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Διεθνής Ένωση Αστυνομικών. Τοπική Διοίκηση Ν.Θεσσαλονίκης. Μοναστηρίου 326 Τ.Κ 546 28 Θεσσαλονίκη
Ιnternational Police Association. Thessaloniki Local Region / Of Hellenic Section. 326 Monastiriou str, Thessaloniki 54628 Greece 

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 πέντε χιλιάδες (5.000) €.

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 16ο τεύχος του περιοδικού 
μας «Δύναμη». Το περιοδικό μας, μαζί με την ιστοσελίδα της Ένωσής μας, 
www.ipathessaloniki.gr  αποτελούν πλέον την πιο αγαπημένη «παρέα» όλων 
των συναδέλφων εν ενεργεία και εν αποστρατεία. 
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,
Καλό Καλοκαίρι.

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Βασίλειος

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α. (πρώην ΛΑΜΔΕΑ) 
Ολοκληρώθηκαν στις 25-05-2012, οι εργασίες της 1-ης Γενικής Συνέλευσης των Αντιπροσώπων του 
ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ (Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α.), πρώην 
ΛΑΜΔΕΑ, η οποία διεξήχθη στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ στην Αθήνα.
Ορισμένες πλειοψηφικές αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του Ταμείου, και ο τρόπος που αυτές λήφθηκαν, 
προκαλούν εύλογο σκεπτικισμό, θα μελετηθούν σε βάθος θεσμικά και νομικά,  και θα οριοθετηθούν εκ 
μέρους της Τοπικής μας, αποφασιστικές μελλοντικές παρεμβάσεις, διεργασίες και συνεργασίες.
Σε κάθε περίπτωση, οι ασφαλισμένοι στο Ταμείο, μέλη της Τοπικής Διοίκησης I.P.A. Νομού Θεσσαλονίκης, 
θα πρέπει να αισθάνονται απολύτως ασφαλείς, κυρίως, όσον αφορά τις εισφορές τους στο Ταμείο, καθόσον 
η Τοπική Διοίκηση I.P.A. Νομού Θεσσαλονίκης, θα παρακολουθεί κάθε εξέλιξη, και θα ενημερώνει άμεσα 
τα μέλη της.



“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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INTERNATIONAL  POLICE  ASSOCIATION
THESSALONIKI LOCAL CHAPTER
OF HELLENIC SECTION
326, MONASTIRIOU STR, THESSALONΙΚΙ                
GREECE 546 28. TEL: 2310 388195 – FAX 2310 776414

ΔΙΕΘΝΗΣ 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:......................................................

Ημερ. 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

Θεσσαλονίκη.....................................................

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

Συνιστώντα μέλη:                                                 

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

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

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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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 
I.P.A. ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

2ος ΛΑΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ « ΑΓΙΟΣ  ΑΡΤΕΜΙΟΣ»
Με μεγάλη επιτυχία και με μεγάλη προσέλευση κόσμου- αθλητών πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 28 
Απριλίου 2012 στο Αγρίνιο ο 2ος ΛΑΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ « ΑΓΙΟΣ  ΑΡΤΕΜΙΟΣ» των 8 χιλιομέτρων.
Την διοργάνωση της εκδήλωσης ,καθώς  και το οργανωτικό κομμάτι του αγώνα, ανέλαβε και έφερε 
εις πέρας με απόλυτη επιτυχία η Τοπική Διοίκηση Ακαρνανίας της Διεθνούς Ένωσης  Αστυνομικών  σε 
συνεργασία με την Τροχαία Αγρινίου η οποία με την δύναμή της ήταν παρούσα καθ’ όλη  την διάρκεια της 
διαδρομής  ρυθμίζοντας την κυκλοφορία και συμβάλλοντας τα μέγιστα για την ασφάλεια των αθλητών 
κατά την διάρκεια του αγώνα .
Συνολικά τερμάτισαν τον αγώνα των 8 χιλ  121 δρομείς.
ΟΙ κατηγορίες των δρομέων καθώς  και ανάλογες βραβεύσεις των πρώτων χωρίστηκαν ως εξής.
Α)ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ: Νικητής του αγώνα ήταν ο ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Γ.Ε.ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
με χρόνο 28΄:22’’ με δεύτερο τον ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΚΩΣΤΑ  και τρίτο τον ΠΟΣΟΝΙΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ του ιδίου 
Συλλόγου.
Β) ΓΕΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: Νικήτρια του αγώνα ήταν η ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ με χρόνο 30΄:55΄΄  με δεύτερη 
την ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ και  τρίτη  την ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΚΩΝ/ΝΑ  αμφότερες του συλλόγου Γ.Ε ΑΓΡΙΝΙΟΥ.
ΕΙΔΙΚΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗ έγινε στον πρώτο Αστυνομικό της Γενικής Κατάταξης ΝΑΤΣΙΑ ΗΛΙΑ  της Δ/ΝΣΗΣ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ με χρόνο 31΄:04’’ και στον πρώτο Αστυνομικό της Τοπ Δ/σης Αγρινίου ΚΑΡΑΚΑΣΗ Γεώργιο 
με χρόνο 34΄:34’’.
Στο τέλος της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε  δεξίωση  στον προαύλιο  χώρο του Αστυνομικού 
Μεγάρου της Α.Δ Ακαρνανίας    εις  τιμήν των Αθλητών που έλαβαν μέρος καθώς και των Επίσημων 
παρευρισκομένων προσώπων.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ όλους οι οποίοι στήριξαν την προσπάθειά μας.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 
I.P.A. ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η Ένωσή μας, με χορηγό τον 
Συνεταιρισμό Αστ/κών Θεσσαλονίκης, 
πρόσφερε απολύτως ΔΩΡΕΑΝ σε όλα τα 
μέλη της που έχουν παιδιά στην Β΄ και 
Γ΄ Λυκείου, ένα βιβλίο 600 σελίδων, που 
αποτελεί σπουδαίο οδηγό σπουδών, 
«ΠΑΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ». 
Ήταν άλλη μια σπουδαία προσφορά από 
την I.P.A. στα μέλη της, που έτυχε ευρείας 
αποδοχής και επαίνων από όλους τους 
συναδέλφους.
Θα συνεχίσουμε την προσφορά μας, σε 
όλα τα επίπεδα στήριξης των μελών μας, 
καθώς διανύουμε μια δύσκολη, 
κυρίως οικονομικά, εποχή και όλοι 
μας θα πρέπει να έχουμε ως στόχο την 
προσφορά και μόνο την προσφορά. Σε 
αυτή την προσπάθειά μας, έχουμε την 

αμέριστη στήριξη του Συνεταιρισμού Αστυνομικών Θεσσαλονίκης, τον οποίο και ευχαριστούμε θερμά. 



- 6 -

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 

Τοπική Διοίκηση Κέρκυρας – Corfu Region
Πλ. Ν. Φρουρίου 1 – 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ –Τ.Θ. 276 

http: www.ipacorfu.gr – e-mail: kostasvlah@gmail.com 

Διοργάνωση αγώνα μπάσκετ για την στήριξη της οικογένειας του μικρού Χρήστου.
Φιλικός αγώνας μπάσκετ πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 15.15 στο 
κλειστό γυμναστήριο του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Κέρκυρας μεταξύ των ομάδων της Αστυνομικής 
Διεύθυνσης Κέρκυρας και του ΙΟΝΙΟΥ Αθλητικού Συλλόγου.
Ο φιλικός αγώνας διοργανώθηκε από την Τοπική Διοίκηση ΙΡΑ Κέρκυρας με στόχο την οικονομική στήριξη 
της οικογένειας αστυνομικού της οποίας ο 18μηνών Χρήστος νοσηλεύεται με σοβαρό πρόβλημα υγείας 
στην Ογκολογική Μονάδα Παίδων του Νοσοκομείου «Ελπίδα».
Η είσοδος στον αγώνα ήταν ελεύθερη ενώ για όσους επιθυμούσαν διατέθηκαν προσκλήσεις στην 
ενδεικτική τιμή των 5 ευρώ. 

Η κινητοποίηση όλων των πολιτών και η ηθική όσο και υλική συμπαράστασή τους, απέδειξε εμπράκτως το 
επίπεδο ευαισθησίας και φιλαλληλίας της τοπικής κοινωνίας. Τα έσοδα από τις προσκλήσεις διατέθηκαν 
στην οικογένεια του μικρού Χρήστου.
Οι παρευρισκόμενοι στον αγώνα, που γέμισαν τις εξέδρες του ΕΑΚ Κέρκυρας, ανανέωσαν το ραντεβού 
τους για το επόμενο έτος με την ευχή ο μικρός Χρήστος να είναι ανάμεσά τους.

Φιλικός αγώνας ποδοσφαίρου για φιλανθρωπικούς σκοπούς μεταξύ των 
Παλαιμάχων του Α.Ο. Κέρκυρα και Επίλεκτων Διεθνών του Π.Σ.Α.Π.
Φιλικός αγώνας ποδοσφαίρου πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 12 Μαρτίου 2012 και ώρα 15.00, στο 
Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Κέρκυρας, μεταξύ της ομάδας των Παλαιμάχων του Α.Ο. Κέρκυρα και ομάδας 
επίλεκτων Διεθνών του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών (Π.Σ.Α.Π.), 
Ο φιλικός αγώνας διοργανώθηκε από την Τοπική Διοίκηση ΙΡΑ Κέρκυρας, την Ένωση Αστυνομικών 
Υπαλλήλων Ν. Κέρκυρας και την Ένωση Αξιωματικών Αστυνομίας Ιονίων Νήσων, σε συνεργασία με το 
Σύλλογο Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών του Α.Ο. Κέρκυρα, με  στόχο την οικονομική ενίσχυση παιδιών 
οικογενειών αστυνομικών, που χρήζουν μακροχρόνιας νοσηλείας λόγω σοβαρών προβλημάτων 
υγείας.
Περισσότεροι από 2500 φίλαθλοι γέμισαν τις εξέδρες του Σταδίου της Κέρκυρας και θαύμασαν από 
κοντά ορισμένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού ποδοσφαίρου όπως το Νικοπολίδη, 
το Γιαννακόπουλο, τον Γκούμα, το Σαργκάνη και τον Βαμβακούλα καθώς και τους παλαίμαχους 
ποδοσφαιριστές του Α.Ο. Κέρκυρα. Στο ημίχρονο επιδόθηκαν τιμητικές πλακέτες στον διεθνή Διαιτητή 
κ. Κάκο Τάσο, στον Πρόεδρο των Παλαιμάχων του Α.Ο. Κέρκυρα, κ. Κολυτά Γιώργο, στον Αντώνη 
Νικοπολίδη, ως ενός από τους αρχηγούς της ομάδας που κατέκτησε το EURO 2004, στον πρόεδρο του 

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα
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Κάντε  κλικ  στο www.ipacorfu.gr

ΠΣΑΠ κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ Στέλιο καθώς και στις 
οικογένειες τριών (3) παλαιμάχων ποδοσφαιριστών 
του Α.Ο. Κέρκυρα οι οποίοι δεν είναι πλέον μαζί 
μας, για την προσφορά τους στο Κερκυραϊκό 
Ποδόσφαιρο.
Θερμά συγχαρητήρια, αξίζουν στους φιλάθλους 
που παρευρέθηκαν στο Εθνικό Στάδιο Κέρκυρας, 
καθώς η συγκινητική παρουσία τους αποτέλεσε 
ένα μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας ότι σε καιρούς 
δύσκολους η αλληλοβοήθεια και συμπαράσταση 
προς το συνάνθρωπο εξακολουθούν να αποτελούν 
υπέρτατες αξίες.

Εκδήλωση για την κοπή της 
πρωτοχρονιάτικης    πίττας
της Τοπικής Διοίκησης Κέρκυρας 
πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία την 
Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2012, η καθιερωμένη 
ετήσια εκδήλωση της Τοπικής Διοίκησης Κέρκυρας 
για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίττας στο 
Μουσικό Εστιατόριο «ΟΛΥΜΠΙΑ» στην Κέρκυρα.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο 
Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων Υποστράτηγος κ. ΤΣΙΟΤΣΙΟΣ Δημήτριος και 
ο Αστυνομικός Διευθυντής Κέρκυρας Ταξίαρχος 
κ. ΓΙΩΤΗΣ Θεοχάρης οι οποίοι στους χαιρετισμούς 

τους εξήραν το έργο της Τοπικής Διοίκησης IPA Κέρκυρας και τη συμβολή της στη δημιουργία κλίματος 
αλληλεγγύης μεταξύ των συναδέλφων.
Ο Πρόεδρος της Τ.Δ. Κέρκυρας στην ομιλία του αναφέρθηκε στις δραστηριότητες της Τ.Δ. κατά τη χρονιά 
που πέρασε και ενημέρωσε τα μέλη για το νέο ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης (Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α.).
Η βραδιά, με πρωταγωνιστές τους συνταξιούχους αστυνομικούς που φρόντισαν να διατηρήσουν το 
κέφι σε υψηλά επίπεδα, ολοκληρώθηκε με χορό ως τις πρώτες πρωινές ώρες.
Servo per Amikeco
Ο Πρόεδρος της Τ.Δ. Κέρκυρας
Κωνσταντίνος Βλαχόπουλος

Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ   ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 
ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΧΑΝΙΩΝ
1. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Τοπική Διοίκηση Χανίων της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών ,  ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ  ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΑΣ τον 
Πρόεδρο της Τοπικής Διοίκησης Ηρακλείου και αγαπητό φίλο κ. Μανώλη Ζαχαριουδάκη,  & τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Τ.Δ. Ηρακλείου για την άψογη διοργάνωση της 2ης φιλικής ποδοσφαιρικής 
συνάντησης των Τοπικών μας Διοικήσεων με τα τρία ημίχρονα στο υπέροχο αθλητικό κέντρο ‘LIDO” 
στο Ηράκλειο, που συνοδεύτηκε με την αδελφική, εγκάρδια και αξέχαστη φιλοξενία που προσέφεραν 
στην αποστολή μας. Τους ποδοσφαιριστές των ομάδων Ηρακλείου-Χανίων, για την άριστη μεταξύ τους, 
αθλητική συμπεριφορά κατά την διάρκεια του αγώνα, αλλά και την αδελφικότητα μετά την λήξη του, 
στέλνοντας το μήνυμα ότι ο αθλητισμός ενώνει και προάγει την  ομαδική προσπάθεια και τον ευγενή 
ανταγωνισμό.  
Τον  υπεύθυνο Δημοσίων σχέσεων του χορηγού της ποδοσφαιρικής ομάδας της Τ.Δ. ΧΑΝΙΩΝ «ΚΑΥΣΙΜΑ 
ΧΑΝΙΩΝ ΕΠΕ», κ. Νικόλαο ΒΕΣΤΑΚΗ , που μας τίμησε με την παρουσία του συνοδεύοντας την αποστολή 
και τα άλλα μέλη της, που την αποτελούσαν, συνάδελφοι συνταξιούχοι (ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Κλεάνθης) αλλά 
και πολίτες (κ. ΤΣΙΣΜΕΝΑΚΗΣ Μιχαήλ–εν δυνάμει χορηγός της ομάδας) που αγαπούν , σέβονται και 
εκτιμούν την ιδέα της Ι.Ρ.Α. και του «SERVO PER AMIKECO». & ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΤΗΣ: A) Στην 
νικήτρια ομάδα της Τ.Δ. Ηρακλείου που έδειξε πιο έτοιμη σαν ομάδα αξιοποιώντας όσες ευκαιρίες είχε. 
B) Στην ομάδα μας που παρότι είχε τον έλεγχο του αγώνα, με διπλάσιες ευκαιρίες βρήκε απέναντί της 
ένα καταπληκτικό τερματοφύλακα.

