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της i.p.a. Νομού Θεσσαλονίκης

“Δύναμη”

Καλά   Χριστούγεννα



“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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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ I.P.A. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Θεσσαλονίκη 02 Οκτωβρίου 2012
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών Θεσσαλονίκης (I.P.A.) συναντήθηκε σήμερα 
02 Οκτωβρίου 2012 στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, με τον Υπουργό κ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ Θεόδωρο.

Στην συνάντηση εκτός από το Δ.Σ. της I.P.A. Θεσσαλονίκης, συμμετείχε και ο Πρόεδρος της I.P.A. 
Χαλκιδικής κ. ΠΑΠΑΣ Βασίλειος.  Η συνάντηση ήταν πολύωρη και δόθηκε η δυνατότητα ενημέρωσης του 
κ. Υπουργού για την πολύπλευρη προσφορά της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών τόσο στην Αστυνομική 
οικογένεια, όσο και στην Κοινωνία.

Ο κ. Υπουργός, που ήταν γνώστης 
των δράσεων της I.P.A. καθώς 
είναι φανατικός αναγνώστης του 
περιοδικού "Δύναμη" που εκδίδει 
σταθερά ανά τρίμηνο η Τοπική 
Διοίκηση I.P.A. Θεσσαλονίκης τα 
τελευταία 5 χρόνια, μας ευχαρίστησε 
θερμά για την ενημερωτική επίσκεψη 
και εκδήλωσε επιθυμία τακτικών 
συναντήσεων μαζί μας, αλλά και 
θερμός υποστηρικτής των δράσεων 
της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών.

Στον κ. Υπουργό δόθηκαν αναμνηστικά τόσο από την I.P.A. Θεσσαλονίκης, όσο και από τον Πρόεδρο της 
I.P.A. Χαλκιδικής.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ I.P.A. ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΙΔΡΥΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Θεσσαλονίκη 08 Νοεμβρίου 2012
Μετά από ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση του Δ.Σ. της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών I.P.A. Νομού Θεσσαλονίκης, 

ανακοινώνεται η ίδρυση Αθλητικού Τμήματος, με την κατ΄αρχήν 
δημιουργία ομάδων ποδοσφαίρου ανδρών και γυναικών με 
υπεύθυνο τον Γ. Γραμματέα κ. Βασίλειο Γιαννακόπουλο τηλ. 
6975905020 και την δημιουργία ομάδας μπάσκετ ανδρών με 
υπεύθυνο τον Αρμόδιο Δημοσίων Σχέσεων κ. Χριστόδουλο 
Χριστοδουλή   τηλ. 6975909909.
Ειδικά για την ποδοσφαιρική ομάδα γυναικών, θα μπορούν να 
συμμετέχουν εκτός από γυναίκες αστυνομικοί και γυναίκες παιδιά
Αστυνομικών (ηλικίας 18 άνω). Οι δηλώσεις συμμετοχής ξεκίνησαν.
Απαραίτητη προϋπόθεση οι συμμετέχοντες συνάδελφοι, καθώς 
και οι συνάδελφοι γονείς, να είναι ή να γίνουν μέλη της μεγάλης 
οικογένειας I.P.A.
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ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΑ ΕΟΡΤΑΣΘΗΚΕ Ο ΑΓΙΟΣ 
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΣΤΗΝ ΣΑΜΟ

Εορτάσθηκε ο Άγιος Αρτέμιος και τελέσθηκε τρισάγιο για τους πεσόντες υπέρ 
πατρίδος ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ.
Θεία Λειτουργία με αρτοκλασία τελέσθηκε σήμερα το πρωί 20-10-2012 στον Ιερό ναό της Αγίας Ειρήνης 
στο Άνω Βαθύ της πρωτεύουσας της Σάμου προς τιμή του Μεγαλομάρτυρα Αγίου Αρτεμίου προστάτη 
του σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας.  Την εορτή τίμησε με την παρουσία του ο Σεβασμιότατος 
Μητροπολίτης Σάμου κ.κ Ευσέβιος και ευχήθηκε χρόνια πολλά με υγεία στους Αστυνομικούς και της 
οικογένειές τους. Το παρών τους έδωσε η Δικαστική, Στρατιωτική και Πολιτική ηγεσία του τόπου καθώς 
και αρκετού κόσμου. Στο τέλος της θείας Λειτουργίας τελέσθηκε δοξολογία και στη συνέχεια στο μνημείο 
των πεσόντων κατά την διάρκεια του καθήκοντος Αστυνομικών, που βρίσκετε στον προαύλιο χώρο του 
Ιερού Ναού της Αγίας Ειρήνης τελέσθηκε τρισάγιο για τους πεσόντες υπέρ πατρίδος ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ
Έγινε κατάθεση στεφάνων από τους :  Αστυνομικό Διευθυντή Σάμου κ. ΧΙΟΤΕΛΗΣ Δημήτριο, 
τον πρόεδρο του Συνδέσμου Φίλων Αστυνομίας κ. ΜΟΥΖΑΚΗ Κυριάκο, τον πρόεδρο του Συνδέσμου 
Αποστράτων Αστυνομικών Σάμου κ. ΣΑΚΕΡΛΗ Γεώργιο και τον πρόεδρο της Τοπικής Διοίκησης Διεθνής 
Ένωσης Αστυνομικών Ι.Ρ.Α κ. ΑΒΡΑΜΙΔΗ Γεώργιο. 
Στην συνέχεια ο Αστυνομικός Διευθυντής Σάμου κ. ΧΙΟΤΕΛΗΣ Δημήτριος παρέθεσε δεξίωση στην Λέσχη 
Αξιωματικών φρουράς της 79 ΑΔΤΕ όπου και αναγνώσθηκε από την Διοικητή Τροχαίας της Α.Δ Σάμου κ. 
ΒΕΡΓΙΝΗ Νίκη η ημερησία διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας. Η πίστη, η γενναιότητα και η 
θαρραλέα αντίσταση του Μεγαλομάρτυρα Αγίου Αρτεμίου, απέναντι στην παρανομία του αυτοκράτορα 
Ιουλιανού του Παραβάτη, ο οποίος θέλησε να καταργήσει με τη βία την χριστιανική πίστη, είχε ως 
αποτέλεσμα την καθαίρεσή του, το βασανισμό του και το μαρτυρικό του θάνατο.
Η προσήλωση στις αρχές και η υπεράσπιση των ιδανικών αποτελούν και σήμερα στόχο και σκοπό της 
Ελληνικής Αστυνομίας, όπως ανέφερε στην ημερήσια διαταγή ο αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας.
H 20η Οκτωβρίου, εκτός από ημέρα εορτασμού του Αγίου Αρτεμίου, είναι η ημέρα που η Πολιτεία 
θέσπισε για να τιμήσει το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, ως θεσμό για την προσφορά του στην 
Ελληνική κοινωνία.
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Φωτορεπορτάζ: ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Γεώργιος
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
I.P.A. ΑΧΑΪΑΣ

1. Πάτρα 22 Σεπτεμβρίου 2012                       Αριθ.πρωτ.: 21/2012
               Προς:  Ελληνικό Τμήμα Δ.Ε.Α.              ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                          
ΘΕΜΑ: «Συνάντηση προεδρείου Τ.Δ. Αχαΐας με τον Δήμαρχο Πατρέων κ. ΔΗΜΑΡΑ 
Ιωάννη» 

Το Δημαρχείο  Πατρών επισκέφτηκε αντιπροσωπεία της Τ.Δ. Αχαΐας αποτελούμενη από τον Πρόεδρο 
κ. ΦΩΤΟΓΛΟΥ Σπύρο ,τον Αντιπρόεδρο κ. ΧΑΛΙΜΟ 
Κων/νο και τον Γεν. γραμματέα κ. ΜΠΙΝΙΕΡΗ 
Γρηγόριο όπου και συναντήθηκε με τον Δήμαρχο 
Πατρών κ. ΔΗΜΑΡΑ Ιωάννη. Η συνάντηση 
εξελίχτηκε μέσα σε πολύ θερμό κλίμα ,διήρκησε 
πλέον των σαράντα λεπτών και ήρθε σε συνέχεια 
της πρώτης συνάντησης που πραγματοποιήθηκε 
από κοινού με το προεδρείο του Εθνικού Τμήματος 
με τον Αντιδήμαρχο κ. ΣΙΓΑΛΟ Γεώργιο  την 24 
Απριλίου 2012.
Δόθηκε η ευκαιρία να παρουσιαστεί το έργο της 
ένωσης   μας    και    να   τεθούν   μια   σειρά   από 

ζητήματα που μας αφορούν σε τοπικό επίπεδο και  ο κ. Δήμαρχος εξέφρασε την θέληση του για καλή 
συνεργασία της δημοτικής αρχής με την ένωση μας στο μέλλον.
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.  Ο Πρόεδρος ΦΩΤΟΓΛΟΥ Σπυρίδων          Ο Γ. Γραμματέας ΜΠΙΝΙΕΡΗΣ Γρηγόριος

2.       Αριθ.  πρωτ.: 17/2012                    Πάτρα 20 Σεπτεμβρίου 2012                  
               Προς:  Ελληνικό Τμήμα Δ.Ε.Α.    Κοιν :  Τοπικές Διοικήσεις Χώρας          
ΘΕΜΑ: «Εθελοντική Αιμοδοσία-Συλλογή 135 φιαλών αίματος»  

Με μεγάλη χαρά, σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία η δεύτερη διήμερη ετήσια 
εθελοντική αιμοδοσία την 18 και 19 Σεπτεμβρίου στην λέσχη του Αστυνομικού μεγάρου της Α.Δ. Αχαΐας. 
Συνολικά στις δυο εθελοντικές αιμοδοσίες που διοργανώσαμε για το 2012 συλλεχτήκαν 135 φιάλες 
αίματος που δόθηκαν στην τράπεζα αίματος της ΕΛ.ΑΣ. Αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε 
τους συναδέλφους μας για την συμμέτοχη τους, την Ε.Α.Υ. Αχαΐας για την συνδρομή ,την Α.Δ. Αχαΐας για 
την παραχώρηση του χώρου και το τμήμα αιμοδοσίας του Γ.Ν.Π. «Ο Άγιος Ανδρέας» για το έργο που 
επιτελούν και την συνεργασία που χρόνια έχουμε. Συνεχίζουμε με το σύνθημα ότι «Ο εθελοντισμός δίνει 
διεξόδους στα σύγχρονα κοινωνικά αδιέξοδα».
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.  Ο Πρόεδρος  ΦΩΤΟΓΛΟΥ Σπύρος              Ο Γ. Γραμματέας ΜΠΙΝΙΕΡΗΣ Γρηγόριος 

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα
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Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα

3. Αριθ.πρωτ.: 18/2012                                            Πάτρα 21 Σεπτεμβρίου 2012

              Προς:  Ελληνικό Τμήμα Δ.Ε.Α.                            ΘΕΜΑ: «Ημερολόγιο 2013» 
Η Τοπική Διοίκηση Αχαΐας συμμετέχοντας στην υλοποίηση της ομόφωνης απόφασης του Πανελλήνιου 
συνεδρίου 2012, στην πόλη της Καλαμάτας, που αφορά στην συλλογή ζωγραφιών παιδιών για την 

έκδοση του ετήσιου ημερολογίου του Εθνικού 
μας Τμήματος, ήρθε σε επαφή με το 45ο δημοτικό 
σχολειό Πατρών στην περιοχή Μπεγουλάκι Πατρών 
όπου ο δάσκαλος και τα 22 παιδιά της έκτης 
δημοτικού μας υποδέχτηκαν με ενθουσιασμό 
και χαρά. Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος  της 
Τ.Δ. Αχαΐας μοίρασαν ξυλομπογιές και μπλοκ 
ζωγραφικής στους μικρούς μας φίλους καθώς και 
ενημερωτικά φυλλάδια της Δ.Ε.Α. και αναμένουμε 
τις ζωγραφιές τους τις οποίες και θα αποστείλουμε 
στον υπεύθυνο έκδοσης του ημερολογίου μας τις 
επόμενες ημέρες.   

4. Αριθ.πρωτ.:  24 /2012                                              Πάτρα 24 Οκτωβρίου  2012                                         
                ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                         Προς: Ελληνικό Τμήμα Δ.Ε.Α.

                          Θέμα:¨1ο Τουρνουά ποδοσφαίρου IPA     Τ.Δ. Αχαΐας 2012  

Ευχαριστούμε θερμά την διευθύντρια του σχολείου κ. ΛΑΜΑΡΗ Αθανασία , τους δασκάλους κ. 
ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗ Χρήστο και κ. ΖΕΡΒΗ Άντζελα και φυσικά τα παιδιά.
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. Ο Πρόεδρος ΦΩΤΟΓΛΟΥ Σπύρος                Ο Γ. Γραμματέας ΜΠΙΝΙΕΡΗΣ Γρηγόριος  

Με απόλυτη επιτυχία διεξήχθη στην Πάτρα το 1ο 
Τουρνουά ποδοσφαίρου IPA,Τ.Δ. Αχαΐας 2012 το 
οποίο διήρκησε σχεδόν δυο μήνες. Συμμετείχαν 
ομάδες από οκτώ υπηρεσίες της Α.Δ. Αχαΐας 
με πλέον των 80 αθλητών και πρωταθλήτρια 
αναδείχτηκε η ομάδα του Γραφείου Δυνάμεων 
Ετοιμότητας αφού νίκησε στα πέναλτι την ομάδα 
ΔΙ.ΑΣ.
Για την ιστορία η κανονική διάρκεια του τελικού 
βρήκε ισόπαλες  με 4-4 τις δυο ομάδες, στην 
παράταση δεν σημειώθηκε γκολ και στα πέναλτι 
το σκορ διαμορφώθηκε 2-1.
Το τουρνουά ανέδειξε δυο πρώτους σκόρερ τους 
ΖΑΦΕΙΡΗ Κων/νο και ΜΑΚΡΥΠΟΔΗ Σπύρο που 
σημείωσαν αμφότεροι από δεκατρία γκολ. 
Ο ενθουσιασμός ήταν έκδηλος από όλους 
και στόχος μας είναι να γίνει θεσμός και να  
διοργανώνουμε το τουρνουά κάθε έτος. Τίμησαν 
με την παρουσία τους την βραδιά του τελικού 
: O Γεν. Αστυνομικός Διευθυντής Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδος Υποστράτηγος ΣΙΑΜΟΣ Ιωάννης, 
ο Α/Δ Αχαΐας Ταξίαρχος ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κων/
νος, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Αποστράτων 
Υποστράτηγος ε.α.  ΚΟΥΣΚΟΥΡΗΣ Ευάγγελος, 

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα
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ο Ειδικός Γραμματέας της Π.Ο.ΑΣ.Υ κ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος, ο Πρόεδρος της Ε.Α.Υ. Αχαΐας κ. 
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Σταύρος ,πολλοί διοικητές υπηρεσιών και πλήθος κόσμου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΦΩΤΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ                    Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ-ΜΠΙΝΙΕΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα

O Πρόεδρος της I.P.A. Αχαϊας στην Θεσσαλονίκη 
Στις 29 Οκτωβρίου 2012, ο Πρόεδρος της I.P.A. Αχαϊας κ. ΦΩΤΟΓΛΟΥ Σπύρος, μαζί με δύο μέλη της I.P.A. 
Αχαϊας τους ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟ Θεοφάνη και ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αναστάσιο, επισκέφτηκε την Θεσσαλονίκη, 
όπου θα διανυκτερεύσει στο IPA HOUSE με σκοπό την μετάβαση στο Άγιο Όρος.

