ιωάννης Πασχαλιάς
Αναπλ. Ταμίας

Σωτήριος Κατσαρός
Συνταγματολόγος - Ποινικολόγος

Δικηγόρος Αθηνών

Ιωάννης Μισαηλίδης
Ποινικολόγος

Δικηγόρος Θεσσαλονίκης

Δημήτριος Χρυσουλάς
Αντιπρόεδρος
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ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Χριστόδουλος
Υπ. Δημοσίων Σχέσεων IPA Θεσ/νίκης

LEFKOS   PYRGOS (THE WHITE TOWER)

The White Tower, symbol of Thessaloniki, 
with the Greek flag flying at the top.
It is a cylindrical stone edifice, with a di-
ameter of 22.3 m, a height of 34 m and 
exceptionally thick walls. The exact date 
of construction is unknown. It has been 
claimed that it was built by the Turks im-
mediately after the conquest ( 1430 ) or in 
the 16th century ( 1535-1536 ). It is said 
that Venetian stonemasons worked on its 
construction. Others place the construc-
tion of the Tower in the 15th century by 
the Venetians when they were lords of the 
city  ( 1423-1430 ).  Still others claim it was  
built during the years of the Frank rule ( 
1204-1224 ) or in the 12th century.

The square walled enclosure, demolished 
in the early 20th century, was undoubted-
ly a later addition, possibly built by Sulei-
man II (16th century) adapted
to the new era of projectile weapons.

The Turks used the White Tower as a prison 
for those who were condemned to death 
and execution, that is why the tower had 
earlier the name Purgos tou aimatos
( Tower of blood ). In the End of the 19th 
century , the Tower was whitewashed and 
since the name white was prevailed

ΛΕΥΚΟΣ  ΠΥΡΓΟΣ
ΤΟ  ΣΥΜΒΟΛΟ  ΤΗΣ  ΠΟΛΗΣ  ΜΑΣ
Ο Λευκός Πύργος είναι το σύμβολο της Θεσσαλονίκης 
και δεσπόζει επιβλητικός στο μέσο της παραλίας – παλιάς 
και νέας και της πόλης ολόκληρης, με πολεμίστρες δύο 
ζώνες και την Ελληνική σημαία στην κορυφή. Είναι 
το νέο υπόλειμμα από την άλλοτε ισχυρή παραλιακή 
οχύρωση της Θεσσαλονίκης. Είναι κυλινδρικό λιθόχτιστο 
οικοδόμημα με διάμετρο 22,30 μέτρα, χοντρά τοιχώματα, 
ύψος 34 μέτρα, με έξι ορόφους. Ψηλά από τις επάλξεις 
του – είναι ψηλότερος από τις απέναντί του οικοδομές 
– είναι εκπληκτικό το Πανόραμα του Θερμαϊκού, ως τις 
κορυφές του Ολύμπου και της Θεσσαλονίκης, η οποία 
από εκεί απλώνεται διαρκώς προς την Ανατολή και την 
Δύση και ανυψώνεται ως τα κάστρα και το Επταπύργιο.
Το πότε ακριβώς χτίστηκε ο Λευκός Πύργος δεν 
είναι γνωστό, Υποστηρίχθηκε ότι τον έχτισαν οι 
Τούρκοι, μόλις κυρίεψαν την πόλη της Θεσσαλονίκης 
το 1430 ή τον 16ο αιώνα συγχρόνως με τον επίσης 
κυλινδρικό πύργο του Τριγωνίου, όταν ο Σουλτάνος Α΄ 
ο Μεγαλοπρεπής ενίσχυσε την παραλία ως οχυρό της 
πόλης. Για το χτίσιμό του λέγεται ότι χρησιμοποιήθηκαν 
Βενετοί τεχνίτες.
Άλλοι τοποθετούν την ανέγερση του Πύργου το 15ο 
αιώνα από τους Βενετούς, όταν αυτοί , πριν από τους 
Τούρκους, είχαν γίνει κύριοι της πόλης (1423-1430) και βελτίωσαν την οχύρωση της πόλης. Τότε έχτισαν 
με το Λευκό Πύργο στη θέση του Αρχαιότερου Βυζαντινού Πύργου ή και Ρωμαϊκού, του «κατά θάλασσα 
ένα Πύργο» τον οποίο αναφέρει το 12ο αιώνα ο μητροπολίτης Ευστάθιος. Άλλοι πάλι θεωρούν τον 
Πύργο πολύ αρχαιότερο και υποστηρίζουν ότι είναι κτίσμα της Φραγκοκρατίας (1204-1224) η ακόμη 
αρχαιότερο του 12ου αιώνα.
Ο τετράγωνος περίβολος με οκταγωνικούς μολυβδοσκέπαστους πύργους – κανονιοστάσια στις γωνίες 
και τείχη με επάλξεις, που κατεδαφίστηκαν στις αρχές του 20ου αιώνα (1911), οπωσδήποτε ήταν νεότερο 
από τον πύργο έργο, μάλλον της εποχής Σουλτάνου Α΄ (16ος αιώνας) προσαρμοσμένο στη νέα εποχή 
των πυροβόλων όπλων.
Οι Τούρκοι χρησιμοποίησαν τον Λευκό Πύργο, τον οποίο ονόμαζαν Κανλή Κουλέ (Πύργο των Γενιτσάρων) 
ή Πύργο των Λεόντων, ως φυλακή μελλοθανάτων και τόπο εκτελέσεων – Πύργο του Αίματος. Στο τέλος 
του 19ου αιώνα (1878) οι Τούρκοι καθάρισαν τον Πύργο, τον άσπρισαν εξωτερικά και με το νέο του 
χρώμα επικράτησε να λέγεται ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ.
Σήμερα αναστηλωμένος και συντηρημένος μεθοδικά λειτουργεί ως Μουσείο Χριστιανικής Τέχνης.
Πηγή Πληροφοριών: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ που γράφτηκε από ομάδα 
ιστορικών συγγραφέων υπό την εποπτεία του ομότιμου καθηγητού Αρχιτεκτονικής του Α.Π.Θ. Νικολάου 
Μουτσόπουλου.  
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H ANTIΔΡΑΣΗ
Ιστορία αλλάζετε και τους μύθους 
μπερδεύετε το λαό σας του θέλετε 
Μακεδόνας να λέγεται και στη τσέπη 
σας χρήματα με τα φθιάρια να βάζετε.

Εμείς τον κόσμο αλλάξαμε, επιστήμες 
σας δώσαμε και ανθρώπους σας κάναμε 
και ποτέ δεν θ’ αφήσουμε ιστορία  ν΄ 
αλλάξετε Μακεδόνες να λέγεσθε.

Της φυλής μας τα σύμβολα μια σημαία 
υψώσατε μα γοργά κατεβάσατε.
Αθλητές μας περήφανοι επειδή το 
εζήτησαν και τη δόξα αρνήθηκαν την 
πατρίδα τους τίμησαν Μακεδόνες μη 
θέλοντας κάποιοι Σλάβοι να λέγονται.

Κληρονόμους νομίζετε ο Αλέξανδρος 
άφησε από βάρβαρα μέρη εκείνους που 
ήρθανε; Μα εκείνος δεν πέθανε απλά 
‘ποκοιμήθηκε.

Την Ελλάδα δεν ξέχασε για εκείνη 
πολέμησε το σπαθί του εγυάλισε, την 
ασπίδα του έπιασε και στο στήθος του 
θώρακα χρυσαφένιο εφόρεσε.

Και το ίδιο εκάνανε οι πιστοί του 
σύντροφοι που μαζί στης Ασίας τα βάθη 
Ελλάδα σκορπίσανε. Ο Βουκεφάλας 
ζωντάνεψε και στο άρμα του ζεύτηκε.

Ιστορία αλλάζετε και τους μύθους 
μπερδεύεται Σκοπιανοί να προσέχετε ο 
Αλέξανδρος έρχεται.

Κων/νος Λ. Βορνιωτάκης
Επίτιμος Πρόεδρος IPA Ηρακλείου.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Αρχάνες Ηρακλείου 12 Σεπτεμβρίου 2011 
ΠΡΟΣ:
ΔΙΕΘΝΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ (I.P.A.)
Τοπική Διοίκηση Νομού Θεσσαλονίκης
Μοναστηρίου 326  Τ.Κ. 54628  Θεσσαλονίκη
Αγαπητοί φίλοι.
Τον Αύγουστο (2011) είχα την ευκαιρία να 
επισκεφθώ την Μακεδονία και συγκεκριμένα 
την πόλη του Κασσάνδρου το καμάρι του 
Ελληνισμού. Τη Θεσσαλονίκη.
Στο νου μου ήλθε η φράση της IPA «SERVO 
PER AMIKECO». Αμέσως επικοινώνησα με 
τον υπεύθυνο του Ξενώνα IPA Θεσσαλονίκης 
αγαπητό συνάδελφο Γιαννακόπουλο Βασίλη.
Με περισσή ευγένεια, πρωτοφανή ταχύτητα 
και με άσβεστο πνεύμα αλτρουισμού με 
εξυπηρέτησε θέτοντας στη διάθεσή μου 
ένα δωμάτιο του ξενώνα (IPA HOUSE) 
Θεσσαλονίκης.
Όταν επισκέφθηκα τον ξενώνα έμεινα 
έκπληκτος από την υποδειγματική τάξη, 
καθαριότητα και γενικά την διευθέτηση των 
χώρων.
Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στην IPA 
Θεσσαλονίκης και ιδιαίτερα στον Βασίλη 
Γιαννακόπουλο τον ακούραστο αυτό εργάτη 
και φωτεινό άνθρωπο που εκπέμπει φως 
ανθρωπισμού στους γκρίζους καιρούς που 
ζούμε.
Πράγματι κρατεί μέσα του τη σπίθα 
ανθρωπισμού και τη μετουσιώνει σε 
εργασία, αγάπη, εκτίμηση και προσφορά στο 
συνάδελφο.
Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να σας συγχαρώ 
για την έκδοση του περιοδικού σας «Δύναμη» 
το οποίο μελέτησα και έμεινα ενθουσιασμένος 
για την εμφάνισή του και την πλουραλιστική
ύλη του που δεν περιορίζεται μόνο στις δραστηριότητες τις δικές σας και λοιπών Τοπικών 
Διοικήσεων I.P.A. αλλά περιλαμβάνει και άλλα ενδιαφέροντα θέματα και αυτό προσδίδει ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον ανάγνωσης. Σας εύχομαι να έχετε σιδερένια τριαδική υγεία και μακροημέρευση 
ήρεμη, ευχάριστη και δημιουργική έτσι ώστε να προσφέρετε τις ανθρωπιστικές σας υπηρεσίες 
πάντα με το ίδιο σφρίγος που τώρα σας διακρίνει.
Με φιλικούς χαιρετισμούς και διακεκριμένη εκτίμηση.
Κων/νος Λ. Βορνιωτάκης - Επίτιμος Πρόεδρος IPA Ηρακλείου
Κοινοποιείται:
Διεθνή Ένωση Αστυνομικών IPA / Ελληνικό Εθνικό Τμήμα - Ικτίνου 2,  Τ.Κ. 10552 – Αθήνα
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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:..............................................

e-mail: ...............................................................

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

Διεύθυνση αποστολής εντύπων

Οικία           Υπηρεσία                                                              

Συνιστώντα μέλη(*)                                                 

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

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

(*) επώνυμο, όνομα και Α.Μ της I.P.A.

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

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

Θεσσαλονίκη……………………..

      Ο ΑΙΤΩΝ

ΑΡΙΘ. ΕΓΚΡ. ΠΡΩΤ.: 2384/07 - Α.Φ.Μ. 998458171 - Α’ ΔΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΤΗΛ. 2310388195 - ΦAΞ. 2310776414
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ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ I.P.A. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ             Καστοριά 24 - 10 - 2011
Την 23η Οκτωβρίου 2011 η Τοπική Διοίκηση Κοζάνης διεξήγαγε με απόλυτη επιτυχία το 1ο 
Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου 5x5 των Τοπικών Διοικήσεων Δυτικής Μακεδονίας της Διεθνούς 
Ένωσης Αστυνομικών. Συμμετείχαν και οι τέσσερις Τοπικές Διοικήσεις Κοζάνης, Καστοριάς, 
Φλώρινας και Γρεβενών.
Στον τελικό βρέθηκαν οι Τοπικές Διοικήσεις των Γρεβενών και της Καστοριάς με νικήτρια την 
Τ.Δ. της Καστοριάς (για την ιστορία νίκησε 4-2).
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε και να συγχαρούμε τη διοργανώτρια Τ.Δ. Κοζάνης για την άψογη 
οργάνωση και φιλοξενία της.
Επίσης, ιδιαίτερες ευχαριστίες στους χορηγούς της ομάδας 5χ5 της Τ.Δ Καστοριάς για την αγορά 
των στολών της ομάδας, κ. Φιλιππίδη Φίλιππο Furs & Leather στη Χλόη Καστοριάς,
την AUTOCOLOR Αφοί Χρήστου Ο.Ε. στην Χλόη Καστοριάς, καθώς και την Ε.Δ.Η.Κ.Α. 
Καστοριάς.
Για το Δ.Σ.     Servo Per Amikeco   (Υπηρετώ δια της Φιλίας)
Ο  Πρόεδρος   ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ  Νικόλαος               Ο  Γεν. Γραμματέας   ΤΣΙΟΛΑΣ Πέτρος          
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ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ I.P.A. ΣΑΜΟΥ
Εορτάσθηκε ο Άγιος Αρτέμιος και τελέσθηκε 
τρισάγιο για τους πεσόντες υπέρ της πατρίδος 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ.
Πανηγυρικά εορτάσθηκε στην Σάμο, στις 
20-10-2011,   ο Άγιος Αρτέμιος προστάτης της 
Αστυνομίας. 
Αρχιερατική Θεία Λειτουργία με αρτοκλασία 
τελέσθηκε σήμερα το πρωί στον ιερό ναό της 
Αγίας Ειρήνης στην Σάμο προς τιμή του Αγίου 
Αρτεμίου του Μεγαλομάρτυρα προστάτη του 
σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας . 
Την Θεία Λειτουργία όσο και την δοξολογία 
τέλεσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σάμου κκ. 
Ευσέβιος.
Στην συνέχεια τελέσθηκε τρισάγιο για τους 
πεσόντες υπέρ πατρίδος ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ από 
τον Σύνδεσμο φίλων Αστυνομίας στο μνημείο 
που βρίσκετε στο προαύλιο χώρο του ιερού 
ναού της Αγίας Ειρήνης όπου και κατατέθηκαν 
στεφάνια από: τον πρόεδρο του Συνδέσμου φίλων 
Αστυνομίας κ. ΜΟΥΖΑΚΗ Κυριάκο, τον πρόεδρο 
του Συνδέσμου Αποστράτων Αστυνομικών Σάμου 
κ. ΣΑΚΕΡΛΗ Γεώργιο και τον πρόεδρο της Τ.Δ Σάμου 
της Διεθνής Ένωσης Αστυνομικών κ. ΑΒΡΑΜΙΔΗ 
Γεώργιο.
Το παρών τους έδωσε η πολιτική και στρατιωτική 
ηγεσία του τόπου, οι στρατηγοί εν αποστρατεία 
της Ελληνικής Αστυνομίας κ. ΠΑΤΣΙΔΗΣ Κυριάκος 
και κ. ΜΑΝΩΛΙΑΔΗΣ Δημήτριος καθώς και αρκετός 
κόσμος.
Στο τέλος ο Αστυνομικός διευθυντής Σάμου 
κ ΛΑΓΟΣ Κωνσταντίνος ευχαρίστησε τους 
προσκεκλημένους του και τους δεξιώθηκε 
στη Λέσχη Αξιωματικών της 79 ΑΔΤΕ όπου και 
αναγνώσθηκε από την Υπασπιστή της Α.Δ Σάμου 
κ. ΒΕΡΓΙΝΗ Νίκη η ημερησία διαταγή του Αρχηγού 
της Ελληνικής Αστυνομίας.