Μαζί με τον Πρόεδρο της Τ.Δ. Ηρακλείου & αξιότιμο φίλο Μανώλη συνεχίζουμε την ιδέα και την 
προσπάθεια , οι συναντήσεις αυτές να γίνουν καταρχήν επίσημο 
Παγκρήτιο πρωτάθλημα με φιλανθρωπικούς & πολιτιστικούς  προσανατολισμούς  και έπεται συνέχεια.. 
SERVO PER AMIKECO «Υπηρετώ δια της φιλίας» - Για την  Ι.Ρ.Α.  Ν. Χανίων
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ιωάννης Περράκης   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δημήτρης Λεβεντάκης
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Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα

2. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Τοπική Διοίκηση Χανίων της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών ,  ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ  ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΑΣ 
τον Πρόεδρο της Τοπικής Διοίκησης Ηρακλείου και αγαπητό φίλο κ. Μανώλη Ζαχαριουδάκη,  & τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τ.Δ. Ηρακλείου για την άψογη διοργάνωση της 2ης φιλικής 
ποδοσφαιρικής  συνάντησης των Τοπικών μας Διοικήσεων με τα τρία ημίχρονα στο υπέροχο αθλητικό 
κέντρο ‘LIDO” στο Ηράκλειο, που συνοδεύτηκε με την αδελφική, εγκάρδια και αξέχαστη φιλοξενία που 
προσέφεραν στην αποστολή μας.
Τους ποδοσφαιριστές των ομάδων Ηρακλείου-Χανίων, για την άριστη μεταξύ τους, αθλητική 
συμπεριφορά κατά την διάρκεια του αγώνα, αλλά και την αδελφικότητα μετά την λήξη του, στέλνοντας 
το μήνυμα ότι ο αθλητισμός ενώνει και προάγει την  ομαδική προσπάθεια και τον ευγενή ανταγωνισμό.  
Τον  υπεύθυνο Δημοσίων σχέσεων του χορηγού της ποδοσφαιρικής ομάδας της Τ.Δ. ΧΑΝΙΩΝ «ΚΑΥΣΙΜΑ 
ΧΑΝΙΩΝ ΕΠΕ», κ. Νικόλαο ΒΕΣΤΑΚΗ , που μας τίμησε με την παρουσία του συνοδεύοντας την αποστολή 
και τα άλλα μέλη της, που την αποτελούσαν, συνάδελφοι συνταξιούχοι (ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Κλεάνθης) αλλά 
και πολίτες (κ. ΤΣΙΣΜΕΝΑΚΗΣ Μιχαήλ, εν δυνάμει χορηγός της ομάδας) που αγαπούν , σέβονται και 
εκτιμούν την ιδέα της Ι.Ρ.Α. και του «SERVO PER AMIKECO» ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΤΗΣ: A) Στην 
νικήτρια ομάδα της Τ.Δ. Ηρακλείου που έδειξε πιο έτοιμη σαν ομάδα αξιοποιώντας όσες ευκαιρίες είχε. 
B) Στην ομάδα μας που παρότι είχε τον έλεγχο του αγώνα, με διπλάσιες ευκαιρίες βρήκε απέναντί της 
ένα καταπληκτικό τερματοφύλακα. Μαζί με τον Πρόεδρο της Τ.Δ. Ηρακλείου & αξιότιμο φίλο Μανώλη 
συνεχίζουμε την ιδέα και την προσπάθεια , οι συναντήσεις αυτές να γίνουν καταρχήν επίσημο Παγκρήτιο 
πρωτάθλημα με φιλανθρωπικούς & πολιτιστικούς  προσανατολισμούς και έπεται συνέχεια..
SERVO PER AMIKECO «Υπηρετώ δια της φιλίας»
Ο  Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο  Σ                            Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ιωάννης  Περράκης                        Δημήτρης  Λεβεντάκης

Ο γαϊδαρος...
Ο Billy πήγε στο Τέξας και αγόρασε από ένα αγρότη ένα γάϊδαρο, έναντι του ποσού των 
100 δολαρίων.
Ο αγρότης συμφώνησε να τον παραδώσει την άλλη μέρα.
Την επομένη ημέρα ο αγρότης του είπε:
«Συγγνώμη αλλά έχω άσχημα νέα, ο γάϊδαρος ψόφησε».
Ο Billy απάντησε: «Δεν πειράζει, δώσε τα λεφτά μου πίσω».
Ο αγρότης του λέει: «Δεν μπορώ να το κάνω, γιατί ήδη τα έχω ξοδέψει».
Ο Billy είπε: «Εντάξει, τότε δώσε μου το νεκρό γάϊδαρο».
Ο αγρότης ρώτησε: «Τι θα τον κάνεις;;» και ο Billy απάντησε, «Θα τον βάλω σε λοταρία». 
Ο αγρότης του είπε με μια δόση ειρωνείας:
«Αποκλείεται να βγάλεις σε λοταρία το ψόφιο γάϊδαρο» και ο Billy απάντησε, «Φυσικά 
και μπορώ, απλά δεν θα το πω σε κανέναν ότι ο γάϊδαρος είναι ψόφιος».
Ένα μήνα αργότερα ο αγρότης βρέθηκε ξανά με τον Billy και τον ρώτησε, « Τι έγινε με 
τον ψόφιο γάϊδαρο;» ο Billy απάντησε:
«Τον έβγαλα σε λοταρία και πούλησα 500 λαχνούς, προς 2 δολάρια τον ένα, και έτσι 
κέρδισα 998 δολάρια.
Ο αγρότης ρώτησε, «Καλά κανένας δεν παραπονέθηκε;»
Και ο Billy απαντάει, «Μόνο ο τύπος που τον κέρδισε, και για να μην φωνάζει, του έδωσα 
πίσω τα δύο δολάρια».
Ο Billy τώρα προσελήφθη και συνεργάζεται με τη GOLDMAN SACHS…



- 10 -

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ   ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 
ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΧΑΝΙΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 17-04-2012
Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι. Με ιδιαίτερη χαρά το Διοικητικό Συμβούλιο της Τ.Δ. Ι.Ρ.Α ΧΑΝΙΩΝ 
διοργάνωσε με απόλυτη επιτυχία  αποκριάτικη χοροεσπερίδα την «ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ» 16/2/2012 στο 
κέντρο διασκέδασης  ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ  στον Πλατανιά Χανίων με την συμμετοχή (300) και πλέον ατόμων, 
μελών και  φίλων της Τοπικής μας Διοίκησης ,την οποία ευελπιστούμε να καθιερώσουμε ως ετήσια 
πλέον Αποκριάτικη εκδήλωση . 
Ήταν μια υπέροχη βραδιά με παραδοσιακές ποικιλίες τσικνιστών και  καλό κρασί, πλούσιο και ποιοτικό 
λαϊκό τραγούδι από την ορχήστρα του κέντρου, που  ΕΝΩΣΕ σε μια γλυκιά παρέα τους φίλους πολίτες με 
τους εν ενεργεία & Απόστρατους Αστυνομικούς μέλη της Τοπικής μας Διοίκησης.

Ευχάριστη αίσθηση  ανάλογη του αποκριάτικου κλίματος της ημέρας προκάλεσε σε όλους τους 
παρευρισκόμενους  η παρουσίαση χορού ΟΡΙΕΝΤΑΛ από ομάδα χορευτριών, που η Τοπική μας Διοίκηση 
επέλεξε από σχολή χορού της πόλης μας. 
Στην εκδήλωση  μας τίμησαν με την παρουσία τους οι: (α) O  Αναπληρωτής Ταμίας του Ελληνικού Εθνικού 
Τμήματος & Πρόεδρος της Τοπικής Διοίκησης Ι.Ρ.Α  Ηρακλείου Κος ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
τον οποίο ευχαριστούμε ιδιαιτέρως.  (β) Ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. 
Χανίων κ. ΖΕΡΒΟΣ Ιωάννης ,(γ) Ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων  Ν. Χανίων κ. 
ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Ευτύχιος (δ) Ο Πρόεδρος των Αποστράτων Αστυνομικών Ν. Χανίων  κ. ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ  
Γεώργιος και δ) Δέκα (10) μέλη της Ι.Ρ.Α. της Μεγάλης Βρετανίας απόστρατοι Αστυνομικοί με τις συζύγους 
τους, οι οποίοι διαμένουν μόνιμα στην πόλη μας και (ε) Ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Κρυονερίδας, 
απόστρατος Αστυνομικός και μέλος της Τοπικής μας Διοίκησης και πρώην Αντινομάρχης Χανίων Κος 
ΚΟΥΚΙΑΝΑΚΗΣ Χαράλαμπος. 
Η Τοπική  Διοίκηση Χανίων της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών, δια μέσου του προέδρου της στον 
εναρκτήριο χαιρετισμό του, ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΕ ΘΕΡΜΑ τους φίλους επιχειρηματίες συμπολίτες μας, χορηγούς 
και δωροθέτες για τις χορηγίες τους και για την προσφορά δώρων ,που συμμετείχαν σε κλήρωση στην 
Αποκριάτικη χοροεσπερίδα, τα έσοδα από την οποία , διατέθηκαν για φιλανθρωπικούς σκοπούς, 
αποδεικνύοντας το πόσο έχουν αγκαλιάσει και εκτιμήσει την παρουσία και τις δραστηριότητες της 
Τοπικής μας Διοίκησης .
SERVO PER AMIKECO - «Υπηρετώ δια της φιλίας
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ - Ιωάννης  Περράκης               Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - Δημήτρης  Λεβεντάκης

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ I.P.A. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η Τοπική Διοίκηση i.p.a. Θεσσαλονίκης, συγχαίρει την Αστυνομική Συνδικαλιστική Παράταξη 
ΑΣΠΑ, η οποία στις πρόσφατες εκλογές της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Θεσ/νίκης έγινε 
αποδέκτης εμπιστοσύνης περίπου του 47% των συναδέλφων που προσήλθαν και εψήφισαν. 
Συγχαρητήρια και στις άλλες δύο παρατάξεις για τον ωραίο αγώνα που έδωσαν.
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Επιμέλεια άρθρου:   ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Χριστόδουλος
Υπ. Δημοσίων Σχέσεων IPA Θεσ/νίκης
Ο Άγιος Δημήτριος είναι ο πολιούχος Άγιος της Θεσσαλονίκης και μαρτύρησε σ΄αυτήν το έτος 303 ή 
305.
Ο ναός του χτίστηκε για πρώτη φορά, στο χώρο του μαρτυρίου – Ρωμαϊκό λουτρό, σημερινή κρύπτη 
κάτω από το ιερό του ναού, ως «οικίσκος», αμέσως μετά το διάταγμα των Μεδιολάνων (313) ή εκείνο 
του Γαλερίου (311) για ανεξιθρησκεία. Ένα, σχεδόν, αιώνα αργότερα ο έπαρχος Λεόντιος, ο οποίος με 
τη χάρη του Αγίου είχε θεραπευθεί από αρρώστια βαριά, στη θέση του οικίσκου όρθωσε μεγαλοπρεπή 
βασιλική που δέσποζε στην πόλη.
O ναός εκείνος, στο κέντρο του οποίου σε ασημένιο κιβώριο είχε τοποθετηθεί και η Λάρνακα με το 
λείψανο του Αγίου, κάηκε τον 7ο αιώνα. Ο τότε έπαρχος Λέων και ο Μητροπολίτης Ιωάννης φρόντισαν 
αμέσως να ξαναχτιστεί ο ναός, σχεδόν, στην αρχική του μορφή. Ο μονόχωρος «οικίσκος» στο λουτρό 
του μαρτυρίου διατηρήθηκε. Ο ιερός αυτός χώρος, που τώρα είναι τόπος προσκυνήματος και λειτουργεί 
ως μουσείο, επί αιώνες ήταν χώρος λατρείας.  Από την κόγχη του ιερού έτρεχε μύρο με το οποίο ο 
Μυροβλήτης, Άγιος θεράπευε τους πιστούς. Οι μυροδόχες δεξαμενές διατηρούνται. Λαμπρές τελετές 
γίνονταν στο ναό με επίκεντρο την ημέρα της γιορτής του Αγίου, στις 26 Οκτωβρίου.
Το 1493 οι Τούρκοι μετέβαλαν τον ναό σε τζαμί, σεβάστηκαν όμως τον τάφο του Αγίου και το μετέφεραν 
σε ειδικό χώρο στην βορειοδυτική γωνία του, που παρέμεινε ως χώρος λατρείας για τους Χριστιανούς 
ως το τέλος της Τουρκοκρατίας.
Στις 26 Οκτωβρίου 1912, ημέρα της γιορτής του, η Θεσσαλονίκη ελευθερώθηκε. Το 1917, όταν τεράστια 
πυρκαγιά κατέστρεψε όλο το κέντρο της πόλης, κάηκε και ο ναός του Αγίου Δημητρίου. Αμέσως μετά 
την καταστροφή ο Μακεδόνας αρχιτέκτονας Αρ. Ζάρχος άρχισε την ανοικοδόμηση του μνημείου 
διατηρώντας με σεβασμό ότι είχε απομείνει από τις φλόγες. Σε όλα τα μέρη της καινούργιας κατασκευής 
φρόντισε να δώσει την μορφή που προϋπήρχε. Ακόμη και η στέγη από σκυρόδεμα διατήρησε την εικόνα 
της προηγούμενης ξυλοσκεπής. Ο ναός επαναλειτούργησε στις 26 Οκτωβρίου του 1948.

ΜΗΝ ΤΑ ΒΑΖΕΤΕ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ…..
Ένα μικρό κορίτσι μιλούσε με το δάσκαλό της, για τις φάλαινες.
Ο δάσκαλος είπε ότι είναι φύση αδύνατο μια φάλαινα να καταπιεί έναν άνθρωπο, γιατί 
αν και είναι ένα πολύ μεγάλο θηλαστικό, ο λαιμός του είναι πολύ μικρός.
Το μικρό κορίτσι επισήμανε ότι μια φάλαινα είχε καταπιεί τον Ιωνά. 
Ενοχλημένος ο δάσκαλος επέμεινε ότι μια φάλαινα δεν μπορεί να καταπιεί έναν 
άνθρωπο.
Τότε το μικρό κορίτσι είπε, " Όταν θα πάω στον παράδεισο, θα ρωτήσω τον Ιωνά."
Και ο δάσκαλος τη ρώτησε " Και αν ο Ιωνάς έχει πάει στην κόλαση; "
Και η μικρή απάντησε.  " Τότε θα τον ρωτήσεις εσύ! "      
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Δράμα, 28 Φεβρουαρίου 2012

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ
«Εκδήλωση – Ετήσιος χορός για φιλανθρωπικό σκοπό»

Η Τοπική Διοίκηση Δράμας (I.P.A.), σε συνεργασία με το Σωματείο Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν.Δράμας 
και την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Συνοριακής Φύλαξης Ν.Δράμας, πραγματοποίησε στα πλαίσια 
των κοινωνικών της εκδηλώσεων τον 1ο Ετήσιο χορό Αστυνομικών της Αστυνομικής Δ/νσης Δράμας, 
την Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 21:00΄ στο κέντρο διασκέδασης ΄΄ΡΕΜΑ΄΄ στη Δράμα.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Αντιπεριφερειάρχης Δράμας κ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης, 
ο Δήμαρχος Δράμας κ. ΧΑΡΑΚΙΔΗΣ Κυριάκος, ο Δήμαρχος Δοξάτου κ. ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ Αναστάσιος, 
ο πρώην Δήμαρχος Δράμας κ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Θωμάς, ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Ταξίαρχος ΛΟΥΠΕΪΔΗΣ Εμμανουήλ, ο Διευθυντής της Αστυνομικής 
Δ/νσης Δράμας Α/Δ΄ ΤΟΛΙΟΣ Βασίλειος, Εκπρόσωπος του Ανώτερου Διοικητή Φρουράς Δράμας, ο 
Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Δράμας Αντιπύραρχος ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Μάριος, οι Διοικητές 
όλων των Υπηρεσιών της Α.Δ. Δράμας, ο Επίτιμος Πρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ Δημήτρης, 
ο Πρόεδρος του Σωματείου Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν.Δράμας κ. ΔΑΝΟΓΛΟΥ Κων/νος, ο Πρόεδρος 
της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Συνοριακής Φύλαξης Ν.Δράμας  κ. ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ Ισαάκ, ο 
Πρόεδρος του Συνδέσμου Αποστράτων Αστυνομικών Ν.Δράμας κ. ΤΣΕΠΕΛΗΣ Ανέστης, καθώς επίσης 
και η Πρόεδρος του Κέντρου Προστασίας Παιδιού Δράμας κα. ΚΟΥΤΕΚΙΔΟΥ Μεταμόρφη.