Κατά την άφιξή του, τον υποδέχτηκαν ο Πρόεδρος της I.P.A. Θεσσαλονίκης κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας μετά του 
Γεν. Γραμματέα της IPA Θεσσαλονίκης και Ταμία του Εθνικού Τμήματος κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Βασιλείου, 
καθώς και του Υπ. Δημ. Σχέσεων της IPA Θεσ/νίκης κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗ Χριστόδουλου. Στην πολύωρη 
συνάντηση, παρατέθηκε δείπνο, έγινε ανταλλαγή αναμνηστικών, ενώ αντηλλάγησαν και απόψεις πάνω 
σε θέματα της IPA αλλά και γενικότερου ενδιαφέροντος. Αμφότεροι υποσχέθηκαν να υπάρχει πιο στενή 
στο μέλλον συνεργασία.
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ I.P.A. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Η Τοπική Διοίκηση Ζακύνθου της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών (Ι.Ρ.Α.) δέχθηκε στις 19/09/2012 την 
επίσκεψη του Α΄ Αντιπροέδρου του Εθνικού Τμήματος και Προέδρου του Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α.  κ. ΜΑΡΟΥΡΤΑ 
Νικολάου.
Σκοπός της επισκέψεως του κ. ΜΑΡΟΥΝΤΑ ήταν μια πρώτη εξέταση, ύστερα από εξουσιοδότηση, 
των ξενοδοχείων που μας είχαν υποβάλει προσφορές προκειμένου να φιλοξενήσουν τον Μάιο 2013 
το 29ο Πανελλήνιο Συνέδριο, σύμφωνα και με την πρόταση που είχαμε καταθέσει στο Συνέδριο της 
Καλαμάτας. 
Το απόγευμα της 19ης Σεπτεμβρίου μεταβήκαμε μαζί με τον κ. ΜΑΡΟΥΝΤΑ ο οποίος εξέτασε και τα τρία 
ξενοδοχεία που μας είχαν υποβάλει προσφορές.

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

Την επομένη 20 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε έκτακτο Δ.Σ. της Τοπικής μας παρουσία και του κ. 
ΜΑΡΟΥΝΤΑ ο οποίος μας δήλωσε ότι από τα τρία ξενοδοχεία τα δύο μπορούν να φιλοξενήσουν το 
συνέδριο και αυτό θα το μεταφέρει και στα υπόλοιπα μέλη του Εθνικού Τμήματος.
Έγινε επίσης και εκτενής   αναφορά για το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης και κατόπιν επισκεφθήκαμε 
τις υπηρεσίες του νησιού, στις οποίες ο κ. ΜΑΡΟΥΝΤΑΣ έκανε ενημέρωση των συναδέλφων για το 
Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης και μοιράστηκαν φυλλάδια και έντυπα του Ταμείου. Στη συνέχεια 
επισκεφθήκαμε όλοι μαζί τον Διευθυντή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ζακύνθου, Ταξίαρχο κ. 
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟ Αριστείδη, ο οποίος μας υποδέχθηκε και μας δήλωσε ότι θα μας παρέχει κάθε δυνατή 
εξυπηρέτηση τόσο για την πραγματοποίηση ενός επιτυχημένου συνεδρίου, όσο και για την ενημέρωση 
των συναδέλφων για το Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α. και έγινε ανταλλαγή δώρων και αναμνηστικών.
ΓΙΑ ΤΗΝ  Ι.Ρ.Α.  ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ     Η  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑ  ΛΙΑΛΙΑ 

ANEKΔΟΤΟ
Ο μπαμπάς προσπαθεί να πείσει το γιο του να φάει το αυγό που του έχει ετοιμάσει:...
- "Φάε παιδί μου το αυγό να γίνεις μεγάλος σαν τον μπαμπά!"
- "Δεν θέλω", λέει ο μικρός.
- "Φάτο αγόρι μου να γίνεις γερός και δυνατός!"
- "Δεν θέλω σου λέω", επιμένει ο μικρός.
- "Φάτο καλέ μου να μεγαλώσει το πουλάκι σου!"
Και η μαμά από μέσα:
- "Γιώργο φάε εσύ το αυγό θα φτιάξω μπιφτέκια για το παιδί!"
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ I.P.A. ΞΑΝΘΗΣ
Το πρωί της Παρασκευής 14 Σεπτεμβρίου 
δεχτήκαμε επίσκεψη από τον γραμματέα της 
Ι.Ρ.Α. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Παναγιώτη 
όπου βρισκόταν στην πόλη μας για υπηρεσιακές  
ανάγκες. Συζητήσαμε θέματα της ένωσης καθώς 
τον τρόπο πραγματοποίησης εκδρομής της Ι.Ρ.Α. 
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ στην πόλη μας κατά την διάρκεια 
των γιορτών της αποκριάς, μιας και έμεινε 
ευχαριστημένος  τόσο από τις ομορφιές του 
νομού και της παλιάς πόλης της Ξάνθης. Από την 
Τ/Δ Ξάνθης δόθηκαν αναμνηστικά για να θυμάται 
την επίσκεψη στα γραφεία μας.

Το βράδυ της Κυριακής 16/09/2012 δόθηκε συνέχεια στην επίσκεψη
του σε γνωστό αθλητικό ουζερί της Ξάνθης (λόγο ποδοσφαιρικού αγώνα), με διάφορους μεζέδες και 
άφθονη μπύρα. Ο Παναγιώτης μας ευχαρίστησε και μας διαβεβαίωσε ότι θα κάνει τα πάντα ώστε να γίνει 
η εκδρομή στην Ξάνθη και να δούνε και τα υπόλοιπα μέλη της Ι.Ρ.Α. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
τις ομορφιές της Ξάνθης και της υπόλοιπης Θράκης.

Το πρωί της Τετάρτης 12 Σεπτεμβρίου δεχτήκαμε στα γραφεία μας επίσκεψη από 
τον πρόεδρο της Τ/Δ Ι.Ρ.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ κ. ΤΣΙΟΡΑ Χρήστο όπου βρισκόταν στην πόλη 
μας για οικογενειακούς λόγους, πίνοντας καφέ συζητήσαμε διάφορα θέματα που 
απασχολούν την ένωση μας.
Λόγου του περιορισμένου χρόνου που είχε ο φίλος Χρήστος, αφού του προσφέραμε 
αναμνηστικά της ένωσης μας, δώσαμε ραντεβού για τον επόμενο μήνα όπου θα ξανά 
έρθει έτσι ώστε να προσφέρουμε την Ξανθιώτικη φιλοξενία.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Κ. Χρήστος

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ I.P.A. XIOY
Εορταστικές εκδηλώσεις 
εορτής Αγ. ΑΡΤΕΜΙΟΥ ΧΙΟΥ 
Την Παρασκευή το απόγευμα, στον ομώνυμο Ι.Ν. 
Αγίου ΑΡΤΕΜΙΟΥ πραγματοποιήθηκε Αρχιερατικός 
πανηγυρικός εσπερινός χοροστατούντος του 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου - Ψαρών - 
Οινουσσών κ. ΜΑΡΚΟΥ. 
Ανήμερα της εορτής τελέσθηκε η Θεία Λειτουργία 
και περί ώρα 11.00 Δοξολογία χοροστατούντος 
του Σεβασμιωτάτου.
Στην Δοξολογία παρευρέθηκαν οι τοπικές πολιτικές 
και στρατιωτικές Αρχές, εκπρόσωποι σωματείων, 
συλλόγων και πλήθος κόσμου.  Διαβάσθηκε η 
ημερήσια διαταγή του Αρχηγού και εκ μέρους της 
Α.Δ. Χίου ευχαριστήθηκε δημόσια ο κ. Διαμαντής 
ΒΑΡΙΑΣ, για την εξ ολοκλήρου διαμόρφωση του 
περιβάλλοντος χώρου, εις μνήμη της κόρης του 
Νίκης Αδαμ. ΒΑΡΙΑ.
Μετά το τέλος της Δοξολογίας, η Τ.Δ. Χίου της 
Δ.Ε.Α. παρέθεσε μικρή δεξίωση στην αίθουσα του 
Κέντρου Νεότητας Αγίου ΑΡΤΕΜΙΟY. 
Και του χρόνου με υγεία. 
Ζαφείρης ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ - Γ.Γραμματέας.



- 10 - Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ I.P.A. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ I.P.A. ΣΤΟ GIMBORN

Η Τοπική Διοίκηση I.P.A. Θεσσαλονίκης, κάλυψε τα έξοδα συμμετοχής για δύο (2) Δοκίμους 
Αστυφύλακες από την Σχολή Ξάνθης.
(κείμενα – φωτογραφίες ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΙΔΗΣ Ε. - ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Μ.)

Το συνέδριο της Ι.Ρ.Α διεξήχθη από τις 27/8 έως τις 31/08 στο Gimborn της Γερμανίας. Το τοπίο το οποίο 
συναντήσαμε εκεί δεν υπήρχαν λόγια για να το περιγράψουμε· πράσινο παντού με μία πανέμορφη 
λίμνη δίπλα στο ξενοδοχείο να συνθέτει ένα απλά υπέροχο τοπίο. Στο συνέδριο έλαβαν μέρος αρκετές 
χώρες (ενδεικτικά αναφέρουμε τις ΗΠΑ, Αυστραλία, Δανία, Ιρλανδία, Μεγ. Βρετανία κ. α ). Η Ελληνική 
αποστολή αποτελούνταν από τους Δόκιμους Αστυφύλακες Κοτζαμπασίδη Ευάγγελο, Ιωαννίδη Μιχαήλ, 
Γεωργακόπουλο Ιωάννη, Μπασδάνη Αναστασία και την Αστυφύλακα Εγγλέζου Μαρία.
Το συνέδριο διήρκησε συνολικά 5 ημέρες και είχε ως θέμα την κοινωνική αναταραχή στις μέρες 
μας και πώς αυτή εκφράζεται μέσα από τα επεισόδια, τα οποία εκτυλίσσονται στους δρόμους με 
πρωταγωνιστές ομάδες αναρχικών, εργάτες αλλά και απλούς ανθρώπους οι οποίοι διαδηλώνουν είτε 
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Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα

Ο οικοδεσπότης μας, στη Γερμανία, παραλαμβάνει 
τα δώρα τα οποία του απέστειλε ο Πρόεδρος της 
I.P.A. Ξάνθης κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Χρήστος

εξαιτίας της κοινωνικής καταπίεσης που νιώθουν είτε 
εξαιτίας διαφόρων αιτημάτων και διαμαρτυριών τους 
προς την κυβέρνηση. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου 
συνάδελφοι από την Μεγ. Βρετανία και την Ιρλανδία 
μας παρουσίασαν τις κοινωνικές αναταραχές στις χώρες 
τους και μας ανέλυσαν τους λόγους για τα οποία αυτά 
συνέβησαν, με την ταυτόχρονη προβολή βίντεο σχετικά 
με το παραπάνω θέμα.  Επίσης, είχαμε τη δυνατότητα 
υποβολής παρατηρήσεων αλλά και ερωτήσεων με τα 
ανωτέρω σχετικά. Ήταν ένα γενικά ενδιαφέρον θέμα, 
παίρνοντας μια γεύση για τα φαινόμενα αναταραχής 
στο εξωτερικό αλλά και πως τα αντιμετωπίζουν οι 
συνάδελφοί μας, πόσο μάλλον για εμάς, που αυτά τα 
φαινόμενα μας είναι πιο οικεία βλέποντάς τα από την 
τηλεόραση αλλά και ζώντας τα από κοντά.
Ωστόσο το συνέδριο δεν περιείχε μόνο θεωρητικό 
κομμάτι αλλά και πρακτικό. Αυτό αποτελούταν από την 
συγκρότηση 5 ομάδων εργασίας με 5 μέλη η κάθε μία, 
το κάθε μέλος προερχόμενο από διαφορετική χώρα. Με 
αυτόν τον τρόπο είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε 
ιδέες και απόψεις για διάφορα θέματα. (π.χ. αιτίες των 
κοινωνικών αναταραχών κ. ά).
Κάθε απόγευμα μετά το τέλος των σεμιναρίων και των 
παρουσιάσεων χαλαρώναμε παίζοντας βόλεϊ με τους 
συναδέλφους ή κάνοντας έναν περίπατο στο όμορφο 
δάσος που υπήρχε δίπλα στο ξενοδοχείο. Ο χώρος 
συγκέντρωσης το βράδυ ήταν το μπαρ, το οποίο 
υπήρχε μέσα στο ξενοδοχείο. Εκεί συζητούσαμε με 
τους συναδέλφους για το πώς είναι οι συνθήκες κάτω 
από τις οποίες εργαζόμαστε, την αντιμετώπιση που 
έχουμε από τους πολίτες και πολλά άλλα ενδιαφέροντα 
θέματα. Το πιο σημαντικό όμως πιστεύω είναι ότι είχαμε 
την αναγνώριση από τους υπόλοιπους συναδέλφους 
για την γενικότερη συμπεριφορά που δείξαμε καθώς 
ήμασταν οι πιο μικροί ηλικιακά από τους υπόλοιπους 
έχοντας μάλιστα τις λιγότερες εμπειρίες. Κάτι το οποίο 
δεν θα πρέπει να παραλείψω βεβαίως είναι οι φιλίες 
που αναπτύξαμε με τους υπόλοιπους συναδέλφους και 
ιδιαίτερα με τον αμερικανό φίλο μας Roger Chien.  
Τέλος θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τον πρόεδρο 
της Ι.Ρ.Α Ξάνθης κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ Χρήστο, τον πρόεδρο της 
Ι.Ρ.Α Θεσσαλονίκης κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ Ηλία καθώς και όλους 
εκείνους που μας έδωσαν την ευκαιρία να παρευρεθούμε 
στο συνέδριο.
 
Με εκτίμηση. Οι Δόκιμοι Αστυφύλακες 
ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΙΔΗΣ Ε. - ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Μ.
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ (I.P.A.) T.Δ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
Πραγματοποιήθηκε σήμερα 09 Νοεμβρίου 2012, 
στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου, 
η ορκωμοσία των πρωτοετών Δοκίμων 
Αστυφυλάκων. Παρευρέθησαν στην εκδήλωση, ο 
Πρόεδρος της Τ.Δ. Διδυμοτείχου κ. ΛΥΤΡΑΣ Κων/
νος, ο Γεν. Γραμματέας κ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ και ο 
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων κ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ.
Επίσης παρευρέθη ο Πρόεδρος της I.P.A. Ζακύνθου 
κ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Χαράλαμπος (ορκωμοσία 
υιού του), με τον οποίο έγινε ανταλλαγή δώρων 
και αναμνηστικών με τον Πρόεδρο της Τ.Δ. IPA 
Ορεστιάδος. Επίσης αντηλλάγησαν απόψεις σε 
θέματα της I.P.A.
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Επίσκεψη στα γραφεία μας, του Προέδρου I.P.A. Σάμου
Στις 23 Αυγούστου 2012, επισκέφτηκε τα γραφεία 
της Τοπικής Διοίκησης I.P.A. Νομού Θεσσαλονίκης, 
ο Πρόεδρος της Τοπικής Διοίκησης I.P.A. Σάμου 
και επίτιμο Μέλος της Τοπικής μας κ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ 
Γεώργιος.
Τον εκλεκτό φίλο και συνάδελφο, υποδέχτηκαν 
ο Πρόεδρος κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας και ο Γεν. 
Γραμματέας και Ταμίας του Ελληνικού τμήματος 
κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος, ενώ κατά την 
παραμονή του, στην πόλη μας παρατέθηκε γεύμα 
εργασίας, όπου συζητήθηκαν διάφορα θέματα 
κοινού ενδιαφέροντος.