ΑΝΕΚΔΟΤΟ
Λέει μια ξανθιά σε μια άλλη ξανθιά:
Άλλαξες το νερό από την γυάλα των    
ψαριών;
Και η ξανθιά απαντά:
Όχι, γιατί να το αλλάξω; Να πιουν πρώτα 
αυτό που έχουν !!!
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΑΜΟΥ

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
                Σάμος 10 Οκτωβρίου 2011

ΠΡΟΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ I.P.A.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ I.P.A.

Θέμα: ευχαριστήρια  επιστολή  στην  Τ.Δ  ΙΡΑ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ είναι λίγο για τα σεμνά και φιλόξενα μέλη του Δ.Σ της Τ.Δ.  ΙΡΑ 
Θεσσαλονίκης.
Μεγάλη ήταν η ικανοποίηση και ευχαρίστηση μέλους μας, της Τ.Δ ΙΡΑ ΣΑΜΟΥ, από  την 
εξυπηρέτηση που έτυχε από μέλη της  Τ.Δ ΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗΣ όταν βρέθηκε στην πόλη της 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, μόνος του, με το 6 χρόνο εγγονάκι του για να επισκεφτούν τον γιατρό της 
μικρούλας .
Το μέλος μας που δεν θέλει να αναφέρουμε το όνομα του, παρέμεινε σε νοσοκομείο της πόλης 
επί τριήμερο για τις εξετάσεις της εγγονής του και έχοντας το άγχος των εξετάσεων αλλά 
και του τι και πως θα τα καταφέρει μόνος του σε μια πόλη που την επισκεπτόταν για πρώτη 
φορά στα 62 του, χρόνια, με ένα μικρό κοριτσάκι στο κρεβάτι του πόνου, έτυχαν την μεγάλη 
συμπαράσταση αγάπης, εξυπηρέτησης και οικογενειακής φροντίδας από τον πρόεδρο της Τ.Δ 
ΙΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ Ηλία και τον Γραμματέα κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ Βασίλειο τους 
οποίους μέσω της Τ.Δ ΙΡΑ ΣΑΜΟΥ ευχαρίστησε με τις καλύτερες ευχές, λέγοντας πως παρόμοια 
εξυπηρέτηση δεν έτυχε ποτέ στα χρονικά που υπηρέτησε αλλά και έως σήμερα που είναι 
συνταξιούχος.
Συνεχίζοντας, μας παρακάλεσε να στείλουμε ευχαριστήρια επιστολή με της ευχαριστίες του 
προς τους συναδέλφους της Τ.Δ  ΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗΣ λέγοντας μας πως δεν έχει λόγια να τους 
ευχαριστήσει για την συμπαράσταση τους στο πρόβλημα της εγγονής του αλλά και κατά την 
διαμονή τους που ευρισκόντουσαν συνεχώς κοντά τους ο Ηλίας και ο Βασίλης όπως μας είπε και 
ένιωθε σιγουριά έχοντας δίπλα του ανθρώπους συναδέλφους με αδελφικά αισθήματα αγάπης 
για την μικρή εγγονή του και τον ίδιο. Είπε ακόμα ευχαριστώ τον θεό που γνώρισα αυτούς τους  
ανθρώπους ( αδέλφια μου από σήμερα ) μέσω της Τ.Δ ΙΡΑ ΣΑΜΟΥ μαθαίνοντας και εγώ το ser-
vo per amikeco!!!.
Εμείς από την ακριτική Ελλάδα μας, ως Τ.Δ ΙΡΑ ΣΑΜΟΥ έχουμε ανάγκη από τέτοιες καλές στιγμές 
συμπαράστασης και ευχαριστούμε τους αδελφούς μας και φίλους μας για την βοήθεια που 
παρέχουν σε όλους δίχως διακρίσεις.
Παρακαλούμε πάντα αυτές οι στιγμές να γίνονται παράδειγμα προς μίμηση για όλους εμάς 
που υπηρετούμε το servo per amikeco!!!. Συνεχίστε να αναβαθμίζετε την ιδέα του servo per 
amikeko!!!
Παρακαλώ για την δημοσίευση στην ιστοσελίδα και το περιοδικό του Εθνικού Τμήματος.

Με τιμή και εκτίμηση
ο πρόεδρος της Τ.Δ ΣΑΜΟΥ
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ        Χανιά   09   Οκτωβρίου   2011
Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλο. 
Η Τοπική Διοίκηση Χανίων της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών θέλει να σας ευχαριστήσει θερμά για 
την συμμετοχή σας, στο οδοιπορικό-προσκύνημα στο Άγιο όρος Χαλκιδικής, που διοργάνωσε και 
πραγματοποίησε με απόλυτη επιτυχία από 03/05 - 10 - 2011. 
Ευχαριστούμε την Τοπική Διοίκηση Χαλκιδικής και προσωπικά τον πρόεδρό της κ. Παπά Βασίλειο, 
για την πολύτιμη βοήθεια και αγαστή συνεργασία που είχε μαζί μας, βοηθώντας σημαντικά στην 
πραγματοποίηση αυτού του οδοιπορικού. 
Ιδιαίτερα όμως ευχαριστούμε τον καλό φίλο και Πρόεδρο της Τοπικής Διοίκησης Ηρακλείου της 
Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών κ. ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ Μανώλη γιατί τίμησε την δέσμευση της απόφασης 
που πάρθηκε στην Παγκρήτια φιλική Συνάντηση των Τοπικών Διοικήσεων Ι.Ρ.Α. ΚΡΗΤΗΣ (02-04-2011) 
και συμμετείχε άλλο ένα ακόμα μέλος της Τ.Δ. Ι.Ρ.Α. Ηρακλείου , στο ταξίδι αυτό. Ήταν υπέροχο το 
συναίσθημα της ικανοποίησης των συμμετασχόντων μελών της διοργανώτριας Τοπικής Διοίκησης: 
α) Από την απόλυτη αρμονία στην τήρηση του προγράμματος την αδελφικότητα  και την συνεργασία 
, μεταξύ όλων των μελών της αποστολής που την αποτελούσαν συνάδελφοι εν ενεργεία, συνάδελφοι 
συνταξιούχοι αλλά και πολίτες που αγαπούν, σέβονται και εκτιμούν την ιδέα της Ι.Ρ.Α. και του «SERVO 
PER AMIKECO».
β) Από τον σεβασμό και την ευλάβεια που επέδειξαν στον ιερό χώρο της επίσκεψής μας καθ’ όλη την 
διάρκεια του προσκυνήματος.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ   ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΕΘΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΧΑΝΙΩΝ - CHANIA REGION
ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - N.G.O
Πλατεία Ελευθερίας, όπισθεν Νομαρχίας 73100
Χανιά - Κρήτης
Τηλέφ. +30 28210 57023 - 28210 25714
Fax. +30 28210 57023    E-mail: jaap2010@hotmail.gr
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Η αποστολή μας επισκέφθηκε τις Ιερές Μονές Παντοκράτορος, Κουτλουμουσίου, Πρωτάτου, 
Σταυρονικήτα και  Βατοπαιδίου όπου διέμεινε ένα (1) βράδυ και τις Ιερές Σκήτες του Προφήτη Ηλία & 
του Αγίου Ανδρέα ή Σαράι στην οποία διέμεινε επίσης ένα (1) βράδυ.

Κατόπιν τούτου αισθανόμαστε την υποχρέωση να αναφέρουμε τα ονόματα των συμμετασχόντων 
συναδέλφων αλλά και πολιτών, φίλων της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών , που τίμησαν με την παρουσία 
τους την Τοπική μας Διοίκηση σε αυτό το οδοιπορικό. 
Αυτοί είναι κατά αλφαβητική σειρά: Αλεξάκης Γεώργιος, Αλεξάκης Σαμουήλ, Ζαχαριουδάκης 
Εμμανουήλ ,Κανιαδάκης Εμμανουήλ, Λεβεντάκης Δημήτριος ,Μουστάκας Κλεάνθης, Περράκης Ιωάννης, 
Περιστερίδης Δημήτριος, Τζανακάκης Γεώργιος, Σταυρουλάκης Παντελής, Χατζηαδάμ Νικόλαος.

Τέλος ,ευχαριστούμε θερμά  την Τ. Δ. Θεσσαλονίκης της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών για την 
άμεση  ανταπόκρισή της στο αίτημά μας, που συνοδεύτηκε με την αδελφική και εγκάρδια φιλοξενία 
που προσέφερε στην 11μελή μας αποστολή κατά την επιστροφή της από το Άγιο Όρος Χαλκιδικής και 
διανυκτέρευση , στον υπέροχο ξενώνα της,  την 05 - 10 - .  «Υπηρετώ δια της φιλίας».
Ο Πρόεδρος – Περράκης Ιωάννης     Ο Γενικός Γραμματέας - Λεβεντάκης Δημήτριος

Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα
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 ΔΙΕΘΝΗΣ   ΕΝΩΣΗ   ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 
 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
 ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΧΑΝΙΩΝ

 CHANIA REGION

 ΔΙΕΘΝΗΣ   ΕΝΩΣΗ   ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 
 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
 ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΧΑΝΙΩΝ

 CHANIA REGION

ΘΕΜΑ: «Ευχαριστήριο μήνυμα προς την Τ.Δ. Θεσσαλονίκης της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών»
ΧΑΝΙΑ 08 - 10 - 2011
Κύριε Πρόεδρε της Τ.Δ. Ι.Ρ.Α Θεσσαλονίκης. Αξιότιμε και αγαπητέ φίλε Ηλία Βασιλάκη.
Η Τοπική Διοίκηση Χανίων της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών και ο υπογράφων πρόεδρος αυτής 
προσωπικά, σας ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ θερμά για την άμεση   ανταπόκρισή σας στο αίτημά μας, που 
συνοδεύτηκε με την ΑΔΕΛΦΙΚΗ και εγκάρδια φιλοξενία που προσφέρατε στην 11μελή μας αποστολή 
κατά την επιστροφή της από το Άγιο Όρος Χαλκιδικής και διανυκτέρευσή της, την 05-10-2011 στην 
πανέμορφη πόλη σας.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ επίσης θερμά τους αξιότιμους: α) Γ. Γραμματέα της Τοπικής Διοίκησης Ι.Ρ.Α Θεσσαλονίκης 
και αγαπητό μας φίλο Βασίλη Γιαννακόπουλο, που αφιερώνοντας ώρες από τον ελεύθερο χρόνο του, 
μας υποδέχθηκε με αγάπη και μας τακτοποίησε στον υπέροχο ξενώνα αυτής  και β) Υπεύθυνο Δημοσίων 
Σχέσεων της Τοπικής Διοίκησης Ι.Ρ.Α Θεσσαλονίκης και αγαπητό μας φίλο Χριστόδουλο Χριστοδουλή 
για την επιλογή του χώρου όπου μας παρατέθηκε ένα αξέχαστο οικογενειακό δείπνο.
Η Τοπική Διοίκηση Χανίων σας υπόσχεται σε οιανδήποτε επίσκεψή σας στην πόλη μας, φιλοξενία 
ανάλογη της Κρητικής μας παράδοσης αλλά και της αδελφικότητας που τρέφει προς την Τοπική σας 
Διοίκηση.
ΜΕΤΑ ΤΙΜΗΣ - ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
SERVO PER AMIKECO «Υπηρετώ δια της φιλίας»
Ο Πρόεδρος                                                                          Ο  Γ. Γραμματέας
Ιωάννης Περράκης                                                             Δημήτριος Λεβεντάκης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ: 
1.- ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  2.-ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΝΕΑ ΤΗΣ Ι.Ρ.Α.»

ΘΕΜΑ: “Συγχαρητήριο μήνυμα στο νεοεκλεγέν Δ.Σ. του ΤΕΑΕΤΔΕΑ”   ΧΑΝΙΑ  29  Οκτωβρίου  2011
Κε Πρόεδρε - Αξιότιμε φίλε Νίκο.
Αγαπητοί μας φίλοι και συνεργάτες.
Με την ευκαιρία της εκλογής σας , της συγκρότησης σε σώμα και ανάληψης των καθηκόντων σας στο νέο 
διοικητικό συμβούλιο του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς 
Ένωσης Αστυνομικών ,θα θέλαμε να σας εκφράσουμε τα ειλικρινή και εγκάρδια συγχαρητήριά μας με 
τις θερμότερες ευχές, για υγεία ,δύναμη και επιτυχία στην δύσκολη αποστολή που αναλαμβάνετε .
Κύριε πρόεδρε, στο πρόσωπό σας συγκεντρώνονται όλα εκείνα τα χαρίσματα που εγγυώνται την πιο 
επιτυχημένη, ηθική και δυναμική καθοδήγηση του ταμείο μας, σε μια δύσκολη ομολογουμένως περίοδο 
για τους εγγεγραμμένους συναδέλφους , αλλά και για το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας γενικά.
Οι ευχές μας και η εκτίμησή μας θα είναι συμπαραστάτης σε κάθε σας ενέργεια προώθησης των κοινών 
μας στόχων.
Ο Πρόεδρος    Ιωάννης Περράκης                  Ο  Γ. Γραμματέας    Δημήτριος Λεβεντάκης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ: 
1.- ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  2.-ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΝΕΑ ΤΗΣ Ι.Ρ.Α.» 
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ΔΙΕΘΝΗΣ   ΕΝΩΣΗ   ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΧΑΝΙΩΝ
ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
Πλατεία Ελευθερίας – όπισθεν Νομαρχίας
73100- Χανιά -Κρήτης
Τηλέφ. +30 28210 57023-25748
Fax.  +30 28210 57023-57800
E-mail: jaap2010@hotmail.gr

Local Administration of Chania

International Police Association

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Προς: 
Α) ΔΙΕΘΝΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 
      ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ “ΝΕΑ ΤΗΣ ΙΡΑ”
Β)  ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Τ.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ‘ΔΥΝΑΜΗ”
1.Το ΔΣ της Τοπικής Διοίκηση της Ι.Ρ.Α Χανίων έχοντας ως γνώμονα το κοινωνικό έργο το οποίο προσφέρει 
το Χαμόγελο του Παιδιού, καθώς 
και την δύσκολη οικονομική 
συγκυρία στην οποία βρίσκετε 
αυτήν την στιγμή, αποφάσισε να 
προσφέρει στο ίδρυμα  ένα μικρό 
ποσόν ως ελάχιστο φόρο τιμής 
για την προσφορά στο παιδί και 
στις οικογένειες αυτών.
2.Παράλληλα ενημερώσαμε τα 
μέλη μας για τυχών προσφορές 
τις οποίες θέλουν να κάνουν και 
αυτοί ατομικά για την συνέχιση 
του.
3.Παρακαλούμε για την 
καταχώριση της ανακοίνωσης με 
την υποβαλλόμενη συνημμένα 
ευχαριστήρια επιστολή.