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Ο Σκοπός για τον οποίο διοργανώθηκε η παραπάνω εκδήλωση ήταν κυρίως φιλανθρωπικός , καθώς τα 
έσοδα της εκδήλωσης διατέθηκαν: α) στο Κέντρο Προστασίας Παιδιού Δράμας που φιλοξενεί 48 παιδιά 
ηλικίας από 9 έως 22 ετών , β) στο Οικοτροφείο ΄΄Πηγή΄΄ στα Κύργια Δράμας το οποίο φιλοξενεί 20 
ενηλίκους με χρόνιες σοβαρές ψυχικές διαταραχές και γ) στον Ιερό Ναό των Δώδεκα Αποστόλων της Ιεράς 
Μητρόπολης Δράμας για τη συγκινητική προσπάθεια προσφοράς συσσυτίου σε άπορους συμπολίτες 
μας, χαρίζοντας μ’ αυτόν τον τρόπο όσο το δυνατόν περισσότερα χαμόγελα σε συνανθρώπους μας, 
αποδεικνύοντας έμπρακτα για μια ακόμη φορά στην τοπική κοινωνία ότι οι Αστυνομικοί είναι δίπλα 
στον πολίτη και ιδίως στις ευαίσθητα κοινωνικά ομάδες.
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Ο Πρόεδρος της Τ.Δ. Δράμας κ. ΣΚΑΡΛΙΟΣ Μηνάς αφού ευχαρίστησε όλους τους προσκεκλημένους 
τα μέλη και τους φίλους της ένωσής μας,  επεσήμανε ότι η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών πιστή στις 
αρχές και τις αξίες της που βασίζονται στη φιλία, τη συναδελφική αλληλεγγύη, τον εθελοντισμό και την 
ανιδιοτελή προσφορά προς τον συνάνθρωπο επιτελεί σπουδαίο κοινωνικό ρόλο και διαβεβαίωσε ότι θα 
συνεχίσει στο μέλλον με ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον την πραγματοποίηση παρόμοιων  εκδηλώσεων, 
αναδεικνύοντας το ανθρώπινο πρόσωπο του σύγχρονου Έλληνα Αστυνομικού.  

Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα

Το Δ.Σ. της Τοπικής Διοίκησης Δράμας (I.P.A.) ευχαριστεί θερμά όλους όσους συνέβαλαν για την 
επιτυχία της εκδήλωσης και ιδιαίτερα τα μέλη των Δ.Σ. και τους Προέδρους των Σωματείων του Νομού 
μας (Αστυνομικών Υπαλλήλων, Αστυν. Υπαλλήλων Συνοριακής Φύλαξης, Αποστράτων Αστυνομικών), 
καθώς επίσης και όλους τους επιχειρηματίες-καταστηματάρχες της πόλης μας οι οποίοι ανταποκρίθηκαν 
άμεσα, προσφέροντας πλούσια Δώρα για τη λαχειοφόρα αγορά μας, συμβάλλοντας καθοριστικά στη 
φιλανθρωπική μας δράση.
SERVO PER AMIKECO - (Υπηρετώ δια της Φιλίας)      
Για το Δ.Σ. Ο Πρόεδρος - ΣΚΑΡΛΙΟΣ Μηνάς

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΕΛΟΥΣ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Αριστερά, ο συνάδελφος 
ΣΠΥΡΙΔΗΣ Ιωάννης και δεξιά 
οι Κύπριοι συνάδελφοι.

Ο συνάδελφος και μέλος της i.p.a. 
νομού Θεσσαλονίκης κ. ΣΠΥΡΙΔΗΣ 
Ιωάννης, τον Μάρτιο 2012 
συνόδευσε μαθητές στην Κύπρο, στα 
πλαίσια αδελφοποίησης του 4-ου 
Γυμνασίου Σταυρούπολης και του 
Γυμνασίου Αγρού Κύπρου.
Στο χωριό Πεδουλά ο ΣΠΥΡΙΔΗΣ 
Ιωάννης είχε την ευκαιρία να 
επισκεφθεί τον Αστυνομικό 
Σταθμό Πεδουλά Λεμεσού και  να 
συναντηθεί με τους συναδέλφους.
Αστυνομικούς της Κύπρου, με 
τους οποίους είχε μία ευχάριστη 
συζήτηση και τους παρέδωσε 
αναμνηστικά από την I.P.A. 
Θεσσαλονίκης.
Ο ΣΠΥΡΙΔΗΣ Ιωάννης, ευχαριστεί 
τους συναδέλφους της Κύπρου για 
την φιλοξενία.
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Έκρηξη εγκληματικότητας
Ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης

Γράφει ο Σωτ. Αθ. Μουντζούρης

Οι συνθήκες, για την έξαρση της εγκληματικότητας στην χώρα 
μας, είναι  κατάλληλες.
Βασικότερη αιτία  της οξυμένης  εγκληματικότητας είναι η 
οικονομική και κοινωνική εξαθλίωση που μαστίζει την πατρίδα 
μας.
Καθημερινά  υπάρχουν κρούσματα  διαφόρων  εγκλημάτων, 
κυρίως κατά της ιδιοκτησίας (κλοπές, απάτες, ληστείες κλπ) 
και σύμφωνα με την Αστυνομία  η εγκληματικότητα  σήμερα 
δεν είναι  μόνο ποσοτική [δηλαδή αύξηση στους αριθμούς: 
π.χ. Ληστείες, αύξηση 120% (υπερδιπλάσιες το 2011 από  
εκείνες του 2010), οι κλοπές αυξημένες κατά 6.000 ( 7% έναντι 
του 2010)],αλλά και ποιοτική, όπως  η επιλογή εύκολων και 
απροστάτευτων στόχων (σπίτια, ηλικιωμένοι , μεμονωμένα 
άτομα, καταστήματα, τράπεζες , πρατήρια υγρών καυσίμων, 
περίπτερα κλπ),καθώς και η θρασύτητα  και η χωρίς οίκτο  
τέλεση  της πράξης.

Τα στοιχεία που έρχονται στην δημοσιότητα, όπως αυτά 
αναφέρονται στις στατιστικές   της Ελληνικής Αστυνομίας, αν και  εμφανώς αυξητικά της   γενικής 
εγκληματικότητας, δεν  αντικατροπτίζουν την πραγματικότητα και τούτο διότι αυτή δεν είναι δυνατόν να 
καταγραφεί αντικειμενικά (απόκρυψη στοιχείων κατά κατηγορία αδικημάτων, απροθυμία καταγγελιών 
κλπ)
Εξ` άλλου, σύμφωνα με την εγκληματολογική αρχή  και το αξίωμα  «της κορυφής του 
παγόβουνου»,βεβαιότητα υπάρχει μόνο  για την κορυφή, την θεατή λεγόμενη πλευρά, ενώ η αθέατη 
εγκληματικότητα είναι  σαφώς μεγαλύτερη  εκείνης που φαίνεται.
Πριν αναφερθούμε σε ενδεικτικά στοιχεία ,εξ αρχής πρέπει να σημειωθεί ότι η αντιμετώπιση του 
προβλήματος δεν είναι μόνο  αστυνομική , ούτε μόνο αστυνομική και δικαστική. Είναι και θέμα οργάνωσης 
τους κράτους και θεσμικής θωράκισης των αρμοδίων οργάνων του (Αστυνομίας και Δικαιοσύνης).
Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία, συλληφθέντες από την Αστυνομία για σοβαρά αδικήματα κακοποιοί 
(διαρρήξεις, ληστείες, απάτες κλπ) ,που δρούσαν  συστηματικά και οργανωμένα (λεγόμενες εγκληματικές 
συμμορίες ή σπείρες) ενώ οδηγήθηκαν στην  Δικαιοσύνη μετά της σχηματισθείσας σε βάρος αυτών 
δικογραφίας, αφέθηκαν ελεύθεροι με χρηματική εγγύηση και στην συνέχεια  εξαφανίσθηκαν χωρίς να 
καταβάλουν το  χρηματικό ποσό που ορίσθηκε, συνεχίζοντες έτσι την  παράνομη και επικίνδυνη για  την 
κοινωνία δράση τους.
Δράστες ληστειών και άλλων εγκληματικών πράξεων  που εκτίουν διάφορες ποινές, λαμβάνουν άδεια 
(!!) για να …μην επιστρέψουν, συνεχίζοντες και πάλιν την διάπραξη των ιδίων ή συναφών  παρανόμων 
πράξεων.
Τα παραπάνω  στοιχεία  καταδεικνύουν  την ύπαρξη ενός προβλήματος που πρέπει να αντιμετωπισθεί 
και βέβαια δεν  ισχυρίζεται κανείς ότι το σύνολο των περιπτώσεων  «αδείας κρατουμένων» είναι 
προβληματική.
Ένα άλλο  πρόβλημα, που συντελεί στην  μη ικανοποίηση του περί δικαίου αισθήματος είναι η βραδύτητα 
απονομής της δικαιοσύνης.  
Όταν π.χ. 7.000 κακουργηματικές πράξεις (εξιχνιασθείσες ασφαλώς και όχι  « κατ` αγνώστων») 
στοιβάζονται (αδίκαστες) στα γραφεία  των δικαστηρίων εδαφικής αρμοδιότητας του Εφετείου Αθηνών, 
διότι  οι Εισαγγελείς και οι Δικαστές  αδυνατούν να τις διαχειριστούν, λόγω φόρτου εργασίας που  
καθυστερεί την ολοκλήρωση της ανάκρισης και την εισαγωγή  των υποθέσεων στο  ακροατήριο για την 
εκδίκασή τους, δείχνει το μέγεθος και την σοβαρότητα προβλήματος.
Οι διαπιστώσεις μόνον δεν αρκούν, εάν δεν ληφθούν και  τα αναγκαία για την επίλυση του προβλήματος 
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μέτρα. Πρέπει όμως να ληφθούν και θα ληφθούν εφ΄ όσον βρεθούν ,ύστερα από  μελέτη ειδικών  
επιστημόνων και  εμπειρογνωμόνων και  να εφαρμοσθούν με επιτυχία..
Ένα μέτρο, όπως  φαίνεται και από τα αιτήματα των δικαστών και νομικών της χώρας, μπορεί να είναι ο 
εκσυγχρονισμός των Δικαστικών Υπηρεσιών με  την εισαγωγή της ηλεκτρονικής  τεχνολογίας σ` αυτές. 
Η ηλεκτρονική καταχώρηση των δικογραφιών, όπως σε άλλες Ευρωπαϊκές πόλεις, θα βοηθήσει στην  
ταχύτερη επεξεργασία των στοιχείων, στην εργασιακή ελάφρυνση των χειριστών και στην συντομότερη  
εκδίκαση των υποθέσεων από τα αρμόδια Δικαστήρια.
Η προσωρινή κράτηση δεν μπορεί βέβαια να είναι ένα γενικευμένο μέτρο (π.χ. για όλους τους 
κατηγορουμένους),χωρίς να λαμβάνεται υπόψη  ο τρόπος  τέλεσης του αδικήματος ,η επικινδυνότητα 
του κατηγορουμένου και το τεκμήριο της αθωότητας Ούτε μπορεί να λειτουργήσει ως προληπτικός 
μηχανισμός ,διότι οι φυλακές δεν αντέχουν τον-κατά πολλές χιλιάδες- εγκλεισμό όλων των 
συλληφθέντων. Μπορεί, όμως , να ευρεθεί  ένας  τρόπος επιτήρησης (ηλεκτρονικής) και περιορισμού 
του κατηγορουμένου για σοβαρές εγκληματικές πράξεις, μικρότερης βαρύτητας εκείνων  για τις οποίες 
δικαιολογείται η προσωρινή κράτηση (προφυλάκιση),ώστε να  περιορίζεται η κίνησή του και να  
ελέγχεται  η αξιόποινη συμπεριφορά του.
Η  οργάνωση των Δικαστηρίων και η αντιμετώπιση της  βραδύτητας εκδίκασης σοβαρών ποινικών 
αδικημάτων πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα για  την αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου  
συστήματος που αποτελεί παθογένεια  στην  διαδικασία απονομής της  δικαιοσύνης.
Όσον  αφορά την πρόληψη, σημαντική είναι η ευθύνη της  Αστυνομίας για συνεχή και εμφανή  
παρουσία στην πόλη και στην ύπαιθρο, τακτικούς ελέγχους υπόπτων, σοβαρή εκπαίδευση, οργάνωση 
και αποτελεσματικότητα του  μαχίμου προσωπικού της και την εμπέδωση  του  αισθήματος ασφαλείας 
των πολιτών.
Δεν  είναι δυνατόν οι κακοποιοί να υπερέχουν, σε  εξοπλισμό και μέσα, των εντεταλμένων -για την 
αντιμετώπισή τους  και την επιβολή της έννομης τάξης –αστυνομικών  υπαλλήλων.
Η πολιτεία οφείλει , να ενισχύσει και να συμπαρασταθεί στην Ελληνική Αστυνομία με κάθε  τρόπο , μέσον 
και κόστος, στον αγώνα της για πάταξη  της εγκληματικότητας, που στην πραγματικότητα είναι αγώνας 
προάσπισης του  υψίστης αξίας  κοινωνικού αγαθού της δημόσιας τάξης και ασφάλειας των πολιτών.
Λάρισα,26 Μαρτίου 2012

ANEKΔΟΤΟ
- Κύριε, βγείτε από το αμάξι. Τί έχει μέσα το    
μπουκάλι; 
- Νερό.  
- Κύριε, αυτό είναι κρασί. 
- Τί; Χριστέ μου, το έκανες το θαύμα σου και 
πάλι.