Πανηγυρική Θεία Λειτουργία τελέσθηκε και στην Θεσσαλονίκη για τον εορτασμό 
της «Ημέρας της Αστυνομίας» και του Προστάτη του Σώματος Μεγαλομάρτυρα 
Αγίου Αρτεμίου

Στην Θεσσαλονίκη, πραγματοποιήθηκε στις 
20-10-2012 πανηγυρική Θεία Λειτουργία, στον 
Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γρηγορίου 
του Παλαμά στην οποία χοροστάτησε ο 
Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης  Παναγιώτατος 
κ.κ. Άνθιμος.
Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Γενικός 
Επιθεωρητής Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδας 
Αντιστράτηγος Παπαδόπουλος Δημήτριος, 
ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής 
Θεσσαλονίκης Υποστράτηγος Κούκιος 
Τρύφων, οι Διευθυντές των Διευθύνσεων 

Αστυνομίας, Αστυνομικών Επιχειρήσεων, Τροχαίας, Αλλοδαπών και Υ.Ε.Ε.Β.Ε., το Μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Δαγκλής Δημήτριος ο οποίος εκπροσώπησε και την 
Σ.Ε.Α.Θ. από κοινού με τον κ. Μπαλατσούκα Ιωάννη, ο Πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών 
Ελληνικής Αστυνομίας Κεντρικής Μακεδονίας κ. Νουράκης Κωνσταντίνος, ο Γενικός Γραμματέας 
της Ένωσης Συνοριοφυλάκων Θεσσαλονίκης κ. Όρλιακλης Δημήτριος,  ο Γενικός Γραμματέας της 
I.P.A. Νομού Θεσσαλονίκης κ. Γιαννακόπουλος Βασίλειος, ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών 
εν Αποστρατεία Νομού Θεσσαλονίκης κ. Ζαχαράκης Σωτήριος, αντιπροσωπείες συναδέλφων 
από όλες τις Διευθύνσεις της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, πολιτικοί 
υπάλληλοι και πλήθος αποστράτων συναδέλφων μας.  Η Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών 
Θεσσαλονίκης συγχαίρει το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων της Γ.Α.Δ.Θ. για την άψογη διοργάνωση 
των εκδηλώσεων. 
Φωτορεπορτάζ: Σ.Ε.Α.Θ.

Κάντε  κλικ  στο. www.ipathessaloniki.gr
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ I.P.A. XAΝΙΩΝ

1. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αξιότιμε Πρόεδρε του Πολωνικού Τμήματος της 
I.P.A Arcadiusz Skrzypczak. Αξιότιμε Πρόεδρε της 
Τοπικής Διοίκησης I.P.A Bydgoszcz Jerzy Archacki.
Αγαπητοί φίλοι συνάδελφοι, και τα μέλη του 
I.P.A. Πολωνία. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω 
για την εγκάρδια υποδοχή και φιλοξενία στην 
οποία συμμετείχα ως μέλος και εκπρόσωπος του  
Ελληνικού Τμήματος της Δ.E.Αστυνομικών και να 
σας συγχαρώ για την άψογη και τέλεια 
διοργάνωση της 20ής επετείου από την ένταξη 
του Εθνικού Πολωνικού Τμήματος στην Ι.Ρ.Α. 

Ήταν μια υπέροχη εμπειρία και πολύ μεγάλη τιμή, να είμαι προσκεκλημένος αυτής της ειδικής 
εκδήλωσης, σε μια τέτοια όμορφη χώρα. Ευχαριστώ θερμά όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου 
του Πολωνικού Εθνικού Τμήματος I.P.A και τα μέλη της Τοπικής Διοίκησης Μπιντγκός και ελπίζω ότι 
η φιλία και η επικοινωνία μας θα συνεχιστεί με επιτυχία τα επόμενα χρόνια. Εύχομαι σε όλους υγεία, 
χαρά και δημιουργία! Η Τοπική Διοίκηση Χανίων της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών  σας υπόσχεται σε 
οιανδήποτε επίσκεψή σας στην πόλη μας, φιλοξενία ανάλογη της Κρητικής μας παράδοσης αλλά και της 
αδελφικότητας που τρέφει στο Πολωνικό Τμήμα της  I.P.A. 
Ο Πρόεδρος  Ιωάννης Περράκης
PRESS RELEASE
Honorable President of the I.P.A Polish National Section Arcadiusz Skrzypczak
Honorable President and Members of the I.P.A Bydgoszcz Region Jerzy Archacki 
Dear colleagues, friends and members of I.P.A. Poland.
I would like to thank you for the cordial reception and hospitality in which I participated as a member 
and representative of the I.P.A. Hellenic Section and to congratulate you for the excellent and perfect or-
ganization of the 20th Anniversary and the Integration of the National Polish Section into the I.P.A. It was 
a wonderful experience and very great honor, to be part of this special event, in such a nice Country. 
I sincerely thank all the members of the Board of the Polish National I.P.A. Section and the members of 
Local Administration Bydgoszcz and I hope that our friendship and communication will continue with 
success in the coming years. I wish you all health, joy and creation!
The Local Administration of the I.P.A Chania Region promises that anytime you visit our city, you will be 
greeted with Cretan tradition, hospitality and friendship.  
SERVO PER AMIKECO  The President of I.P.A.Chania Region Yiannis Perrakis  

2. AΡΙΘ. 2/52/402                        Χανιά 25-10-2012      
ΘΕΜΑ: “Ίδρυση  ομάδας καλαθοσφαίρισης 
της Τ.Δ. Ι.Ρ.Α. ΧΑΝΙΩΝ”- 
Αγαπητοί συνάδελφοι  και φίλοι. 
1) Ένας στόχος πολλών ετών της Τοπικής Διοίκηση 
Χανίων της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών 
διοίκησης από το 1999 που λειτούργησε επίσημα 
με εκλεγμένο Δ.Σ. έγινε πραγματικότητα. Την 
ίδρυση αθλητικών ομάδων από τα εγγεγραμμένα 
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μέλη της. Έτσι μετά  την επιτυχή ίδρυση της  πρώτης 
αθλητικής ομάδας της  Τ.Δ. Ι.Ρ.Α. ΧΑΝΙΩΝ της  
ομάδας ποδοσφαίρου από 16-02-2011, προχώρησε 
και στην ίδρυση ομάδας καλαθοσφαίρισης .    
2.) Η επιτυχία πιστώνεται σε όλο το Δ.Σ. της 
Τοπικής μας Διοίκησης  αλλά  ιδιαίτερα στην 
θέληση και το πείσμα του αρχηγού της ομάδας 
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ Νικολάου , καθώς επίσης και 
στην άμεση ανταπόκριση των συναδέλφων που 
αγκάλιασαν την ιδέα της ανακοίνωσης ίδρυσης 
της ομάδας καλαθοσφαίρισης και με αθρόες 
νέες εγγραφές έγιναν μέλη της Διεθνούς Ένωσης 
Αστυνομικών και της Τοπικής Διοίκησης Χανίων 
αλλά και μέλη της ομάδας μας  .
3.) Η συγκρότηση της  ομάδος καλαθοσφαίρισης 
έχει σκοπό την συμμετοχή της σε:
Α3 .- Τουρνουά για πολιτιστικούς & φιλανθρωπικούς 
σκοπούς με διοργανωτές (α) την Τ.Δ. Ι.Ρ.Α. Χανίων 
(β) Άλλες Τοπικές Διοικήσεις τις Χώρας (Ομαδική 
μετάβαση στις συγκεκριμένες πόλεις ως μέλη της 
Τ.Δ. Ι.Ρ.Α Χανίων). Β3.-Τουρνουά  σε Ευρωπαϊκές 
πόλεις μέλη της Ι.Ρ.Α ,μετά από σχετική πρόσκλησή 
μας. Γ3.- Τουρνουά παγκοσμίου κυπέλου 
Τοπικών Διοικήσεων της Ι.Ρ.Α , που κάθε χρόνο 
διοργανώνεται σε διαφορετική χώρα.
Η παρουσίαση της αθλητικής εμφάνισης της 
ομάδας καλαθοσφαίρισης της Τ.Δ.  Ι.Ρ.Α. Χανίων, 
έγινε στα γραφεία μας την Τετάρτη 17-10-2012 
σε εγκάρδια και φιλική ατμόσφαιρα, με την 
συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Τοπικής μας Διοίκησης, του Αρχηγού και 
παικτών της ομάδας ,των φίλων εκπροσώπων της 
εταιρείας, του μεγάλου χορηγού της ομάδας «MX-
LINE- ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ- ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ», 
Προέδρου   κ. Ξένιας ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ και  υπευθύνου 
Δημοσίων σχέσεων κ. Θεόδωρου ΜΟΥΤΣΑΚΗ, 
στους οποίους ο υπογράφων Πρόεδρος της 
Τοπικής μας Διοίκησης ,απένειμε ειδική τιμητική 
πλακέτα για αυτήν την μεγάλη προσφορά τους, 
ήτοι:  δώδεκα (12) διπλών  αθλητικών εμφανίσεων 
(φανέλα –σορτς) με τυπωμένα το λογότυπο της 
Ι.Ρ.Α. και τα ανωτέρω λογότυπα του χορηγού.
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
SERVO PER AMIKECO - «Υπηρετώ δια της φιλίας»

Ο   Πρόεδρος - Περράκης  Ιωάννης
Η Γενική Γραμματέας - Βιγλάκη  Ελένη

3. ΑΡΙΘ: 2/52/401        Χανιά  12  Οκτωβρίου 2012
ΘΕΜΑ: «Επίσκεψη στην πόλη μας του 
Ποιμενάρχη της ΕΛ.ΑΣ. Πανοσιολογιότατου 
Αρχιμανδρίτη ΚΙΟΥΛΟΥ Νεκτάριου. 

1.- Με μεγάλη χαρά και ιδιαίτερη τιμή το Δ.Σ. της 
Τ.Δ. Ι.Ρ.Α. Χανίων υποδέχθηκε και φιλοξένησε τον 
Προϊστάμενο της Θρησκευτικής Υπηρεσίας της 
Ελληνικής Αστυνομίας στην 3ήμερη επίσκεψη 
4-5/6-09-2012 στην πόλη μας τον Ποιμενάρχη της 
ΕΛ.ΑΣ. Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη ΚΙΟΥΛΟ 
Νεκτάριο,. 

2.- Ξεναγήθηκε  στα γραφεία  της Τοπικής Διοίκησης 
Ι.Ρ.Α. Χανίων από τα μέλη του Δ.Σ., Πρόεδρο 
Περράκη Ιωάννη και Αναπληρωτή Γ. Γραμματέα 
Λεβεντάκη Δημήτριο και  σε Μοναστήρια της 
Περιφερειακής Ενότητας Χανίων όπου  εξέφρασε 
επιθυμία να επισκεφθεί.
Στην συνάντηση που έγινε σε εγκάρδιο κλίμα 
ανταλλάχτηκαν απόψεις και ιδέες για τα πλαίσια 
λειτουργίας και δραστηριότητας τόσο του 
Εθνικού Τμήματος όσο και της Τοπικής Διοίκησης 
Χανίων της Διεθνούς Ένωση Αστυνομικών 
αλλά και μελλοντικής συνεργασίας αυτών με 
την  Θρησκευτική Υπηρεσία της Ελληνικής 
Αστυνομίας.

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα
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3. Επισκεφθήκαμε  κατά σειρά :
Α)  Το Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων όπου αφού 
επισκέφθηκε όλες τις  Υπηρεσίες που στεγάζονται 
σε αυτό ,στην αίθουσα διαλέξεων παρουσία του 
Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Περιφέρειας 
Κρήτης Υποστράτηγου ΠΑΡΑΒΟΛΙΔΑΚΗ 
Εμμανουήλ, του Αστυνομικού Διευθυντή Χανίων  
ΠΕΤΡΑΚΗ  Εμμανουήλ  και όλου του Αστυνομικού 
& πολιτικού προσωπικού , μετά από ένα  εγκάρδιο 
καλωσόρισμα  και ανταλλαγή αναμνηστικών, 
τέλεσε ιερό Αγιασμό .
Β) την Ιερά  Μονή Γωνιάς  βρίσκεται περίπου 26 
χιλιόμετρα Δυτικά από τα Χανιά και 2,5 από το 
Κολυμπάρι. Η Σταυροπηγιακή Μονή της 
Οδηγήτριας, γνωστή ως Μονή Γωνιάς λόγω της 
θέσης  της στο δυτικό άκρο του κόλπου, είναι 
αρχαία μονή αφιερωμένη στην Παναγία την 
Οδηγήτρια. 
Κοντά στη Μονή βρίσκεται η Ορθόδοξη Ακαδημία 
Κρήτης, ένα πολύ σημαντικό σύγχρονο θρησκευτικό 
και πνευματικό ίδρυμα της Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 
Συναντήσαμε και  ξεναγηθήκαμε  από τον 
ηγούμενο της Μονής πατέρα Ραφαήλ.
Β) Το Αστυνομικό Τμήμα  Βουκολιών  όπου 
εγκάρδια υποδοχή μας επιφύλαξε ο Διοικητής 
αυτού Υ/Α ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ. 
Γ) Την Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή της 
Αγίας Τριάδος των Τζαγκαρόλων που είναι ένα από 
τα πιο σημαντικά μοναστηριακά συγκροτήματα του 
τέλους της Βενετοκρατίας στην Κρήτη με πλούσια 
προσφορά στην Ιστορία και την Παιδεία του 
νησιού. Βρίσκεται στους πρόποδες της οροσειράς 
του Σταυρού, στη θέση "Τζομπόμυλος" του 
ακρωτηρίου Μελέχα. Σύμφωνα με την παράδοση 
που επιβεβαιώνεται και από έγγραφα των αρχείων 
της Βενετίας, κτίστηκε από τους αδελφούς Ιερεμία 
και Λαυρέντιο Τζαγκαρόλους που καταγόταν από 
μεγάλη Βενετοκρητική οικογένεια και είχαν ισχυρή 
επιρροή τόσο στον Ορθόδοξο πληθυσμό όσο και 
στους Καθολικούς Βενετούς. Ξεναγηθήκαμε  από 
τον  Μοναχό της  Μονής πατέρα Ιωακείμ.
Δ) Την Μονή Γουβερνέτου που μοιάζει σαν κάστρο, 
με πύργους που χρησίμευαν για την προστασία 
από επιδρομείς. Δίπλα από την εκκλησία υπάρχει 
ένα παρεκκλήσι  που είναι αφιερωμένο στον 
ιδρυτή της Μονής, τον Άγιο Ιωάννη τον Ερημίτη, 
Μέσα στο χώρο της Μονής λειτουργεί ένα πολύ 

