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Έκδοση της ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΘΝΟΥΣ  ΕΝΩΣΗΣ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
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Mοναστηρίου 326  ΤΚ  546 28
Τηλ. 2310-388195   Fax. 2310-776414
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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

Ιωάννης Μισαηλίδης
Ποινικολόγος

Δικηγόρος Θεσσαλονίκης

Δημήτριος Χρυσουλάς
Αντιπρόεδρος

Βασιλική  Τουρτσάκη
Ποινικολόγος

Δικηγόρος Θεσσαλονίκης
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ΔΙΕΘΝΗΣ  ΕΝΩΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
I.P.A. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ I.P.A.  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Καλαμπάκα 18 Φεβρουαρίου 2013
Πραγματοποιήθηκε στις 17 Φεβρουαρίου 2013 κοπή 
της Πρωτοχρονιάτικης πίτας μας στο ξενοδοχείο 
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ στην ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ.
Την εκδήλωσή μας τίμησαν με την παρουσία τους οι: Ο 
Αστυνομικός Δ/ντής Τρικάλων Ταξίαρχος κ. ΣΟΥΓΛΕΡΗΣ 
Γεώργιος έχοντας διπλή ιδιότητα, αυτή του εκπροσώπου 
της Α.Δ. Τρικάλων, αλλά και μέλος της Ένωσής μας, 

ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Τρικάλων κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Αχιλλέας, μαζί με τον 
Αντιπρόεδρο κ. ΡΑΞΙΩΤΗ Ιωάννη, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. 
Τρικάλων κ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Παναγιώτης, και ο Πρόεδρος της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών 
Στρατού Τ.Δ. Τρικάλων κ. ΣΤΕΦΟΣ Ευάγγελος.

Η Τοπική Διοίκηση I.P.A. Θεσσαλονίκης, εκφράζει τα θερμά συγχαρητήριά 
της, στο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της I.P.A. Θεσσαλονίκης κ. 
ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΑ Δημήτριο, για την προαγωγή του, από τον βαθμό του Α/Υ 
στον βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή και εύχεται σε αυτόν να καταλάβει 
μέχρι και το ανώτερο αξίωμα του Σώματος της ΕΛ.ΑΣ. καθώς και να χαίρει 
υγείας αυτός και η οικογένειά του.

Κατά την κοπή της πίτας, ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. ευχήθηκαν σε όλα τα μέλη καλή χρονιά 
και υγεία σ΄αυτούς και στα μέλη των οικογενειών τους. Το φλουρί πέτυχε η σύζυγος του μέλους μας 
ΤΣΙΑΝΤΟΥΛΑ Στέργιου τέως Αντιδημάρχου Δήμου Καλαμπάκας και νυν Δημοτικού Συμβούλου, κ-α 
Μαίρη ΤΣΙΑΝΤΟΥΛΑ.
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8η ΦΙΛΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 
ΤΗΣ (I.P.A.)
ΣΤΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε 
στο χρονικό διάστημα από 23 έως 
25 Νοεμβρίου 2012 στο Καρπενήσι η 
8-η Φιλική Συνάντηση των Τοπικών 
Διοικήσεων της Διεθνούς Ένωσης 
Αστυνομικών (I.P.A.) Χώρας. Παρέστησαν 
στην συνεδρίαση οι Τοπικές αρχές και ο 
Μητροπολίτης Ευρυτανίας.

Ιδιαίτερη μνεία, θα πρέπει να γίνει, στο γεγονός ότι η δεύτερη μεγαλύτερη Τοπική Διοίκηση της Διεθνούς 
Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος, η Θεσσαλονίκη, βράβευσε με τιμητική πλακέτα, τον Α΄Αντιπρόεδρο της 
Τοπικής Διοίκησης I.P.A. Ευρυτανίας κ. ΡΗΓΑ Γεώργιο, για την σπουδαία πολυετή προσφορά του στην 
Διεθνή Ένωση Αστυνομικών και στην Κοινωνία.