ΣΟΦΑ  ΛΟΓΙΑ:
Να  είσαι  καλός  με  τους  ανθρώπους
όταν  ανεβαίνεις,
γιατί  θα  τους  ξανασυναντήσεις
όταν  κατεβαίνεις.
Wilson  Mizner  ( 1876 - 1913 )
Αμερικανός  θεατρικός  συγγραφέας.
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Αντιπρόεδρος Τ.Δ. IPA  Νομού Θεσσαλονίκης
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Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Μικρές αλλαγές στην καθημερινή ζωή σας μπορεί να φέρουν μεγάλες αλλαγές στην υγεία σας, όπως 
δείχνουν νέες μεγάλες έρευνες. Ο αναπληρωτής καθηγητής Καρδιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών 
Χρήστος Πίτσαβος, ο αναπληρωτής καθηγητής Ορθοπεδικής του Πανεπιστημίου Αθηνών Νίκος 
Παπαϊωάννου και ο καθηγητής Προληπτικής Ιατρικής και Διατροφής του Πανεπιστημίου Κρήτης Αντώνης 
Καφάτος, δίνουν πρακτικές συμβουλές για να αλλάξετε με ανώδυνο τρόπο (χωρίς να το καταλάβετε) το 
προφίλ της υγείας σας.
Αφαιρέστε ένα γραμμάριο αλάτι την ημέρα από το φαγητό σας! Μεγάλη έρευνα από τα Πανεπιστήμια 
της Οξφόρδης και του Λίβερπουλ, η οποία παρουσιάστηκε πρόσφατα στο ετήσιο συνέδριο της 
Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας στο Σαν Φραντσίσκο, έδειξε ότι περισσότερες από 21.000 ζωές 
στη Βρετανία θα σώζονταν κάθε χρόνο από τη στεφανιαία νόσο αν οι κάτοικοί της έτρωγαν μόνο ένα 
γραμμάριο λιγότερο αλάτι την ημέρα, προσέθεταν ένα φρούτο στην καθημερινή διατροφή τους και 
αντικαθιστούσαν το 1% της προσλαμβανόμενης ενέργειας από κορεσμένα λίπη (ζωικά) ή τρανς λίπη 
(υδρογονωμένα) με ακόρεστα (φυτικά).
Να θυμάστε ότι με κάθε αναποδογύρισμα της μέσης αλατιέρας πέφτει στο φαγητό ποσότητα αλατιού 
έως μισό γραμμάριο, ενώ κάθε κουταλάκι του γλυκού αλάτι είναι περίπου 5 γραμμάρια.
Αντικαταστήστε τα μυτερά παπούτσια με στρογγυλά ή τετράγωνα. Οι καλύτεροι πελάτες των 
ορθοπεδικών γιατρών είναι οι γυναίκες που φορούν μυτερά παπούτσια! «Τα παπούτσια με τριγωνική 
μύτη παραμορφώνουν τα δάκτυλα και προκαλούν στις γυναίκες τα επώδυνα κότσια (την παραμόρφωση 
του μεγάλου βλαισού δακτύλου)», τονίζει ο κ. Παπαϊωάννου.
Να φοράτε αντιηλιακό και τον χειμώνα ή τις συννεφιασμένες ημέρες «Τα αντιηλιακά δεν είναι μόνο 
για το καλοκαίρι και την ηλιοφάνεια», υπογραμμίζει ο δερματολόγος δρ Νικ Λόουι, σύμβουλος στο 
Νοσοκομείο University College στο Λονδίνο. «Η UVA ακτινοβολία, ο ύπουλος εχθρός του δέρματος, είναι 
παρούσα όλο τον χρόνο και διαπερνά σύννεφα και γυαλιά. Γι' αυτό, να φοράτε κάθε μέρα αντιηλιακό 
(που θα καλύπτει την UVA ακτινοβολία), τον χειμώνα με δείκτη προστασίας 15 και το καλοκαίρι με δείκτη 
προστασίας 30».
Να τρώτε τροφές με διάφορα χρώματα. Κάθε χρώμα αντιπροσωπεύει διαφορετικές αντιοξειδωτικές 
ουσίες που θωρακίζουν την υγεία, καθώς και θρεπτικά συστατικά που δρουν συνεργικά με άλλα. Για 
παράδειγμα, η βιταμίνη C από τα φρούτα ενισχύει την απορρόφηση του σιδήρου από τα πράσινα 
φυλλώδη λαχανικά όπως το σπανάκι. Καθημερινά, λοιπόν, σκεφθείτε αν φάγατε κάτι πράσινο, κάτι 
πορτοκαλί και κάτι κόκκινο.
Μειώστε τις ημερήσιες θερμίδες σας κατά 250 την ημέρα. Θα χάνετε ένα περιττό κιλό τον μήνα, απλώς 
αφαιρώντας από τη διατροφή σας π.χ. ένα ντόνατς (218 θερμίδες) ή μισή σοκολάτα γάλακτος (265 
θερμίδες) ή μια γκοφρέτα (203 θερμίδες) ή δύο αναψυκτικά (129 θερμίδες το ένα) ή αλλάζοντας τα δύο 
πλήρη γαλακτοκομικά γιαούρτια (212 θερμίδες το απλό και 230 το στραγγιστό) με άπαχα (82 θερμίδες 
το ένα) ή αντικαθιστώντας την τυρόπιτα στο κολατσιό (280 θερμίδες) με ένα μήλο (71 θερμίδες) ή 
ένα αχλάδι (49 θερμίδες) ή ένα ροδάκινο (66 θερμίδες) ή 20 κεράσια (24 θερμίδες) ή 10 φράουλες (27 
θερμίδες). «
Ελάττωση του σωματικού βάρους κατά 5 κιλά μπορεί να ελαττώσει την κακή χοληστερόλη (LDL) κατά 
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περίπου 5%-8%, ενώ για κάθε κιλό που χάνετε αυξάνεται η καλή χοληστερόλη (HDL) κατά 0,35 μονάδες», 
λέει ο κ. Πίτσαβος. «Επιπλέον, η βελτίωση του Δείκτη Μάζας Σώματος και η απόκτηση του ιδανικού 
(για το ύψος και τις σωματικές δραστηριότητες κάθε ατόμου) βάρους επαναφέρει τη συστολική και τη 
διαστολική πίεση στα φυσιολογικά επίπεδα».
Μη φοράτε τελείως ίσια παπούτσια. «Μια μικρή ανύψωση (τακούνι 1,5 - 3 εκατοστά) είναι απαραίτητη 
για τη στατική του σώματος», λέει ο κ. Παπαϊωάννου. «Έτσι, κατανέμεται το βάρος του σώματος σε όλη 
την επιφάνεια του πέλματος και όχι μόνο στις φτέρνες και δεν ταλαιπωρείται η μέση σας».
Μην τρώτε «ένα και καλό» γεύμα την ημέρα. «Τα γεύματά μας κατά τη διάρκεια μίας ημέρας δεν πρέπει να 
υπερβαίνουν συνολικά τα πέντε ή να είναι λιγότερα από τρία, για τη σωστή λειτουργία του μεταβολισμού 
μας», εξηγεί ο κ. Πίτσαβος. «Να τρώτε τρία κύρια γεύματα (πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό) και δύο 
μικρότερα στα μεσοδιαστήματα (κατά προτίμηση ένα φρούτο ή ένα γιαούρτι)». Μοιράστε λοιπόν το 
φαγητό της ημέρας, για να έχετε ομοιόμορφη απελευθέρωση της γλυκόζης στο αίμα και επομένως 
αύξηση της σωματικής και διανοητικής αντοχής και αποφυγή της υπνηλίας.
Να δουλεύετε στη σωστή εργονομική θέση. Η κακή στάση μπροστά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή 
καταπονεί τον αυχένα, τη σπονδυλική στήλη και τους καρπούς, με αποτέλεσμα να προκαλούνται πόνοι 
στη μέση και τον σβέρκο και φλεγμονές. «Η οθόνη πρέπει να είναι στο ύψος των ματιών για να μη 
σκύβετε», συμβουλεύει ο κ. Παπαϊωάννου. «Κάτω από τον καρπό πρέπει να υπάρχει ένα μαξιλαράκι 
(pad), για να μην προκαλούνται τενοντίτιδες. Η ράχη πρέπει να στηρίζεται καλά στην καρέκλα. Η καρέκλα 
πρέπει να είναι περιστρεφόμενη, ώστε να μη στρέφουμε το σώμα μας προς την οθόνη».
Κάνετε ασκήσεις ενώ βλέπετε τηλεόραση. Καθώς βλέπετε τηλεόραση στο τέλος της ημέρας, ξαπλώστε 
στο χαλί για διατάσεις του κορμού (πολύ ανακουφιστικές μετά την καθιστική δουλειά στο
γραφείο) και μερικές ασκήσεις κοιλιακών μυών (για να κρατούν καλά τη μέση και την πλάτη), οι οποίοι 
δεν γυμνάζονται με τις καθημερινές εργασίες. Μπορείτε επίσης να κάνετε μερικές ασκήσεις με μπάλα 
γυμναστικής, είτε πατώντας τα πόδια στο πάτωμα και τεντώνοντας προσεκτικά την πλάτη στην επιφάνειά 
της είτε κάνοντας κυκλικές κινήσεις με τους γοφούς ενώ κάθεστε πάνω στην μπάλα.
Άλλη ιδέα είναι να κάθεστε όρθιος στο ένα πόδι για ένα λεπτό (κάνοντας εναλλαγή με το άλλο πόδι την 
επόμενη φορά) ενώ πλένετε τα δόντια σας, είναι καλή άσκηση ισορροπίας.
Να τρώτε 5-6 καρύδια την ημέρα. «Σας δίνουν την επαρκή ποσότητα των ω-3 λιπαρών οξέων (α-λινολεϊκού 
οξέος) για πρόληψη του εμφράγματος του μυοκαρδίου και των εγκεφαλικών επεισοδίων», εξηγεί ο κ. 
Καφάτος.
Να πλένετε τα χέρια σας μόλις μπείτε στο σπίτι. «Πολλοί ιοί μπορεί να περάσουν πολύ εύκολα από τα 
χέρια σας στον οργανισμό σας. Έτσι, το χερούλι της πόρτας του δημόσιου κτιρίου ή οι χειρολαβές στο 
Μετρό είναι το χειρότερο πράγμα που μπορείτε να πιάσετε», λέει ο καθηγητής Ρον Εκλις, διευθυντής του 
Κέντρου Κοινού Κρυολογήματος στο Πανεπιστήμιο του Κάρντιφ.
«Προσπαθώ πάντα να έχω τα χέρια στην τσέπη μου ή να διαβάζω στο τρένο ένα βιβλίο και όταν γυρνώ 
στο σπίτι πλένω τα χέρια μου με πολύ σαπούνι καιζεστό νερό, τραγουδώντας το «Happy Birthday» από 
την αρχή έως το τέλος, ώστε να είμαι βέβαιος ότι έκανα επαρκές πλύσιμο.
«Προσέξτε, επίσης, αν είστε κουρασμένοι, να μην τρίψετε τα μάτια σας με άπλυτα χέρια, είναι ένα σημείο 
εισόδου για κάθε ιό», προσθέτει.
Μην πίνετε πάνω από 2 φλιτζάνια καφέ την ημέρα. «Κατά προτίμηση, ο καφές να είναι φίλτρου ή 
ελληνικός», συνιστά ο κ. Πίτσαβος. «Η κατάχρηση στην κατανάλωση καφέ αυξάνει την αρτηριακή πίεση 
και αυτή, τον κίνδυνο για έμφραγμα και εγκεφαλικό επεισόδιο».
Μη μιλάτε για δουλειές και προβλήματα όταν βγαίνετε για ψυχαγωγία. Το χειρότερο που μπορείτε να 
κάνετε όταν βγαίνετε για διασκέδαση είναι να μιλάτε για προβλήματα, σύμφωνα με την καθηγήτρια 
Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Λάνκαστερ Κάρι Κούπερ. «Νομίζετε ότι κάτι κάνετε για το πρόβλημά 
σας, αλλά στην πραγματικότητα δεν κάνετε τίποτα», λέει. «Αντίθετα, ένας καφές ή μια βόλτα με ένα φίλο 
χωρίς δυσάρεστες συζητήσεις είναι η καλύτερη στρατηγική για να αντιμετωπίσετε το στρες».
Προσθέστε ένα ποτηράκι κόκκινο κρασί στο καθημερινό γεύμα σας. Ή μοιράστε το σε δύο κύρια 
γεύματα της ημέρας. «Η κατανάλωση αλκοόλ καθημερινά και σε μικρές ποσότητες (1-2 μικρά ποτήρια) 
έχει αποδειχθεί ότι δρα προστατευτικά και βελτιώνει τη λειτουργία της καρδιάς και όλων των αγγείων», 
λέει ο κ. Πίτσαβος. «Ιδιαίτερα το κόκκινο κρασί είναι πλούσιο σε αντιοξειδωτικές ουσίες».
Μην παρακοιμάστε τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες. Πολλές ημικρανίες αναφέρονται και ως 
«πονοκέφαλοι του weekend», γιατί συχνά εμφανίζονται τα πρωινά του Σαββάτου ή της Κυριακής, 
σύμφωνα με τον δρα Αντριου Ντόουσον, κλινικό διευθυντή της Υπηρεσίας Πονοκεφάλων PCT στο Κεντ. 
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«Οι αλλαγές στο ωράριο του ύπνου έχουν θεαματικό αποτέλεσμα στον υποθάλαμο του εγκεφάλου 
και είναι υπεύθυνες για την ισορροπία των ορμονών, που μπορεί να πυροδοτήσουν πονοκεφάλους. 
Γι' αυτό, προσπαθήστε να έχετε το Σαββατοκύριακο περίπου το ίδιο ωράριο με τις καθημερινές και αν 
αισθάνεστε κουρασμένοι, να παίρνετε έναν υπνάκο το μεσημέρι».
Να κάνετε εντατική γυμναστική τρεις φορές την εβδομάδα επί 10 λεπτά. Σύμφωνα με μια έρευνα που 
δημοσιεύθηκε πρόσφατα στην επιθεώρηση «Journal of Physiology», η εναλλαγή σύντομων εκρήξεων 
έντονης άσκησης με μικρές περιόδους αδράνειας δίνει καλύτερα αποτελέσματα με λιγότερο χρόνο και 
κόπο.
«Κάνοντας εντατικά δέκα μονόλεπτα π.χ. στο ποδήλατο γυμναστικής και διακόπτοντας για ένα λεπτό, επί 
τρεις φορές την εβδομάδα, έχει τα ίδια αποτελέσματα για τους μυς με πολλές ώρες συμβατικής άσκησης 
η οποία δεν γίνεται το ίδιο εντατικά», δήλωσε ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μακ Μάστερ του Καναδά 
και επικεφαλής της έρευνας, Μάρτιν Γκιμπάλα.
Να αγοράζετε παπούτσια στο τέλος της ημέρας. «Επειδή τα πόδια πρήζονται κατά τη διάρκεια της 
ημέρας, το πρωινό μέγεθος συνήθως είναι διαφορετικό από το βραδινό και αν αγοράσετε παπούτσια το 
πρωί, αυτά θα ταλαιπωρήσουν τα πέλματά σας και θα παραμορφώσουν τα δάκτυλά σας», σημειώνει ο 
κ. Παπαϊωάννου.
Να αναπνέετε όπως τα μωρά. «Το στρες αθροίζεται, γι' αυτό βρείτε μικρά «παράθυρα χρόνου» κατά τη 
διάρκεια της ημέρας για να αποσυμπιέζεστε από το άγχος με λίγες καλές αναπνοές», λέει ο δρ Νιλ Σαχ, 
διευθυντής της βρετανικής Εταιρείας Διαχείρισης του Στρες.
«Το στρες προκαλεί μικρές αναπνοές που αφήνουν το διάφραγμα ακίνητο με αποτέλεσμα να κάνουν 
όλη τη δουλειά οι μύες του θώρακα. Ο μύες αυτοί γίνονται ολοένα στενότεροι και στο τέλος μιας ημέρας 
με έντονο στρες αισθάνεστε τους ώμους σας να έχουν φθάσει στα αυτιά σας».
Να παίρνετε λοιπόν βαθιές αναπνοές φανταζόμενοι μια μπάλα που φουσκώνει κάτω από την κοιλιά 
σας. Να κρατάτε την αναπνοή αυτή για 5 - 6 δευτερόλεπτα και να εκπνέετε αργά από τη μύτη. «Αν 
επαναλαμβάνετε τη διαδικασία δέκα φορές κάθε δύο ώρες θα αισθάνεστε διαφορετικός άνθρωπος στη 
δουλειά», λέει ο δρ Σαχ. «Το αποκαλώ αναπνοή μωρού, γιατί όλοι γεννιόμαστε με καλή αναπνοή».
Οι απόψεις του George Carlin's για τα γηρατειά. Έχετε αντιληφθεί ότι η μόνη περίοδος της ζωής μας που 
μας αρέσει να μεγαλώνουμε είναι όταν είμαστε παιδιά; Εάν είσαι κάτω των 10 ετών, είσαι
τόσο ενθουσιασμένος που μεγαλώνεις που σκέφτεσαι τμηματικά. «Πόσων ετών είσαι;», «Είμαι τέσσερα 
και μισό!» Ποτέ δεν είσαι τριάντα έξι και μισό. Είσαι τέσσερα και μισό, και περπατάς στα πέντε! Αυτό είναι 
το κλειδί.
Μπαίνεις στην εφηβεία, και τώρα κανείς δεν μπορεί να σε συγκρατήσει. Πηδάςστον επόμενο αριθμό, ή 
ακόμη και μερικούς αριθμούς μπροστά. «Πόσων ετών είσαι;» «Θα γίνω 16!» Μπορεί να είσαι 13, αλλά έ, 
θα γίνεις 16! Και τότε έρχεται η καλύτερη μέρα της ζωής σου! Γίνεσαι 21. Ακόμα και οι λέξεις ακούγονται 
σαν ιεροτελεστία. ΓΙΝΕΣΑΙ 21... ΝΑΙΙΙΙΙΙΙ !!!
Αλλά τότε περνάς στα 30. Ωωωω, τι έγινε εδώ; Ακούγεσαι σαν χαλασμένο γάλα!
Αυτός ΠΕΡΑΣΕ, έπρεπε να τον πετάξουμε. Δεν έχει πλάκα πια, είσαι απλά ένας ξινισμένος λουκουμάς.
Τι πάει στραβά; Τί άλλαξε; ΓΙΝΕΣΑΙ 21, ΠΕΡΝΑΣ στα 30, και τότε ΠΕΡΠΑΤΑΣ στα 40. Ουάου! Πάτα φρένο, 
όλα σου ξεγλιστρούν. Πριν να το καταλάβεις, ΦΘΑΝΕΙΣ τα 50 και τα όνειρά σου χάνονται...
Αλλά, για περίμενε!!!ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΝΕΙΣ ΩΣ τα 60. Δεν πίστευες ότι θα τα έφθανες! Οπότε ΓΙΝΕΣΑΙ 21, 
ΠΕΡΝΑΣ στα 30, ΠΕΡΠΑΤΑΣ στα 40, ΦΘΑΝΕΙΣ τα 50 και ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΝΕΙΣ ΩΣ τα 60. Έχεις αναπτύξει τόσο 
μεγάλη ταχύτητα που ΧΤΥΠΑΣ τα 70!
Μετά απ' αυτό, η κατάσταση είναι μέρα με τη μέρα. ΧΤΥΠΑΣ την Τετάρτη!
Μπαίνεις στα 80 και κάθε μέρα είναι ένας πλήρης κύκλος. ΧΤΥΠΑΣ το γεύμα. ΠΕΡΝΑΣ στις 4:30. ΦΘΑΝΕΙΣ 
την ώρα του ύπνου. Και δεν τελειώνει εκεί...
Στα 90 σου, αρχίζεις να οπισθοδρομείς. «Ήμουν ΜΟΛΙΣ 92». Και τότε κάτι παράξενο συμβαίνει. Εάν 
καταφέρεις να ξεπεράσεις τα 100, ξαναγίνεσαι μικρό παιδί. «Είμαι 100 και μισό!». Μακάρι να φθάσετε 
όλοι στα υγιή 100 και μισό!!

ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΤΕ ΝΕΟΙ
1. Πετάξτε τους ασήμαντους αριθμούς. Αυτό συμπεριλαμβάνει την ηλικία, το βάρος και το ύψος. Αφήστε 
τους γιατρούς να νοιάζονται γι' αυτά. Γι' αυτό τους πληρώνετε άλλωστε.
2. Κρατήστε μόνον τους ευχάριστους φίλους. Οι γκρινιάρηδες σας ρίχνουν.
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Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα

3. Να μαθαίνετε συνεχώς! Μάθετε περισσότερα για τους υπολογιστές, τις τέχνες, την κηπουρική, 
οτιδήποτε, ακόμη και για το ραδιόφωνο. Να μην αφήνετε ποτέ τον εγκέφαλο ανενεργό. «Ένα ανενεργό 
μυαλό είναι το εργαστήρι του Διαβόλου». Και το επίθετο του διαβόλου είναι Αλτζχάιμερ.
4. Απολαύστε τα απλά πράγματα.
5. Γελάτε συχνά, διαρκώς και δυνατά. Γελάστε μέχρι να σας κοπεί η ανάσα.
6. Τα δάκρυα τυχαίνουν... Υπομείνετε, πενθήστε, και προχωρήστε παραπέρα. Το μόνο άτομο, που μένει 
μαζί μας για ολόκληρη τη ζωή μας είναι ο εαυτός μας. Να είστε ΖΩΝΤΑΝΟΙ ενόσω είστε εν ζωή.
7. Περιβάλλετε τον εαυτό σας με ό,τι αγαπάτε, είτε είναι η οικογένεια, τα κατοικίδια, η μουσική, τα φυτά, 
τα ενδιαφέροντά σας, οτιδήποτε. Το σπίτι σας είναι το καταφύγιό σας.
8. Να τιμάτε την υγεία σας: Άν είναι καλή, διατηρήστε την. Εάν είναι ασταθής, βελτιώστε την. Εάν είναι 
πέραν της βελτιώσεως, ζητήστε βοήθεια.
9. Μην κάνετε βόλτες στην ενοχή. Κάντε μια βόλτα στα μαγαζιά, ακόμη και στον διπλανό νομό ή σε μια 
ξένη χώρα αλλά ΜΗΝ πηγαίνετε εκεί που βρίσκεται η ενοχή.
10. Πείτε στους ανθρώπους που αγαπάτε ότι τους αγαπάτε, σε κάθε ευκαιρία.
ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ: Η ζωή δε μετριέται από τον αριθμό των αναπνοών που παίρνουμε, αλλά 
από τις στιγμές που μας κόβουν την ανάσα.

ΘΕΜΑ: “Συγχαρητήριο μήνυμα στο νεοεκλεγέν Δ.Σ. της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων 
Νομού Καβάλας - Μέλος της ΠΟΑΣΥ ”.
Αγαπητοί μας φίλοι, συνάδελφοι και μέλη της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών.
Με την ευκαιρία της εκλογής σας, της συγκρότησης σε σώμα και ανάληψης των καθηκόντων σας στο 
νέο διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Καβάλας, 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 σωματείου 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.  SERVO PER AMIKECO - «Υπηρετώ δια της φιλίας»
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Ο Πρόεδρος                                     Ο Γεν. Γραμματέας
Γεώργιος ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗΣ               Θεμιστοκλής ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 
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Την 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 πραγματοποιήθηκε στο Α.Τ Αγίου Κηρύκου η καθιερωμένη κοπή Βασιλόπιτας από τους εκπροσώπους 
της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Σάμου όπως κάθε χρόνο. Πριν την κοπή της πίτας ετέθησαν υπ' όψιν των εκπροσώπων 
ζητήματα που απασχολούν το Αστυνομικό Προσωπικό τόσο σε τοπικό όσο και σε Πανελλαδικό επίπεδο.
Δόθηκαν απαντήσεις από τους εκπροσώπους τονίζοντας ότι η συμμετοχή των συναδέλφων στην επίλυση των προβλημάτων 
κρίνεται επιτακτική. Κλείνοντας ο Πρόεδρος της Ε.Α.Υ.Ν Σάμου κ. ΛΙΟΚΑΥΤΟΣ Θωμάς εξήρε την προσφορά των Συναδέλφων 
της Ικαρίας που παρόλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις του στο ακέραιο.
Στην πολλή ωραία αυτή εκδήλωση παρευρέθη και ο πρόεδρος της Τ.Δ ΙΡΑ ΣΑΜΟΥ Διεθνής Ένωσης Αστυνομικών κ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ 
Γεώργιος ο οποίος εξήρε το έργο  της Ε.Α.Υ.Ν Σάμου, των συναδέλφων της ΙΚΑΡΙΑΣ και του Διοικητή τους κ. ΛΟΥΚΟ Δημήτριο 
και τους ευχήθηκε χρόνια πολλά, υγεία στης οικογένειές τους, καθώς επαγγελματικές και προσωπικές επιτυχίες.
Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης υπήρχε μπουφές με αναψυκτικά και στην συνέχεια σε ταβέρνα της περιοχής  οι εκπρόσωποι 
της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Σάμου παρέθεσαν γεύμα στους συναδέλφους της ΙΚΑΡΙΑΣ. 

Κοπή Βασιλόπιτας της Ένωσης 
Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Σάμου στο 

Α.Τ.  Αγίου Κηρύκου ΙΚΑΡΙΑΣ
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 Η ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ I.P.A. ΠΑΦΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 
ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Εκδρομή στην Θεσσαλονίκη, πραγματοποιούν από σήμερα 23 Μαϊου 2012, τριάντα πέντε (35) συνάδελφοι 
από την Πάφο Κύπρου. Οι εκδρομείς συνοδεύονται από τον Πρόεδρο της Τοπικής Διοίκησης I.P.A. 
Πάφου κ. ΚΟΝΙΩΤΗ Σπύρο. Οι εκδρομείς εκτός από την Θεσσαλονίκη, θα επισκεφτούν την Χαλκιδική 
και τα Ιωάννινα. Ο Πρόεδρος της Τ.Δ. I.P.A. Θεσσαλονίκης κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας, μαζί με τον Υπ. Δημοσίων 
Σχέσεων κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗ Χριστόδουλο, συνάντησαν τους εκδρομείς στους οποίους ευχήθηκαν να 
έχουν μια ευχάριστη παραμονή στην μητέρα Ελλάδα και μετά από μία εκτενή συζήτηση για διάφορα 
θέματα, με τον Πρόεδρο της I.P.A. Πάφου, αντάλλαξαν διάφορα αναμνηστικά δώρα.

Αριστερά, ο Πρόεδρος της I.P.A. Πάφου Κύπρου κ. ΚΟΝΙΩΤΗΣ Σπύρος με την σύζυγό του Αντιγόνη και 
δεξιά ο Πρόεδρος της I.P.A. Θεσσαλονίκης κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας, με τον Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων 
της I.P.A. Θεσσαλονίκης κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗ Χριστόδουλο.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ (I.P.A.) 
ΧΑΝΙΩΝ
“Συγχαρητήριο μήνυμα στο νεοεκλεγέν Δ.Σ. της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Χανίων-
Μέλος της ΠΟΑΣΥ ”
Κε Πρόεδρε (ΖΕΡΒΟΣ Ιωάννης) . Αξιότιμε φίλε Γιάννη.
Αγαπητοί μας φίλοι ,συνεργάτες και μέλη της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών,
Με την ευκαιρία της εκλογής σας , της συγκρότησης σε σώμα και ανάληψης των καθηκόντων σας 
στο νέο διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Χανίων, 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 σωματείο μας, σε μια δύσκολη ομολογουμένως περίοδο για τους εγγεγραμμένους 
συναδέλφους , αλλά και για το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας γενικά.
Οι ευχές μας και η εκτίμηση μας θα είναι συμπαραστάτης σε κάθε σας ενέργεια προώθησης των κοινών 
μας στόχων.                SERVO PER AMIKECO - «Υπηρετώ δια της φιλίας»
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος – Περράκης Ιωάννης                   Ο Γενικός Γραμματέας – Λεβεντάκης Δημήτριος
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ΑΙΩΝΙΕΣ ΑΠΟΡΙΕΣ

ΑΝΕΚΔΟΤΟ
- Γιατρέ, βλέπω μπλε και πράσινους κόκκους…
- Οφθαλμίατρο, έχετε δει ;
- Όχι ! Μόνο μπλε και πράσινους κόκκους…

Κάντε  κλικ  στο. www.ipathessaloniki.gr

Τα περδίκια δεν αρρωσταίνουν ποτέ;
Που είναι ο Βρόντος;
Έχει γίνει ποτέ αγώνας αυτοκινήτων στην Πέτρου Ράλυ;
Ο μπεκρή μεζές ανιχνεύεται στο αλκοτέστ;
Τελικά τι χρώμα έχουν τα χρωμοσώματα;
Πόσο καλή φρούρηση έχουν πια αυτά τα πράσα και τους πιάνουν όλους εκεί;
Γιατί το λένε λευκό κρασί αφού είναι κίτρινο;
Αφού ο στρατιώτης είναι άγνωστος πως ξέρουμε ότι είναι Έλληνας;
Πόσοι κούκοι φέρνουν την άνοιξη.
Η Αίγινα στα αγγλικά δεν θα έπρεπε να λέγεται I became;
Τι ακριβώς σιχαίνεται ο Μίκυ Μάους και φοράει γάντια;
Αυτό το διαφανές περιτύλιγμα με τις φουσκάλες που κάνουν  τσούκου-τσούκου και κάθονται όλοι και τις 
σπάνε σαν υπνωτισμένοι, ξέρει κανείς πώς λέγεται με μία λέξη;
Με ποιόν ακριβώς μπορεί να έχει κόντρα, ένα πλακέ;
Γιατί τα λένε meeting αφού όσοι συμμετέχουν γνωρίζονται ήδη;
Αυτός που έγραψε το στίχο "Σαν την παπαρούνα μοιάζεις, όλο χρώματα αλλάζεις", τι ακριβώς είχε 
πάρει;
Πότε προλαβαίνουν οι Ιατρο-δικαστές, να σπουδάσουν και Ιατρική και Νομικά;
Πώς γίνεται και κάθε χρόνο καίγεται πάντα ο "τελευταίος πνεύμονας πρασίνου";
Είναι φυσιολογικό να υπάρχει τμήμα αισθητικής προσώπου στο ΙΕΚ "ΑΚΜΗ";
Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν αρχαίους Έλληνες;
Οι γιατροί που τρώνε ένα μήλο την ημέρα είναι μαζόχες;
Γιατί λέμε 'κοιμάται σαν μωρό', όταν τα μωρά ξυπνάνε κάθε δύο ώρες;
Γιατί τις λέμε ατομικές βόμβες αφού σκοτώνουν πολλούς;
Γιατί λέγονται πολύ-θρόνες αφού κάθεται μόνο ένας;
Τι μέγεθος πρέπει να αποκτήσει το σαγανάκι για να πάψει να αναφέρεται με υποκοριστικό;
Υπάρχει επιστημονική εξήγηση γιατί το παρδαλό κατσίκι έχει μεγαλύτερη αίσθηση του χιούμορ από τα 
υπόλοιπα μονόχρωμα;
Tο @ σε τι ακριβώς μοιάζει με το παπάκι;
Ο Κουτρούλης πόσους προσκεκλημένους έχει τελικά στο γάμο του;
Υπάρχει κάποιος ψυχοπαθής που δημιουργεί συστηματικά λάκκους στις φάβες;
Γιατί όταν οι τράπεζες στέλνουν τελευταία ειδοποίηση για μια δόση, στη συνέχεια αθετούν την υπόσχεσή 
τους  και ξανα-ασχολούνται μαζί μας;
Οι επιγραφές που λένε πως 'επιτρέπουν την είσοδο μόνο σε σκυλιά που οδηγούν τυφλούς', περιμένουν 
να διαβαστούν από τα σκυλιά ή από τους τυφλούς;
Από τι υλικό είναι φτιαγμένο το πελεκούδι και καίγεται συνέχεια;
Τι σημαίνει επιτέλους το Ζαβαρακατρανέμια;
Η λέξη "Αμφιλοχίας" κρύβει κάποιο σεξουαλικό υπονοούμενο;
Υπάρχει λογική απάντηση στην ερώτηση "Γύρισες";
Τι σημαίνει κάθομαι όρθιος;
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Όλη η τροπολογία για τη ρύθμιση 
οφειλών του Μ.Τ.Σ.

Σε βάθος 15 ετίας ρυθμίζονται οι οφειλές του ΜΤΣ, 
σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΕΘΑ. Σύμφωνα με 
την ανακοίνωση: Με αφορμή την υπερψήφιση 
από το Κοινοβούλιο τροπολογίας για την ρύθμιση 
των οφειλών του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, 
υπογραμμίζεται ότι η πολιτική ηγεσία του 
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας παραμένει σταθερά 
προσανατολισμένη προς την κατεύθυνση της 
εξασφάλισης της βιωσιμότητας των Μετοχικών 
Ταμείων του Στρατού (ΜΤΣ), του Ναυτικού (ΜΤΝ) 
και της Αεροπορίας (ΜΤΑ). 
Κατόπιν συγκεκριμένων οδηγιών του Υπουργού 
Εθνικής Άμυνας, κ. Δημήτρη Αβραμόπουλου, ο

Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, κ. Κωνσταντίνος Σπηλιόπουλος, σε συνεργασία με τον Υπουργό 
Οικονομικών, κ. Ευάγγελο Βενιζέλο και τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, κ. Φίλιππο Σαχινίδη, 
διαμόρφωσαν και έφεραν προς ψήφιση τροπολογία για την ρύθμιση των οφειλών του ΜΤΣ, σύμφωνα 
με την οποία: 
(α) είναι πλέον δυνατή η καταβολή από το Υπουργείο Οικονομικών του μερίσματος α΄ τριμήνου 2012 σε 
όλους τους δικαιούχους σε βάρος του λογαριασμού του Δημοσίου Νο 200 «ΕΔ Συγκέντρωση Εισπράξεων 
και Πληρωμών», χωρίς προηγούμενη πίστωσή του από το ΜΤΣ.  
(β) ρυθμίζονται οι οφειλές του ΜΤΣ προς το Υπουργείο Οικονομικών σε βάθος 15ετίας ως εξής 
i)    κατά τα έτη 2013 έως 2015 ποσό 5 εκατ. ΕΥΡΩ ετησίως
ii)   κατά τα έτη 2016 έως 2020 ποσό 8 εκατ. ΕΥΡΩ ετησίως
iii)  κατά τα έτη 2021 έως 2025 ποσό 17 εκατ. ΕΥΡΩ ετησίως
iv)  κατά τα έτη 2026 και 2027 το ½ του εναπομείναντος ποσού ετησίως. 
Η εξόφληση πραγματοποιείται με παρακράτηση των ετήσιων ποσών από τις μηνιαίες υπέρ ΜΤΣ εισφορές 
επί της μισθοδοσίας των εν ενεργεία υπαλλήλων. 
Με την ρύθμιση αυτή, παίρνουν βαθιά ανάσα πάνω από 60 χιλιάδες μερισματούχοι του Στρατού Ξηράς 
και της ΕΛ. ΑΣ., καθώς και περισσότεροι από 80.000 μέτοχοι του Ταμείου. 
Είναι αυτονόητο ότι η προσπάθεια για την εξυγίανση των Μετοχικών Ταμείων των Ενόπλων Δυνάμεων 
δεν σταματά μόνον στις ρυθμίσεις των οφειλών του παρελθόντος, αλλά συνεχίζεται με σκοπό την 
διασφάλιση ενός καλύτερου μέλλοντος και πάντοτε με προσήλωση στις αρχές της διαφάνειας και της 
χρηστής διαχείρισης του δημοσίου χρήματος και των εισφορών των δικαιούχων.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ - ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΞΑΝΘΗΣ 
ΝΕΣΤΟΥ 2Α - ΤΗΛ. : 2541084124  - ΦΑΧ : 2541084122
SITE : Ι.Ρ.Α. XANTHI                  ΞΑΝΘΗ 06/04/2012            ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 09/2012
                                         