μικρό μουσείο, με έργα εκκλησιαστικής τέχνης και 
άλλα πολύτιμα κειμήλια. 
Το καθολικό, ο κύριος ναός του μοναστηριού, 
είναι αφιερωμένο στην Παναγία, γι αυτό η μονή 
Γουβερνέτου πήρε το όνομα Κυρία των Αγγέλων.
Ε) Την Ιερά Σταυροπηγιακή Μονή Χρυσοπηγής, 
που είναι αφιερωμένη στην Παναγία τη Ζωοδόχο 
Πηγή και γιορτάζει την Παρασκευή του Πάσχα. 
Xιλιάδες προσκυνητές συρρέουν, από ευλάβεια στη 
θαυματουργή εικόνα της Παναγίας. H Ιερά Moνή 
Xρυσοπηγής ιδρύθηκε στα τέλη του 16ου αιώνα 
από τον Χανιώτη γιατρό και φιλόσοφο Ιωάννη 
Χαρτοφύλακα.. Το 1976 η Μονή Χρυσοπηγής  
μετατράπηκε σε γυναικεία.
4.-Στον Προϊστάμενο της Θρησκευτικής Υπηρεσίας 
του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, 
Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη κ. Κιούλο 
Νεκτάριο, παραθέσαμε αποχαιρετιστήριο γεύμα 
στην λέσχη Αξιωματικών της 115 πτέρυγα μάχης, 
στην περιοχή Αγίου Ονούφριου  Ακρωτηρίου, 
όπου και του απονείμαμε αναμνηστικά.
5.- Ευχαριστούμε θερμά τον Αστυνομικό Διευθυντή 
Χανίων κ. ΠΕΤΡΑΚΗ Εμμανουήλ, για την άμεση 
ανταπόκριση στο αίτημά μας, για παραχώρηση 
υπηρεσιακού οχήματος και τον οδηγό μέλος της 
Τ.Δ. Ι.Ρ.Α. Χανίων κ. Μανουσάκη Αλέξανδρο για τις 
μετακινήσεις του.
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   SERVO PER 
AMIKECO - «Υπηρετώ δια της φιλίας»
Ο Πρόεδρος  Ιωάννης Περράκης                    
H Γενική Γραμματέας Ελένη Βιγλάκη

4.    Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι 
1.-  Η Τοπική Διοίκηση της Ι.Ρ.Α. Χανίων στα πλαίσια 
των αρμοδιοτήτων της που γνώμονα έχουν την 
εξυπηρέτηση και διευκόλυνση των συναδέλφων 

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα
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και φίλων μελών της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών ,με ιδιαίτερη χαρά και τιμή σας ενημερώνουμε ότι 
η διεύθυνση του  ξενοδοχείου «PALADION ” με την οποία διατηρούμε άριστες σχέσεις σε πολιτιστικό 
επίπεδο και προσωπικό επίπεδο, προσφέρει στα μέλη
της  Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών και τις οικογένειές τους έκπτωση 30%, σε όλου του τύπου τα 
δωμάτια και για όλη την  περίοδο λειτουργίας του. Ήτοι 01 Μαΐου έως 30 Οκτωβρίου.
2.-Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Διοίκησης Χανίων ευχαριστούμε θερμά τους φίλους της Ένωσής 
μας και  συγκεκριμένα τον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου ΑΛΕΞΑΚΗ Στυλιανό και τους υιούς του  ΑΛΕΞΑΚΗ 
Γεώργιο & ΑΛΕΞΑΚΗ Σαμουήλ που έχουν και την διεύθυνση του ,για την προσφορά τους αυτή. 
3.- Αγαπητοί συνάδελφοι για την πληρέστερη ενημέρωσή σας και ενημέρωση τον φίλων σας υποβάλλουμε 
μαζί με φωτογραφικό υλικό και την ηλεκτρονική διεύθυνση όπου μπορείτε να κάνετε τις κρατήσεις σας. 
Email:  info@hotel-palladion.com   WEB SITE:  Palladion Hotel
Με φιλικούς χαιρετισμούς 
Ο  Πρόεδρος Περράκης Ιωάννης                                      Η Γ. Γραμματέας Βιγλάκη Ελένη 
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ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ  ΦΩΣ
www.yanniskakanos.gr
Οδοιπορικό στη Γαύδο με τη Διεθνή Ένωση Αστυνομικών Χανίων

Μια ωραία και τιμητική ταυτόχρονα αποστολή στην πανέμορφη Γαύδο με πρωτοβουλία της Τοπικής 
Διοίκησης Νομού Χανίων της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη 11 
Σεπτεμβρίου με σκοπό να εγκαινιάσουν στο μικρό ακριτικό νησί και νοτιότερο σημείο της Ευρώπης, δικό 
τους Γραφείο. Στην αποστολή συμμετείχαν όλες οι Τοπικές Διοικήσεις Ι.Ρ.Α. της Κρήτης. Η αναχώρηση 
έγινε από το λιμάνι της Χώρας Σφακίων στις 11.30 π.μ. της Τρίτης ενώ ο κατάπλους του πλοίου στο λιμάνι 
Καραβέ της Γαύδου έγινε δύο ώρες αργότερα.

«ΔΥΝΑΜΗ» Σημείωση: Αναλυτικό 
ρεπορτάζ δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα
«ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ» και στην ιστοσελίδα
www.ipathessaloniki.gr  της Διεθνούς 
Ένωσης Αστυνομικών I.P.A. Νομού 
Θεσσαλονίκης.

Ρεπορτάζ:
Γιάννης Κάκανος
Δημοσιογράφος
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INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
HELLENIC SECTION - REGION OF MAGNESIA

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
28th OCTOBER 179 str. Τ.Κ. 382 21 VOLOS Phone-fax: 2421 0 26111
28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 179 Τ.Κ. 382 21 ΒΟΛΟΣ τηλεφ. φαξ: 2421 0 26111

         Βόλος,  22  Αυγούστου   2012

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ
ΘΕΜΑ:  1η Συνάντηση Τοπικών Διοικήσεων Θεσσαλίας, της Διεθνούς Ένωσης 
Αστυνομικών

Πραγματοποιήθηκε την 22 Αυγούστου 2012, μετά από πρόσκληση και πρωτοβουλία της Τοπικής 
Διοίκησης μας, στο Βόλο η 1η Συνάντηση των 
Τοπικών Διοικήσεων Θεσσαλίας  της Διεθνούς 
Ένωσης Αστυνομικών.
Με την παρουσία του προέδρου του Εθνικού 
Τμήματος κ. ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗ Ιωάννη, οι συμμετέχοντες 
επισκέφτηκαν κατά σειρά τον Αστυνομικό Δ/ντη 
Μαγνησία κ. ΑΛΑΜΑΝΑ Απόστολο, το Δήμαρχο 
Βόλου κ. ΣΚΟΤΙΝΙΩΤΗ Παναγιώτη και τον 
Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας 
Μαγνησίας και Β. Σποράδων κ. ΚΟΠΑΝΑ Ανάργυρο, 
στους οποίους παρουσίασαν το πολυδιάστατο 
έργο της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών. Οι 
φορείς της Μαγνησίας υποδέχτηκαν με θέρμη 
τους εκπροσώπους της ΙΡΑ και εξέφρασαν 

την ευχαρίστηση τους για το έργο της Ένωσης, ενώ συζητήθηκε το ενδεχόμενο ανάληψης κοινών 
δράσεων.
Οι πρόεδροι των Τοπικών  Διοικήσεων Θεσσαλίας συμφώνησαν σε καθιέρωση αυτής της εποικοδομητικής 
συνάντησης σε ετήσια βάση, καθώς και σε στενότερη συνεργασία προς όφελος των μελών – αστυνομικών, 
καθώς και της κοινωνίας γενικότερα.
Από την Τ.Δ. Καρδίτσας συμμετείχαν ο Πρόεδρος κ. ΤΣΙΡΩΝΗΣ Ιάσων και ο Γεν. Γραμματέας κ. ΖΑΡΧΑΝΗΣ 
Γεώργιος,  από την Τ.Δ. Τρικάλων ο Πρόεδρος κ. ΣΚΡΕΚΑΣ Γεώργιος και  υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων κ. 
ΝΤΑΛΟΥΚΑΣ Νικόλαος από την Τ.Δ. Λάρισας ο Πρόεδρος κ. ΤΣΙΟΡΑΣ Χρήστος
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Μην τα βάζετε με τα παιδιά... 
 
Μια δασκάλα συζητούσε με πεντάχρονα και εξάχρονα παιδάκια τις Δέκα Εντολές.
Αφού τους εξήγησε την Εντολή " Τίμα τον Πατέρα σου και τη Μητέρα σου", τα ρώτησε "Αν υπάρχει κάποια 
εντολή που να μας μαθαίνει πως να συμπεριφερόμαστε στα αδέρφια μας?" 
Χωρίς να χάσει λεπτό ένα αγοράκι (το μεγαλύτερο στην οικογένεια του) απάντησε "Ου φονεύσεις!"
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
I.P.A. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

         Βόλος  11 Οκτωβρίου 2012Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

ΘΕΜΑ:  «Συμμετοχή της Τοπικής μας Διοίκησης, στην  Έκθεση Τροχαίας   
Βόλου 2012»

Συμμετοχή της Τοπικής μας Διοίκησης, στην Έκθεση 
Τροχαίας Βόλου 2012, που πραγματοποιείται το 
χρονικό διάστημα από 10 έως 14 Οκτωβρίου 
2012 στο Πολιτιστικό Κέντρο Νέας Ιωνίας, περιοχή 
ελικοδρομίου, την οποία παρακολούθησαν 
και  παρακολουθούν καθημερινά, δημοτικά 
και γυμνάσια σχολεία της περιοχής μας, 
αναδεικνύοντας το έργο, την αποστολή και 
την παρουσία του αστυνομικού υπαλλήλου σε 
καθημερινή βάση, κερδίζοντας θετικότατα σχόλια 
για την  παρουσία της.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          Ο Γ. Γραμματέας
Στ. ΚΑΡΚΑΛΗΣ                        Κ. ΠΑΓΩΝΗΣ             
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Ο Προϊστάμενος 
της Θρησκευτικής 
Υπηρεσίας της ΕΛ.ΑΣ. 
Αρχιμανδρίτης 
Νεκτάριος Κιούλος στην 
Θεσσαλονίκη 
Την Θεσσαλονίκη, επισκέφτηκε ο 
πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος 
ΚΙΟΥΛΟΣ, ο οποίος επισκέφτηκε διάφορες 
Υπηρεσίες της Αστυνομίας.
Στις 23-10-2012 προσκλήθηκε και με χαρά 
αποδέχτηκε, να τελέσει αγιασμό στα γραφεία 
του Συνεταιρισμού Αστυνομικών Θεσσαλονίκης 
στην οδό Προμηθέως 1, όπου συστεγάζονται τα 
γραφεία της Ένωσης Αστυνομικών ε.α. Νομού 
Θεσσαλονίκης και τα δεύτερα γραφεία (τα πρώτα 
είναι στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης) 
της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών I.P.A. Νομού 
Θεσσαλονίκης.
Στον αγιασμό παρέστησαν ο Πρόεδρος της I.P.A. Θεσσαλονίκης κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας, ο Πρόεδρος 
του Συνεταιρισμού Αστυνομικών κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Γεώργιος, ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών 
ε.α. Νομού Θεσσαλονίκης κ. ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ Σωτήριος, ο πρώην Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών 
Θεσσαλονίκης και νυν μέλος του Δ.Σ. κ. ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ Δημήτριος, ο πρώην Πρόεδρος της Ενωσης 
Αστυνομικών Θεσσαλονίκης και νυν μέλος του Δ.Σ. κ. ΔΑΓΚΛΗΣ Δημήτριος, ο πρώην Πρόεδρος της 
Ένωσης Ειδικών Φρουρών Θεσσαλονίκης και νυν μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Αστυνομικών Θεσσαλονίκης 
κ. ΦΕΤΚΟΣ Σταύρος, ο Γ. Γραμματέας της Ένωσης Συνοριακών Φυλάκων Θεσσαλονίκης και Υπ. Δημ. 
Σχέσεων της ΠΟΣΥΦΥ κ. ΟΡΛΙΑΚΛΗΣ Δημήτριος, ο Γεν. Γραμματέας IPA Θεσσαλονίκης και Ταμίας του 
Ελληνικού Τμήματος IPA κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος, ο Υπ. Δημ. Σχέσεων IPA Θεσσαλονίκης κ. 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Χριστόδουλος,  ο Αστυνομικός Υποδ/ντής και μέλος του Δ.Σ. της I.P.A. Θεσσαλονίκης 
κ. ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΑΣ Δημήτριος με τον γιό του Ευάγγελο, ο Αστυνομικός Υποδ/ντής και μέλος της I.P.A. 
κ. ΒΑΚΡΙΝΟΣ Κων/νος, ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών ε.α. Νομού Θεσσαλονίκης κ. ΓΟΥΛΑΣ 
Χρήστος, το μέλος της ΙPA Θεσσαλονίκης κ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Θωμάς, καθώς και η πλειοψηφία των συνεργατών 
του Συνεταιρισμού Αστυνομικών Θεσσαλονίκης.



- 21 -

Μετά τον αγιασμό, έγινε ανταλλαγή 
αναμνηστικών, και ο Πρόεδρος 
της I.P.A. Θεσσαλονίκης, παρέδωσε 
στον Πανοσιολογιότατο συμβολικό 
χρηματικό ποσό για την έκδοση του 
εντύπου της Θρησκευτικής Υπηρεσίας 
της Αστυνομίας (ΟΡΘΟΔΟΞΑ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ), ενώ 
ευχαρίστησε τον Πανοσιολογιότατο 
για την αποδοχή της πρόσκλησης 
να επισκεφτεί τα γραφεία της 
Προμηθέως 1, παρά το ιδιαίτερα 
επιβαρυμένο  πρόγραμμα επισκέψεων 
σε Αστυνομικές Υπηρεσίες του νομού 
Θεσσαλονίκης. Ο Πανοσιολογιότατος 
από την πλευρά του, δήλωσε την 
ιδιαίτερη χαρά του, που βρέθηκε 
κοντά μας και μας ευχαρίστησε για 
την ευγενική οικονομική χορηγία μας. 
Ακολούθησε παράθεση δείπνου σε 
γνωστή ταβέρνα της Θεσσαλονίκης.

Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 
I.P.A. ΔΡΑΜΑΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                                                     Δράμα 20 Αυγούστου 2012

«Πενθήμερη Εκδρομή της Τ.Δ. Δράμας στη Βαρκελώνη Ισπανίας»
Η Τοπική Διοίκηση Δράμας (I.P.A.) πραγματοποίησε πενθήμερη ψυχαγωγική εκδρομή στη Βαρκελώνη Ισπανίας 
τον περασμένο Μάρτιο, με τη συμμετοχή σαράντα οκτώ (48) μελών της ένωσής μας. Το πρόγραμμα της εκδρομής 
είχε ως ακολούθως:
1η ημέρα (Πέμπτη): Αναχωρήσαμε πρωϊνές ώρες από τη Δράμα για το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, 
απ’ όπου πετάξαμε για Βαρκελώνη με ενδιάμεσο σταθμό στο αεροδρόμιο της Ρώμης. Αφού τακτοποιηθήκαμε στο 
ξενοδοχείο που βρισκόταν δίπλα στο μετρό και σε απόσταση δέκα λεπτών από το κέντρο της Βαρκελώνης, το 
βράδυ παρακολουθήσαμε στο ιστορικό γήπεδο μπάσκετ ΄΄Παλάο Πλαογκράνα΄΄ τον αγώνα μεταξύ των ομάδων 
Μπαρτσελόνα – Κάχα Σολ, μια μοναδική εμπειρία για τους φίλους του μπάσκετ.