Ο  Πρόεδρος  Ι. Περράκης
Ο  Γ. Γραμματέας  Δ. Λεβεντάκης

ΑΝΕΚΔΟΤΟ
Στο φανάρι σταματά μια BMW 735, και την πλησιάζει κουτσαίνοντας ένας ζητιάνος με λερωμένα σκισμένα ρούχα, 
ξυπόλυτος, αξύριστος, φαλακρός, χωρίς μισά δόντια, ο οποίος απλώνει το χέρι:  
-Κύριε σας παρακαλώ δώστε μου λίγα λεπτά για να πάρω κάτι να φάω.....  
Ο οδηγός τον κοιτάζει με ξαφνιασμένο βλέμμα, και του λέει: 
-Αν θα σου δώσω 50 ευρώ, πες μου την αλήθεια, θα τα ξοδέψεις σε ποτά και τσιγάρα; 
-Μα τι λέτε κύριε, είμαι 48 χρονών και ποτέ δεν κάπνιζα, ούτε έπινα.
-Καλά, αν θα σου δώσω 100 ευρώ, θα πας σε μπουρδέλο έ; και θα τα δώσεις όλα στις πουτάνες, έτσι δεν είναι; 
-Μα τι λέτε κύριε, είμαι 48 χρονών, είκοσι χρόνια παντρεμένος με 2 παιδιά, και ποτέ δεν πήγα με άλλη γυναίκα.
-Τότε άκου τι θα κάνουμε. Θα σε πάω στο σπίτι μου, και θα πω στη γυναίκα μου να μας σερβίρει ένα πλούσιο 
τραπέζι και στο τέλος θα σου δώσω και 200 ευρώ. Συμφωνείς; 
-Μα κύριε ντρέπομαι, κοιτάξτε τα χάλια μου, τι θα πει η κυρία σας; 
-Χέστηκα για το τι θα πει η βλαμμένη. Εγώ θέλω να δει πως καταλήγουν οι άντρες που δεν καπνίζουν, δεν πίνουν, 
και δεν πάνε με πουτάνες.....
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ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΗΠΟ

* ΞΕΠΑΓΩΜΑ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ : Αν χρειάζεται να ξεπαγώνετε τον καταψύκτη σας συχνά, σημειώστε έναν 
τρόπο, που θα κάνει τη ζωή σας πολύ πιο εύκολη. Όταν τον ξεπαγώσετε, αλείψτε ή ψεκάστε τον με λίγο 
φυτικό λάδι. Ο πάγος θα βγαίνει σχεδόν μόνο του μετά. 
* ΣΙΔΕΡΩΣΤΡΑ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ : Αν βάλετε ένα αλουμινόχαρτο κάτω από το κάλυμμα της 
σιδερώστρας σας, το σιδέρωμά σας θα γίνεται πιο γρήγορα, αφού το σίδερο θα καίει περισσότερο και η 
θερμοκρασία θα διατηρείται περισσότερο. 
* ΤΖΑΜΑΡΙΑ ΜΠΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΑΤΑ : Αν έχετε συρόμενες πόρτες στο μπάνιο σας και βαρεθήκατε να τις 
καθαρίζετε από τα άλατα του νερού ή υπολείμματα σαπουνιού, δοκιμάστε έναν άλλο τρόπο. Περάστε 
τις με ένα μαλακό πανί, νοτισμένο με baby oil. Θα γλιτώσετε από τους λεκέδες τουλάχιστον επί αρκετούς 
μήνες. Νερό, σαπούνι και όλα τα υπόλοιπα θα στραγγίζουν στη μπανιέρα σας, αφήνοντας τη τζαμαρία 
της πόρτας καθαρή.
* ΞΕΒΟΥΛΩΜΑ ΣΩΛΗΝΩΝ (1) : Ρίξτε στις σωλήνες βραστό ξύδι, σε μικρές συχνές ποσότητες. Αφήστε το 
10-15 λεπτά, μετά ξεπλύνετέ το με βραστό νερό. Αν χρειαστεί επαναλάβετέ το. 
* ΞΕΒΟΥΛΩΜΑ ΣΩΛΗΝΩΝ (2) : Ρίξτε στη σωλήνα μισή κούπα σόδα μαγειρική και μία κούπα ξύδι. Αφήστε 
το μείγμα να αφρίσει επί 10 λεπτά, και μετά αδειάστε μία τσαγιέρα βραστό νερό. 
* ΒΟΥΛΩΜΕΝΟΙ ΝΕΡΟΧΥΤΕΣ : Ένας αποτελεσματικός τρόπος για τους βουλωμένους νεροχύτες με λίπη 
είναι να ρίξετε στη σωλήνα μια κούπα αλάτι και μια κούπα σόδα μαγειρικής και μετά βραστό νερό. 
* ΣΟΔΑ ΚΑΙ ΞΥΔΙ ΣΤΙΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ : Μισή κούπα σόδας και μισή κούπα ξύδι κρατά τις σωληνώσεις 
υδραυλικών πάντα καθαρές, ενώ ταυτόχρονα τις απολυμαίνει.
* ΨΑΛΙΔΕΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ : Αν την άνοιξη μπαίνουν ψαλίδες στο σπίτι σας, τρίψτε σε σκόνη, μερικά φύλλα 
βάγιας και σκορπίστε την σε σημεία που υποπτεύεστε ότι μπαίνουν οι ψαλίδες (πόρτες, παράθυρα). Δεν 
πρόκειται να ξαναπλησιάσουν! 
* ΣΟΔΑ ΓΙΑ ΠΟΝΤΙΚΙΑ : Ξέρετε ότι σκορπώντας λίγη σόδα, σε χώρους που υποπτεύεστε ότι μπαίνουν 
ποντίκια στο σπίτι ή το γκαράζ, τα απομακρύνει; Αλλά μετά λίγες μέρες χρησιμοποιήστε την ηλεκτρική 
σας σκούπα και μαζέψτε την. 
* ΕΝΤΟΜΑ / ΠΑΡΑΣΙΤΑ : Ένας μεγάλος αριθμός εντόμων και παρασίτων γενικά στα δένδρα και φυτά, 
εξολοθρεύεται με το εξής παρασκεύασμα: Μια κουταλιά της σούπας υγρό των πιάτων, μια κουταλιά 
σπορέλαιο, σε ένα γαλόνι νερού, ανακατέψτε το καλά και λούζετε με αυτό τα δένδρα και φυτά, μέσα και 
έξω απ' το σπίτι, κάθε μια ή δύο εβδομάδες.
* ΓΥΜΝΟΣΑΛΙΓΓΑΡΟΙ : Αν έχετε γυμνοσαλίγγαρους (slugs) στον κήπο σας, βάλτε σε ένα βαθύ πιάτο, 
μια κούπα από μείγμα μισής μπύρας και μισού νερού. Η μυρωδιά θα τα προσελκύσει και το υγρό θα τα 
πνίξει.
* ΦΥΣΙΚΟ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ : Σε τρεις κούπες νερού, προσθέστε δυο κουταλιές της σούπας λιωμένο 
σκόρδο, μισή κούπα τριμμένο μαϊντανό (ξηρό), βράστε το μείγμα μέχρις ότου μείνουν μόνο 2 κούπες 
νερού. Στραγγίξτε το και αφήστε το υγρό να κρυώσει. Ψεκάζετε με το μείγμα αυτό τα δένδρα και φυτά 
ή λαχανικά σας, είναι αποτελεσματικό για ένα μεγάλο αριθμό εντόμων, φθηνό, και προ παντός αβλαβές 
για την υγεία σας. 
* ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΤΗΓΑΝΙΣΜΑΤΟΣ : α) Μεσαία, 130-145 βαθμούς Κελσίου για τηγανιτά που περιέχουν 
πολύ νερό όπως πατάτες και άλλα λαχανικά, β)Υψηλή, 155-170 βαθμούς Κελσίου για αλευρώματα 
ή βουτυρωμένα, γ) Πολύ υψηλή, 175-190 βαθμούς Κελσίου για μικρού μεγέθους ψαρικά, όπως 
καλαμαράκια, κροκέτες κ.ά. 
* ΔΙΣΚΑΚΙΑ CD ΚΑΙ ΓΡΑΤΣΟΥΝΙΕΣ : Αν μερικά ψηφιακά δισκάκια σας (CDs), έχουν γρατσουνιστεί ή 
λερωθεί, με αποτέλεσμα να "κολλάνε" όταν τα χρησιμοποιείτε, μην απελπίζεστε: Απλώστε στην καλή 
επιφάνειά του και τρίψτε ελαφρά με το δάχτυλό σας λίγη οδοντόπαστα συνηθισμένη (όχι την διαυγή 
gel). Αφήστε την 5 λεπτά, και μετά σκουπίστε την με ένα νωπό μαλακό χνουδωτό πανί. 
* ΚΕΡΙ ΣΤΟ ΨΥΓΕΙΟ : Αν φυλάξετε τα κεριά στο ψυγείο μερικές ώρες πριν τα ανάψετε, διαρκούν πολύ 
περισσότερο.
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* ΚΕΡΙ ΣΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ : Κερί που έσταξε σε κηροπήγια ή άλλα αντικείμενα, βγαίνει πολύ εύκολα, αν 
τα τοποθετήσετε στη κατάψυξη μερικές ώρες.
* ΓΡΑΤΣΟΥΝΙΕΣ ΣΤΑ ΓΥΑΛΙΚΑ : Έχετε καθρέπτες ή γυαλικά που έχουν γρατσουνιές; Δοκιμάστε να τρίψετε 
επάνω στις γρατσουνιές λίγη απλή οδοντόπαστα (όχι την gel) με ένα μαλακό ύφασμα! Κάνει θαύματα! 
* ΚΡΕΒΑΤΙ ΚΑΙ ΤΡΙΞΙΜΟ : Βάλτε λίγο σπρέϊ σιλικόνης που θα το βρείτε στα σιδηροπωλεία, στις κλειδώσεις 
της βάσης του κρεβατιού για να μην τρίζει το κρεβάτι σας κάθε φορά που αλλάζετε πλευρό 
* ΜΥΡΩΔΙΕΣ ΤΣΙΓΑΡΟΥ : Το χειμώνα που ανάβει το καλοριφέρ, τοποθετήστε πάνω ένα μικρό γυάλινο μπολ 
με νερό και λίγο ξίδι. Το ξίδι "διαλύει " τις μυρωδιές του τσιγάρου και κάνει πιο υγιεινή την ατμόσφαιρα. 
* ΤΣΙΓΑΡΙΛΑ : Ρίξτε στα τασάκια λίγη βανίλια σε σκόνη. Έτσι, κάθε φορά που θα σβήνετε τα τσιγάρα σας 
θα μυρίζει βανίλια, εξουδετερώνοντας την τσιγαρίλα. Το ίδιο μπορείτε να εφαρμόσετε και στα τασάκια 
του αυτοκινήτου. 
* ΜΥΡΩΔΙΑ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ : Αν τα ντουλάπια της κουζίνα σας μυρίζουν κλεισούρα, βράστε ένα φλιτζάνι 
φρέσκο γάλα και βάλτε το στο χαμηλότερο ράφι του ντουλαπιού. Κλείστε καλά την πόρτα και αφήστε το 
γάλα να κρυώσει. Όταν κρυώσει και ανοίξετε την πόρτα θα διαπιστώσετε ότι η μυρωδιά της κλεισούρας 
θα έχει εξαφανιστεί. 
* ΞΥΛΙΝΑ ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΦΟΥΣΚΩΜΑ : Για να μην φουσκώσουν από το πλύσιμο και καταστραφούν γρήγορα 
τα ξύλινα σκεύη της κουζίνας σας, πριν τα χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά, περάστε τα με ένα 
βουρτσάκι βουτηγμένο σε λίγο λάδι. Σκουπίστε τα απαλά με χαρτί κουζίνας και αφήστε τα έτσι για 24 
ώρες. Κάθε φορά που το ξύλο σάς φαίνεται στεγνό, επαναλαμβάνετε αυτή τη διαδικασία.
* ΞΥΛΙΝΑ ΣΚΕΥΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ : Μην βάζετε ποτέ στο πλυντήριο πιάτων τα ξύλινα σκεύη της κουζίνας σας 
( κουτάλες μπολ, γουδιά, σανίδες για το κόψιμο κλπ.). Οι υψηλές θερμοκρασίες θα κάνουν το ξύλο να 
"σκάσει " πολύ πιο γρήγορα. 
* ΤΕΝΤΟΠΑΝΟ ΚΑΙ ΤΡΥΠΑ : Αν έχει τρυπήσει το τεντόπανο καλύψτε την τρύπα ράβοντας πάνω της ένα 
κομμάτι από το ίδιο τεντόπανο (αν είστε προνοητικοί και έχετε κρατήσει) ή ένα κομμάτι καραβόπανο, 
το οποίο θα έχετε κόψει στρογγυλό, λίγο μεγαλύτερο από την τρύπα για να μπορεί να στερεωθεί 
καλύτερα.
* ΤΕΝΤΟΠΑΝΟ ΚΑΙ ΞΗΛΩΜΑ : Σε περίπτωση που η τέντα έχει ξηλωθεί, διορθώστε τη ζημιά ράβοντας το 
προβληματικό σημείο με μια σακοράφα, στην οποία θα έχετε περάσει κερένιο σπάγκο. 
* ΤΕΝΤΟΠΑΝΟ ΚΑΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ : Αν το τεντόπανό σας έχει χάσει σε κάποια σημεία την 
αδιάβροχη επίστρωσή του, η ζημιά θα αποκατασταθεί αν περάσετε τα σημεία αυτά με ένα διαφανές 
υλικό υγρής σιλικόνης, που θα βρείτε σε μορφή σπρέι ή βαφής στα χρωματοπωλεία. 
* ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ : Στο σπίτι σας αποφύγετε τον κεντρικό φωτισμό και δημιουργήστε ατμόσφαιρα 
με φωτιστικά δαπέδου και επιτραπέζια, ακόμη και με φωτάκια - γιρλάντες ή φαναράκια. 
* ΖΑΡΝΤΙΝΙΕΡΑ ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ : Αν έχετε παράθυρο στην κουζίνα σας τοποθετήστε μία ζαρντινιέρα στο 
περβάζι του. Φυτέψτε βασιλικό, μαϊντανό, άνηθο, δενδρολίβανο, όποια αρωματικά βότανα σας αρέσουν 
και θέλετε να χρησιμοποιήσετε στην κουζίνα σας. 
* ΖΑΡΝΤΙΝΙΕΡΑ ΚΑΙ ΦΥΤΑ : Στην ζαρντινιέρα μην φυτέψετε φυτά στο ίδιο ύψος. Προσπαθήστε να 
κρατήσετε κάποια ισορροπία, βάζοντας στις άκρες της ζαρντινιέρας χαμηλά κρεμαστά φυτά και στο 
κέντρο της πιο φουντωτά, ψηλά φυτά. 
* ΜΠΑΝΙΟ : Στο μπάνιο σας χρησιμοποιείστε ποτ πουρί από ξερά λουλούδια, και νερό με περγαμόντο 
που φρεσκάρει και τονώνει. 
* ΚΕΡΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ : Καθαρίστε την ατμόσφαιρα του σπιτιού από τις άσχημες μυρωδιές και τον καπνό, 
αγοράζοντας αρωματικά κεριά με μυρωδιές που γαληνεύουν, όπως το άρωμα πορτοκαλιού, το γιασεμί, 
η λεβάντα. 
* ΧΡΩΜΑΤΑ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ : Στρώστε το τραπέζι σας με σερβίτσια σε χρώματα κόκκινο και πορτοκαλί, 
γιατί σύμφωνα με τη χρωματολογία, αυτά τα χρώματα επηρεάζουν τις διαθέσεις και τις αντιδράσεις μας. 
Το κόκκινο και το πορτοκαλί βοηθούν την όρεξη και την πέψη. 
* ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΦΥΛΛΑ : Αν θέλετε να πλύνετε τα φύλλα των φυτών σας και να τους δώσετε μια γυαλάδα, 
προσθέστε σε ένα γαλόνι νερού, μισή κούπα σόδα μαγειρικής και ένα κουταλάκι γλυκού λάδι. Ανακατέψτε 
τα καλά και ψεκάστε με αυτό όλα τα φυτά σας, εκτός από αυτά με χνουδωτά φύλλα.  
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ΕΡΜΗΝΕΙΑ   ΛΑΪΚΩΝ   ΕΚ - ΦΡΑΣΕΩΝ.
ΧΑΙΡΕΤΑ ΜΟΥ ΤΟΝ ΠΛΑΤΑΝΟ Η φράση αυτή παλαιότερα είχε εντελώς διαφορετική σημασία και τη 
χρησιμοποιούσαν όλοι σχεδόν οι αρματολοί της Επανάστασης. Όταν στις 25 Μαρτίου 1821, ο Παλαιών 
Πατρών Γερμανός έδωσε το σύνθημα της εθνικής εξέγερσης μετά από την ολονυκτία που έγινε στην 
Άγια Λαύρα, κρέμασε το λάβαρο σ' ένα μεγάλο πλάτανο, που βρισκότανε στον περίβολο της αυλής της 
Μονής. Κατόπιν άρχισαν να περνούν ένας - ένας κάτω από την πυκνή φυλλωσιά του δένδρου, για να 
κοινωνήσουν. Από τότε, όταν κανείς απ' αυτούς, πήγαινε να πάρει εντολές ή να δώσει μηνύματα στον 
ηρωικό δεσπότη, οι σύντροφοι του έλεγαν: -Χαιρέτα μας τον πλάτανο. Με το «πλάτανο» εννοούσαν τον 
Παλαιών Πατρών Γερμανό ή τον πλάτανο το δέντρο, που κοντά του κοινώνησαν.
“ΣΑΡΔΑΜ” Σαρδάμ είναι το μπέρδεμα των συλλαβών, κατά την ώρα που μιλούν οι ηθοποιοί, οι 
εκφωνητές του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης, αλλά και κάθε ομιλητής. Η λέξη δεν έχει ετυμολογική 
ρίζα, αλλά προέρχεται από τον αναγραμματισμό του επιθέτου Μάνδρας. Ο Αχιλλέας Μάνδρας, 
ηθοποιός – σκηνοθέτης, γεννήθηκε το 1875 στην Κωνσταντινούπολη και ήταν ο πρώτος που γύρισε η 
ελληνική κινηματογραφική ταινία. Επειδή έκανε πολλά μπερδέματα την ώρα που έπαιζε, σκέφθηκε να 
τα ονοματίσει. Έτσι αναγραμμάτισε το επώνυμό του και μας έδωσε μια καινούρια λέξη. Την καλλιτεχνική 
λέξη «Σαρδάμ».
ΤΑ ΚΡΕΜΑΣΕ ΣΤΟΝ ΚΟΚΟΡΑ Οι αρχαίοι είχαν και αυτοί τα τυχερά τους παιχνίδια. Και ζάρια έπαιζαν 
και κότσια, αλλά και κοκορομαχίες (αλεκτρυονομαχίαι) διοργάνωναν. Όπως ακριβώς και σήμερα σε 
διάφορα κράτη, έβαζαν δύο γυμνασμένους κοκόρους να μαλώσουν και άρχιζαν τα στοιχήματα, ποιός 
κόκορας θα νικούσε. Τα στοιχήματα φαίνεται πως άρεσαν στους αρχαίους. Έτσι, πάνω στους κοκόρους 
στοιχηματίζοντας, κρεμούσαν πολλές φορές περιουσίες. Στον κόκορα κρεμούσαν τα χρήματά τους 
και όπως συμβαίνει συνήθως με τους παίχτες, τα έχαναν. Από τα αρχαία, λοιπόν, χρόνια και από τις 
κοκορομαχίες, μας έμεινε και η φράση « τα κρέμασε στον κόκορα » ή «τα φόρτωσε στον κόκορα», που 
λέμε μέχρι και σήμερα με την ίδια σημασία.
ΠΙΣΩ ΕΧΕΙ Η ΑΧΛΑΔΑ ΤΗΝ ΟΥΡΑ Οι Ενετοί, που άλλοτε κυριαρχούσαν στις θάλασσες, εγκαινίασαν 
πρώτοι τα ιστιοφόρα μεταγωγικά, όταν ήθελαν να μεταφέρουν το στρατό τους. Τα καράβια αυτά ήταν 
ξύλινα και πελώρια και είχαν σχήμα αχλαδιού. Έσερναν δε τις περισσότερες φορές πίσω τους ένα μικρό 
καραβάκι, που έβαζαν μέσα τον οπλισμό και τα πολεμοφόδια, όπως ακόμα τρόφιμα και διάφορα πολεμικά 
σύνεργα. Οι Έλληνες τα είχαν βαφτίσει αχλάδες από το σχήμα τους. Έτσι όταν καμιά φορά στο πέλαγος 
παρουσιαζότανε κανένα άγνωστο καράβι, οι νησιώτες ( βιγλάτορες) ανέβαιναν πάνω στους βράχους 
και απ’ εκεί παρακολουθούσαν με αγωνία τις κινήσεις του. Αν ήταν απλώς ιστιοφόρο, δεν ανησυχούσαν 
τόσο, γιατί υπήρχε πιθανότης να συνεχίσει αλλού τον δρόμο του. Αν όμως ήταν “Αχλάδα” τους έπιανε 
πανικός, γιατί καταλάβαιναν ότι σε λίγο θ’ άρχιζαν μάχες, πολιορκίες, πείνες και θάνατοι. Έφευγαν τότε 
για να πάνε να ετοιμάσουν την άμυνα τους. Από στόμα σε στόμα κυκλοφορούσε η φήμη ότι η “Αχλάδα” 
έχει πίσω την ουρά. Με την ουρά εννοούσαν το καραβάκι που έσερνε το μεταγωγικό. Άρα επίθεση. Και 
έλεγαν: “Πίσω έχει η Αχλάδα την ουρά”, τι θα γίνει;.
ΠΡΑΣΣΕΙΝ ΑΛΟΓΑ Όταν κάποιος σε μία συζήτηση μας λέει πράγματα με τα οποία διαφωνούμε ή μας 
ακούγονται παράλογα, συνηθίζουμε να λέμε: “Μα τί είναι αυτά που μου λες? Αυτά είναι αηδίες και 
πράσσειν άλογα!”.Το “πράσσειν άλογα” λοιπόν, δεν είνα πράσινα άλογα όπως πιστεύει πολύς κόσμος, 
όπως τα μικρά μου πόνυ, αλλά αρχαία ελληνική έκφραση.
Προέρχεται εκ του ενεργητικού απαρέμφατου του ρήματος “πράττω” ή/και “πράσσω” (τα δύο τ, 
αντικαθίστανται στα αρχαία και από δύο σ), που είναι το “πράττειν” ή/και “πράσσειν” και του “άλογο” που 
είναι ουσιαστικά το ουσιαστικό “λόγος”=λογική (σε μία από τις έννοιες του) με το α στερητικό μπροστά.. 
Α-λογο=παράλογο =>Πράσσειν άλογα, το να κάνει κανείς παράλογα πράγματα.
ΠΕΘΑΝΕ ΣΤΗΝ ΨΑΘΑ Αν και το Βυζάντιο στην εποχή του ήταν η πλουσιότερη χώρα του κόσμου, τα 
πλούτη του αυτά τα νέμονταν ορισμένοι άρχοντες μονάχα. Ο λαός υπέφερε σε αφάνταστο βαθμό κι 
είναι γνωστό ότι η «βασιλίδα» των πόλεων -η Κωνσταντινούπολη- είχε πολλές συνοικίες, που οι κάτοικοί 
τους ζούσαν από τα αποφάγια των αρχόντων...
Οι περισσότεροι από τους ανθρώπους αυτούς δε φορούσαν ρούχα -επειδή δεν είχαν- αλλά μερικά 
παλιοκούρελα, που σκέπαζαν το γυμνό τους σώμα. Τα σπίτια τους ήταν αληθινές τρώγλες κι όταν τύχαινε 
να πέσει καμιά επιδημία, πέθαιναν εκατοντάδες άνθρωποι την ημέρα χωρίς βοήθεια. Η χειρότερη 
συνοικία της Κωνσταντινούπολης ήταν η Μπάρα, που την κατοικούσαν αποκλειστικά εταιρίες και 
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άποροι. Οι τελευταίοι δεν είχαν δει στη ζωή τους κρεβάτι και κοιμόντουσαν πάνω σε ψάθες, που τις 
έφτιαχναν οι ίδιοι. Γι’ αυτό το πράγμα έχουν διασωθεί πολλές μαρτυρίες. Ο Θεόδωρος ο Πρόδρομος 
π.χ. στα ποιήματά του, λέει ότι ο ηγούμενος τού είπε: «Αυτός έχει καν τέσσαpα κρεβατοστρώσια και συ 
κοιμάσαι εις το ψαθίν και γέμεις και τας φθείρας».
Ο Πολυδεύκης στο «Ονομαστικόν» του γράφει: «Τοις οικέταις εν κοιτώνι αναγκαία σκεύη χαμεύνια και 
ψίαθοι και φορμοί», ο δε Φρύνιχος: «Χαυμένιον Αττικοί, ψίαθος Έλληνες».
Γι’ αυτό και σήμερα, όταν πεθαίνει κανείς πολύ φτωχός, λέμε: «Αυτός πέθανε στην ψάθα…».
ΔΥΟ ΓΑΪΔΑΡΟΙ ΜΑΛΩΝΑΝΕ ΣΕ ΞΕΝΟ ΑΧΥΡΩΝΑ Κατά μία εκδοχή που φαίνεται, πως είναι και η 
επικρατέστερη, τη φράση «Δυο γάιδαροι μαλώνανε σε ξένον αχυρώνα», την είπε ο Γέρος του Μοριά, ο 
Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, όταν βρισκόταν στη Ζάκυνθο (πριν αρχίσει η επανάσταση).
Τότε άκουσε, πως ο Ναπολέων Βοναπάρτης -αυτοκράτορας της Γαλλίας- μάλωνε με τον τσάρο της 
Ρωσίας, για το ποιος από τους δυο θα έπαιρνε την Πολωνία.
- Τι είναι αυτή η Πολωνία; ρώτησε ο Κολοκοτρώνης.
Του εξήγησαν τότε, πως ήταν ένα κράτος, μία χώρα, που δεν ήταν ούτε γαλλική ούτε ρωσική και πως 
τσακωνόντουσαν οι δυο Μεγάλοι, ποιος θα την πάρει.
- Δυο ψυχικοί (γάιδαροι) μαλώνουνε σε ξένο αχυρώνα, είπε τότε ο Κολοκοτρώνης.
Αν κι ο πρώτος που είπε αυτή τη φράση, μάλλον δεν είναι ο Κολοκοτρώνης, αυτός, τουλάχιστον, μας την 
έκανε γνωστή.
ΑΛΑ ΜΠΟΥΡΝΕΖΙΚΑ Όταν μας μιλάει κάποιος και θέλουμε να του πούμε πως δεν καταλαβαίνουμε τι μας 
λέει, τότε του λέμε πως μιλάει…αλά μποuρνέζικα. Πολλοί νομίζουν, πως είναι μια λέξη (αλαμπουρνέζικα). 
Είναι όμως δύο. Όπως το «αλά γαλλικά».
Μπουρνέζικα, λοιπόν, είναι η γλώσσα που θα μιλούσαν σε κάποιο τόπο ή και θα μιλάνε ακόμα, γιατί ο 
τόπος αυτός πράγματι υπάρχει. Είναι σε μια περιοχή του Σουδάν, όπου ζει η φυλή Μπουρνού.
Η γλώσσα αυτή ήρθε στην Ελλάδα κατά την Επανάσταση του 1821, με την φυλή των Μπουρνού η οποία 
αποτελούσε τμήμα του εκστρατευτικού σώματος του Αιγύπτιου στρατηγού Ιμπραήμ.
Καθώς η αραβική γλώσσα είναι αρκετά δύσκολη και μάλιστα στις διαλέκτους της, σε μας τους Έλληνες, 
λοιπόν δίκαια, όσα θ’ ακούγαμε από αυτούς, θα φαίνονταν «αλά μπουρνέζικα», δηλαδή ακατανόητα.