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο πρόεδρος και τα μέλη του Δ/Σ της Τ/Δ  Ι.Ρ.Α. ΞΑΝΘΗΣ ευχαριστούν δημόσια τον πρόεδρο και το 
διοικητικό συμβούλιο του Εθνικού τμήματος της Διεθνής Ένωσης Αστυνομικών 
για την απόφαση τους να στηρίξουν οικονομικά την Τ/Δ ΞΑΝΘΗΣ στην ανακαίνιση των δύο γραφείων 
της. Σας διαβεβαιώνουμε ότι με την κίνησή σας μας δίνετε ώθηση για περισσότερη δουλειά και να 
είστε σίγουροι ότι κάνουμε τα πάντα για να πάει η ένωση μας ακόμα ποιο μπροστά.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                       Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ                                                     ΚΑΤΣΑΡΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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19 ΜΑΪΟΥ – ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ 
ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ
Ο Σύλλογος Ποντίων Ξάνθης… θυμάται!
Με την διοργάνωση πανηγυρικής τελετής αφιερωμένη στην ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας των 
Ποντίων που πραγματοποιήθηκε από τον Σύλλογο Ποντίων Ξάνθης το πρωί του Σαββάτου 19 Μαΐου 
στην πλατεία Ελευθερίας της πόλης, κάτω από την σκιά του μνημείου του Προσφυγικού Ελληνισμού, 
έκλεισε το τριήμερο αφιέρωμα του Συλλόγου Ποντίων Ξάνθης στην Γενοκτονία και τον Ξεριζωμό. 
Πλήθος κόσμου έδωσε το παρών στην εκδήλωση, με τον πρόεδρο του συλλόγου Ποντίων Ξάνθης 
κ-ο Θεόδωρο Ρωμανίδη να απευθύνει χαιρετισμό, την χορωδία του συλλόγου να αποδίδει ποντιακά 
τραγούδια αναμοχλεύοντας μνήμες, σκορπώντας συγκίνηση.  Ακολούθησε η ανάγνωση του ιστορικού 
της γενοκτονίας, ενώ παράλληλα ο Μητροπολίτης Ξάνθης κ.κ. Παντελεήμων τέλεσε μνημόσυνο.
Ο Πρόεδρος των ποντίων Σάμου Γιώργος ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ, συμμετέχοντας στις εκδηλώσεις μνήμης των 
353.000 θυμάτων της Γενοκτονίας των Ποντίων  κατέθεσε, στεφάνι στην πλατεία Ελευθερίας της πόλης 
κάτω από την σκιά του μνημείου του Προσφυγικού Ελληνισμού, αποτίνοντας φόρο τιμής στη μνήμη 
τους.
Σημειώνεται ότι η 19η Μαΐου έχει καθιερωθεί με ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής, 
το 1994, ως Ημέρα Μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων, που συντελέστηκε από τους Τούρκους το 
διάστημα από το 1916 έως το 1923.
Μετά το πέρας των εκδηλώσεων μνήμης, ο κ. Γιώργος ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ σε δήλωση του τόνισε πως «δεν 
πρόκειται για μια υπόθεση μνημόσυνου και μνήμης αλλά αποτελεί εθνική, ηθική και πολιτική δέσμευση 
και υποχρέωση για να επιτευχθεί η διεθνής αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου».
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ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΞΑΝΘΗΣ
Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ                               Ξάνθη 15 Μαϊου 2012

Την ημέρα εορτασμού της προστάτιδας της τ. 
Χωροφυλακής, Αγίας Ειρήνης, για τον λόγο αυτό 
τοποθετήθηκε εκκλησάκι, η Ένωση Αποστράτων 
Αστυνομικών Ξάνθης και η Συνδικαλιστική Κίνηση 
Αστυνομικών Ξάνθης, επέλεξαν για την τέλεση 
τρισάγιου υπέρ αναπαύσεως των ψυχών, 
των υπέρ πατρίδος πεσόντων Ξανθιωτών 
ανδρών της Ελληνικής Χωροφυλακής, το οποίο 
πραγματοποιήθηκε από τον Μητροπολίτη 
Ξάνθης κ.κ. Παντελεήμονα, στο χώρο του Ηρώου 
Πεσόντων, που βρίσκεται στο 6ο χιλ. παλαιάς 
Ε.Ο. Ξάνθης – Κομοτηνής, στα όρια των χωριών 
Κιμμέρια και Λευκόπετρα. 
Το παρόν έδωσαν οι πολιτικές – πολιτειακές - στρατιωτικές – αστυνομικές αρχές και πλήθος συνταξιούχων 
αλλά και πολιτών φίλων της Ελληνικής Αστυνομίας.
Σύντομους χαιρετισμούς απηύθυναν ο Μητροπολίτης Ξάνθης και ο πρόεδρος της Ένωσης κ. Θεοφάνης 
Καραμπιπέρης, ο οποίος έκανε μία σύντομη αναδρομή στην Ελληνική Χωροφυλακή από την ίδρυσή 
της (1833) έως το τέλος της πορείας της το 1984, τον λόγο για τον οποίο στήθηκε το μνημείο από την 
Ελληνική Κυβέρνηση πριν από πενήντα περίπου χρόνια προς τιμή, αφενός του Ανθυπασπιστή ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
Μιλτιάδη και του άνευ θητείας Χωροφύλακα ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Αθανασίου, οι οποίοι στις 11-2-1947 και 
περί ώρα 10.00΄ βρισκόταν ανάμεσα στο απόσπασμα Χωρ/κής δυνάμεως (25) ανδρών, το οποίο έπεσε 
στο σημείο αυτό, που ονομαζόταν «Μπουλτίστρα», σε ενέδρα από (100) συμμορίτες. Κατά τη συμπλοκή 
διάρκειας  δύο (2) ωρών σκοτώθηκαν οι παραπάνω δύο άνδρες και αφετέρου των τριάντα ενός (31) 
Ξανθιωτών Χωροφυλάκων, που έπεσαν υπέρ πατρίδος στον εμφύλιο πόλεμο την περίοδο 1946-1949, 
σε διάφορα μέρη της Ελλάδος και κατέληξε για την περηφάνια που αισθάνονται όλοι όσοι ανήκουν στην 
μεγάλη οικογένεια της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ και όχι μόνο και που βρίσκονται σήμερα στο σημείο 
για να τιμήσουν τους ήρωες  τους. Τέλος έδωσε ραντεβού του χρόνου, την πρώτη Κυριακή μετά της 11 
Φεβρουαρίου όποτε καθιερώνεται η ημέρα εορτασμού της επετείου. 
Στην συνέχεια έγιναν καταθέσεις στεφάνων από τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο των δύο 
Ενώσεων Αστυνομικών, από τον Βουλευτή Ξάνθης κ. Αλέξανδρο Κοντό, από τους Εκπροσώπους: 
του Στρατηγού Δ΄ΣΣ, Δήμων Ξάνθης και Αβδήρων, Αστυν. Δ)νσης, Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, 
από τον Πρόεδρο της Ένωσης Αποστράτων Αξ/κών Στρατού κ. Γεώργιο Γεωργιάδη, από τον Πρόεδρο 
της Τ.Δ. Σάμου της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών συνάδελφο κ. Γιώργο Αβραμίδη, τον πρόεδρο του 
Συνδέσμου Εφέδρων Αξ/κών κ. Θωμά Μίχογλου και την πρόεδρο του Συλλόγου Κυπρίων Ξάνθης κα 
Χατζηγεωργίου Ελένη. Η εκδήλωση έκλεισε με δεξίωση. 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΠΕΡΗΣ                                ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΖΗΣ
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ΕΝΩΣΗ   ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ  

ΕΝ  ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ 

ΝΟΜΟΥ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΡΙΘ. ΕΓΚΡ. ΠΡΩΤΟΔ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: 8634/2009

Προμηθέως 1 T.K.54627  τηλ.2310-553538   fax. 2310-553430
Τ.Κ.54627 Θεσσαλονίκη

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 004 / 2012                                       Θεσσαλονίκη 14 Mαϊου 2012 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ:  1. Περικοπές δώρων εορτών Χριστουγέννων – Πάσχα – Επιδόματος Αδείας.

                2. Κατάργηση δώρων εορτών και αδείας σε όσους είναι κάτω των 60 ετών.

                3. Περικοπές συντάξεων ν.3833/2010 και ν. 3845/2010            

ΣΧΕΤ:    Η από 19-01-2012 απόφαση Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου μας.

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Συνάδελφοι.

Όπως γνωρίζετε και από την Γενική Συνέλευση του Σωματείου μας, που έγινε στις 19-01-2012, στην 
οποία είχε προσκληθεί και παρέστη ο Δικηγόρος Θεσσαλονίκης κ. ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ Ιωάννης, είχε ανατεθεί 
από το Σωματείο και με ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση της Γενικής  Συνέλευσης της 19-01-2012, στον Δικηγόρο 
κ. ΜΙΣΑΗΛΙΔΗ, να ερευνηθεί τυχόν δυνατότητα των μελών μας, να προσφύγουν κατά του Ελληνικού 
Δημοσίου, σχετικά με τις ανωτέρω στα θέματα περικοπές των συντάξεων.
Ο Δικηγόρος κ. ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ Ιωάννης είχε συστήσει τότε στην Γενική Συνέλευση του Σωματείου να 
περιμένουμε, για τα θέματα αυτά, την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, στο οποίο ανώτατο 
Δικαστικό Όργανο, είχαν προσφύγει τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις μεταξύ των οποίων και 
η ΑΔΕΔΥ, ζητώντας την κατάργηση των σχετικών νόμων.
Όπως  ενημέρωσε το προεδρείο του Σωματείου μας, ο Δικηγόρος κ. ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ Ιωάννης, εξεδόθη 
(και μας την παρέδωσε) η υπ΄αριθ. 668/2012 Νομολογία – Απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου 
Επικρατείας, αποτελούμενη από 42 σελίδες και προεδρεύοντος του κ. ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΥ Παναγιώτη, σύμφωνα 
με το περιεχόμενο της οποίας απορρίπτεται η προσφυγή όλων των συνδικαλιστικών οργανώσεων για 
τις περικοπές των συντάξεων, με την αιτιολογία, ότι οι περικοπές αυτές έγιναν νόμιμα και σύμφωνα με 
την Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (Σ.Ε.Ε.), το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, το Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο, το Δημοσιονομικό έλλειμμα και το χρέος της Ελλάδος, την Προστασία της Εθνικής 
Οικονομίας, το Μνημόνιο Συνεννόησης, την σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης. Με τα δεδομένα που 
αναλύθηκαν εκτενώς κατά την συζήτηση της υποθέσεως, η θεσπισθείσα με τους νόμους 3833/2010 και 
3845/2010 περικοπή αποδοχών και επιδομάτων εργαζομένων στο Δημόσιο και τον ευρύτερο Δημόσιο 
τομέα και συνταξιοδοτικών παροχών αποτελεί τμήμα ενός ευρύτερου προγράμματος δημοσιονομικής 
προσαρμογής και προωθήσεως διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων της ελληνικής οικονομίας, το οποίο 
συνολικώς εφαρμοζόμενο, αποσκοπεί τόσο στην αντιμετώπιση της κατά την εκτίμηση του νομοθέτη 
άμεσης ανάγκης καλύψεως οικονομικών αναγκών της χώρας , όσο και η βελτίωση της μελλοντικής 
δημοσιονομικής και οικονομικής της καταστάσεως, δηλαδή στην εξυπηρέτηση των σκοπών, που 
συνιστούν κατ΄αρχήν σοβαρούς λόγους δημοσίου συμφέροντος και αποτελούν, ταυτοχρόνως, και 
σκοπούς κοινού ενδιαφέροντος των κρατών μελών της Ευρωζώνης, εν όψει της καθιερωμένης από τη 
νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως υποχρεώσεως δημοσιονομικής πειθαρχίας και διασφαλίσεως της 
σταθερότητας της ζώνης και του ευρώ στο σύνολό της.
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Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα

Από το επίτιμο Μέλος της Ένωσής 
μας και Πρόεδρο της I.P.A. Σάμου 
κ. ΑΒΡΑΜΙΔΗ Γεώργιο, μας 
εστάλη το ωραίο αυτό ποίημα, 
που έγραψε η ΒΑΣΙΛΙΚΗ η οποία 
είναι φίλη της I.P.A. και με χαρά το 
δημοσιεύουμε στην ιστοσελίδα 
μας.

Κάντε  κλικ  στο. www.ipathessaloniki.gr

<<ΑΠΑΝΕΜΟ ΛΙΜΑΝΙ>>

…για τη Σάμο

Και φόραγες στα πόδια σου
της θάλασσας κοχύλια.
Κι είχες στα δυο σου χείλια
αρμύρα και δροσιά.

Κι αρμένιζες στο πέλαγος
του έρωτα πυξίδα,
σαν φάρος και ελπίδα
που ‘ρχεται από μακριά.

Και έσκυψα και φίλησα
τα ακροδάχτυλά σου
κι άκουσα την καρδιά σου
σαν κύμα να χτυπά.

Κι ανέβηκα στον κόρφο σου,
απάνεμο λιμάνι,
φουρτούνα που δεν πιάνει
και ξέρει να αγαπά.

ΜΑΡΤΗΣ 2012, ΒΑΣΙΛΙΚΗ.

Συνάδελφοι.

Το Σωματείο μας, με αίσθημα ευθύνης απέναντι σε όλα τα μέλη μας, ερεύνησε κάθε δυνατότητα 
προσφυγής, και δυστυχώς τέτοια δυνατότητα δεν υπάρχει μετά την ανωτέρω απόφαση του Συμβουλίου 
της Επικρατείας.
Θα ήταν πολύ εύκολο, το Σωματείο μας, να προχωρήσει σε αγωγές κατά του Ελληνικού Δημοσίου, 
αγωγές που δεν θα είχαν καμιά τύχη και θα επιβάρυναν οικονομικά τα μέλη μας.
Σε κάθε περίπτωση το Σωματείο μας, θα παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις και θα προβεί στις απαραίτητες 
παραστάσεις και αποστολή εγγράφων προς αρμοδίους.

                                                             ΓΙΑ  ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο  Πρόεδρος                                                                             Ο Γενικός Γραμματέας           
ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ  Σωτήριος                                                         ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος                                       
τηλ. 6975 905031                                                                     τηλ. 6975 905020 



Κορμί γδυμένο, συ ξαγρυπνάς και θωρακίζεις κάθε Πόλη 
τους άσωτους υιούς περισυλλέγεις
με φωτοστέφανο από μπλε, ξορκίζονται οι διαβόλοι
και δωρητής οργάνων στο δίκαιο βωμό που προστατεύεις.
 
Σώμα απροστάτευτο , περιφρουρείς μ’ άτεχνα μέσα την ψυχή σου
και του ήλιου κάθε Πόλης τις αχτίδες τις στιλπνές υπηρετείς 
κατακραυγή , φορτίο βαρύ για τ’ άσπιλο κορμί σου 
της δίκαιας κρίσης των αιώνων πρεσβευτής.
 
Κι είν’ όλα μπλε, τους ουρανούς σου στόλισε ένα άστρο 
στους ώμους σου κειμήλια συλλέγεις, 
καρτερικά, στο φως των ελιγμών τους χτίζεις κάστρο 
στο θάνατο, το θάνατο αιώνιας αδικίας παγιδεύεις.
 
Όπλο πολέμου, στεναγμός, εις το ζερβό σου χέρι 
αθάνατος σταυρός ειρήνης γίνεται
θηρεύεις στον πολιτισμό, θανάσιμο απολίτιστο μαχαίρι 
και η ψυχή σου, στα άδυτα σκοτάδια, ως φως ξεχύνεται.
 
Ασπίδα ελπίδας, λεύκες και άσπρη πλάση 
άγγελοι, θεία κρίνα, τη στολή σου διαχέουν 
γητεύονται απ' τη λυγερή κορμοστασιά σου, ονείρου δάση 
στις φλέβες της ψυχής σου οι τέσσερις ελπίδες ρέουν.
 