Για ακόμη μια φορά η παρέα των συναδέλφων και φίλων από την Άρτα ήταν η καλύτερη.
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

I.P.A. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: 05-Μαρτίου 2014
Η  Τοπική Διοίκηση I.P.A. Νομού Θεσσαλονίκης, 
με ιδιαίτερη χαρά υποδέχτηκε στην πόλη μας, 
τον πρώην Πρόεδρο του Εθνικού Τμήματος κ. 
ΚΟΝΤΑΚΟ Χρήστο, στις 05-03-2013.
Ο π. Πρόεδρος έγινε δεκτός από τον Πρόεδρο 
της Τοπικής μας κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ Ηλία, τον Γ. 
Γραμματέα κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ Βασίλειο και 
τον Υπεύθυνο Δημ. Σχέσεων κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗ 
Χριστόδουλο. Ο κ. ΚΟΝΤΑΚΟΣ έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις δράσεις της Τοπικής μας και ζήτησε 
να ενημερωθεί εκτενώς.
Είναι υποχρέωσή μας, να κάνουμε γνωστό σε όλους τους φίλους αναγνώστες μας, ότι επί Προεδρίας 
στο Εθνικό Τμήμα I.P.A. του κ. ΚΟΝΤΑΚΟΥ Χρήστου, η Θεσσαλονίκη είχε την ευκαιρία, να αναπτύξει 
σπουδαίες δράσεις, οι οποίες την χαρακτηρίζουν μέχρι σήμερα (π.χ. Καταστατικό - Περιοδικό - ιστοσελίδα 
κλπ) και αυτός είναι ένας επιπλέον λόγος που η επίσκεψή του στην πόλη μας, μας γέμισε χαρά και τον 
ευχαριστούμε.

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

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

Αξιότιμη  Διοικητά του Τμήματος Τροχαίας 
Χανίων - Αγαπητή φίλη Σοφία.
Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι της Τροχαίας 
Χανίων.
Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την 
εγκάρδια υποδοχή και φιλοξενία της οποίας 
έτυχε η αποστολή της Τοπικής Διοίκησης Ι.Ρ.Α. 
Χανίων και να σας συγχαρώ  για την εξαιρετική 

και άρτια διοργάνωση της ετήσιας έκθεσης τροχαίας  "Αν… Δες... τη ζωή ασφαλώς" που διοργάνωσε 
το Τμήμα Τροχαίας Χανίων και η Αστυνομική Διεύθυνση Χανίων ,στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων από 5 
-9 Νοεμβρίου. Στόχος της έκθεσης όπως μας είπε κατά την υποδοχή και ξενάγησή μας στον χώρο της 
έκθεσης η Διοικητής του Τμήματος Τροχαίας Χανίων και μέλος της Τοπικής μας Διοίκησης (Ι.Ρ.Α. Χανίων) 
της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών, Υπαστυνόμος Β΄ κ. Σοφία Λογαρίδου, είναι να "καλέσουμε την 
κοινωνία σε μια συστράτευση προστασίας της ίδιας από τα τροχαία ατυχήματα. Με δεδομένο ότι κάθε 
ανθρώπινη ζωή είναι ανεκτίμητη, γίνεται προσπάθεια ευαισθητοποίησης όλων των πολιτών ”. 