 ΑΝΕΚΔΟΤΟ:  Τα χρόνια του άντρα

Όταν ο Θεός δημιούργησε το γάιδαρο του είπε:- "Θα δουλεύεις από το πρωί ως το βράδυ και θα κουβαλάς 
βαριά πράγματα στην πλάτη σου. Θα τρως χόρτα και θα έχεις πολύ λίγη νοημοσύνη. Θα ζεις 50 χρόνια."
Τότε ο γάιδαρος του απάντησε- "50 χρόνια τέτοια ζωή, είναι πολύ σκληρό. Δώσε μου μόνο 30 χρόνια."  
Έτσι κι έγινε. Μετά ο Θεός δημιούργησε το σκύλο και του είπε: - "Σαν σκύλος, θα φυλάς την ιδιοκτησία 
του ανθρώπου και θα είσαι ο πιο αφοσιωμένος φίλος του. Θα τρως ότι περισσεύει από τον άνθρωπο και 
θα ζεις για 25 χρόνια."
Τότε ο σκύλος του απάντησε: - "Θεέ μου, 25 χρόνια τέτοια ζωή, δεν αντέχεται. Δώσε μου μόνο 10 χρόνια."  
Έτσι κι έγινε. Μετά ο Θεός δημιούργησε τον πίθηκο και του είπε: - "Θα πηδάς από δέντρο σε δέντρο και 
θα συμπεριφέρεσαι σαν βλάκας. Θα κάνεις το γελωτοποιό και θα ζεις για 20 χρόνια."
Τότε ο πίθηκος του απάντησε: - "Θεέ μου, 20 χρόνια σαν γελωτοποιός του κόσμου, πάει πολύ. Δώσε μου 
μόνο 10 χρόνια."  Έτσι κι έγινε. Τελικά ο Θεός, δημιούργησε τον άντρα και του είπε: - "Είσαι άντρας. Το 
μόνο λογικό ον που θα κατοικεί στη γη. Θα χρησιμοποιείς τη νοημοσύνη σου για να επιβάλλεσαι στα 
άλλα δημιουργήματα. Θα εξουσιάζεις τη γη και θα ζεις για 20 χρόνια." 
Τότε ο άντρας του απάντησε:- "Θεέ μου, να είμαι άντρας μόνο για 20 χρόνια δεν αρκεί. Δώσε μου σε 
παρακαλώ τα 20 χρόνια που άφησε ο γάιδαρος, τα 15 χρόνια που άφησε ο σκύλος και τα 10 χρόνια που 
άφησε ο πίθηκος."  Έτσι κι έγινε. 
Από τότε ο άντρας ζει, 20 χρόνια σαν άντρας, μετά παντρεύεται και δουλεύει 20 χρόνια σαν γάιδαρος 
και από το πρωί ως το βράδυ κουβαλά τα βάρη. Μετά, αποκτά παιδιά και ζει 15 χρόνια σαν σκύλος 
φρουρώντας το σπίτι και την περιουσία του, τρώγοντας ότι περισσεύει από την οικογένεια. Και αφού 
γεράσει πια, ζει σαν πίθηκος, συμπεριφέρεται σαν βλάκας και κάνει το γελωτοποιό στα εγγόνια του!
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Παρατσούκλια  κατοίκων  από  διάφορες 
Ελληνικές  πόλεις.