2η ημέρα (Παρασκευή): Ξεκίνησε επίσημα η περιήγηση μας στην πανέμορφη πόλη της Καταλονίας. 
Αρχικά επισκεφθήκαμε το μοναδικό Πάρκο Γκουέλ του Γκαουντί, την Αψίδα του Θριάμβου και την Κάζα Μίλα επίσης 
του Γκαουντί. Ακολούθως, επισκεφθήκαμε το «ναό» του ποδοσφαίρου το γήπεδο «Καμπ Νου» της Μπαρτσελόνα, 
όπου ξεναγηθήκαμε σε όλους τους χώρους, από τα αποδυτήρια της ομάδας, τον αγωνιστικό χώρο, το μουσείο με 
όλα τα κύπελλα της ομάδας, μέχρι τα δημοσιογραφικά θεωρία και τις κερκίδες του γηπέδου. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
το Camp Nou έχει την μεγαλύτερη επισκεψιμότητα από ξένους τουρίστες από όλα τα αξιοθέατα της Βαρκελώνης, 
ακόμη και από τα μοναδικά αριστουργήματα του αρχιτέκτονα Γκαουντί.  Στη συνέχεια, πήγαμε στο κέντρο της 
πόλης όπου βρίσκεται η περίφημη Γοτθική συνοικία κι αφού περπατήσαμε στα πανέμορφα σοκάκια, καταλήξαμε 
στο Ενυδρείο που βρίσκεται στο λιμάνι της πόλης, ένα από τα καλύτερα ενυδρεία της Ευρώπης, καθώς μέσα 
υπάρχουν τα περισσότερα είδη ψαριών και διάφορα σπάνια θαλλάσια ειδη. Το μεσημέρι φάγαμε σε Ταβέρνες 
στην περιοχή Μπαρτσελονέτα, δίπλα στο λιμάνι της Βαρκελώνης, φρέσκα ψάρια και παέλιες θαλασσινών, τα 
οποία συνοδευόταν από τοπικό κρασί Σαγκριά. Το απόγευμα είχαμε ελεύθερο χρόνο να γυρίσουμε στα πολλά και 
εντυπωσιακά Εμπορικά Κέντρα της πόλης, ενώ το βράδι κάναμε βόλτα στον πιο πολυσύχναστο πεζόδρομο της 
Βαρκελώνης, την ιστορική λεωφόρο΄΄Λα Ράμπλας΄΄,  που οδηγεί στη θάλασσα και σφύζει από ζωή όλη τη μέρα 
και ειδικά τα βράδια. Διασκεδάσαμε μέχρι το πρωϊ στα μπαράκια της πόλης, όπου γευτήκαμε τοπικές βαρελίσιες 
μπύρες συνοδεία παραδοσιακών εδεσμάτων, τα γνωστά σε όλους Τάπας.

3η ημέρα (Σάββατο): Επισκεφθήκαμε τον πανέμορφο Λόφο του Μονζουϊκ, όπου βρίσκεται το Ολυμπιακό Στάδιο 
που διεξήχθησαν οι Ολυμπιακοί αγώνες του 1992 και καταλήξαμε στο Ισπανικό χωριό που είναι μια μικρογραφία 
της πόλης της Βαρκελώνης, όπου είχαμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά επαγγελματίες του είδους να ξετυλίγουν 
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Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα

Δράμα 20 Αυγούστου 2012                         ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 «Εθιμοτυπική Επίσκεψη Τ.Δ. Δράμας στον Νέο Αστυνομικό Διευθυντή Δράμας »

την τέχνη του φυσητού γυαλιού. Στην επιστροφή είχαμε τη χαρά να επισκεφθούμε την πιο αντισυμβατική εκκλησία 
της Ευρώπης τη Σαγράδα Φαμίλια, που είναι και το έμβλημα της πόλης. Το μεγαλύτερο και πλέον πρωτότυπο έργο 
του  Γκαουντί. Το απόγευμα είχαμε ελεύθερο χρόνο και πολλοί από εμάς επισκεφθήκαμε το Μουσείο του Πικάσο, 
καθώς και το συντριβάνι που «χορεύει» στο κέντρο της πόλης.
4η ημέρα (Κυριακή): Ημερήσια εκδρομή (120 χλμ) στο όρος Μονσεράτ, όπου υπάρχει σε υψόμετρο 1.100 μέτρων 
το μοναστήρι των Βενέδικτων μοναχών, η ιστορία του οποίου ξεκινάει από το 880 μ.Χ. Παρακολουθήσαμε θεία 
λειτουργία στον Καθρεδικό ναό όπου μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα το όλο τελετουργικό και ιδιαίτερα οι παιδικές 
ψαλμωδίες. Οι πιο τολμηροί ανέβηκαν με το ειδικό τρενάκι στην κορυφή του βουνού για να απολαύσουν την 
μοναδική θέα. Στην επιστροφή για Βαρκελώνη κατεβήκαμε στο Άγαλμα του Χριστόφορου Κολόμβου, το οποίο 
βρίσκεται δίπλα στο λιμάνι της πόλης όπου και βγήκαμε αναμνηστικές φωτογραφίες. Το απόγευμα οι φίλοι του 
ποδοσφαίρου είχαν την τύχη να παρακολουθήσουν τον πρώτο αγώνα στο ολοκαίνουργιο γήπεδο της Εσπανιολ, 
μεταξύ των ομάδων Εσπανιολ – Λα Κορούνια.
5η ημέρα (Δευτέρα): Το πρωϊ βόλτα για ψώνια – αναμνηστικά δώρα στο κέντρο της πόλης, ενώ αντιπροσωπεία 
επισκέφθηκε τα κεντρικά γραφεία των Υπηρεσιών Ασφαλείας της Βαρκελώνης, όπου οι ισπανοί συνάδελφοι, 
μας υποδέχτηκαν θερμά, μας ξενάγησαν σε όλους τους  χώρους του κτιρίου, ενώ είχαμε ολιγόλεπτη συνάντηση 
και με τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας, ανταλλάσοντας αναμνηστικά δώρα. Το μεσημέρι αναχωρήσαμε για το 
αεροδρόμιο της Βαρκελώνης όπου με ενδιάμεσο σταθμό την πόλη της Ρώμης επιστρέψαμε στη χώρα μας, γεμάτοι 
όμορφες αναμνήσεις που θα μας συνοδεύουν για μια ζωή. 
Ως Πρόεδρος της Τ.Δ. Δράμας (I.P.A.) και υπεύθυνος της εκδρομής, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους 
συναδέλφους που συμμετείχαν στην εκδρομή αυτή, για το άριστο κλίμα που επικράτησε μεταξύ μας, καθώς γίναμε 
όλοι μια παρέα, ξεπερνώντας κάθε εμπόδιο που ανέκυπτε, γεγονός που μας χαροποιεί και μας δίνει κουράγιο 
να κάνουμε «πράγματα», δίνοντας μοναδικές ευκαιρίες στα μέλη μας, ακόμη και στη δύσκολη αυτή οικονομική 
συγκυρία.

Την Παρασκευή 10 Αυγούστου 2012 το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Τοπικής Διοίκησης Δράμας (I.P.A.) 
πραγματοποίησε εθιμοτυπική επίσκεψη στον Διευθυντή 
της Αστυνομικής Διεύθυνσης Δράμας Α/Δ΄ ΦΛΩΡΟ 
Σπυρίδωνα, ο οποίος μας υποδέχτηκε θερμά στο γραφείο 
του, λίγες μόνο ημέρες από την ανάληψη των νέων του 
καθηκόντων. 
Αφού του ευχηθήκαμε κάθε επιτυχία στο δύσκολο έργο 
του, συζητήσαμε για τις πρωτοβουλίες που μπορούμε να 
αναλάβουμε από κοινού για περαιτέρω δραστηριοποίηση 
και ανάδειξη της ανθρώπινης πλευράς του Έλληνα 
Αστυνομικού. 

SERVO PER AMIKECO - (Υπηρετώ δια της φιλίας)

                                       Για το Δ.Σ.
Ο  Πρόεδρος Μηνάς ΣΚΑΡΛΙΟΣ
Ο Γεν. Γραμματέας Γεώργιος ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ   
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 
I.P.A. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
1. Η χορευτική ομάδα της Τ.Δ. Σερρών στην Καρδίτσα

Με ιδιαίτερη χαρά και περηφάνια υποδεχτήκαμε 
και καμαρώσαμε την πολύ καλή χορευτική ομάδα 
της Τ.Δ. Σερρών στην περιοχή μας. Οι συνάδελφοι 
έλαβαν μέρος στις εκδηλώσεις «Πολιτιστικό 
καλοκαίρι 2012» του Δήμου Μουζακίου και με 
την εξαιρετική εμφάνιση τους, παρουσιάζοντας 
μακεδονίτικους χορούς, κέρδισαν τις εντυπώσεις. Η 
εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 24 Αυγούστου, 
στην κεντρική πλατεία του Μουζακίου στα 
πλαίσια των τριήμερων εκδηλώσεων και έλαβαν 
μέρος επίσης ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χαριλάου 
Θεσσαλονίκης και ο Σύλλογος Γρεβενιωτών 
Θεσσαλονίκης.
Η Τοπική Διοίκηση Καρδίτσας αισθάνεται την 
ανάγκη να ευχαριστήσει το Δήμο Μουζακίου για 
τη φιλοξενία και τη θερμή υποδοχή προς τους 
συναδέλφους.  
Για το Δ.Σ.  Ο Πρόεδρος  Ιάσων Τσιρώνης
Ο Γεν. Γραμματέας Γιώργος Ζαρχανής

2. «Ζήσε το ποτάμι ... μπες στη δράση»
Ομάδα εθελοντών συναδέλφων της Τοπικής μας Διοίκησης με τις οικογένειες τους, συμμετείχε  στον 
εθελοντικό καθαρισμό του ποταμού «Καράμπαλη» στην Καρδίτσα, με σκοπό την ανάδειξη της 
παραποτάμιας περιοχής και τη δημιουργία χώρου αναψυχής. 
Η δράση οργανώθηκε με πρωτοβουλία  του «Δικτύου Ανταλλαγών & Αλληλεγγύης» και της «Οικόσφαιρας», 
με την ενίσχυση του Δήμου Καρδίτσας. 
Εκτός από την Τοπική Διοίκηση της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών συμμετείχαν περισσότεροι από 
δεκαπέντε σύλλογοι και οργανώσεις, όπως ο Ορειβατικός Σύλλογος Καρδίτσας, η Ομάδα «Δασοπόνοι 
Ενεργοί Φοιτητές Καρδίτσας», ο Ποδηλατικός Σύλλογος Καρδίτσας κ.ά. 
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Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Οι εθελοντές έδωσαν τον καλύτερο εαυτό 
τους και άφησαν πίσω τους ένα αξιοθαύμαστο 
αποτέλεσμα, αφού απέδωσαν στους Καρδιτσιώτες 
και τις οικογένειες τους έναν νέο τόπο αναψυχής 
και παιχνιδιού. Η δράση καλύφθηκε από τα 
ΜΜΕ με ιδιαίτερα κολακευτικά σχόλια για 
τους συμμετέχοντες συλλόγους. Χορηγός της 
εκδήλωσης ήταν η κλινική «Κασταλία».
Για την Τ.Δ. Καρδίτσας
Ο Γεν. Γραμματέας - Γιώργος Ζαρχανής

3. Διοργάνωση Ημερίδας
Θέλοντας να συμβάλλει με τις δυνάμεις της, στη μείωση των 
θυμάτων από τροχαία ατυχήματα, η Τ.Δ. I.P.A. Νομού Καρδίτσας 
στις 21 Φεβρουαρίου συνδιοργάνωσε  με το Δήμο Μουζακίου και 
το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μουζακίου Ημερίδα με 
θέμα «Κυκλοφοριακή Αγωγή – Γονείς & παιδιά», στις εγκαταστάσεις 
του Κέντρου. Η Ημερίδα πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του 
επιτυχημένου προγράμματος κυκλοφοριακής αγωγής που είναι 
σε εξέλιξη για τη φετινή σχολική χρονιά, με τη συνεργασία των 
παραπάνω φορέων και του Α.Τ. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ. Μετά το χαιρετισμό 
του κ. Αντώνη Ντάνη, υπεύθυνου του Κέντρου και του κ. Θωμά 
Καλαμπαλίκη, Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Μουζακίου 
παρουσιάσεις έκαναν οι :
Γεώργιος Αγγελιδάκης - Εκπαιδευτικός 14ου Δημοτικού Σχολείου 
Καρδίτσας, Πρώην Υπεύθυνος Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής

Δήμου Καρδίτσας με θέμα ««Εκπαιδεύοντας… μικρά παιδιά» - Οδηγός καλών πρακτικών για την 
εκπαίδευση των παιδιών σε θέματα οδικής ασφάλειας Σωκράτης Μαυρογιώργος   - Αστυνόμος Β’, 
Τμήματος Τροχαίας Καρδίτσας με θέμα «Εκπαιδεύω το παιδί μου: Ασφάλεια στο δρόμο - Τροχαία 
Ατυχήματα» Χιώτη Ιωάννα – Κοινωνική Λειτουργός Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Καρδίτσας με 
θέμα «Διαταραχή μετατραυματικού stress (στρες)»
Ακολούθησαν διάλογος και ερωτήσεις από τους παρευρισκόμενους. 
Για το Δ.Σ.  Ο πρόεδρος Ιάσων Τσιρώνης                             Ο Γεν. Γραμματέας Γιώργος Ζαρχανής
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Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα

4. « Διήμερη εκδρομή στην Ιερά Μονή Σπηλιάς»