Τριάντα τύραννοι, του 20ου αιώνα οι κλέφτες 
που σάπια όνειρα η σκιά τους αναβλύζει 
και την Ωραία Ελένη σου συκοφαντούν οι ψεύτες 
που η λήθη τους δεν ξέχασε να σε ξελησμονήσει.
 
Την κοιμωμένη Πόλη σου, με μύρα των Αγίων σου μαρτύρων εξαγνίζεις 
να ’χει καθάριο βλέμμα το κορμί της να λουστεί 
λησμονημένες δύσεις που φυλάκισες θυμίζεις
και στην καρδιά σου η αλήθεια και ο πόνος κείτεται ανοιχτό κελί.
 
Και τώρα θέλω να σε δω ξανά να βασιλεύεις 
κοράνι σου του ήλιου τη Βίβλο να κρατάς
στης γης τα "θέλω" τα μικρά, τα αιώνια "πρέπει" των θεών να μεθοδεύεις
Συ μεγαλόπρεπη ζωής μορφή, στεφάνι δάφνης να φοράς.
       
Τσεντούρου Δέσποινα-Σταματία {1998} Δικηγόρος, Ψυχολόγος, Συγγραφέας, 
Ποιήτρια.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ  ΣΤΗΝ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΣΟΦΑ  ΛΟΓΙΑ
« Σαν τους καρπούς, ωριμάζουμε από τα λάθη μας
και σαπίζουμε από τα πάθη μας »
( 10 - 03 - 2012 )  Δέσποινα - Σταματία  Τσεντούρου.
Δικηγόρος, Ψυχολόγος, Συγγραφέας, Ποιήτρια.
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EIΔΙΚΕΣ  ΤΙΜΕΣ  ΣΤΟΥΣ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ  ΜΕΛΗ  ΤΗΣ  I.P.A 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΚΛΙΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ 

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

ΔΙΑΣΤΗΜΑ                                  ΜΟΝΟΧΩΡΑ                    ΔΙΧΩΡΑ
                                                          (2-3 Ατόμων)                    (4 Ατόμων)

01-6 έως 24-6                                           20                                         30
25-6 έως 05-7                                           30                                         40
06-7 έως 31-8                                           45                                         55
01-9 έως.......                                            25                                         35

Πληροφορίες - κρατήσεις διαμερισμάτων στον κ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ  Αθανάσιο
Τηλ. και fax: 2310 825317 •  Κιν. 6948 374804  •  http://filiowikidot.com
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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

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     



- 32 -

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

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 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ WIND

Π Ρ Ο Τ Υ Π Ο
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
Κ Ε Ν Τ Ρ Ο
Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ

ΕΙΔΙΚΗ  ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ  ΚΑΡΤΑ
(ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ)

ΤΟΜΕΑΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η κάρτα γίνεται αποδεχτή από τη γραμματεία υποδοχής εφόσον φέρει
στην πίσω πλευρά την σφραγίδα του συνεργαζόμενου οργανισμού.

ΘΕΜ. ΣΟΦΟΥΛΗ 14 - 546 46
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ.: 2310 425901, 2310 425030
FAX: 2310 425505

www.platonce.gr
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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.

   Σημείωση: Η ετήσια κίνηση υπολογίζεται από 1 Δεκεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου. 

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.

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) καθημερινά

    08.00’ - 17.00’ εκτός Σαββάτου - Κυριακής και επισήμων αργιών.   Τηλ.  2310 553538 - 6975 909933

Νέα ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ 2012 - 2013



- 34 -

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΗΠΟ
* ΑΛΑΤΙ ΚΑΙ ΞΥΔΙ: Ξύδι και αλάτι, είναι αποτελεσματικό, φθηνό και ακίνδυνο μείγμα για να εξολοθρέψετε 
τα διάφορα παράσιτα χορτάρια του κήπου ή γρασιδιού σας.
* ΔΕΝΔΡΑ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΑ: Τώρα την άνοιξη, αν θέλετε τα δένδρα του κήπου σας να αναπτυχθούν 
γρηγορότερα, βοηθείστε τα να αρχίσουν να κυκλοφορούν τους χυμούς των πιο ελεύθερα! Διπλώστε 
μια εφημερίδα σε ρόλο, και χτυπάτε με αυτόν τον κορμό του δένδρου, από το χώμα μέχρι τα κλαδιά, 
γύρω-γύρω.
* ΜΠΟΓΙΑ ΦΡΕΣΚΙΑ: Τελειώσατε το βάψιμο του σπιτιού σας και σας περίσσεψε μπογιά; Μπορείτε να 
την κρατήσετε φρέσκια επί χρόνια, αν σκεπάσετε το δοχείο με ένα φύλλο πλαστικού, μετά κλείσετε το 
σκέπασμά του χτυπώντας με ένα σφυρί, και κρατήστε το αναποδογυρισμένο.
* ΚΕΡΙΑ: Τα κεριά που ανάβετε στο σπίτι μπορούν να διαρκέσουν περισσότερο, αν πριν τα ανάψετε τα 
κρατήσετε στην κατάψυξη επί 30 λεπτά, και αν κρατάτε το φυτίλι πολύ κοντό
* ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΦΡΕΣΚΑ: Διατηρείστε τα λουλούδια στο βάζο σας φρέσκα και δροσερά επί μεγάλο 
διάστημα με ένα μείγμα όπως: σε ένα λίτρο νερού, διαλύστε δύο κουταλιές της σούπας ζάχαρη και δύο 
κουταλιές λευκό ξύδι. 
* ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΡΑΣΙΩΝ: Ο χώρος αποθήκευσης μπορεί να είναι ένα υπόγειο ή μια 
αποθήκη ή μια παλιά ντουλάπα που θα βάλετε κάτω από τη σκάλα. Μια σειρά ράφια κάβας, που πουλάνε 
παντού, και μια μόνωση με φελιζόλ και έτοιμη η κάβα !!
* ΦΕΛΛΟΣ ΜΠΟΥΚΑΛΙΟΥ: Αν δυσκολεύεστε να βγάλετε ένα φελλό από ένα μπουκάλι, τυλίξτε το 
λαιμό του μπουκαλιού για λίγα δευτερόλεπτα με ένα ζεστό πανί. Ο φελλός θα βγει εύκολα και ατόφιος. 
* ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ: Εχετε πολλά φαντεζί κοσμήματα και δεν ξέρετε που να τα τακτοποιήσετε; Διακοσμήστε 
τα, κρεμώντας τα στον τοίχο ή σε έναν καθρέφτη. 
* ΚΑΔΕΝΕΣ: Οι καδένες σας έχουν κόμπους; Ρίξτε μερικές σταγόνες από ένα απλό λάδι κουζίνας πάνω 
στον κόμπο και μετά τρίψτε τον απαλά. 
* ΓΥΑΛΑ ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΗ: Οταν δυσκολεύεστε να ανοίξετε μια γυάλα, γλιστρήστε ένα κατσαβίδι 
κάτω από το καπάκι και γυρίστε το αργά ώσπου να ακούσετε να παίρνει αέρα η γυάλα...Η γυάλα θα 
ανοίξει χωρίς προσπάθεια.. 
* ΚΕΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΠΝΙΣΜΑ: Αν είστε καπνιστές και θέλετε να γλιτώσετε από τη δυσάρεστη μυρωδιά του 
τσιγάρου που επικρατεί στο σπίτι, αντιμετωπίστε το πρόβλημα χρησιμοποιώντας αναμμένα κεριά. Η 
ζεστή φλόγα ενός κεριού, εκτός του ότι δημιουργεί υπέροχη ατμόσφαιρα, έχει την ιδιότητα να εξαφανίζει 
τη δυσάρεστη οσμή του τσιγάρου από τους διάφορους χώρους του σπιτιού. 
* ΓΡΑΤΣΟΥΝΙΕΣ: Αν τα έπιπλα σας έχουν γρατσουνιές μην πανικοβάλλεστε. Αγοράστε τις ειδικές 
αλοιφές που κυκλοφορούν στην αγορά και καμουφλάρετε αποτελεσματικά όλες τις γρατσουνιές στις 
ξύλινες επιφάνειες. 
* ΣΤΟΚΟΣ: Έχει ξεκολλήσει ο καπλαμάς; έχει το πανάκριβο ξύλινο τραπέζι σας βαθιά γδαρσίματα; Τη 
λύση σε αυτές τις περιπτώσεις θα σας τη δώσει ο στόκος για τα ξύλα. Προτού όμως ξεκινήσετε, πρέπει 
να τρίψετε ελαφρά σε γυαλόχαρτο το ξύλο στο προβληματικό σημείο. Κατόπιν θα το καθαρίσετε από τις 
σκόνες και στη συνέχεια θα απλώσετε το στόκο με μια σπάτουλα. Όταν ο στόκος σκληρύνει, πρέπει να 
λειάνετε την επιφάνειά του πάλι με γυαλόχαρτο. 
* ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΚΗΠΟΥ: Ανακαλύψτε στα παλιατζίδικα διάφορα ευτελή και κακοπαθημένα 
μεταλλικά αντικείμενα και βάψτε τα σε χαρούμενα χρώματα. Θ' αποκτήσετε πολύ όμορφα διακοσμητικά 
για τον κήπο σας, με ελάχιστα έξοδα. 
* ΣΚΟΥΡΙΑ: Για να μην σκουριάσουν τα μεταλλικά εργαλεία του κήπου πριν τα αποθηκεύσετε για το 
χειμώνα αλείψτε τα με λίγο λάδι.
* ΧΩΡΙΣ ΠΟΤΙΣΜΑ: Τα φυτά σας θα ζήσουν δύο εβδομάδες χωρίς πότισμα, αν γεμίσετε την μπανιέρα 
με βρεγμένες εφημερίδες και τα τοποθετήσετε πάνω τους, αφού πρώτα τα ποτίσετε καλά. Στη συνέχεια, 
τα ψεκάζετε με νερό και τα σκεπάζετε με νάιλον σακούλες προσέχοντας όμως να μην ακουμπούν στα 
φύλλα 
* ΓΥΜΝΟΣΑΛΙΓΓΑΡΟΙ: Γλιτώστε από τους γυμνοσάλιαγκες και τα σαλιγκάρια που τρώνε τα φυτά, 
σκορπίζοντας γύρω από τις ρίζες τους ένα παχύ στρώμα στάχτης ή χοντρής άμμου, στο οποίο δεν 
μπορούν να σκαρφαλώσουν. 

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα
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* ΜΥΚΗΤΕΣ ΣΤΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ: Σώστε τα λουλούδια σας από τους μικρούς πράσινους ή μαύρους 
μύκητες, ψεκάζοντάς τα με ένα ελαφρύ διάλυμα από νερό και υγρό απορρυπαντικό. Αφήστε το για 5-10 
λεπτά και ξεπλύνετέ τα καλά. 
* ΒΑΛΙΤΣΑ: Οταν ταξιδεύετε δέστε στη βαλίτσα σας μια κορδέλα σε ζωηρό χρώμα ή κολλήστε της ένα 
περίεργο αυτοκόλλητο, ώστε να την ξεχωρίζετε εύκολα. 
* ΠΑΡΚΕ: Το παρκέ ιδιαίτερα στα "πολυσύχναστα " σημεία του σαλονιού, δέχεται πολλές πιέσεις και 
ταλαιπωρίες. Περάστε το με βερνίκι ειδικό για κότερα ώστε να αντέξει. 
* ΜΠΙΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΚΑΖΟΝ: Αν το γκαζόν σας σε κάποιο σημείο έχει κιτρινίσει, ένας απλός τρόπος για να 
πρασινίσει ξανά είναι να ραντίσετε τη συγκεκριμένη περιοχή με μπίρα. Τα σακχαρώδη ένζυμα της μπίρας 
δυναμώνουν το γρασίδι και καταπολεμούν τους μύκητες, που τυχόν αναπτύσσονται και σταδιακά το 
ξεραίνουν. Βέβαια, αν το πρόβλημα συνεχίζεται, ο μόνος κατάλληλος για να το λύσει είναι ο γεωπόνος.
* ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΣΦΗΚΕΣ: Τοποθετήστε σε κάποια σημεία της βεράντας ( ή κρεμάστε στις 
κληματαριές ή στο φράκτη ) μερικά άδεια πλαστικά μπουκάλια ( από νερό ή αναψυκτικό ), αφού 
προηγουμένως βάλετε μέσα σε αυτά δύο - τρία δάχτυλα πορτοκαλάδα και να κλείσετε με το καπάκι 
τους. Στη συνέχεια ανοίξτε 3- 4 τρύπες, λίγο πιο κάτω από το στόμιο του κάθε μπουκαλιού, σε μέγεθος 
που να μπορεί να περάσει ένα μολύβι. Η μυρωδιά της πορτοκαλάδας θα προσελκύσει τις σφήκες, οι 
οποίες, μπαίνοντας μέσα στο μπουκάλι, δεν θα μπορέσουν να ξαναβγούν. 
* ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΒΑΖΩΝ ΓΙΑ ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ: Βάλτε σε μια κατσαρόλα τα πλυμένα βάζα, το ύψος της 
οποίας θα είναι περίπου 8 εκ. ψηλότερο από αυτά. Τοποθετήστε στον πάτο της μία μεταλλική σχάρα, 
έτσι ώστε τα βάζα να μην έρχονται σε απευθείας επαφή με τη φωτιά και τυλίξτε τα ένα - ένα με μία 
βαμβακερή πετσέτα, για να μην χτυπήσουν μεταξύ τους και σπάσουν. Γεμίστε την κατσαρόλα με ζεστό 
νερό τόσο όσο χρειάζεται για να τα καλύπτει, σκεπάστε την και ανάψτε το μάτι. Μόλις το νερό στην 
κατσαρόλα αρχίσει να βράζει, μετρήστε 5 λεπτά και κλείστε τη φωτιά. Βγάλτε προσεκτικά τα βάζα από 
μέσα, αφήστε τα λίγο να στραγγίσουν και γεμίστε τα με τη μαρμελάδα, αφήνοντας 2-3 εκ. κενό από την 
επιφάνεια της μαρμελάδας έως το καπάκι κάθε βάζου. 
* ΒΑΖΑ ΓΙΑ ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ: Επιλέξτε με ιδιαίτερη προσοχή τα βάζα στα οποία θα βάλετε τη μαρμελάδα. 
Αυτά πρέπει να είναι γυάλινα και να κλείνουν αεροστεγώς, με ειδικά καπάκια με ελάσματα και φλάντζες 
από μαλακό λάστιχο, που εξασφαλίζουν καλό σφράγισμα. 
* ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ: Πώς θα σας φαινόταν να χρησιμοποιείτε υγρό σαπούνι δική σας κατασκευής 
υιοθετώντας μάλιστα την οικολογική μέθοδο της ανακύκλωσης; Φυλάτε, λοιπόν, τα υπολείμματα 
σαπουνιών που δεν μπορείτε πια να τα χρησιμοποιήσετε για να πλυθείτε και, όταν μαζεύονται αρκετά, 
χτυπάτε τα στο μπλέντερ με λίγο νερό. Έτσι, θα έχετε ένα μοναδικό, ανακυκλωμένο σαπούνι σε υγρή 
μορφή !! 
* ΑΛΑΤΑ ΣΤΟ ΒΡΑΣΤΗΡΑ: Απομακρύνετε τα άλατα από το βραστήρα σας γεμίζοντάς τον με ένα 
μείγμα από νερό και ξίδι σε ίσες ποσότητες. Βάλτε τον να λειτουργήσει και, μόλις το μείγμα βράσει και 
ο βραστήρας κλείσει αυτόματα, τοποθετήστε τον σε μια γωνιά και αφήστε τον όλη τη νύχτα. Την άλλη 
μέρα αδειάστε το μείγμα, ξεπλύνετε πολύ καλά το βραστήρα, γεμίστε τον με νερό και βράστε το. Πετάξτε 
αυτό το νερό. Ο βραστήρας σας είναι πια έτοιμος για κανονική χρήση.. 
* ΣΦΗΝΩΜΕΝΑ ΠΟΤΗΡΙΑ: Αν φυλάτε τα ποτήρια σας τακτοποιώντας τα σε στοίβες, το ένα μέσα στο 
άλλο, είναι πολύ πιθανόν κάποια στιγμή να σφηνώσουν και να μην μπορείτε να τα ξεχωρίσετε. Για να τα 
χωρίσετε χωρίς να σπάσουν, βυθίστε το κάτω - κάτω της στοίβας σε ένα μπολ με ζεστό νερό και γεμίστε 
το πάνω - πάνω με κρύο νερό. Θα ξεσφηνώσουν αμέσως !!!! 
* ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΟΥΤΑΛΕΣ: Για να μην καούν οι ξύλινες πηρούνες στην ψησταριά, ποτίστε τις για αρκετές 
ώρες στο νερό πριν τις χρησιμοποιήσετε. 
* ΠΟΤΙΣΜΑ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙΑ: Αν πρόκειται να λείψετε για περίπου 3 εβδομάδες, δεν χρειάζεται να 
ανησυχείτε για τα φυτά σας και ποιος θα τα ποτίζει. Για κάθε γλάστρα, γεμίστε ένα λεκανάκι ή έναν 
κουβά, ανάλογα με το μέγεθος της γλάστρας και τις ανάγκες του, με νερό και τοποθετήστε τη δίπλα 
στη γλάστρα, αλλά ψηλότερα από αυτήν. Στερεώστε με μία πέτρα μέσα στον κουβά τη μία άκρη ενός 
κορδονιού παπουτσιών και χώστε την άλλη άκρη στο χώμα της γλάστρας. Με αυτό τον τρόπο, τα φυτά 
θα παίρνουν κάθε μέρα όσο νερό χρειάζονται. Αν οι γλάστρες σας είναι μικρές, μπορείτε σε ένα κουβά 
να στερεώσετε περισσότερα κορδόνια ( ένα για κάθε γλάστρα )!!! 

Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα
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ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ Δημήτριος
π. Πρόεδρος Ε.Α.Υ.Ν.Θ. - Μέλος  Δ.Σ. της Ε.Α.Υ.Ν.Θ.  
Αντιπρόσωπος της Ε.Α.Υ.Ν.Θ. στην Π.Ο.ΑΣ.Υ.  
Αντιπρόεδρος Τοπικής Διοίκησης I.P.A Θεσ/νίκης  
e-mail: chrysoulasdimitris@gmail.com  Τηλ.6979 972000
Ιδρυτικό Μέλος της «ΔΥΝΑΜΗ  ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ»

Ο ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ  ΣΤΗΝ  
ΕΛΛΑΔΑ
Τελικά  τι  είναι  ο  συνδικαλισμός;;

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η συντονισμένη δράση των εργαζομένων για την διεκδίκηση των 
δικαιωμάτων τους;;
Είναι η διεκδίκηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων ο σκοπός της ύπαρξης των εργατικών σωματείων 
από συλλόγους μέχρι συνομοσπονδίες;;
Ιδού το ερώτημα. Η απάντηση μονολεκτική και απόλυτη: ΟΧΙ
Χρόνια τώρα βλέπουμε τους πάσης φύσεως συνδικαλιστές, κάθε χρώματος και ιδεολογίας, μπλε, 
πράσινοι, κόκκινοι, μαύροι, να αγωνίζονται –τάχα- για τα δίκαια των συναδέλφων που εκπροσωπούν, 
ενώ στην πραγματικότητα διαγκωνίζονται και κόπτονται για την προσωπική τους και μόνο προβολή και 
ανέλιξη, γλείφοντας, έρποντας και με τα κέρατά τους κατά πως λέει και η λαϊκή ρήμα.
Προσκολλημένοι στην εκάστοτε εξουσία –εργοδοτική ή πολιτική- με την κατάληψη προεδρικών 
θώκων από συλλόγους μέχρι ομοσπονδίες, με τη στήριξη αφελών ή όχι οπαδών, χρησιμοποιούν τον 
συνδικαλισμό σαν πλατύσκαλο, σαν εφαλτήριο μέσο και κατορθώνουν να αναρριχηθούν σε πολιτικά 
αξιώματα από βουλευτικά μέχρι υπουργικά, ικανοποιώντας με το αζημίωτο για αυτούς «και άλλους τινές» 
τις φιλοδοξίες τους συνήθως σε βάρος όχι μόνο των πολιτών των οποίων τα συμφέροντα –υποτίθεται 
ότι- υπερασπίζονται, αλλά και της ίδιας της ταυτότητας και ύπαρξης της Χώρας.
Για να μη μακρηγορούμε, γνωρίζουμε ποιοι πρώην συνδικαλισταράδες εργατοπατέρες προερχόμενοι 
κυρίως από μεγάλες οργανώσεις (ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ, ΟΤΟΕ), έχουν ζεστάνει, ή ζεσταίνουν ακόμα  τα βουλευτικά 
ή υπουργικά έδρανα, καθώς και τα αποτελέσματα των πολιτικών που ακολούθησαν (και ακολουθούν) 
που με την ανικανότητα τους έφτασαν τη Χώρα εκεί που είναι τώρα.
Με βάση λοιπόν τα προαναφερθέντα, εκτιμώ ότι θα ήταν πολύ χρήσιμο για τη Χώρα, για τον τόπο, για 
το συνδικαλιστικό κίνημα, ακόμα και για τον τελευταίο εργαζόμενο, η πρόοδος των συνδικαλιστών 
να περιορίζεται και να τερματίζεται στον συνδικαλιστικό τομέα και να απαγορεύεται συνταγματικά η 
μεταπήδηση στην πολιτική, η κατάληψη πολιτικών «θώκων», ώστε να μη υπονομεύονται οι διεκδικήσεις 
των εργαζομένων.
Η επόμενη αναθεωρητική Βουλή ας το λάβει σοβαρά υπόψη της, μαζί με την επιβαλλόμενη κατάργηση 
των άρθρων 61 και 62 του ισχύοντος Συντάγματος για τη βουλευτική ασυλία που είναι όνειδος για κάθε 
πολιτισμένο κράτος.
Είναι ίσως η μόνη σωστή, ηθική, πατριωτική πρωτοβουλία που μπορούν να πάρουν οι εθνοπατέρες για 
να προσφέρουν υπηρεσία στο Έθνος και να ξεπλύνουν τη ρετσινιά που τους ακολουθεί.

Κάντε  κλικ  στο. www.ipathessaloniki.gr
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Y.ME.T.
Σταματήστε την ΥΜΕΤ 
από τα            
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ !!! 

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Δημήτριος
Αντιπρόσωπος της Ένωσης 
Αστυνομικών Υπαλλήλων 

Νομού Θεσσαλονίκης στην 
Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Αρκεί μια ματιά στην επικαιρότητα, για να αντιληφθεί ο κοινός νους, 
ότι πλέον όλο το βάρος της Κοινωνίας, το επωμίζονται οι διμοιρίες 
της ΥΜΕΤ. Δυστυχώς, αποφασίστηκε από πέρισυ το Φθινόπωρο, να 
απασχολείται έως μιάμιση διμοιρία καθημερινά, στις αίθουσες των 
δικαστηρίων Θεσσαλονίκης.
ΤΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 
10-15 τα οφειλόμενα ρεπώ στο σύνολο σχεδόν του προσωπικού την 
άνοιξη, και σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν έως και τα 20.
Το «σπάσιμο» των διμοιριών, που σε καμιά περίπτωση δεν είναι 
αποδεκτό, γίνεται πλέον κανόνας. ΖΗΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Κλούβες των 5-7 ατόμων, σε καίρια σημεία και επικίνδυνος στόχους. ΖΗΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Έπαψαν οριστικά οι εκπαιδεύσεις των διμοιριών, από το ξεκίνημα των δικαστηρίων.
ΖΗΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
Για όλα αυτά ευθύνεται η απασχόληση στα δικαστήρια…
Είναι ολοφάνερο λοιπόν, ότι κάποια πράγματα, δεν είναι απλά θέμα κατανομής δυνάμεων, αλλά και 
θέματα ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ του προσωπικού. Αφήστε τις διμοιρίες να πάρουν ανάσα, με την απεμπλοκή τους 
από τις αίθουσες των δικαστηρίων.

Αν ζούσε σήμερα ο ….. Κολοκοτρώνης
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THE  SHOW  MUST  GO  ON!
Αποφάσισα να δώσω στο παρόν άρθρο τον τίτλο του δημοφιλούς τραγουδιού των “QUEEN” και 
να το αφιερώσω σε όσους πίστεψαν ότι με τις εκλογές του Σωματείου ΜΑΣ, στις 24 και 25 Απριλίου, 
ήρθε το τέλος της ιστορίας του Αστυνομικού Συνδικαλιστικού Κινήματος της Θεσσαλονίκης. Να το 
αφιερώσω σε όσους βιάστηκαν να πανηγυρίσουν, πιστεύοντας ότι με το να προσεταιριστούν έναν 
εκλεγμένο με τη «ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ» στο Δ.Σ. του Σωματείου, θα διέλυαν τη «ΔΥΝΑΜΗ 
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ», αφού δεν υπήρχε κανένας απολύτως τρόπος για να την ελέγξουν. Δυστυχώς όμως 
γι’ αυτούς, ΟΥΔΕΙΣ ΑΝΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΟΣ! Μπορεί να συκοφαντηθήκαμε με ψεύδη και γελοιότητες, 
μπορεί να λασπολογηθήκαμε, μπορεί να προδοθήκαμε, ΑΛΛΑ ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕ! Ο ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΥ 
ΞΕΚΙΝΗΣΑΜΕ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ!

Η τωρινή, ετερόκλητη, πλειοψηφία του Δ.Σ. του Σωματείου μας, συγκεκριμένης συνδικαλιστικής 
παράταξης, με αποχωρήσαντες από τις παρατάξεις που τους ανέδειξαν, μας παρουσιάζει μέχρι στιγμής, 
μία από τα ίδια. Μπορεί μέσω των “social media” να προσπάθησαν να μας πείσουν ότι είναι κάτι 
καινούριο, αλλά μέχρι στιγμής η πράξη άλλα δηλώνει. Έτσι, για άλλη μια φορά έχουμε ανακύκλωση των 
προβλημάτων μας, που τις περισσότερες φορές είναι θεσμικά κατοχυρωμένα (ρεπό, ωράριο εργασίας, 
ανάκληση υπηρεσιών), μέσα από ανακοινώσεις, πάντοτε με την ίδια ξύλινη γλώσσα και   φωτογραφίες 
με παράγοντες και παραγοντίσκους, ευελπιστώντας ότι θα μεσολαβήσουν για την επίλυση των 
προβλημάτων μας. Δυστυχώς λείπει η διάθεση για σύγκρουση με κατεστημένα δεκαετιών, απ’ όπου 
και αν προέρχονται, και τα οποία ευθύνονται για τη διαιώνιση των προβλημάτων μας. Κύριοι πρέπει 
επιτέλους να αντιληφθείτε, πως για να φτιάξεις ομελέτα πρέπει να σπάσεις τα αυγά. Πώς όμως να 
γίνει κάτι τέτοιο, όταν πρώτα πρέπει να σπάσεις το «χρυσό αυγό» του βολέματος;  Εκεί βρίσκεται και η 
αφετηρία όλων των προβλημάτων μας. Όταν κάποιος βλέπει το Συνδικαλισμό, ως «εισιτήριο διαρκείας» 
για το βόλεμά του. Στα θετικά των εκλογών στις 24 και 25 Απριλίου, συγκαταλέγω και το γεγονός ότι 
λειτούργησαν τα αντανακλαστικά των Συναδέλφων και κατάλαβαν ποιοι ενδιαφέρονται μόνο για τις 
θέσεις και ποιοι ενδιαφέρονται ανυστερόβουλα για το Συνδικαλισμό.
 
Αυτά τα οποία είναι απαραίτητα στις δύσκολες εποχές που βιώνουμε, είναι πρωτίστως η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 
και η ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ του Συνδικαλιστικού μας Κινήματος. Αναγέννηση του Συνδικαλισμού, με 
νέες νοοτροπίες και αντιλήψεις. Το Συνδικαλιστικό μας Κίνημα, με τη μορφή που έχει τώρα, ήταν καλό 
και αποτελεσματικό για τις δεκαετίες του ’80 και του ’90. Σήμερα όμως χρειάζεται να αναγεννηθεί και 
να ριζοσπαστικοποιήσει τη δράση του. Πρέπει να αναζητήσουμε νέες και δυναμικότερες μορφές αγώνα 
και γιατί όχι να αποκτήσουμε και το δικαίωμα στην απεργία. Και σε όσους λένε πως κάτι τέτοιο δεν 
μπορεί να γίνει, να τους θυμήσω πως τα ίδια έλεγαν όταν θεσμοθετήθηκε και το εβδομαδιαίο ρεπό.

Λίγο πριν κλείσω, θα ήθελα να κάνω έναν παραλληλισμό με ένα παράδειγμα από τη σύχρονη ευρωπαϊκή 
ιστορία. Στα τέλη της δεκαετίας του ’70, γεννήθηκε στην Πολωνία, στα ναυπηγεία του Γκντανσκ, από το 
Λεχ Βαλέσα, το ανεξάρτητο Συνδικάτο της «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» (SOLIDARNOSC), το οποίο τα επόμενα 
χρόνια γιγαντώθηκε και εξαπλώθηκε σε όλη την Πολωνία, με αποτέλεσμα να αποτελέσει την αιτία για την 
πτώση ενός ολόκληρου συστήματος. Η «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» γεννήθηκε από τις συνεχείς μειώσεις μισθών, 
από τη συνεχιζόμενη πολιτική της λιτότητας, των τότε κυβερνησεων της Πολωνίας, από τις ανατιμήσεις 
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αλλά και τις ελλείψεις βασικών προϊόντων και από την απραξία των επίσημων Συνδικάτων, τα μέλη των 
οποίων ήταν και μέλη του κυβερνώντος καθεστώτος και τα οποία έπαιζαν το ρόλο του «κυμματοθραύστη» 
της αγανάκτησης των Πολωνών. Μήπως σας θυμίζουν όλα αυτά τη σημερινή κατάσταση στην οποία 
βρίσκεται η Πατρίδα μας; Τα συμπεράσματα δικά σας. Θα τολμήσω όμως να κάνω μια πρόβλεψη. Ότι 
ξεκίνησε στην Πολωνία με το Συνδικάτο της «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» στα ναυπηγεία του Γκντανσκ, το ίδιο θα 
γίνει και στην Ελλάδα με αφετηρία το ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΟ Αστυνομικό Συνδικαλιστικό Κίνημα, το οποίο 
θα είναι το μόνο που θα έχει τη δυναμική για κάτι παρόμοιο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η συνδικαλιστική παράταξη ¨ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ¨ ευχαριστεί  όλους τους 
συναδέλφους και τις συναδέλφισσες που την στήριξαν στις εκλογές τις 24-25 Απριλίου 
2012. Η πραγματικά συγκινητική προσπάθεια των συναδέλφων εκείνων που βρέθηκαν 
δίπλα μας αγνοώντας κάθε είδους πίεσης αποδεικνύει περίτρανα πως ακόμη υπάρχει 
ελπίδα για μια πραγματική αναγέννηση του συνδικαλιστικού κινήματος. Η συνδικαλιστική 
παράταξη ¨ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ¨ από τις εκλογές που έγιναν κέρδισε δύο (2) 
έδρες στο 13μελές διοικητικό συμβούλιο της Ε.Α.Υ.Θ. και κέρδισε οκτώ(8) έδρες 
αντιπροσώπων στην Π.Ο.ΑΣ.Υ. 
Η προσπάθεια για επιστροφή στον πραγματικό συνδικαλισμό θα συνεχιστεί  
ποιο εντατικά και ποιο πιεστικά σε πείσμα όλων εκείνων που νομίζουν πως όλα 
τελείωσαν.   

ANEKΔΟΤΟ
Ήταν ένας παπάς και πνιγόταν στην θάλασσα και περνάει ένα καράβι:
- Παπά, έλα, πιάσε το σωσίβιο να σωθείς.
- Όχι, τέκνον μου, δεν χρειάζεται, εμένα θα με σώσει ο Θεός, λέει ο παπάς.
Περνάει άλλο καράβι:
- Έλα, παπά, να σε σώσουμε! Θα πνιγείς!
- Όχι, τέκνον μου, δεν χρειάζεται, εμένα θα με σώσει ο Θεός, λέει πάλι ο παπάς.
Περνάει τρίτο καράβι:
- Παπά, έλα να σε σώσουμε!
- Όχι, τέκνον μου, δεν χρειάζεται, εμένα θα με σώσει ο Θεός, λέει ξανά ο παπάς.
Με αυτά και με αυτά ο παπάς πνίγεται, πάει στον παράδεισο και λέει στον Θεό:
- Περίμενα να με σώσεις, και εσύ τίποτα!
- Ρε μαλάκα, τρία καράβια σου έστειλα να σε σώσουνε, και εσύ με έγραψες!