Γνωρίζατε ότι υπάρχουν παρατσούκλια για τους κατοίκους σχεδόν κάθε ελληνικής πόλης; Και δεν 
εννοούμε απλώς τα ονόματα που...βγαίνουν από την πόλη, πχ Αθήνα – Αθηναίοι, αλλά κάποιες 
ειδικές ονομασίες, οι οποίες έχουν βγει για διάφορους λόγους... Σίγουρα έχετε ακούσει μερικά από τα 
παρατσούκλια αλλά ας δούμε πως αποκαλούνται οι κάτοικοι διάφορων πόλεων:

Ναύπλιο – Κωλοπλένηδες. Οι Aργίτες τους αποκαλούν έτσι διότι πλένονταν στις τούρκικες τουαλέτες.
Άργος – Πρασάδες. Ως αντίποινα τους έβγαλαν έτσι, διότι έτρωγαν το πράσο με το οποίο χτυπούσαν το 
γαϊδούρι τους. 
Κως – Μπόχαλοι. Προέρχεται από την τοπική διάλεκτο στην οποία το μπουκάλι το λένε μποχάλι.
Ρόδος – Τσαμπίκοι. Από το γνωστό τοπικό όνομα.
Θεσσαλονίκη – Καρντάσια. Καρντάσι είναι ο αδερφός στα τουρκικά. Παλιά έπεφτε πολύ δούλεμα από 
τους Αθηναίους επί του θέματος. Σαλονίκη δε, γνωστή και ως Καρντασούπολη! Οι Θεσσαλονικείς είναι 
επίσης γνωστοί ως μπαγιάτηδες και ως παυλοκαταραμένοι.
Έβρος – Γκάτζοι ή Γκάτζολοι. Στο Σουφλί του νομού Έβρου παλαιότερα υπήρχαν πολλά γαϊδούρια, τα 
οποία τα έλεγαν αλλιώς και γκάτζους. Έτσι οι φαντάροι έβγαλαν κοροϊδευτικά την περιοχή Γκατζολία και 
έμεινε να φωνάζουν τους κατοίκους Γκάτζολους. Η ιστορική αμαξοστοιχία 604 ΕΒΡΟΣ ΕΞΠΡΕΣ λέγεται 
και Γκάτζος Εξπρές.
Πτολεμαΐδα – Καϊλαριώτες. Αυτό συμβαίνει γιατί η Πτολεμαϊδα λέγεται αλλιώς και Καϊλάρια. Επίσης 
λέγεται και λασποχώρι γιατί παλιά όταν έβρεχε ήταν ένα χωριό γεμάτο λάσπες.
Κοζάνη – Σούρδοι. Λέγονται έτσι διότι προσποιούνταν ότι δεν άκουσαν κάτι – κοινώς ποιούσαν τη 
νήσσαν – όταν φυσικά δεν τους συνέφερε. Και ενώ οι μεν υπόλοιποι Έλληνες τους δέχτηκαν με αυτήν 
τους τη νοοτροποία, οι δε Εβραίοι δεν κατάφεραν να στεργιώσουν ούτε στιγμή στην περιοχή. Στα 
βλάχικα σούρδος σημαίνει κουφός / βλάκας.
Κέρκυρα – Παγανέλια ή Φρανκολαντσέρηδες. Ονομάστηκαν έτσι γιατί παγανέλι στην κερκυραϊκή 
διάλεκτο σημαίνει περιστέρι και η Κέρκυρα (κυρίως οι πλατείες, αλλα γενικά όλη η πόλη της) είναι γεμάτη 
περιστέρια. Το φρανκολαντσέρηδες είναι άγνωστο από που βγαίνει.
Ιωάννινα – Παγουράδες. Αποκαλούνται έτσι, γιατί παλιά λέγανε ότι στη λίμνη στα Γιάννενα καθρεπτιζόταν 
το φεγγάρι και οι Γιαννιώτες έτρεχαν με τα παγούρια για να μαζέψουν και καλά το μαγικό νερό!
Λάρισα – Πλατυποδαράδες ή Πλατύποδες ή Τυρόγαλα. Οι Λαρισαίοι λέγονται έτσι λόγω του κάμπου 
που είναι επίπεδος και δεν βοηθάει στο σχηματισμό καμάρας στο πόδι. Το τυρόγαλα βγαίνει απ’ το 
τοπικό προϊόν.
Βόλος – Αυστριακοί. Kυκλοφορούν διάφορες εκδοχές:
* Διότι οι Βολιώτες είναι τσιγκούνηδες – σαν τους Αυστριακούς
* Διότι είναι ψυχροί άνθρωποι – σαν τους Αυστριακούς
* Διότι είναι μοχθηροί – επί Τουρκοκρατίας, οι Αυστριακοί είχαν χειρότερη φήμη κι απ’ τους Τούρκους.
* Διότι στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν μπήκε στον Παγασητικό ένα αυστριακό πολεμικό, αν και εχθρικό, 
οι Βολιώτες το υποδέχθηκαν με μπάντες και αυστριακές σημαίες.
Αυτά τα λένε οι Λαρισαίοι. Οι εξηγήσεις που δίνουν οι ίδιοι οι Βολιώτες είναι:
* Επί Τουρκοκρατίας, η πόλη είχε διάφορα εμπορικά προνόμια, ένα από τα οποία ήταν και η ύπαρξη 
αυστριακού προξενείου και η δυνατότητα που είχαν οι Βολιώτες να εμπορεύονται υπό αυστριακή 
προστασία.
* Μετά το 1881, που ο Βόλος ενσωματώθηκε στο ελληνικό κράτος, η νέα διοίκηση φορολόγησε βαριά 
τη Θεσσαλία. Μπήκε ένας ιδιότυπος νέος κεφαλικός φόρος σε όλους τους <<Έλληνες το γένος>> (κατά 
κύριο λόγο εμπόρους), κάτι το οποίο οδήγησε στους μαγαζάτορες να βάλουν ξένες, αυστριακές σημαίες 
στα μαγαζιά τους για να αποφύγουν να φορολογηθούν. 
Υπάρχει και η εκδοχή της Φρικηπαίδειας.
* Ο Βόλος είναι μία πόλη στην κεντρική Ελλάδα. Γνωστή αυστριακή αποικία που εξελίχθηκε σε αποικία 
των ΕΛ, μετά την εκδίωξή τους από την αφιλόξενη προσωρινή τους κατοικία, τη γνωστή υποβαθμισμένη 
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περιοχή της Αθήνας. 
Πρέβεζα – Σαρδέλες. Διότι λέγεται ότι βάζουν τις σαρδέλες στο κλουβί.
Αθήνα – Γκάγκαροι. Γκάγκαρο ήταν το βαρύ ξύλο που ήταν κρεμασμένο με σκοινί πίσω από τις 
αυλόπορτες, τις οποίες έκλεινε με το βάρος του (gaga στα τούρκικα το ράμφος). Γκάγκαρος λεγόταν επί 
τουρκοκρατίας ο Αθηναίος της ανώτερης κοινωνικής τάξης, ο οποίος στην πόρτα του είχε γκάγκαρο. 
Σημαίνει σήμερα ο γνήσιος Αθηναίος.
Φλώρινα – Απόγονοι της Γιουργίας. Γιατί η γιούργα ήταν η Γεωργία στα φλωρινιώτικα. Ήταν η μεγαλύτερη 
πόρνη της Φλώρινας. Απ’ τις μεγαλύτερες βρισιές για τους Φλωρινιώτες!
Πόντος – Ντουντούμια / Τουρκούλια. Άγνωστη προέλευση. 
Λέσβος – Γκαζμάδες. Τη Μυτιλήνη τη λένε Γκασμαδία ή Κασμαδία οι φαντάροι που υπηρετούν εκεί, 
επειδή η στρατιωτική ζωή εκεί έχει πολύ σκάψιμο, σκάβουν ορύγματα. Επίσης, υπάρχει και ο παλιός 
μύθος που λέει ότι (σύμφωνα με την παράδοση από στόμα σε στόμα των φαντάρων) όταν ήταν να 
φτιαχτεί το αεροδρόμιο της Μυτιλήνης, όλοι οι κάτοικοι πήγαν να συνδράμουν κρατώντας από έναν 
κασμά (και κανένας δεν κρατούσε φτυάρι ή σκαπέτι). 
Σέρρες – Ακανέδες. Λόγω του ότι στη πόλη των Σερρών φτιάχνονται ακανέδες (ένα είδος γλυκού σαν 
λουκούμι).
Πάτρα – Μινάρες. Λίγο υποτιμητική λέξη για τους Πατρινούς που σημαίνει μ..άκας αλλά σε πιο light 
εκδοχή. Τυπικός χαιρετισμός: “που ‘σαι ρε μιναρα”
Ηράκλειο – Σουμπερίτες ή Καστρινούς. Σουμπερίτες, διότι στην κατοχή ο Σούμπερ είχε την έδρα του 
στο Hράκλειο και Καστρινούς επειδή το Ηράκλειο ονομαζόταν και Κάστρο
Αγρίνιο – Βλάχοι. Έτσι τους αποκαλούν οι Μεσολογγίτες, οι οποίοι θεωρούν τον εαυτό τους πολύ 
διακεκριμένο.
Καβάλα – Ψαροκασέλες. Έτσι τους αποκαλούν οι Ξανθιώτες.
Αρκαδία – Σκορδάς ή Αβγοζύγης. Σκορδάς λόγω των τοπικών προϊόντων και αβγοζύγης γιατί πρώτοι 
οι Αρκάδες πουλούσαν αυγά βάσει του μεγέθους τους – των αυγών -.
Κόρινθος – Λαΐδες. Γιατί Λαΐδα ήταν μια εταίρα της αρχαιότητας από την Κόρινθο.
Κρήτη – Πέτσακες ή Σβούρους. Μάλλον από Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Ο ορεσίβιος ή χωρικός που κατεβαίνει 
στην πόλη με ιμπεριαλιστικές διαθέσεις ως προς γυναίκες, μπάρια κλπ. με τα γνωστά αξεσουάρ (4χ4, 
μαύρο πουκάμισο κλπ κλπ). Τείνει να αντικαταστήσει και στα Χανιά το <<κούργιαλος>>. Σβούροι είναι 
οι κάγκουρες στην τοπική διάλεκτο.
Σαλαμίνα – Μπακαουκες ή Μανάρια. Για το “Μπακαουκας” υπάρχει και το γνωστό ανέκδοτο ότι στη 
σαλαμίνα επικρατεί… εμφύλιος μεταξύ των Μπακις και των Ουκας.
Xαλκίδα – Τρελονερίτες. Απο το φαινόμενο της παλίρροιας. Τα τρελά νερά του Ευρίπου λένε οτι έχουν 
πειράξει και τα μυάλα των Χαλκιδέων.
Τρίκαλα – Κασέρια ή Σακαφλιάδες. Κασέρια λόγω τοπικού τυριού και Σακαφλιάδες λόγω του Σακαφλιά, 
ο οποίος έζησε την εποχή του Μεσοπολέμου, λίγο μετά την Μικρασιατική Καταστροφή και ήταν ο 
Δον Ζουάν της εποχής. Ήταν ένας ωραίος άντρας που είχε αναστατώσει την τρικαλινή κοινωνία με 
τα καμώματά του, ώσπου κάποιοι του στήσανε καρτέρι στα στενά σοκάκια του Βαρουσίου και τον 
μαχαιρώσανε (εξ’ ου και το γνωστό στιχάκι “Στα τρίκαλα στα δυό στενά σκοτώσανε τον Σακαφλιά”). Το 
σακαφλιάς κατά λέξη σημαίνει ο φίλος της σάρκας.

Α Ρ Χ Α Ι Ω Ν   Σ Ο Φ Α   Λ Ο Γ Ι Α :
Ο Διδύμων, οφθαλμίατρος της εποχής εξετάζει το μάτι μιας κοπέλας. Ο Διογένης τον βλέπει. Ξέρει ο 
Διογένης ότι ο Διδύμων είναι τύπος ερωτίλος, κοινώς γυναικάς. Και του λέγει «Πρόσεξε Διδύμωνα, μήπως 
εξετάζοντας τον οφθαλμό, φθείρεις την κόρην».

Κάντε  κλικ  στο. www.ipathessaloniki.gr
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ΕΚΛΟΓΕΣ   ΣΤΟ   Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α.
Στις 14-10-2011, διεξήχθησαν εκλογές ταυτόχρονα σε όλους τους νομούς της χώρας, για την ανάδειξη 
Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων για το Ταμείο Επαγγελματικής 
Ασφάλισης Ελληνικού Τμήματος Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών (Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α.)
Με άψογες όπως πάντα διαδικασίες διεξήχθησαν οι εκλογές και στην Θεσσαλονίκη, στα γραφεία της 
Ένωσης Αστυνομικών εν Αποστρατεία στην οδό Προμηθέως 1.
Στην Θεσσαλονίκη για Αντιπρόσωπος εκλέχτηκε ο ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Χριστόδουλος, με αναπληρωτή τον 
ΒΑΣΙΛΑΚΗ Δημήτριο.

Ο Γενικός Επιθεωρητής ΕΛ.ΑΣ. Βόρειας Ελλάδος, 
Αντιστράτηγος κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος, 
ενώ ασκεί το εκλογικό του δικαίωμα.
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Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα

Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα, από όλους τους νομούς της χώρας ανέδειξαν Διοικητικό Συμβούλιο 
και Εξελεγκτική Επιτροπή ως ακολούθως:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος: ΜΑΡΟΥΝΤΑΣ Νικόλαος – Νομός Ηλείας τηλ. 6932377843
Αντιπρόεδρος: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Κων/νιά – Νομός Γρεβενών τηλ. 6944896815
Γεν. Γραμματέας:  ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ευθυμία – Νομός Αττικής τηλ. 6941671601
Οργ. Γραμματέας: ΤΣΙΩΡΑΣ Χρήστος – Νομός Λάρισας τηλ. 6932399610
Διαχειριστής: ΤΣΑΓΑΝΟΣ Ιωάννης – Νομός Χαλκιδικής τηλ. 6977592078
Μέλος: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Χριστόδουλος – Νομός Θεσσαλονίκης τηλ. 6975909909
Μέλος: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Παύλος – Νομός Δράμας τηλ. 6943071578
Μέλος: ΠΑΠΑΣ Βασίλειος  - Νομός Χαλκιδικής τηλ. 6936791977
Μέλος: ΣΤΑΣΙΝΟΣ Νικόλαος – Νομός Φθιώτιδας τηλ. 6973322481

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος: ΚΑΡΚΑΛΗΣ Κυριάκος – Πειραιά και Νήσων  τηλ. 6972704253
Μέλος: ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος -  Κέρκυρας τηλ. 6947308863
Μέλος: ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Δημήτριος – Θεσσαλονίκης τηλ. 6936586000

Η Τοπική Διοίκηση I.P.A. Νομού Θεσσαλονίκης, με μήνυμά της προς όλες τις Τοπικές Διοικήσεις i.p.a. 
χώρας, αλλά και όλα τα μέλη του ΤΕΑΕΤΔΕΑ, ευχαρίστησε όλους για την επιλογή τους, να εκλέξουν και 
τους δύο ανωτέρω υποψηφίους της.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ
Χριστόδουλος
Μέλος  Δ.Σ.
του Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α.

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
Δημήτριος

Μέλος Ε.Ε
του Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών Θεσσαλονίκης, ευχαριστεί θερμά τα στελέχη της εταιρίας Carrefour 
(περιοχή City Gate Θεσσαλονίκης) κ.κ. ΨΩΜΙΑΔΗ Αναστάσιο και ΑΛΤΙΔΗ Ξενοφών, για την άψογη 
εξυπηρέτησή μας. Επίσης ευχαριστούμε την ξενοδοχειακή επιχείρηση PORTO PALLAS Θεσσαλονίκης 
για την διάθεση φορτηγού αυτοκινήτου, για την μεταφορά των προϊόντων στο Παιδικό χωριό S.O.S. 