Γαντζωμένη πάνω στο βράχο και τοποθετημένη στη δυσπρόσιτη και «άγνωστη» στους πολλούς Αργιθέα, 
βρίσκεται η Ιερά Μονή Παναγίας Σπηλιώτισσας. Ένα Μοναστήρι τόσο μακριά από τα αστικά κέντρα, 
όμως τόσο κοντά στην ανθρώπινη ψυχή και την εσωτερική γαλήνη.
Η Τ.Δ. Καρδίτσας το Σαββατοκύριακο 15-16/9/2012 έδωσε την ευκαιρία στα μέλη και τους φίλους της να 
προσκυνήσουν τη χάρη της Παναγίας και να περάσουν 
μερικές ώρες περισυλλογής, συντροφικότητας, αποβολής 
άγχους, καθώς και να γνωρίσουν ένα «άγνωστο 
διαμάντι» της Ελλάδας. Επισκεφτήκαμε την Ιερά Μονή 
Σπηλιάς και ήταν μια εκδρομή που θα μείνει αξέχαστη σε 
όλους μας. Ο ηγούμενος της Μονής, Αρχιμανδρίτης π. 
Νεκτάριος, μας υποδέχτηκε με ιδιαίτερη θέρμη και μας 
παρείχε ό,τι ήταν απαραίτητο για να περάσουμε υπέροχες 
και αξέχαστες στιγμές. Μάλιστα εντυπωσιασμένος 
ο ίδιος από το έργο της ΙΡΑ πρόσφερε ικανό χρηματικό 
ποσό για την έκδοση του ημερολογίου μας για το 2013. 
Τον ευχαριστούμε θερμά και ευχόμαστε η Παναγία να του 
δίνει την απαραίτητη δύναμη και συνεχίσει το τεράστιο έργο 
ανάδειξης της ιστορικής αυτής Μονής, που άρχισε πριν μια 
δεκαετία περίπου. Ο πατέρας Νεκτάριος προσκάλεσε μέσω 
ημών, όλα τα μέλη της Ένωσης μας να επισκεφτούν τη Μονή 
και να προσκυνήσουν τη χάρη Της. Άλλωστε όπως λέει και ο 
ίδιος : «να νιώθετε ότι έρχεστε στο σπίτι σας, η Παναγιά 
σας περιμένει κοντά της».  Η Τοπική μας Διοίκηση, εκτός 
από τα καθιερωμένα δώρα και αναμνηστικά του πρόσφερε 
και το περιοδικό «Δύναμη» της Τ.Δ. Θεσσαλονίκης. Μαζί μας ήταν φυσικά και ο κ. Κώστας Θεοχάρης από 
το Ε.Τ., που πάντα τιμά τις εκδηλώσεις και τις πρωτοβουλίες μας με την παρουσία του.
Για επικοινωνία με τη Μονή: τηλ. 24450 – 31739 / info@monispilias.gr  και  www.monispilias.gr  
Για την Τ.Δ. Καρδίτσας. Ο Γεν. Γραμματέας - Γιώργος Ζαρχανής
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ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ – (Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α. – Ν.Π.Ι.Δ.)
ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΡΑΦΤΩ ΣΤΟ ΤΕΑΕΤΔΕΑ
•  Γιατί δημιουργήθηκε και λειτουργεί αυτοδιαχειριζόμενο 
Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης ως ΝΠΙΔ (ΦΕΚ Αρ. 
Φ. 1903 τ.Β/4.9.2009) για τον κλάδο μας και λειτουργεί 
συμπληρωματικά στην υποχρεωτική ασφάλιση.
•  Γιατί έχω δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
•  Γιατί η θεσμική λειτουργία του Ταμείου εξασφαλίζει 
την ακεραιότητα της διαχείρισης και τη διασφάλιση των 
κεφαλαίων του και δεν διατρέχει τους κινδύνους της 
ιδιωτικής ασφάλισης.
•  Γιατί οι εισφορές μου αποταμιεύονται και θα λάβω 
εφάπαξ μετά τα 20 έτη ασφάλισης ή τη συμπλήρωση 
του 50ου έτους της ηλικίας μου έχοντας την δυνατότητα 
να ρυθμίσω εγώ το ποσό της μηνιαίας εισφοράς μου.
•  Γιατί θέλω για μένα και τους συναδέλφους μου να 
αναπτυχθεί μια σχέση αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας 
για όσους αντιμετωπίζουν χρόνιες παθήσεις και έχουν 
μακροχρόνιες νοσηλείες.
•  Γιατί θέλω να συμμετέχω στη χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος προς τις οικογένειες θανόντων συναδέλφων μου 
και προς συναδέλφους που αντιμετωπίζουν Μόνιμη Ολική Αναπηρία (άνω 67%).
•  Γιατί λειτουργεί ως ΝΠΙΔ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3029/2002 και εποπτεύεται από το Υπουργείο 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
•  Γιατί δύσκολα αποταμιεύω από μόνος μου.
•  Γιατί στην αβεβαιότητα και στην αναμόρφωση του ασφαλιστικού συστήματος παρέχεται μια επιπλέον δυνατότητα 
ασφαλιστικής κάλυψης.
ΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΟ Τ.Ε.Α.Τ.Δ.Ε.Α. ΙΣΧΥΡΟ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ ΟΛΟΙ.
Το ΤΕΑΕΔΕΑ είναι δίπλα σου, κάθε στιγμή με ευαισθησία και λειτουργεί αξιόπιστα.
√ Με υψηλή φερεγγυότητα, ευρωστία και οικονομική αυτοτέλεια.
√  Με μεγάλη εμπειρία από την πολύχρονη λειτουργία του ΛΑΜΔΕΑ.
√  Με αποζημίωση 14.000€ για Μόνιμη Ολική Αναπηρία (ΜΟΑ) και θάνατο και πρόγραμμα βοήθειας με αποζημίωση 
20€ / ημέρα σε θέματα νοσηλείας πέραν των 9 ημερών.
√  Με διαφάνεια και τεχνογνωσία.
√  Με τη συνεργασία των υψηλού επαγγελματισμού συνεργατών μας.
√  Με υπευθυνότητα και ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη ασφαλιστική κάλυψη.
√  Το ταμείο είναι ο μελλοντικός ασφαλιστικός μονόδρομος για κάθε αστυνομικό.
Συνάδελφε. Έλα και εσύ στο ΤΕΑΕΤΔΕΑ για να έχεις την βοήθεια όταν χρειάζεται η οικογένειά σου, για να 
εξασφαλίσεις την υγεία σου, για να σταθείς αλληλέγγυος στον συνάδελφο και να
συμπληρώσεις με το αποθεματικό της ατομικής σου μερίδας (εφάπαξ) σε 20 χρόνια
τη σύνταξή σου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Στον εκπρόσωπο του ΤΕΑΕΤΔΕΑ του Νομού Θεσσαλονίκης και Μέλος του Δ.Σ. του 
Ταμείου κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗ Χριστόδουλο τηλ. 6975 909909
e.mail: Christos-christodoulis@hotmail.gr  καθώς επίσης και στις ιστοσελίδες της I.P.A.: 
www.ipathessaloniki.gr και www.ipa@ipa-gr.org 



ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ I.P.A. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
1. Η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών Ν. Ηρακλείου (Ι.Ρ.Α.)  
υποδέχτηκε   το μέλος της Ι.Ρ.Α. Μεγάλης Βρετανίας  κ. 
Ron F. Humphries.
Συζητήσαμε θέματα συνεργασίας των δύο τμημάτων και 
φυσικά η συζήτηση πέρασε και στα θέματα αποδοχών, 
συνθηκών εργασίας,  συνταξιοδοτικά - κοινωνικής 
ασφάλισης, τα οποία δεν διαφέρουν ιδιαίτερα από τα 
δικά μας. Συζητήσαμε θέματα καθημερινής διαχείρισης 
θεμάτων και πως η Αστυνομία τους ανταποκρίνεται στα 
προβλήματα των πολιτών και εντυπωσιαστήκαμε για 
τον τρόπο που έχουν χρησιμοποιήσει την τεχνολογία, 
τους υπολογιστές, το ιντερνέτ, για την μετάδοση των δεδομένων σε χρόνο μικρότερου του ενός λεπτού. Επίσης 
συζητήσαμε το θέμα της οικονομικής κρίσης  και ζητήσαμε να μάθουμε τι λέει ο πολίτης της Αγγλίας για το θέμα 
αυτό. Μας απάντησε και μεταφέρουμε ακριβώς τα λόγια του “ότι ο απλός κόσμος τρέφει συμπάθεια για τους 
Έλληνες και για την δύσκολη εποχή την οποία περνούν  και ανησυχούν για την δική τους οικονομική κατάσταση 
γιατί όπως μας είπε ο επισκέπτης στην Χώρα του δεν βλέπει τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο 
απλός κόσμος και για να τα δει θα πρέπει να αφήσει την πόλη του Λονδίνου και να περιηγηθεί στο εσωτερικό 
της Χώρας. Τέλος ανταλλάχθηκαν αναμνηστικά σήματα. Ευχαριστούμε τον Δόκιμο Αστυφύλακα κ. Γιαννουλάκη 
Κωνσταντίνο του Α.Τ. Αερολιμένα, για τη άριστη -  πολύτιμη   βοήθεια που μας προσέφερε. 

2. Το Δ.Σ. συνεδρίασε την 02/08/2012 με την συμμετοχή του Αναπληρωτή Γραμματέα και Υπευθύνου Διεθνών 
Σχέσεων του Ελληνικού Τμήματος κ. Κυριάκου Κάρκαλη. Αποφασίστηκε  και καθορίστηκαν οι λεπτομέρειες για 
την παρουσίαση στο Παγκόσμιο Συνέδριο της  Συνδιάσκεψης Γυναικών Αστυνομικών που θα ανακοινωθεί άμεσα. 
Παραθέτουμε σχόλιο του κ. Κάρκαλη Κυριάκου για την επίσκεψη αυτή: <<Ευχαριστώ την ΤΔ Ηρακλείου για την 
τιμητική πρόσκληση στη συνεδρίαση του Δ.Σ.  Οφείλω να πω, ότι με κατέπληξε το υψηλό επίπεδο των μελών 
και η αγάπη σε αυτό που κάνουν, καθώς και η αφοσίωση στο servo per amikeco!!!  Περιττό δε, να μιλήσω για την 
κρητική φιλοξενία!!! Πάντα επιτυχίες παιδιά !!! και κάτι ακόμα: Η συνδιάσκεψη γυναικών τους ξετρέλανε όλους στο 
παγκόσμιο συνέδριο! Ήδη είχαμε μάλιστα, τις πρώτες δηλώσεις συμμετοχής!!!>>.

3. Η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών Ν. Ηρακλείου (Ι.Ρ.Α.)  υποδέχτηκε   τον Πρόεδρο της Τοπικής Διοίκησης Λάρισας 
και Οργανωτικό Γραμματέα του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Αστυνομικών (Τ.Ε.Α. Ε.Τ. Δ.Ε.Α.) κ. Χρήστο 
Τζιώρα.  Συζητήσαμε θέματα συνεργασίας των δύο τμημάτων και ανταλλαγής επισκέψεων στην Λάρισα και το 
Ηράκλειο αντίστοιχα. Επίσης συζητήθηκε  το σημαντικό 
έργο που επιτελεί το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης 
Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών 
(Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α.) στον εν ενεργεία συνάδελφο, τα 
φορολογικά κίνητρα και τις φορολογικές απαλλαγές 
που καθορίζονται από τον φορολογικό Νόμο για τα 
μέλη των επαγγελματικών ταμείων.  
Η παρέα μας πλαισιώθηκε από τον Προϊστάμενο της 
Θρησκευτικής Υπηρεσίας του Αρχηγείου της Ελληνικής 
Αστυνομίας, Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη κ. Κιούλο 
Νεκτάριο, τον Διοικητή του Τμήματος Ναρκωτικών 
Ηρακλείου κ. Καρανδινό Εμμανουήλ  και τον Πρόεδρο 
της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Ηρακλείου κ. Μπαλαμούτη Αθανάσιο. 
Για την Ι.Ρ.Α. Ν. Ηρακλείου
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Μανόλης Ζαχαριουδάκης                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ – Κων/νος Μπαρκάτσας
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Ο Πρόεδρος της I.P.A. Ζακύνθου στην Θεσσαλονίκη 
Ο Πρόεδρος της I.P.A. Ζακύνθου κ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Χαράλαμπος, επισκέφτηκε στις 10-10-2012 την 
πόλη της Θεσσαλονίκης. 
Τον συνάδελφο από την Ζάκυνθο υποδέχτηκαν ο 
Πρόεδρος της Ι.P.A. Θεσσαλονίκης κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ 
Ηλίας και ο Υπεύθυνος Δημ. Σχέσεων κ. 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Χριστόδουλος.
Μετά την ανταλλαγή αναμνηστικών, παρατέθηκε 
γεύμα όπου αναπτύχθηκαν διάφορα θέματα και 
αντηλλάγησαν απόψεις και προτάσεις.
Ο Πρόεδρος της I.P.A. Ζακύνθου, υποσχέθηκε ότι 
αυτή η συνεργασία θα συνεχιστεί πιο στενά και 
στο μέλλον.

Ο Πρόεδρος της I.P.A. Τρικάλων στην Θεσσαλονίκη
Ο Πρόεδρος της I.P.A. Νομού Τρικάλων κ. ΣΚΡΕΚΑΣ Γεώργιος, συνοδευόμενος από τον γιό του Χρήστο, 
επισκέφτηκαν σήμερα 01-10-2012 τα γραφεία της 
Τοπικής μας Διοίκησης, όπου τους υποδέχτηκαν ο 
Πρόεδρος της Ι.P.A. Θεσσαλονίκης κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ 
Ηλίας και ο Υπεύθυνος Δημ. Σχέσεων
κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Χριστόδουλος.
Μετά την ανταλλαγή αναμνηστικών, παρατέθηκε 
γεύμα όπου αναπτύχθηκαν διάφορα θέματα 
και αντηλλάγησαν απόψεις και προτάσεις. Ο 
Πρόεδρος της I.P.A. Τρικάλων, υποσχέθηκε ότι 
αυτή η συνεργασία θα συνεχιστεί πιο στενά και στο 
μέλλον.

Τρεις συνάδελφοι, μέλη της I.P.A. Ισραήλ στην 
Θεσσαλονίκη 
Το χρονικό διάστημα από 7-15 Οκτωβρίου 2012 
επισκέφθηκαν την πόλη της Θεσσαλονίκης τρεις 
συνάδελφοι από το Ισραήλ, μέλη της μεγάλης 
οικογένειας της I.P.A. με επικεφαλής τον συνάδελφο 
David Atias. Οι φίλοι και συνάδελφοι από το Ισραήλ, 
έτυχαν υποδοχής από τον Υπεύθυνο Δημοσίων 
Σχέσεων της I.P.A. Θεσσαλονίκης κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗ 
Χριστόδουλο. 
Έγινε ανταλλαγή αναμνηστικών και ευχάριστες 
συζητήσεις για Αστυνομικά θέματα. 
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Πλούταρχος 
(“Περί του μή δειν δανείζεσθαι”)

̲ ̲

ΛΑΜΠΑΔΑΣ Γεώργιος  Αντιπρόεδρος IPA
«Το δανείζεσθαι της εσχάτης αφροσύνης και μαλακίας εστίν»
«Ο δανεισμός είναι πράξη υπέρτατης αφροσύνης και μαλθακότητας»! Το είπε 
ο Πλούταρχος τον 1ο μ.Χ. αιώνα και να που έφθασε η στιγμή να εκτιμηθούν οι 
λόγοι του. «Εχεις; Μη δανείζεσαι γιατί δεν σου λείπουν. Δεν έχεις; Μη δανείζεσαι 
γιατί δεν θα ξεπληρώσεις το χρέος σου»,  «Οι οφειλέτες είναι δούλοι όλων των 
δανειστών τους. Είναι δούλοι δούλων αναιδών και βάρβαρων και βάναυσων». 
Και οι δανειστές «Μετατρέπουν την αγορά σε κολαστήριο για τους δύσμοιρους 
οφειλέτες, σαν όρνεα τους  κατακρεουργούν και τους κατασπαράζουν 
βυθίζοντας το ράμφος στα σωθικά τους»….
Το κείμενο δεν γράφτηκε τυχαία. Η Αθήνα και οι άλλες ελληνικές πόλεις 
μαστίζονταν από τις συνέπειες της υπερχρέωσης, όταν ο Πλούταρχος περί το 92 
μ. Χ. αποφάσισε να μιλήσει μπροστά σε ακροατήριο για τις σοβαρές συνέπειες 
του δανεισμού. Σε ποιούς ήταν χρεωμένοι τότε οι  άνθρωποι;