Για τον σκοπό αυτό διένειμε φυλλάδιο στο κοινό με τις παρακάτω παροτρύνσεις-Συμβουλές.
Είναι κάποιες στιγμές Που θα θέλαμε να γυρίσουμε λίγο πίσω για μια διαφορετική επιλογή, για μια 
τελευταία ευκαιρία . Για αυτές τις χιλιάδες χαμένες ευκαιρίες στην άσφαλτο  σκέψου λίγο..
Μπορείς Να οδηγείς με ασφάλεια δίχως επιπόλαια προσπεράσματα επικίνδυνους ελιγμούς και 
ανεξέλεγκτες ταχύτητες ..
Θυμήσου πως Οι ευτυχισμένες στιγμές φρενάρουν μετά το κόκκινο και παραπαίουν στην θολούρα του 
αλκοόλ.
Να ξέρεις πως Οι Δεν είσαι δέσμιος της Ζώνης  ή του κράνους ..Όμως ίσως μια στιγμή να τους χρωστάς 
την ίδια σου την ζωή..
Αναθεώρησε..Την ευκολία της δικής σου στιγμής, στις θέσεις των ατόμων  με κινητικές δυσκολίες ή στις 
ράμπες ή στα πεζοδρόμια .. γιατί γίνεσαι για κάποιους συνανθρώπους σου η δυσκολία της δικής τους 
ζωής και τους στερείς το δικαίωμα να κυκλοφορούν και να απολαμβάνουν τις στιγμές τους.  Δείξε το 
σεβασμό που ζητάς. Γιατί στον δρόμο όλοι εναλλασσόμαστε τους ίδιους ρόλους.
Αποχωρώντας από την έκθεση εκφράσθηκαν οι ευχές για υγεία, χαρά και δημιουργία και η 
εκτίμηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τοπικής Διοίκησης Ι.Ρ.Α. Χανίων, προς την Διοικητή και τους 
συναδέλφους της Τροχαίας Χανίων, με την διαβεβαίωση ότι θα είναι συμπαραστάτες σε κάθε τους 
ενέργεια προώθησης των κοινών μας στόχων.
Με φιλικούς χαιρετισμούς          SERVO PER AMIKECO
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο  Πρόεδρος Περράκης Ιωάννης                                        Η Γενική Γραμματέας  Βιγλάκη Ελένη  
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

I.P.A. ΧΑΝΙΩΝ

Επίσκεψη  συναδέλφων του Εθνικού 
Τμήματος Ι.Ρ.Α. Αγγλίας. 

Ήταν μεγάλη μας χαρά  η επίσκεψη την 12-11-
2012 στο Αστυνομικό Μέγαρο και στο γραφείο 
του Προέδρου της Τοπικής μας Διοίκησης, 
που πολλές φορές  χρησιμοποιείται και σαν 
χώρος υποδοχής ξένων συναδέλφων της Ι.Ρ.Α., 
των μελών του Εθνικού Τμήματος Ι.Ρ.Α. Αγγλίας εν αποστρατεία Αστυνομικών α) Mr. Don James που 
υπηρέτησε ως εκπαιδευτής και προϊστάμενος την μονάδας Κ9 στην Scotland Yard & B) Mr. Dereck 
Dawes που υπηρέτησε ως επιθεωρητής στην Metropolitan Police of London.

Οι αγαπητοί συνάδελφοι που δεν έκρυψαν τον ενθουσιασμό τους για την συνάντησή μας, αλλά και 
την αγάπη του για την Χώρα μας συνοδευόταν από τον φίλο τους καθηγητή Κολεγίου Mr Μ. Alistair. 
Την υποδοχή-ξενάγησή τους στο Αστυνομικό Μέγαρο έκαναν ο υπογράφων και το μέλος της Τοπικής 
Διοίκησης Ι.Ρ.Α. Χανίων  και το μέλος της Τοπικής μας Διοίκησης Κα Γαλάνη Νεκταρία. Στην συνάντηση 
που έγινε σε εγκάρδιο και συναδελφικό κλίμα ανταλλάχτηκαν απόψεις και ιδέες για τα πλαίσια 
λειτουργίας των Εθνικών Τμημάτων & των Τοπικών Διοικήσεων των χωρών μας , και πιθανές μελλοντικές 
τους συνεργασίες. 
Με φιλικούς χαιρετισμούς    SERVO PER AMIKECO
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο  Πρόεδρος - Περράκης  Ιωάννης                      Η Γενική Γραμματέας - Βιγλάκη  Ελένη