- 23 -

Κάντε  κλικ  στο. www.ipathessaloniki.gr

Το χρονικό διάστημα από 22 έως 29 Οκτωβρίου 2011, φιλοξενήσαμε στην Θεσσαλονίκη τον Ολλανδό 
συνάδελφό μας Κees Hoeks με την σύζυγό του, οι οποίοι διέμεναν στον ξενώνα μας (IPA HOUSE) και 
επισκέφτηκαν τόσο τους αρχαιολογικούς χώρους και τις ομορφιές της πόλης της Θεσσαλονίκης, αλλά 
και διάφορα μέρη της Μακεδονίας.
Ο Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων της Τοπικής Διοίκησης i.p.a. Θεσσαλονίκης κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ 
Χριστόδουλος, ήταν αυτός που παρέλαβε από το Αεροδρόμιο και ανέλαβε την ξενάγησή τους και 
γενικότερα την φιλοξενία τους. Ο Ολλανδός συνάδελφος, μας ευχαρίστησε και επιστρέφοντας στην 
πατρίδα του, απέστειλε και την παρακάτω ευχαριστήρια επιστολή την οποία δημοσιεύουμε.

Dear IPA-members,
My name is Kees Hoeks and I work for over 27 years at the police station in Eindhoven, The Netherlands. 
In 2001 I became a member of the IPA association, especially for the unique opportunity to rent rooms 
worldwide.   
My wife and I have already stayed a few times in IPA-houses in Ireland (Dublin), Spain (Barcelona), Ger-
many (Detmold) and three times in our own country The Netherlands in different places.
We enjoyed these stays a lot and wanted to try a new country: Greece!
From the 22th to 29th October we made a trip to Thessaloniki, the second largest city of Greece. When 
we arrived at the airport, Mr. Christos Christodoulos picked us up and brought us to the apartment. 
We started our holiday by visiting the city and its beautiful Byzantine churches, for example Agios Sofia 
and Agios Dimitros.
The second day we took a tourist bus at the White Tower to see the most important parts of the city, as 
well as the old prison of Thessaloniki.
After these two days we rented a car for four days to see more of this part of Greece. First we payed a 
visit to Kassándra en Petrálona. We saw the caves of Petrálona, which were only discovered in 1959.  The 
stalactites, stalagmites and pillars in these caves are astonishing. 
Also the Anthropologic Museum adjacent to these caves is worth a visit.
The next day we’ve visited the cities Katerini and Dion. Here we could find a nice archeological site of 
the Holy city of Macedonia. 
After that we went to Pella, were we’ve visited a beautiful new museum regarding the archeological 
findings here. Also we saw the old town Eddessa and a beautiful waterfall.   
The last day of the car rental at the 28th of October, was a national holiday in Greece. We saw parades 
of the army and demonstrations. 
After this we took a ride to Kozani were we saw beautifull folkloric dances. It was an unique experience 
to get a chance to see these and integrate with the warm and welcoming Greek people. 
Finally we took a ride over the largest bridge of Greece (1372m). Wow, this place had amazing view-
points!
The last day of our holiday we made a stroll through Thessaloniki, took a drink and some dinner. Unfor-
tunately at 6pm we needed to go back to the airport as our holiday was over. 
Mr. Christos Christodoulos came to pick us up for a ride to the airport. 
We had a very nice time in Greece. We would like to thank everyone for the hospitality during our stay, 
the friendliness during our arrival and pick-up. 
This was a very good service and it was nice to meet Greece, Thessaloniki and the friendly people of the 
IPA-association.  
Best regards, Kees en Marie-José Hoeks - Ranselberg 5 - 5508 EK Veldhoven - The Netherlands. 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΟΛΛΑΝΔΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΜΑΣ

ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ

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

Π Ρ Ο Σ                                                                                            Διεθνή Ένωση Αστυνομικών                                                                                            Τ.Δ. Νομού Θεσσαλονίκης 
Κύριε Πρόεδρε και μέλη του Δ.Σ.
Παρακαλώ δεχθείτε τις θερμές και εγκάρδιες ευχαριστίες μου για την ανιδιοτελή και πολύτιμη προσφορά 
του χρηματικού ποσού των 300,00 Ευρώ, για τη διαμόρφωση των νέων εγκαταστάσεων εκπαίδευσης 
Αστυνομικών στο ΑΜΕΘ.
Παρόμοιες ενέργειες, μας ενισχύουν ηθικά και μας ενδυναμώνουν στην καθημερινή μας δράση και 
δραστηριότητα.
Τέλος, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω, ότι η μέχρι τώρα άριστη συνεργασία θα συνεχιστεί και ότι θα είμαι 
πάντα στο πλευρό σας, διότι πιστεύω ότι η I.P.A. αποτελεί γνήσιο τέκνο της Αστυνομίας και ταυτίζει το 
μέλλον της με την αναβάθμιση του Έλληνα Αστυνομικού.-
Με ιδιαίτερη εκτίμηση

ΤΡΥΦΩΝ ΚΟΥΚΙΟΣ
Υποστράτηγος   

Κάποτε, ήταν ένα ηλικιωμένο ζευγάρι και ο παππούς ήταν στα τελευταία του. Ρωτάει τη γιαγιά: 
- Γυναίκα, τώρα που πεθαίνω, θα ήθελα να ξέρω κάτι... - Ότι θες άντρα μου!
- Πες μου σε παρακαλώ, πόσες φορές με έχεις απατήσει;
- Τι λες τώρα άντρα μου, πότε!
Ο παππούς όμως επέμενε κι έτσι την πείθει να απαντήσει.
- Σε έχω απατήσει τρεις φορές όλες κι όλες.
- Με ποιους;
- Θυμάσαι τότε που ήταν να μπεις στο δημόσιο και σε έβαλε ο Γιάννης;
- Ναι.
- Ε, εγώ τον έπεισα να μας βοηθήσει.
Ο παππούς τα χάνει!
- Για πες μου για τη δεύτερη φορά...
- Θυμάσαι τότε που είχες πάρει προαγωγή και είχες γίνει υποδιευθυντής;
- Ναι.
- Ε, εγώ είχα μιλήσει με το διευθυντή.
Ο παππούς τρελαίνεται!!!
- Για πες μου και την τρίτη να τελειώνουμε...
- Θυμάσαι που είχες βάλει υποψηφιότητα για δήμαρχος και σου έλειπαν 2000 ψήφοι;

ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                                Θεσσαλονίκη 4 Νοεμβρίου 2011
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΑΝΕΚΔΟΤΟ
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  
ΦΙΛΩΝ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Η Τοπική Διοίκηση I.P.A. Νομού Θεσσαλονίκης, ευχαριστεί θερμά τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Φίλων 
Αστυνομίας και ιδιαίτερα την Γεν. Γραμματέα του Συλλόγου κ. ΛΟΥΡΙΔΑ Παναγιώτα, για την ευγενική – 
φιλική χορηγία τους στην Τοπική μας Διοίκηση, καθώς και για τα πολύ καλά σχόλια για το περιοδικό μας 
«Δύναμη», και την ιστοσελίδα μας www.ipathessaloniki.gr 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:  
Η Τοπική Διοίκηση I.P.A.  
Ν. Θεσσαλονίκης, για την 
καλύτερηεξυπηρέτηση 
των συναδέλφων, με 
απόφαση του Δ.Σ. όρισε 
ως υπεύθυνο εκπρόσωπο 
για το Αστυνομικό Μέγαρο 
Θεσσαλονίκης και τον 
συνάδελφο ΚΑΤΣΑΟΥΝΙΔΗ  
Νικόλαο τηλ. 6945813378 
που υπηρετεί στην Διεύθυνση 
Αστυνομίας Θεσσαλονίκης /
Λέσχη.

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ  Ε.Α.  Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

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

Κάντε  κλικ  στο. www.ipathessaloniki.gr

Γιαννακόπουλος
Βασίλειος

Γεν. Γραμματέας

Ζαχαράκης
Σωτήριος
Πρόεδρος
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Άρθρο του: ΜΕΖΕ  Σωκράτη, συνταξιούχου Δημοσίου, για το 
περιοδικό «Δύναμη».

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ένα από τα δυσκολότερα κοινωνικο-πολιτικά-πολιτιστικά-ανθρωπιστικά 
λειτουργήματα, αναμφίβολα είναι αυτό της Αστυνομίας. Και η Ελληνική 
Αστυνομία συγκαταλέγεται μεταξύ των καλύτερων όχι μόνο της Ευρώπης, 
αλλά και του κόσμου κι αυτό χωρίς καμιά υπερβολή.
Υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις, που αστυνομικοί εκτελώντας το 
καθήκον τους, κυνηγώντας το έγκλημα και την παρανομία, κινδύνεψαν ή και 
έχασαν ακόμα και την ζωή τους, προκειμένου να επιβάλουν την έννομο τάξη. 

Τα παραδείγματα νομίζω αφθονούν. Γι΄αυτό οι άνθρωποι αυτοί, που υπηρετούν στην Αστυνομία πρέπει 
να τυγχάνουν την αναγνώριση και φροντίδα του Κράτους, της Κοινωνίας την οποία υπηρετούν και 
προ πάντων του απλού πολίτη. Γιατί θεωρώ ότι αυτοί που υπηρετούν στην Αστυνομία δεν διαφέρουν 
από εμάς, που στο κάτω – κάτω κοιμόμαστε ήσυχοι. Γι’ αυτό χρειάζεται περισσότερος σεβασμός και 
προπάντων συμβολή στο δύσκολο έργο της Αστυνομίας και όχι να δημιουργούμε προβλήματα, πολλές 
φορές ακόμα και εκεί που δεν υπάρχουν.
Η ύπαρξη της Αστυνομίας είναι ίσως ένας από τους πιο πολυδιάστατους θεσμούς, γιατί έχει άμεση σχέση 
με την ασφάλεια της καθημερινής μας ζωής, της ησυχίας και της εξασφάλισης της εργασίας μας, της 
οικογενειακής αρμονίας και γαλήνης, της κοινωνίας μας ολόκληρης.
Ίσως να φανεί κάπως παράξενο, αλλά δίχως την Αστυνομία δεν γίνεται τίποτε, γιατί όπου υπάρχουν 
ανάγκες τάξης και σειράς…. Καμία εκδήλωση δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς την Αστυνομία…… 
γιορτή είναι αυτή, ψυχαγωγική εκδήλωση, αθλητισμός κ.λ.π. Κι’ αυτό γίνεται μέρα ή νύχτα, στο κρύο 
και τη ζέστη, σε κάθε θεομηνία ή άλλη καταστροφή, βροχή, πλημμύρα, σεισμός, πυρκαγιές και ότι άλλο 
θέλεις. Παντού και πάντοτε ζητάμε την συνδρομή της Αστυνομίας. Και δεν νομίζω ότι οι Αστυνομικοί 
αμείβονται ανάλογα με την εργασία που προσφέρουν και τον κίνδυνο που διατρέχουν. Όλα όμως 
είναι θέμα διαγωγής και η διαγωγή, στον άνθρωπο ξεκινά από την οικογένεια, την μικρή κοινωνία της 
πολυκατοικίας ή του χωριού, του σχολείου και της κοινωνίας. Αν έχουμε καλή αγωγή τότε θα χρειαστούμε 
λιγότερο και την Αστυνομία. Η Αστυνομία είναι ο ύστατος θεσμός για να μας διαφυλάξει από αυτούς 
που δεν έλαβαν καλή αγωγή και κινούνται στην παραβατικότητα. Ευτυχώς υπάρχει και η Αστυνομία.

ΑΝΕΚΔΟΤΟ
O Πέτρος ήταν ένας Έλληνας μετανάστης που είχε δουλέψει όλη τη ζωή του, ό,τι έβγαζε το έκανε 
κομπόδεμα και ήταν ένας πραγματικός τσιγκούνης όσον αφορούσε τα χρήματά του. 
Λίγο πριν πεθάνει λέει στη σύζυγό του. «Βούλα, όταν πεθάνω, θέλω να μαζέψεις όλα μου τα χρήματα και 
να τα βάλεις στην κάσα μαζί μου. Θέλω να πάρω τα λεφτά μαζί μου στην επόμενη ζωή. 
Έτσι έπεισε τη Βούλα να του υποσχεθεί, με όλη της την καρδιά, πως όταν εκείνος θα πέθαινε, αυτή θα 
φρόντιζε να βάλει όλα του τα λεφτά στην κάσα μαζί του. 
Λοιπόν, κάποια στιγμή πέθανε. Ο Πέτρος ήταν «ξαπλωμένος στο φέρετρο», η γυναίκα του καθόταν εκεί 
δίπλα μαυροντυμένη φωνάζοντας «Πέτρο, αγάπη μου, πού πας?» και η κολλητή της φίλη Τασία καθόταν 
δίπλα της. 
Όταν τελείωσε η τελετή, και την ώρα που ο παπάς ετοιμαζόταν να κλείσει το φέρετρο, η σύζυγος φωνάζει: 
«Μια στιγμή!!!». Η Βούλα τότε έβαλε ένα μικρό μεταλλικό κουτί μέσα στο φέρετρο. Και μετά ο παπάς 
έκλεισε το φέρετρο και άρχισαν να το κατεβάζουν. 
Λέει λοιπόν η Τασία: «Βούλα, ξέρω ότι δε θα ήσουν τόσο χαζή ώστε να βάλεις όλα τα λεφτά του μέσα στο 
φέρετρο μαζί του.» 
«Άκου Τασία μου» λέει η Βούλα. «Είμαι Χριστιανή Ορθόδοξη και δεν μπορώ να αθετήσω τον λόγο μου. 
Υποσχέθηκα στον Πέτρο ότι θα του έβαζα τα χρήματά του στην κάσα του». 
«Μου λες δηλαδή ότι έβαλες όλα τα λεφτά στην κάσα του;!;!;!;!» 
«Φυσικά και το έκανα», είπε η σύζυγος. «Τα μάζεψα όλα μαζί, τα έβαλα στον λογαριασμό μου, και του 
έκοψα μία επιταγή. Αν μπορεί να την εξαργυρώσει, θα μπορεί να τα ξοδέψει κιόλας.»
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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

Α΄   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ 1 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 2,88 ευρώ (ΦΠΑ, τέλη κινητής και 1,50 € συνδρομή στον Συνεταιρισμό ). 

Β΄   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΜΕ 12 ευρώ  μηνιαίο πάγιο!!!
1) ΔΩΡΕΑΝ 25 ώρες μηνιαίως προς όλη την WIND
2) ΔΩΡΕΑΝ 7 ώρες μηνιαίως προς σταθερά.
3) ΔΩΡΕΑΝ 200 λεπτά μηνιαίως προς COSMOTE – VODAFONE
4) ΔΩΡΕΑΝ 130 SMS κάθε μήνα προς όλα τα δίκτυα.
Τελική τιμή 18,03 ευρώ  (ΦΠΑ, τέλη κινητής και 1,50 € συνδρομή  στον Συνεταιρισμό).

Γ΄   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΜΕ 29 ευρώ  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 41,45 ευρώ  (ΦΠΑ, τέλη κινητής και 1,50 € συνδρομή  στον Συνεταιρισμό).

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

   α. 100 ευρώ σε μετρητά  σε σύνδεση που θα έχει ετήσια κίνηση 400 +ευρώ.

   β. 200 ευρώ σε μετρητά  σε σύνδεση που θα έχει ετήσια κίνηση 800 +ευρώ.

   γ. 300 ευρώ σε μετρητά  σε σύνδεση που θα έχει ετήσια κίνηση 1.200 +ευρώ. 

2) 50 % φτηνότερα ΙΝΤΕRΝΕΤ ADSM (για όσους αιτηθούν) σε κινητό - laptop.

3) Webnmail 750  με πάγιο 6,10 ευρώ + ΦΠΑ

4) ΔΩΡΕΑΝ φορητότητα  κρατώντας το δικό σας νούμερο,  αλλά και μπορείτε να πάρετε από εμάς, όσες συνδέσεις

    επιθυμείτε (διατίθενται και ενεργοποιούνται αμέσως).