Σε δικούς τους αλλά κυρίως σε ξένους πιστωτές ως επί το πλείστον Ρωμαίους.
«... κουβαλώντας μαζί τους σάκους και συμφωνητικά και συμβόλαια σαν δεσμά εναντίον της Ελλάδος, την 
οργώνουν από πόλη σε πόλη και σπέρνουν χρέη που πολλά βάσανα φέρνουν και πολλούς τόκους, και που 
δύσκολα ξεριζώνονται ενώ οι βλαστοί τους περικυκλώνουν τις πόλεις, τις εξασθενούν και τελικά τις πνίγουν», λέει 
παραστατικά ο Πλούταρχος. Και τι προτείνει;
«Φύγε να γλυτώσεις από τον εχθρό και τύραννό σου, τον δανειστή που θίγει την ελευθερία σου, βάζει πωλητήριο 
στην αξιοπρέπειά σου κι αν δεν του δίνεις, σε ενοχλεί· αν πουλήσεις, ρίχνει την τιμή· αν δεν πουλήσεις σε αναγκάζει· 
αν τον πας στο δικαστήριο προσπαθεί να επηρεάσει την έκβαση της δίκης· αν του ορκίζεσαι σε προστάζει· αν κρατάς 
την πόρτα κλειστή στήνεται στο κατώφλι και σου βροντά αδιάκοπα...». Αλλά ο Πλούταρχος δεν κατακεραυνώνει 
μόνον τους πιστωτές. Δεν φταίει μόνον ο δανειστής. Ευθύνεται πρωτίστως ο δανειζόμενος με την άφρονα 
συμπεριφορά του και την επιθυμία του για πολυτέλεια και τρίφυλλη ζωή. «Διότι χρεωνόμαστε για να πληρώσουμε 
όχι το ψωμί και το κρασί μας, μα εξοχικές κατοικίες, δούλους, μουλάρια, ανάκλιντρα και τραπεζώματα... ».
Κι αν ο Πλούταρχος κατακεραυνώνει έτσι τους συγχρόνους τους, τι θα έλεγε για... τα εορτοδάνεια και τα δάνεια 
για καλοκαιρινές διακοπές, που διαφημίζονταν από τις Τράπεζες μέχρι πρότινος βρίσκοντας φυσικά, πολλούς 
«αγοραστές». Και το αποτέλεσμα ποίο είναι;
«Για να διατηρήσουμε την ελευθερία μας ενώ έχουμε συνάψει δάνεια κολακεύουμε ανθρώπους που καταστρέφουν 
σπιτικά, γινόμαστε σωματοφύλακες τους, τους καλούμε σε γεύματα, τους προσφέρουμε δώρα και τους πληρώνουμε 
φόρους».
«Άνθρωπος που μπλέκει μια φορά, μένει χρεώστης για πάντα και σαν το άλογο που του έχουν φορέσει χαλινάρι, 
δέχεται στη ράχη του τον έναν αναβάτη μετά τον άλλον».

Γιατί μηδενίστηκε ο μαθητής, αφού απάντησε... σωστά σε όλες τις παρακάτω ερωτήσεις ;
1 - Σε ποια μάχη σκοτώθηκε ο Λεωνίδας; - Στην τελευταία του. 
2 - Πού υπογράφηκε η Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας; -Στο κάτω μέρος της σελίδας.
3 - Ποια είναι η κύρια αιτία διαζυγίων;  -Ο γάμος. 
4 - Ποια είναι η κύρια αιτία της αποτυχίας; -Οι εξετάσεις.
5 - Τι μοιάζει περισσότερο με μισό μήλο; -Το άλλο μισό. 
6 - Τι δεν μπορείς να φας ποτέ για πρωινό; -Γεύμα και δείπνο. 
7 - Αν ρίξεις ένα βότσαλο σε μια λίμνη, τι θα συμβεί; -Θα βραχεί. 
8 -Πώς μπορεί κάποιος να ζήσει 8 ημέρες άυπνος; -Κανένα πρόβλημα. Θα κοιμάται τις νύχτες. 
9 - Πώς μπορείς να σηκώσεις έναν ελέφαντα με ένα χέρι; -Δεν θα βρεις ποτέ έναν μονόχειρα ελέφαντα.
10 - Αν έχεις στο ένα χέρι 3μήλα και 4 πορτοκάλια και στο άλλο χέρι 4μήλα και 3 πορτοκάλια, τι έχεις; -Πολύ μεγάλα χέρια.
11 - Εάν πάρει 10 ώρες σε 8 άντρες να χτίσουν έναν τοίχο, πόση ώρα θα πάρει σε 4 άντρες για να τον χτίσουν; -Μηδέν χρόνο, 
γιατί είναι ήδη χτισμένος.
12 - Πώς μπορείς να πετάξεις ένα αυγό σε τσιμεντένιο πάτωμα χωρίς να το σπάσεις; -Με όποιο τρόπο θέλεις, τα τσιμεντένια 
πατώματα δεν σπάζουν. 
ΜΠΡΑΒΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ, ΑΛΛΑ ΚΟΠΗΚΕΣ..!
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ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

                           ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: 19 - 10 - 2012
Συνάδελφοι - Φίλες και φίλοι.
Η παρούσα έκτακτη ανακοίνωση αφορά όλους τους συνδρομητές του εταιρικού μας πακέτου κινητής τηλεφωνίας 
στην WIND.
1) Από 19-10-2012, έκλεισε η περιαγωγή (ROAMING) για λόγους ασφαλείας των συνδρομητών μας, από 
ανεπιθύμητες χρεώσεις και όλοι ενημερωθήκατε με μήνυμα sms από την WIND.
Όσοι συνδρομητές μας, επιθυμούν να έχουν ανοικτή περιαγωγή (ROAMING) θα πρέπει να επικοινωνήσουν με 
τα γραφεία μας στην Θεσσαλονίκη - Προμηθέως 1 τηλ. 2310553538 fax.2310553430 και να υποβάλουν σχετικό 
έγγραφο αίτημα.
2) Συνδρομητές μας, που έχουν αποσπασθεί ή μετατεθεί σε άλλο νομό να ΜΗΝ απευθύνονται στα τοπικά 
καταστήματα WIND για πληροφορίες ή υπηρεσίες, αλλά να επικοινωνούν με τα γραφεία μας. Το εταιρικό μας 
πακέτο στην WIND διέπεται από ειδικές συμφωνίες και όρους, θέματα τα οποία αγνοούν τα καταστήματα της 
WIND. Οι λογαριασμοί αποστέλλονται με τα ΕΛΤΑ και αιτήματα αποστολής λογαριασμών με e-mail και fax ΔΕΝ 
γίνονται αποδεκτά. 
3) Οι συνδρομητές μας, να ΜΗΝ απευθύνονται σε καταστήματα WIND για πληρωμή λογαριασμών, καθώς τα 
καταστήματα δεν μπορούν να εξοφλήσουν τους λογαριασμούς, ακόμη και αν εισπράξουν το αντίστοιχο ποσό. 
Για τον λόγο αυτό η πληρωμή να γίνεται στα γραφεία μας ή μέσω e-Βanking ή στις Τράπεζες Εμπορική, Εθνική, 
Eurobank και ALPHA, σε λογαριασμούς που σας έχουμε υποδείξει (τηλ. Γραφείων Συνεταιρισμού 2310  553538).
4) Όσοι επιθυμούν να αποχωρήσουν από το εταιρικό πρόγραμμα, μπορούν να το πράξουν όποτε θέλουν, πλην 
όμως ΔΕΝ μπορούν να πάρουν και τον αριθμό. Εάν η τηλεφωνική σύνδεση ήρθε στο εταιρικό μας πρόγραμμα με 
φορητότητα, τότε μπορεί κάποιος να πάρει τον αριθμό αυτόν, εφόσον υποβάλει αίτηση τον μήνα Οκτώβριο και η 
αποχώρηση θα γίνει τον μήνα Νοέμβριο του ίδιου έτους. Αυτό συμβαίνει καθώς ο Συνεταιρισμός έχει υπογράψει 
ειδική σύμβαση με την wind.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: 30 -10 -2012
Συνάδελφοι – Φίλες και φίλοι.
Η παρούσα ανακοίνωση αφορά τους 132 συναδέλφους 
ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων συνολικής εκτάσεως 102 
στρεμμάτων στην περιοχή Λακκώματος του Δήμου 
Καλλικράτειας Χαλκιδικής, που αγοράσθηκε το έτος 
2001.
Συνάδελφοι. Σε συνέχεια συντονισμένων και επίμονων 
ενεργειών του Συνεταιρισμού, με σκοπό την αξιοποίηση 
της έκτασης, δρομολογήθηκε νομικά η κατάτμιση της 
έκτασης και ανατέθηκε η διεκπεραίωση της διαδικασίας 
στο νομικό γραφείο Θεσσαλονίκης του ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ 
Ιωάννη – Σαλαμίνος 2 στον 6-ο όροφο τηλ. 2310-564918 
και ήδη από τις
28-10-2012, υπάλληλος του Συνεταιρισμού επικοινωνεί 
μαζί σας, για την επιβεβαίωση της διεύθυνσης κατοικίας 

σας, προκειμένου το δικηγορικό γραφείο να σας αποστείλει σχετικές με το θέμα ενημερωτικές επιστολές. 
Παρακαλούνται όσοι συνάδελφοι από τους 132 ιδιοκτήτες, έχουν αλλάξει τηλέφωνα και διεύθυνση κατοικίας να 
επικοινωνήσουν με τα γραφεία του Συνεταιρισμού στην Θεσσαλονίκη – Προμηθέως 1 και στο τηλ. 2310  553538.
Τέλος ο Συνεταιρισμός Αστυνομικών Θεσσαλονίκης, ενημερώνει όλους τους συναδέλφους ιδιοκτήτες 
αγροτεμαχίων στις υπόλοιπες περιοχές στην Χαλκιδική (Γερακινή – Καλύβες – Μεταμόρφωση) ότι οι δράσεις του 
Συνεταιρισμού με παραστάσεις στις αρμόδιες αρχές, με σκοπό την δρομολόγηση ενεργειών αξιοποίησης των 
εκτάσεων είναι συνεχής. Σε κάθε περίπτωση που θα υπάρξει θετική εξέλιξη σε κάποια από τις περιοχές, θα υπάρξει 
άμεση ενημέρωση και των ιδιοκτητών συναδέλφων. Να τονίσουμε για άλλη μια φορά, ότι με υπομονή, επιμονή και 
συντονισμένες ενέργειες, σύντομα θα υπάρξουν και τα αποτελέσματα.
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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
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Το Δίκιο

Ένας φόνος, μια ληστεία
και παντού αστυνομία
κι ένας δικηγόρος άμεσα,
να στέκει στο ανάμεσα

Ανακρίσεις, κρατητήρια
κι ύστερα στα δικαστήρια
μάρτυρες, κατηγορούμενοι
κι η αλήθεια αιωρούμενη

Το δίκιο που με κυνηγά
μες στης καρδιάς μου τα στενά
δεν δικαιώνει τον φονιά
που σκότωσε την απονιά

Θα μπεις απόψε στην στενή
γιατί είν’ η αλήθεια σου μισή
κι η άλλη μισή του σκηνικού
που στήθηκε από κοινού

Ένας δρόμος μια ουσία
ψέματα και φαντασία
της αλήθειας το παράλογο
να ακουστεί του δίκιου ανάλογο

Δικαστές, ακροατήριο
εξιχνιάζουν το μυστήριο
και η ετυμηγορία
τίτλοι τέλους σε ταινία

ΤΣΕΝΤΟΥΡΟΥ Δέσποινα-
Αδαμαντία.
Δικηγόρος, Ψυχολόγος, 
Συγγραφέας, Ποιήτρια.
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ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΠΑΞΙΩΣΗΣ
ΣΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΒΑΣΗ ΑΠΑΞΙΩΝΟΝΤΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙ 
ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ, ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΝΑ ΝΤΟΜΙΝΟ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ!

Φίλοι αναγνώστες του περιοδικού «ΔΥΝΑΜΗ», πιστεύω πως όλοι σας, λίγο ή πολύ, έχετε γίνει μάρτυρες του γεγονότος 
της απαξίωσης της Ελληνικής Αστυνομίας και των Ελλήνων Αστυνομικών. Η απαξίωση αυτή περιλαμβάνει, από 

εύκολες έως κακόβουλες κριτικές εκ 
του ασφαλούς, ανυπόστατες κατηγορίες 
και σε ακραίες περιπτώσεις κανονική 
πολεμική από οργανωμένες ομάδες 
πολιτικής βίας. Έτσι συχνά πυκνά 
κατηγορούμαστε με το παραμικρό και 
παρουσιαζόμαστε από «ανεπαρκείς» 
μέχρι «επικίνδυνοι», μεμονωμένα 
περιστατικά παρουσιάζονται σαν 
«κανόνας» και δυστυχώς δημιουργούνται 
επικίνδυνες γενικεύσεις. Όλα τα 
προηγούμενα δημιουργούν ένα 
ντόμινο συνεπειών εις βάρος τόσο των 
Αστυνομικών όσο και των πολιτών.
Το επάγγελμα του Αστυνομικού από 
τη φύση του είναι ένα από τα πλέον 
στρεσογόνα, γεγονός που επαληθεύεται 
και από διάφορες έρευνες. Αν 
προσθέσουμε και το γεγονός πως με 
το παραμικρό λάθος κινδυνεύουμε να 
μπούμε και στο στόχαστρο όλων όσων 
μας απαξιώνουν, καταλαβαίνουμε όλοι 
μας πολύ καλά ποιες είναι οι συνέπειες 
στην αποτελεσματικότητά μας. Για να 
γίνει το προηγούμενο πιο κατανοητό, 
ας χρησιμοποιήσουμε ένα παράδειγμα. 
Ένας οδηγός, όσο καλός και να είναι, αν 
έχει δίπλα του κάποιον που τον κριτικάρει 

συνέχεια για τον τρόπο της οδήγησής του 
και μια του λέει να πηγαίνει πιο σιγά, μια του λέει να πηγαίνει πιο γρήγορα και σε κάθε 
διασταύρωση τον πανικοβάλει για υπαρκτούς και ανύπαρκτους κινδύνους, φυσικό είναι, 
αργά ή γρήγορα, ο οδηγός να κάνει κάποιο λάθος και να τρακάρει. Συνήθως, όσοι μας 
κριτικάρουν δεν μας καταλαβαίνουν. Δεν μπορούν να καταλάβουν τις ιδιαιτερότητες, 