5) α)  Πρόγραμμα 1  Χρεώσεις κλήσεων ομιλίας και βίντεο προς Εθνικά δίκτυα και προς σταθερά 0,216 ϐ / λεπτό + ΦΠΑ

     β)  Πρόγραμμα 2  και  3  Χρεώσεις κλήσεων ομιλίας  και βίντεο προς Εθνικά δίκτυα και προς σταθερά 0,210 ϐ / λεπτό + ΦΠΑ

6) Ελάχιστη χρέωση προς σταθερά και κινητά 60 δευτερόλεπτα. 

7) Συνάδελφοι που μετατίθενται ή αποσπώνται σε άλλους νομούς, επιβάρυνση εξόδων αποστολής λογαριασμών 2ϐ

    ανεξαρτήτως πόσες συνδέσεις έχουν.

    Η προσφορά απευθύνεται σε όλους τους συναδέλφους. Για περισσότερες πληροφορίες, να απευθύνεστε

    αποκλειστικά στα γραφεία του Συνεταιρισμού - Προμηθέως 1 (2ος όροφος, έναντι Δικαστηρίων.

    Τηλ.  2310 553538 - 6975909933

Νέα ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ 2011 - 2012
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Διεύθυνση
Μοναστηρίου 321

Τ.Κ. 54628  Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνα

2310 770842  -  6973 022665
Fax  2310 770942

info@talosgear.com
www.talosgear.com
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ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Ε.Ε. ΚΑΙ Ε.Α. ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

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

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

Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ

ΝΥΜΦΑΙΟΥ  39  ΕΥΟΣΜΟΣ
ΤΗΛ. 2310 766533

www.e-athanasiadou.gr
e-mail: taxmas@otenet.gr

ΚΕΝΤΡΟ  ΞΕΝΩΝ  ΓΛΩΣΣΩΝ
ΑΓΓΛΙΚΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ - ΓΑΛΛΙΚΑ - ΙΤΑΛΙΚΑ

ΕΚΠΤΩΣΗ  10% ΣΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 
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STOUNTIO  Φωτογραφίας  Βασίλη  Νικολόπουλου
Μοναστηρίου 6  Τηλ.: 2310 544209  Κιν. 6974 161162
www.vnikolopoulos.gr  •  email: info@vnikolopoulos.gr
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΜΑΝΔΡΙΝΟ Α.Ε.
Τιμή Μονόκλινου 40 €  και Δίκλινου 45 €.

Η τιμή αυτή δεν ισχύει την περίοδο εκθέσεων. 

ΕΓΝΑΤΙΑΣ 29 & ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ 2
ΤΗΛ. 2310-526321 ΕΩΣ 2310-526324  

FAX. 2310-526321
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.mandrino.gr

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

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εγνατία 19 - Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 522921



ΚΑΛΥΨEIΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ                                                                                  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΛΥΨΕΩΝ
ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ                                                                                                    750.000€
ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ                                                                                                              750.000€
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ / ΦΙΛΙΚΟΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ                                                   ΙΣΧΥΕΙ
ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΙΔΙΟΥ ΑΠΟ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ                                                           9.000€ ΜΕ ΑΠΑΛ 150€
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΤΟΣ ΦΥΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ                                                          ΙΣΧΥΕΙ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΟΔΗΓΟΥ/ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ                                                                   5.000€
ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ                                                                                                                    3.000€
ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ/ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΛΕΙΔΙΩΝ                                                                           ΙΣΧΥΕΙ

       ΚΥΒΙΣΜΟΣ          ΗΡ              ΒΑΣΙΚΟ            ΒΑΣΙΚΟ ΜΕ ΘΡΑΥΣΗ          ΒΑΣΙΚΟ ΜΕ ΘΡΑΥΣΗ & ΟΔΙΚΗ
        500 - 900           6ΗΡ             126,00                     141,00                                  148,00
        950 -1200     7-8ΗΡ            135,00                     150,00                                  157,00
      1300 -1400    9 -10ΗΡ         173,00                     189,00                                  195,00
      1600 -1700   11-12ΗΡ         179,00                     195,00                                  201,00
      1800 -2000   13-14ΗΡ         184,00                     200,00                                  206,00
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ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ    ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Μέσα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον με κύριο χαρακτηριστικό την παγκόσμια οικονομική 
κρίση που επηρεάζει ιδιαίτερα την χώρα μας, πετυχαίνουμε με τις συνεργασίες μας και σας προσφέρουμε 
τις οικονομικότερες λύσεις για την ασφάλιση των οχημάτων σας, παρέχοντας παράλληλα ένα υψηλό 
ποιοτικό επίπεδο παροχής υπηρεσιών και προϊόντων.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΟΤ/ΤΩΝ & ΜΟΤΟΣYΚΛΕΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
                   ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ                                            ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΛΥΨΕΩΝ
                    ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ                                                            750.000€
                        ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ                                                                  750.000€
                      ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ                                                                  ΙΣΧΥΕΙ
           ΠΥΡΟΣ & ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ                                                      ΙΣΧΥΕΙ

              CC              ΠΥΡΟΣ & ΤΡΟΜ/ΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ                      6ΜΗΝΟ                            12ΜΗΝΟ
        ΕΩΣ 50CC                             300€                                                          -                                      74,00€
         51-125CC                             600€                                                   62,00€                               121,00€
      126 -250CC                             600€                                                   75,00€                               147,00€
      251-500CC                              800€                                                   95,00€                               187,00€
     501-1000CC                           1000€                                                109,00€                               214,00€
    1000 & ΑΝΩ                            1200€                                                136,00€                               267,00€

•  ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ  ΕΚΠΤΩΣΗ ΛΟΓΩ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ  
•  ΣΤΑ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 2% 
•  ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ - ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ MONDIAL ASSISTANCE
•  ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ARAG 
ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Ή ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ : ΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ  6975 909919  
EMAIL: konst_an@otenet.gr & a.konstantinidou@mylonas.gr & www.mylonas.gr     
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ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ  ΓΡΑΦΕΙΟ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΚΤΗΡΙΩΝ 

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΤΗΡΙΩΝ & ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΕΣ – ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ & ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:   

•  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

•  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

•  ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

•  ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

•  ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ, ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

•  ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Ν. Κουντουριώτου 3  Τ.Κ. 54625 Θεσσαλονίκη
Τηλ. / fax 2310-661245  e-mail: andreasarbanitaki@yahoo.gr

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΗΛΕΚΤΡ/ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ
ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Ν. Κουντουριώτου 3     Τηλ. 2310 661245  

ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ: Μεζονέτα με υπόγειο 37,8 τ.μ. + ισόγειο 37,8 τ.μ + 1ος όροφος    
                                    33,7 τ.μ. +  2ος όροφος 36,3 τ.μ. Τιμή: 170.000 €
ΠΟΛΙΧΝΗ: Διαμέρισμα 1-ου ορόφου 62 τ.μ μικτά. Τιμή: 85.000 €
                      Μεζονέτα 4ος και 5ος όροφος 93,29 τ.μ. μικτά. Τιμή 150.000 €
                      Διαμέρισμα 4ος όροφος 30,64 τ.μ. μικτά. Τιμή 50.000 €  
ΚΗΦΙΣΙΑ: Μεζονέτα 1ος + 2ος όροφος, 84 τ.μ. μικτά. Τιμή 160.000 €
Ν.ΦΩΚΙΕΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ: Μεζονέτα ισόγειο 50 τ.μ. + όροφος 50 τ.μ. Τιμή 90.000 € 
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ΚΑΛΕΥΡΑΣ Αλέξανδρος
Αντιπρόσωπος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων
Νομού Θεσσαλονίκης στην ΠΟΑΣΥ

ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ
Στην εποχή της οικονομικής κρίσης που ζούμε άλλη μια φορά θέτουμε ως τεράστιο ζήτημα την ισότιμη 
τοποθέτηση της Σχολής Αστυφυλάκων με τα αντίστοιχα ΑΕΙ και ΤΕΙ καθώς το αρμόδιο υπουργείο 
συνεχίζει να κωφεύει στις διαμαρτυρίες μας. Κύριοι αρμόδιοι είναι ή δεν είναι υπερδιετούς φοίτησης 
η σχολή αστυφυλάκων? ΕΙΝΑΙ. Τότε γιατί στην απογραφή με εντολή του υπουργείου καταχωρηθήκαμε 
ως απόφοιτοι λυκείου? Με την κατάρτιση τον ειδικού μισθολογίου που όλοι περιμένουμε πόσο θα 
επηρεαστεί η οικονομική μας εξέλιξη με αυτήν την ανακολουθία? Ήδη αναμένουμε το αποτέλεσμα της 
προσφυγής της Ένωσης Αττικής για το εν λόγω θέμα με μεγάλο ενδιαφέρον καθώς το αποτέλεσμα της 
θα είναι καθοριστικό ως προς το πρώτο βήμα αποκατάστασης της αδικίας σε βάρος μας..Δυστυχώς η 
πλειοψηφία του Δ.Σ Θεσσαλονίκης που ασκεί διοίκηση τα τελευταία 3 χρόνια παρακολουθεί αμέτοχη 
την εξέλιξη του εν λόγω θέματος Κύριοι ξυπνήστε επιτέλους καλές οι πλακέτες καλές και οι κινήσεις 
με άλλα ονόματα προκειμένου να καλύψετε το κομματικό σας χώρο αλλά υπάρχει και ένα όριο στην 
αναλγησία και στην αδυναμία να σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων.
Μετά από τα διαβατήρια ,ταυτότητες, διπλώματα οδήγησης ,άδειες εργασίας σε μπαρ σε εταιρίες se-
curity ,σε κλειδαράδες και άλλα τόσα άσχετα με το αστυνομικό αντικείμενο ένα άλλο θέμα το οποίο 
έχει κάνει αίσθηση τον τελευταίο καιρό είναι οι συνεχόμενες επιτυχίες του νεοϊδρυθέντος τμήματος της 
οικονομικής αστυνομίας. Και αναρωτιόμαστε όλοι μας όλοι αυτοί οι αρμόδιοι για τους ελέγχους τόσα 
χρόνια τι κάνανε? Εκτός και αν η αστυνομία και η χρησιμοποίηση της σε κάθε πρόβλημα του κράτους 
είναι η μόνη λύση. Τότε προσλαμβάνετε πλέον μόνο αστυνομικούς κύριοι εφόσον πλέον αποδεικνύεται 
εκ των πραγμάτων ότι και οι πιο κακοπληρωμένοι είμαστε και την περισσότερη δουλειά κάνουμε. Η 
αληθινή αστυνόμευση είναι το πρόβλημα του πολίτη. Οι περιπολίες της ομάδας Δ.Ι.Α.Σ δώσανε αίσθημα 
ασφάλειας στο κόσμο, όμως η πλήρη επάνδρωση των τοπικών τμημάτων ασφαλείας θα οδηγήσει  σε 
μια πραγματική και ουσιώδη μείωση της εγκληματικότητας καθώς με επάρκεια σε ανθρώπινο δυναμικό 
ο έλεγχος κάθε τομέα θα είναι ακόμα πιο εύκολος.
Αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον τις εξελίξεις και περιμένω να δω τι θα πουν αυτοί που λέγανε ότι 
μειώσεις όχι μόνο δεν θα γίνουν αλλά  θα πάρουμε και αύξηση...Πετάξτε τα κομματικά πέπλα και μιλήστε 
με αλήθειες στους συναδέλφους κύριοι ποτέ δεν είναι αργά.
Καλές γιορτές και υγεία και ευτυχία σε όλους.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: 
Η Διεύθυνση Έκδοσης του 
περιοδικού επισημαίνει 
ότι τα ενυπόγραφα άρθρα 
(συνδικαλιστικά κ.α.), απηχούν 
αποκλειστικά απόψεις του 
εκάστοτε αρθρογράφου 
και όχι της Δ/νσης ή της 
ιδιοκτησίας του περιοδικού 
«Δύναμη».
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ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ Ιωάννης  Μέλος Ε.Α.Υ.Ν.Θ.
Αντιπρόσωπος Π.Ο.ΑΣ.Υ.  Μέλος Δ.Σ. ΙPA Θεσ/νίκης

1. ΝΑΙ ΣΕ ΟΤΙ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ!
Λόγω των δυσκολιών και των κινδύνων που έχει το επάγγελμά μας και ιδιαίτερα στις 
μέρες μας που βιώνουμε αυτήν την πρωτοφανή και πολύπλευρη κρίση, θα πρέπει όλοι 
οι Συνάδελφοι να είμαστε ενωμένοι για να μπορέσουμε να νικήσουμε τις προκλήσεις 
που θα προκύψουν. Όπως λέει και από αρχαιοτάτων χρόνων το ρητό: Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ 
ΕΝΩΣΕΙ! Για το λόγο αυτό πρέπει όλοι μας να πυκνώσουμε τις τάξεις των Σωματείων 
μας, αλλά και κάθε Αστυνομικού συλλόγου. Συνάδελφοι της Θεσσαλονίκης, είναι 
επιβεβλημένο να είμαστε ΟΛΟΙ ΜΑΣ μέλη της Ε.Α.Υ.Ν.Θ. Στους αγώνες που πρέπει να 
δώσουμε δεν περισσεύει κανείς. Μόνο μέσα από το ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΑΣ μπορούμε να 
μείνουμε όρθιοι, να αντέξουμε και να αρχίσουμε να ξαναδιεκδικούμε τα δίκαιά μας.  Ξέρω 
ότι πολλοί από εσάς είσασταν παλαιότερα μέλη και διαγραφήκατε εξαιτίας κάποιων 
«συνδικαλιστών» που δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων, που βολεύτηκαν, 
που κυνήγησαν τις δημόσιες σχέσεις, που υπηρέτησαν το κόμμα τους και τα στελέχη 
του κόμματός τους, που αποτελούν τους χειρότερους αντισυναδέλφους και τους 
«παραγιούς» των κακών διοικήσεων. Δεν πρέπει όμως γι’ αυτούς να απαρνηθείτε το 
δικαίωμα του συνδικαλίζεσθαι, που κατακτήθηκε με αγώνες και διώξεις παλαιότερων 
Συναδέλφων και πρωτοπόρων του Συνδικαλισμού. Να φύγουν αυτοί, όχι εσείς!
Όσον αφορά τους εν αποστρατεία Συναδέλφους της Θεσσαλονίκης, πρέπει και αυτοί 
άμεσα, όσοι δεν είναι μέλη της ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Ε.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, να 
εγγραφούν, γιατί και αυτοί θα κληθούν να αντιμετωπίσουν πρωτόγνωρες προκλήσεις 
και μόνο μέσω της συλλογικής δράσης μπορούν να ελπίζουν σε καλύτερες μέρες. 
Πέρασε ανεπιστρεπτί ο καιρός που κάποιος έβγαινε στην σύνταξη και απολάμβανε τους 
καρπούς της δουλειάς του. Τίποτα και κανένα συνταξιοδοτικό δικαίωμα δεν είναι πλέον 
δεδομένα.
Τέλος, όλοι οι Συνάδελφοι και οι εν ενεργεία και οι εν αποστρατεία πρέπει να αποτελούμε 
μέλη της ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ (Ι.Ρ.Α.) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, γιατί  από 
το γεγονός και μόνο ότι στο έμβλημα του Ι.Ρ.Α. υπάρχει η φράση servo per amikeco 
(υπηρετώ δια της φιλίας), αρκεί για να γίνει αντιληπτό ότι μέσω του Ι.Ρ.Α. αναπτύσσονται 
και ενισχύονται η φιλία και η αλληλεγγύη μεταξύ των Αστυνομικών, που αποτελούν 
απαραίτητες και αναγκαίες προϋποθέσεις για την ενότητα. Χωρίς φιλία και αλληλεγγύη, 
η ενότητα αποτελεί μια λέξη κενή περιεχομένου και μια έννοια ουτοπική.