τις δυσκολίες και τους κινδύνους του επαγγέλματός μας. Και εδώ βρίσκεται το μεγάλο στοίχημα που καλείται να 
κερδίσει το Αστυνομικό Συνδικαλιστικό Κίνημα, να κατορθώσει δηλαδή να γνωστοποιήσει τις συνθήκες κάτω από 
τις οποίες εργαζόμαστε και να γκρεμίσει τις διάφορες προκαταλήψεις και τα ταμπού που υπάρχουν γύρω από την 
Αστυνομία και τους Αστυνομικούς. 
Από την άλλη, όταν οι πολίτες καθημερινά παρακολουθούν την απαξίωση της Αστυνομίας, εύλογα αυξάνεται η 
ανασφάλειά τους και μειώνεται η εμπιστοσύνη τους σ’ αυτήν, με αποτέλεσμα να αναζητούν εναλλακτικές μορφές 
προστασίας της ζωής και της περιουσίας τους, που δυστυχώς σε ακραίες περιπτώσεις οδηγούν ακόμα και στην 
αυτοδικία. Κλείνοντας, θέλω να σας απευθύνω ένα ερώτημα για προβληματισμό. Στις μέρες μας, λόγω της 
οικονομικής κρίσης, οι Ευρωπαίοι εταίροι μας, έχουν τον πρώτο λόγο στην οικονομική πολιτική της χώρας μας. 
Μήπως η απαξίωση της Αστυνομίας και των Αστυνομικών, τους δίνει το άλλοθι να απαιτήσουν κάποια στιγμή την 
παρουσία μιας ευρωπαϊκής αστυνομικής δύναμης στην Ελλάδα, όπως π.χ. η EUROGENDFOR;
Υπαρχιφύλακας ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ Ιωάννης, Αντ/πος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης στην Π.Ο.ΑΣ.Υ., 
Μέλος του Δ.Σ. της Ι.Ρ.Α. Θεσσαλονίκης, Ιδρυτικό Μέλος της Αστυνομικής Συνδικαλιστικής Παράταξης «ΔΥΝΑΜΗ 
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ» Θεσσαλονίκης  paschaellas.blogspot.gr
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Y.ME.T.
Ώρα  μηδέν
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Δημήτριος
Αντιπρόσωπος της Ε.Α.Υ.Ν. Θεσσαλονίκης στην Π.Ο.ΑΣ.Υ.
Μέλος της "Δύναμη Αναγέννησης"
Μέλος Ελεγκτικής Επιτροπής Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α. (πρώην ΛΑΜΔΕΑ)

• ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΝΑΠΑΥΣΗ. Περί τα 15 οφειλόμενα ρεπό έφτασε η υπηρεσία της ΥΜΕΤ να χρωστά κατά 
μέσο όρο στο προσωπικό της, τον μήνα Οκτώβριο ενώ υπάρχουν περιπτώσεις συναδέλφων με 20 
οφειλόμενα ρεπό, καθώς και περιπτώσεις συναδέλφων που δεν τους χορηγήθηκε ημερήσια ανάπαυση 
για ένα μήνα.
•  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. Αποτελεί πλέον κανόνα οι συνάδελφοι να ενημερώνονται αργά το βράδυ 
για την υπηρεσία της επόμενης ημέρας. Επίσης έπαψε να ανακοινώνεται η υπηρεσία της Κυριακής από 
την Παρασκευή.
•  ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ. Ενώ η υπηρεσία βλέπει ότι αδυνατεί να χορηγήσει ρεπό στο προσωπικό της, επιμένει να 
στέλνει καθημερινά ενίσχυση στα δικαστήρια 1 διμοιρία. Σημειωτέον ότι όταν υπάρχουν άλλες πορείες 
στην πόλη, τα δικαστήρια κόβονται. Τότε ξέρουν να τα «κόβουν». Για να δώσουν κανένα ρεπό στο 
κουρασμένο πλέον προσωπικό της ΥΜΕΤ, όχι.
• 16ωρο. Το συγκεκριμένο κομμάτι του Π.Δ. καταστρατηγείται συστηματικά. Το προσωπικό μιας 
συγκεκριμένης διμοιρίας ορθώς συνέταξε ατομικές αναφορές που ενημερώνουν την υπηρεσία σχετικά. 
Η απάντηση της υπηρεσίας επί των αναφορών αυτών, ήταν η κλασική πλέον δικαιολογία «έκτακτες 
υπηρεσιακές ανάγκες» και «ειδικές συνθήκες». Προσωπικά δεν βλέπω καμιά έκτακτη ανάγκη, ή ειδική 
συνθήκη, όταν έχει πάει 2 το βράδυ, οι φίλαθλοι έχουν αποχωρήσει άπαντες, οι δρόμοι έχουν ερημώσει 
και 1 ολόκληρη διμοιρία περιμένει τον διαιτητή του παιχνιδιού (ΠΑΟΚ-ΑΡΗΣ 30-09-2011), να κάνει το 
μπάνιο του και να συντάξει το Δελτίο Αγώνα, πριν συνοδέψει το ταξί που θα τον μετακινούσε… Πέρα 
από τις «έκτακτες ανάγκες» και «ειδικές συνθήκες» η απάντηση της Υπηρεσίας περιείχε και άλλους 
ΕΜΠΑΙΓΜΟΥΣ, γι΄αυτό και αντίγραφο αυτής έχει δοθεί στην Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. 
Θεσσαλονίκης, της οποίας είμαι Αντιπρόσωπος στην ΠΟΑΣΥ. Τέλος, να προστεθεί ότι η συγκεκριμένη 
διμοιρία μετά από εκείνες τις αναφορές έχει γίνει δέκτης δυσμενούς Υπηρεσιακής Μεταχείρισης, προς 
μελλοντική συμμόρφωση πιθανόν.
• ………………ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ.  1) Στον συγκεκριμένο στόχο, και ενώ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ότι οι γνωστοί-
άγνωστοι έχουν ως στόχο ΕΜΑΣ και όχι το ……………προξενείο, αποφασίστηκε ότι η διμοιρία πρέπει 
να σπάσει σε 2 λεωφορεία !! Ένα έμπροσθεν προξενείου και ένα Αγ. Δημητρίου με Γούναρη. ΘΕΤΟΥΝ ΣΕ 
ΚΙΝΔΥΝΟ τους συναδέλφους σε λεωφορεία των 6 έως 7 ατόμων για ποιο λόγο; Για καλύτερη φύλαξη ή 
γιατί είναι βέβαιο ότι ενδεχόμενο κτύπημα θα γίνει σίγουρο στην Γούναρη και όχι στο προξενείο. Τι είναι 
σημαντικότερο; Μην καούν τα ντουβάρια του προξενείου ή η σωματική μας ακεραιότητα;
2) Ως πότε θα πηγαίνει το προσωπικό στις καφετέριες για τις σωματικές τους ανάγκες. Θα γίνει έστω καμιά 
χημική τουαλέτα; Το ………….προξενείο εφόσον ζητά φύλαξη από διμοιρία, θα έπρεπε να προσφέρει 
στον χώρο του αυτή την δυνατότητα όπως κάνουν και τα άλλα προξενεία.
Σημείωση: Δεν αναφέρω το όνομα του Προξενείου για ευνόητους λόγους, πλην όμως αυτό είναι ήδη 
γνωστό στην Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Θεσσαλονίκης.
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ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Ε.Α
ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Με επιτυχία διεξήχθη η Πανελλαδική διαμαρτυρία των εν ενεργεία και εν αποστρατεία αστυνομικών 
στις  8-9-12 και ώρα 12.00΄στην Πλατεία Λευκού Πύργου στην Θεσσαλονίκη. Αστυνομικοί – Λιμενικοί 
και Πυροσβέστες εν ενεργεία και εν αποστρατεία, διαδήλωσαν ειρηνικά κατά των δυσβάσταχτων 
οικονομικών μέτρων της Κυβέρνησης και έστειλαν ένα ηχηρό αγωνιστικό μήνυμα προς πολλές 
κατευθύνσεις. Τα κυριότερα συνθήματα στην διαδήλωση ήταν «εεε. οοο. Πάρτε το μνημόνιο και φύγετε 
από δώ. Ουστ !» και «απεργία-απεργία-απεργία». Στην συγκέντρωση παρευρέθησαν πολλοί βουλευτές 
καθώς και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Γιάννης Μπουτάρης. Ακολούθησε πορεία στο Μακεδονία 
Παλλάς, όπου επιδόθηκε ψήφισμα διαμαρτυρίας στον Υπουργό Μακεδονίας-Θράκης κ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ 
Θεόδωρο.
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ΕΝΩΣΗ   
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ  
ΕΝ  ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ 
ΝΟΜΟΥ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΘ. ΕΓΚΡ. ΠΡΩΤΟΔ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: 8634/2009             
Προμηθέως 1 τηλ.2310-553538   fax. 2310-553430  Τ.Κ.54627 Θεσσαλονίκη

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 008 / 2012                                                         Θεσσαλονίκη 05 Οκτωβρίου 2012 

ΠΡΟΣ        κ. Υπουργό Εθνικής Άμυνας
ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ    Μετοχικό  Ταμείο  Στρατού

Κύριε  Υπουργέ.

Από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, ενημερωθήκαμε ότι, ερήμην μας, το Μετοχικό Ταμείο Στρατού, στην τελευταία συνεδρίασή 

του, αποφάσισε την νέα περικοπή των μερισμάτων κατά 25 % και μάλιστα αναδρομικά από 1-1-2012 !!!

Να σας γνωρίσουμε κύριε Υπουργέ, ότι από τις 1-1-2011 και πάλι τότε το Μ.Τ.Σ. ερήμην των άμεσα ενδιαφερομένων που είναι 

οι μετοχομερισματούχοι του ταμείου, χωρίς κανέναν διάλογο, και τούτο είναι τουλάχιστον απαράδεκτο, είχε προχωρήσει σε 

περικοπή των μερισμάτων κατά 25 % !!!

Επιπλέον, το μέρισμα 1-ου τριμήνου 2012, αντί να καταβληθεί στις 05-01-2012 καταβλήθηκε στις 05-04-2012 με την αιτιολογία 

ότι κακώς προπληρώνονταν έως τότε !!!! και με την διαβεβαίωση ότι πλέον θα καταβάλλεται κανονικά. Όμως ούτε αυτό συνέβη, 

καθώς σήμερα 05-10-2012, θα έπρεπε να είχε καταβληθεί το τριμηνιαίο μέρισμα, χωρίς όμως αυτό να πραγματοποιηθεί και σε 

τηλεφωνική επικοινωνία μας με το ΜΤΣ δήλωσαν ότι δεν έχουν να κάνουν κάποια ανακοίνωση !!!!

Να σας γνωρίσουμε ότι εκκρεμούν αιτήσεις για απόδοση Β.Ε.Α. στα παιδιά των μερισματούχων του Μ.Τ.Σ. από τον Δεκέμβριο 

2008 και να σας θυμίσουμε ότι τα χρήματα αυτά για τα Β.Ε.Α. ήταν προϊόν υποχρεωτικών κρατήσεων των μετοχομερισματούχων 

του Μ.Τ.Σ. Αστυνομικών και Στρατιωτικών επί 25 χρόνια;

Πότε κύριε Υπουργέ θα δοθούν τα χρήματα αυτά στα παιδιά που τα δικαιούνται;

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού, ένα από τα πιο ισχυρά Ταμεία, με δική του Τράπεζα, με τεράστια ακίνητη περιουσία, περιήλθε σε 

δεινή οικονομική κατάσταση, με ευθύνη του Κράτους. Μόνοι υπεύθυνοι ήταν οι εκάστοτε Υπουργοί Εθνικής Αμύνης και οι από 

αυτούς διορισμένες διοικήσεις του Μ.Τ.Σ. και βέβαια οι μόνοι που δεν έχουν καμία ευθύνη είναι οι μετοχομερισματούχοι του 

ταμείου. Να σας γνωρίσουμε ότι το Κράτος με χρήματα του Μετοχικού Ταμείου Στρατού ασκούσε Κοινωνική Πολιτική δίνοντας 

συντάξεις Αντιστασιακές; !!!

Να σας γνωρίσουμε ότι οι συντάξεις του Νοσηλευτικού Ιδρύματος ΝΙΜΙΤΣ, αλλά και οι συντάξεις των Πολιτικών Υπαλλήλων του 

Μ.Τ.Σ. καταβάλλονται από το Μετοχικό Ταμείο Στρατού; !!!!!

Το Κράτος, η σημερινή Κυβέρνηση όφειλε αν μη τι άλλο, να καλύψει αμέσως τα όποια ελλειμματικά του Ταμείου και να 

αναζητήσει πόρους, διασφαλίζοντας την έστω και από δω και πέρα διάφανη λειτουργία του Ταμείου. Επίσης οι συντάξεις του 

ΝΙΜΙΤΣ και των Πολιτικών Υπαλλήλων του ΜΤΣ να καταβάλλονταν από το Δημόσιο. Αντί αυτών επελέγη για άλλη μια φορά, η 

εύκολη λύση των περικοπών των μερισματούχων και η μη καταβολή των ΒΕΑ !!!!  

Κύριε Υπουργέ, η Ένωσή μας των 1.000 και πλέον μελών, δεν αποδέχεται την νέα μείωση των μερισμάτων κατά 25 % και σας 

καλούμε να μην συμπράξετε με την υπογραφή σας στην επικύρωση αυτής της αυθαίρετης και ανάλγητης απόφασης.

Κύριε Υπουργέ, οι απόμαχοι ένστολοι διεκδικούν και απαιτούν από εσάς, να βάλετε ένα μεγάλο stop στην συνεχιζόμενη σε 

βάρος μας αυθαιρεσία και αναλγησία του Μετοχικού Ταμείου Στρατού.

ΓΙΑ  ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο  Πρόεδρος                                                                                                      Ο  Γ. Γραμματέας

ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ  Σωτήριος                                                                                 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  Βασίλειος

Τηλ. 6975 905031                                                                                            Τηλ. 6975 905020                                                   
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Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ I.P.A. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΚΑΙ Η ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Ε.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΣΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΟ S.O.S. ΣΤΟ ΠΛΑΓΙΑΡΙ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

Στις 08 Νοεμβρίου 2012, η IPA Θεσσαλονίκης, ο 
Συνεταιρισμός Αστυνομικών Θεσσαλονίκης και η 
Ένωση Αστυνομικών ε.α. Θεσσαλονίκης, από κοινού 
ενεργούντες, μετέβησαν στο Παιδικό Χωριό SOS στο 
Πλαγιάρι Νομού Θεσσαλονίκης και παρέδωσαν το 
περιεχόμενο ενός φορτηγού σε τρόφιμα (λάδι-κρέας-
τυρί) αλλά και αρκετά κιβώτια με γλυκίσματα, συνολικής 
αξίας αρκετών χιλιάδων ευρώ. 
Τους συναδέλφους υποδέχθηκε ο Δ/ντής του  Παιδικού 
χωριού κ. ΔΡΕΠΑΝΙΔΗΣ Άκης  ο  οποίος ευχαρίστησε 
θερμά για την δωρεά.
Συμμετείχαν ο Πρόεδρος της IPA κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας, 
με τον Γεν. Γραμματέα κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ Βασίλειο και 
τον Υπ. Δημ. Σχέσεων κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗ Χριστόδουλο. 
Από τον Συνεταιρισμό Αστυνομικών ο Πρόεδρος 
κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Γεώργιος και από την Ένωση 
Αποστράτων ο πρόεδρος κ. ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ Σωτήριος.
Επίσης συμμετείχαν ο π. Πρόεδρος της Ένωσης 
Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Θεσσαλονίκης 
και ιδρυτικό μέλος της «ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ» 
κ. ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ Δημήτριος, καθώς επίσης και ο π. 
Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού 
Θεσσαλονίκης και ιδρυτικό μέλος της 
ΣΕΑΘ κ. ΔΑΓΚΛΗΣ Δημήτριος. Και οι τρεις σύλλογοι 
ευχαριστούν θερμά το ξενοδοχείο PORTO PAL-
ACE Θεσσαλονίκης για την διάθεση του φορτηγού 
αυτοκινήτου.
Οι Αστυνομικοί της Θεσσαλονίκης, για ακόμη μια φορά 
σε δύσκολους οικονομικά καιρούς, έδειξαν τον δρόμο 
της ανθρωπιάς και της ελπίδας.