2. Η ΓΕΝΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ.
Πώς φτάσαμε ως εδώ; Αυτό είναι ένα από τα πολλά ερωτήματα που μας απασχολούν 
όλους μας. Σίγουρα  η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι πολύπλευρη. Ποιοί είναι οι 
υπεύθυνοι για την τραγική πραγματικότητα που βιώνουμε; Σίγουρα και πάλι ο κατάλογος 
είναι μακρύς. Για να απαντηθούν καλύτερα τα παραπάνω ερωτήματα, αλλά και άλλα 
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παρόμοια, θα πρέπει κατ’ αρχάς να σταθούμε σε ένα ζήτημα πρωταρχικής σημασίας. 
Στην πολιτική, τον συνδικαλισμό και στο δημόσιο βίο της χώρας γενικότερα επικρατεί 
εδώ και δεκαετίες η λεγόμενη «γενιά της Μεταπολίτευσης», η οποία όλο αυτό το χρονικό 
διάστημα κρατάει τις τύχες μας στα χέρια της.
Η γενιά αυτή λοιπόν κατά κοινή ομολογία είναι η υπεύθυνη της παρακμής και της 
πρωτοφανούς και πολύπλευρης κρίσης που βιώνουμε. Είναι αυτή που με τη νοοτροπία 
της και τις πρακτικές της, ισοπέδωσε Αξίες και Ιδανικά, τα οποία θυσίασε στο βωμό του 
εύκολου πλουτισμού, της επίπλαστης ευμάρειας και του υπέρμετρου καταναλωτισμού 
με δανεικά και υπερχρεωμένες πιστωτικές κάρτες. Είναι αυτή που μας στέρησε το Όραμα 
για το μέλλον και δυστυχώς ένας Λαός που δεν έχει όραμα δεν ξέρει προς τα πού να 
πορευτεί και ως συνήθως καταλήγει στην παρακμή και σε αδιέξοδο. Είναι αυτή που με το 
ρουσφέτι και τον νεποτισμό, καταβαράθρωσε κάθε έννοια αξιοκρατίας, οδηγώντας τους 
Άριστους στα ξένα ή στην κατάθλιψη. Είναι η γενιά των «χρυσών ανθυπομετριοτήτων» 
και των «επιτήδειων μηδενικών». 
Επιτακτική ανάγκη είναι η, όσον το δυνατόν γρηγορότερα, αντικατάσταση της «γενιάς της 
Μεταπολίτευσης» από την «ΓΕΝΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ». Η «ΓΕΝΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ» 
είναι η δική μας γενιά, που δεν συμβιβάζεται με τις νοοτροπίες, αντιλήψεις και πρακτικές 
της παρακμής. Είναι η ΓΕΝΙΑ ΜΑΣ, που πιστεύει ότι αξίζει καλύτερη μοίρα στην Ελλάδα 
και τους Έλληνες. Είναι η γενιά των σημερινών ΝΕΩΝ που έχει εφαρμόσιμο όραμα για 
το μέλλον. Είμαστε η γενιά που αναζητά ξανά τις διαχρονικές  Αξίες και τα προαιώνια 
Ιδανικά του Ελληνικού Μεγαλείου! 
Όπως προανέφερα η «γενιά της μεταπολίτευσης» κυριαρχεί σε κάθε έκφανση της 
δημόσιας ζωής (ευτυχώς όχι για πολύ), με αποτέλεσμα να τη συναντούμε και στο 
Αστυνομικό Συνδικαλιστικό Κίνημα. Θα κάνω ιδιαίτερη αναφορά στο σημείο αυτό για το 
τι ισχύει στο χώρο του Συνδικαλισμού των Αστυνομικών της Θεσσαλονίκης. Δυστυχώς 
οι νοοτροπίες, οι συμπεριφορές και οι πρακτικές που χαρακτηρίζουν τη «γενιά της 
μεταπολίτευσης» συναντώνται κι εδώ και ακόμη χειρότερα μεταλαμπαδεύονται και σε 
νεότερους συνδικαλιστές και έτσι ο φαύλος κύκλος συνεχίζεται. Γάντζωμα σε θέσεις 
με κάθε μέσο, δημιουργία «στρατών δικών μας» με εξυπηρετήσεις και ρουσφέτια για 
την εξασφάλιση ψήφων, σχέσεις στοργής με κόμματα και υπέρμετρος κομματισμός, 
ΑΝΤΙΣΥΝΑΔΕΛΦΙΣΜΟΣ, ρουφιανιά, χτυπήματα κάτω από τη μέση στους «αντιπάλους», 
λυκοφιλίες, υποκρισία, βόλεμα, συμβιβασμός με πρόσωπα και καταστάσεις, ανυπαρξία 
ατομική και συνδικαλιστική, αδιαφορία για προβλήματα και εργασιακές συνθήκες, 
αδυναμία επίλυσης προβλημάτων, συνθέτουν ένα παζλ, που ναι μεν διατηρεί «κάποιους» 
σε θέσεις ευθύνης στο Σωματείο ΜΑΣ, αλλά απομακρύνει τους Συναδέλφους μας από αυτό 
και το καθιστά ανίσχυρο. Την ώρα που γράφω αυτές τις γραμμές μου έρχεται στο μυαλό 
ένα χαρακτηριστικότατο παράδειγμα, που επιβεβαιώνει την παραπάνω κατάσταση. Το 
βράδυ των  εθνικών εκλογών του 2009 και ενώ τα αποτελέσματα άρχισαν να είναι ασφαλή 
για το ποιο κόμμα θα κέρδιζε, ΑΝΤΙΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ της Υπηρεσίας μου κραύγασε «σκυλιά 
κρυφτείτε!»  απευθυνόμενος γενικά σε Συναδέλφους, που κατά το δικό του φτωχό μυαλό 
ήταν «αντίπαλοί» του… Το συγκεκριμένο άτομο χάρη σε κομματικές ευλογίες κατέχει 
συνδικαλιστικό αξίωμα και αποτελεί έναν αντιπροσωπευτικό τύπο του χρεοκοπημένου 
συνδικαλιστή, που εμφορείται από νοοτροπίες και αντιλήψεις απαρχαιωμένες, παρά το 
νεαρό της ηλικίας, και γνήσιο συνεχιστή του οτιδήποτε αρνητικού πρεσβεύει ο όρος 
«γενιά της Μεταπολίτευσης». Σε πρώτη φάση πρέπει ΟΛΟΙ ΜΑΣ να πούμε ένα μεγάλο 
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ΟΧΙ σε αυτού του είδους το συνδικαλισμό και σε τέτοιας ποιότητας συνδικαλιστές. Τα 
προβλήματα δεν λύνονται από αυτούς που τα δημιούργησαν! Άμα ξαναεκλεγούν θα 
συνεχίσουν να βολεύονται οι ίδιοι και οι «δικοί τους», θα εξακολουθήσουν να υπηρετούν 
το κόμμα τους, κάνοντας επίδειξη κομματικού καθωσπρεπισμού και εν τέλει τίποτε 
απολύτως δεν πρόκειται να αλλάξει και τα φαινόμενα της παρακμής που προανέφερα 
θα συνεχίσουν να διαιωνίζονται. Ακόμα κι εσείς που βολευτήκατε ή εξυπηρετηθήκατε 
από τέτοιου είδους συνδικαλιστές, κάνετε την αυτοκριτική σας και αναλογιστείτε αν 
αξίζει αυτού του είδους ο συνδικαλισμός για τους Συναδέλφους σας. Και μην ξεχνάτε 
το κυριότερο, ότι δηλαδή δεν θα είστε για πάντοτε βολεμένοι, πράγμα που σημαίνει ότι 
κι εσείς χρειάζεστε ένα καλύτερο και πιο μαχητικό Σωματείο και γνωρίζετε καλά πως σε 
καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να αποτελείται από τα άτομα που στηρίζατε μέχρι τώρα. 
Κλείνοντας σας καλώ ΟΛΟΥΣ να συστρατευθείτε στην προσπάθεια της ΓΕΝΙΑΣ ΜΑΣ, 
της ΓΕΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ, να αντικαταστήσει τη «γενιά της Μεταπολίτευσης» και 
ειδικότερα στο χώρο του Αστυνομικού Συνδικαλιστικού Κινήματος της Θεσσαλονίκης, 
να στηρίξετε τη «ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ» που αποτελεί τη μοναδική επιλογή ευθύνης 
και που αποτελείται από άτομα, που όταν εκλεγούν δεν πρόκειται να λουφάξουν, δεν 
πρόκειται να εξαφανιστούν, δεν πρόκειται να βολευτούν, δεν πρόκειται να υπηρετήσουν 
στο πλάι κανενός πολιτικού και το κυριότερο θα καταπολεμήσουμε τα σημάδια της 
σήψης που προανέφερα στο χώρο μας.
Καλό αγώνα σε όλους.

Κάντε  κλικ  στο. www.ipathessaloniki.gr

ΑΝΕΚΔΟΤΟ:
Μια θεοσεβούμενη κυρία τις Κυριακές πήγαινε στην εκκλησία και δίδασκε στο κατηχητικό.
Μια Κυριακή ένας κύριος ήταν πίσω της στο στασίδι και πρόσεξε τι ωραία γυναίκα ήταν.
Προς το τέλος της λέει: -Τι θάλεγες, οι δυο μας να βγούμε για δείπνο την Τρίτη;
-Ευχαρίστως, ανταποκρίθηκε, και αυτός δεν μπόρεσε να πιστέψει την τύχη του.
Την Τρίτη την πήγε στο καλύτερο εστιατόριο. Μόλις κάθισαν, της πρότεινε:-Θέλεις ένα κοκτέιλ;
-Όχι, απαντά η αριστοκράτισσα, αν το έκανα αυτό τι θα έλεγα στα παιδιά στο κατηχητικό;
Αυτός ανακάθισε, δεν ήταν ιδιαίτερα ομηλιτικός, μέχρι το τέλος του δείπνου, όταν βγάζει το 
πακέτο του και τη ρωτά αν θέλει να καπνίσει. -Όχι βέβαια, απαντά αυτή, αν το έκανα αυτό δεν 
θα μπορούσα να αντικρύσω τα παιδιά την Κυριακή.
Ο απογοητευμένος και η κυρία έφυγαν, και την έβαλε στο αυτοκίνητο για να την φέρει στο σπίτι 
της. Περνώντας έξω από ένα μοτέλ, αυτός σκέφτηκε ότι ήδη τον είχε απορρίψει δυο φορές, και 
στη σκέψη ότι δεν έχει τίποτα να χάσει, τολμά και τη ρωτάει:
-Χμ, θα ήθελες να σταματήσουμε σε αυτό το μοτέλ;
-Σίγουρα, θα ήταν ωραία, απάντησε αυτή με μια νότα προσμονής.
Αυτός δεν πίστεψε τα αυτιά του, έκοψε το τιμόνι αμέσως, και μπήκε στο μοτέλ να βρει 
δωμάτιο.
Το επόμενο πρωί, μετά από μια άγρια παθιασμένη ερωτική νύχτα, αυτός ξύπνησε πρώτος.
Την κοίταξε δίπλα στο κρεβάτι και σκέφτηκε με τύψεις, τι έκανε.
Την ξύπνησε και της είπε; -Θέλω να σε ρωτήσω ένα πράγμα. Τι θα πεις τώρα στα παιδιά την 
Κυριακή; Και αυτή είπε: -Το ίδιο πράγμα που τους λέω πάντα. Δεν χρειάζεται να καπνίζεις και να 
πίνεις για να περάσεις καλά!!!!!
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ΒΙΟΣ….ΑΒΙΩΤΟΣ.
Εμπαιγμού συνέχεια και για το αστυνομικό προσωπικό της Χώρας καθώς οι πραγματικές 
προθέσεις και το περιεχόμενο της οικονομικής πολιτικής που προκρίνεται από την 
κυβέρνηση είναι εκ διαμέτρου αντίθετο και σε πλήρη αναντιστοιχία με δηλώσεις στελεχών 
της κυβέρνησης πως «δεν θα υπάρξουν άλλα μέτρα».
Επειδή τις μαύρες μέρες που διανύουμε σχεδόν τίποτε δεν μπορεί να μείνει κρυφό η 
νέα φοροκαταιγίδα που θα πλήξει το σύνολο των μισθωτών και των συνταξιούχων θα 
είναι αφοπλιστικής ισχύος. Οικονομικά μέτρα άγριας λιτότητας που θα οδηγήσουν σε 
περεταίρω αφαίρεση των οριακών πλέον οικονομικών δυνατοτήτων των ένστολων 
πολιτών της χώρας, δυστυχώς και με αυτά τα επιπρόσθετα βάναυσα μέτρα οδηγούν τον 
αστυνομικό στην απελπισία και την απόγνωση. Η σκληρή οικονομική πραγματικότητα που 
δεν αφήνει κανένα ανεπηρέαστο σε συνδυασμό με τις ιδιαιτερότητες του επαγγέλματος 
δημιουργούνται συνθήκες τόσο μεγάλης πίεσης στον ανθρώπινο οργανισμό που 
αναγκάζουν τον αστυνομικό να λειτουργεί συνεχώς στα «κόκκινα». Η μέχρι τώρα πορεία 
των πραγμάτων έχει αποδείξει πως οι αριθμοί έχουν περισσότερο ενδιαφέρουν από τους 
ανθρώπους για αυτούς που κινούν τα νήματα εντός και εκτός της χώρας.
Το χειρότερο όλων όμως είναι πως αυτό το ρημάδι το βαρέλι δεν έχει πάτο, κάθε τρείς 
και λίγο νέα μέτρα, νέοι φόροι, νέες εισφορές και πάει λέγοντας, την αδυναμία της  
κρατικής μηχανής να εισπράξει τα προβλεπόμενα την πληρώνουν πάλι οι εύκολοι στόχοι, 
μισθωτοί και συνταξιούχοι, την πραγματική αδυναμία πολλών συμπατριωτών μας πλέον 
να ανταποκριθούν φοροδοτικά μην αυταπατάσθε, πάλι οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι θα 
την επωμισθούν, εδώ έχουμε φτάσει στο σημείο να πληρώνουμε στο κράτος «ενοίκιο» γιατί 
μένουμε σε δικό μας σπίτι. Αυτά είναι ανήκουστα και «τρελά» πράγματα, φορολογείστε μας 
και τον αέρα που αναπνέουμε μήπως και τελικά μας σώσετε αφού το θέλετε τόσο πολύ.
Το μισθό μας τον εξορθολογείτε εδώ και δύο περίπου χρόνια και δεν φαίνεται να σταματάτε, 
μήπως να χαρίζαμε ότι έχουμε και δεν έχουμε στο κράτος, να ζητούσαμε και μια συγνώμη 
γιατί έτυχε να γεννηθούμε στην χώρα αυτή και να φεύγαμε μετανάστες; Εσείς στο τέλος 
θα μας βάλετε να μαλώνουμε με τους γονείς μας γιατί μας έδωσαν ένα σπίτι να μείνουμε, 
μιας και οι εισφορές είναι πλέον ασύμφορες και διαδοχικές.
Από τώρα και στο εξής όταν μιλάτε για εισοδηματική πολιτική καλό είναι να μιλάτε για 
εισοδηματική «κόλαση».            

Υ.Γ.   Το «δεν θα υπάρξουν άλλα μέτρα» ως έκφραση καθησυχασμού μιας κοινωνίας που 
είναι σε οριακό σημείο, πλέον έχει κερδίσει το πέρασμά της στο πάνθεον των εκφράσεων 
που ειπώθηκαν από μεγάλους πολιτικούς άνδρες δίπλα στο ανεπανάληπτο «λεφτά 
υπάρχουν». 