Χανιά  20 Φεβρουαρίου 2013  - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
ΘΕΜΑ: «2ήμερη εκδρομή στο Οροπέδιο Ομαλού και κοπής πίτας της Τ.Δ. Ι.Ρ.Α ΧΑΝΙΩΝ»  
Με ιδιαίτερη χαρά το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής μας Διοίκησης  διοργάνωσε και πραγματοποίησε 
2ήμερη οδική εκδρομή στο πανέμορφο χιονισμένο Οροπέδιο Ομαλού, με αναχώρηση το Σάββατο 16-
02-2013 και ώρα 16.00 από τα γραφεία της Τοπικής μας Διοίκησης . 
Αφήνοντας  πίσω μας τα Χανιά και σε μια απόσταση 35 χλμ. Κατευθυνθήκαμε νότια προς την κορυφή των 
Λευκών Ορέων. Σε μια καταπράσινη διαδρομή μέσα από τα χωριά  της Επαρχίας Κυδωνίας ανηφορίσαμε 
προς τον  Ομαλό. Μετά το Χωριό Φουρνές ο δρόμος έγινε ανηφορικός στριφογυρίζοντας στις πλαγιές 
των Λευκών Ορέων και μας οδήγησε στους Λάκκους, ένα πολύ όμορφο χωριό με θέα τις κορυφές των 
βουνών. 
Συνεχίζοντας την διαδρομή μέσα από την χιλιοτραγουδισμένη «Στράτα των Μουσούρων» καταλήξαμε 
στο ψηλότερο σημείο της διαδρομής, όπου μας αποκαλύφθηκε το οροπέδιο Ομαλού με το ξακουστό 
Φαράγγι της Σαμαριάς. Διανυκτερεύσαμε στον φιλόξενο παραδοσιακό Ξενώνα «ΤΟ ΕΞΞΑΡΙ» στο 
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Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα
εστιατόριο του οποίου  δειπνήσαμε και κόψαμε την πρωτοχρονιάτικη πίτα μας με την συμμετοχή, (32) 
μελών και φίλων της Τοπικής μας Διοίκησης.  
Με το γλυκό συναίσθημα της ικανοποίησης των συμμετασχόντων μελών της διοργανώτριας Τοπικής 
Διοίκησης, από την απόλυτη αρμονία στην τήρηση του προγράμματος την αδελφικότητα μεταξύ όλων 
των μελών της αποστολής που την αποτελούσαν συνάδελφοι εν ενεργεία, συνάδελφοι συνταξιούχοι εκ 
των οποίων και δύο (2) Βρετανοί φίλοι της Τοπικής μας Διοίκησης με τις συζύγους τους, αλλά και πολίτες 
που αγαπούν ,σέβονται και εκτιμούν την ιδέα της Ι.Ρ.Α. και του «SERVO PER AMIKECO. 

Ήταν μια υπέροχη βραδιά με παραδοσιακούς κρητικούς μεζέδες και κρασί, λαϊκό αλλά και κρητικό 
τραγούδι, που τραγουδήσαμε, χορέψαμε και όπως πάντα μας ΕΝΩΣΕ σε μια γλυκιά παρέα, διασκεδάζοντας 
έως τις πρώτες πρωινές ώρες. Το τυχερό φλουρί της πίτας έπεσε στο κομμάτι της Παναγίας, που 
ευχόμαστε να προστατεύει όλους μας και την Ι.Ρ.Α.  
Στις 09.30 το πρωί της Κυριακής 17-02-2013 ,όλοι μαζί είχαμε ένα πλούσιο παραδοσιακό πρωινό, με 
σχόλια ανέκδοτα και πειράγματα μεταξύ μας, στον απόηχο της προηγούμενης βραδιάς. Την 11.ΟΟ 
περίπου ώρα, αφήνοντας τον ξενώνα ,διανύοντας  μια χιονισμένη διαδρομή περίπου 2χλμ. φθάσαμε 
στο ξυλόσκαλο σε ύψος 1200 μέτρων από όπου αρχίζει και το γνωστό Φαράγγι της Σαμαριάς. Μπροστά 
σε ένα καταπληκτικό τοπίο με θέα τα λευκά όρη και το φαράγγι, φωτογραφηθήκαμε με την σημαία της 
Τοπικής μας Διοίκησης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Διοίκησης Ι.Ρ.Α. Χανίων ευχαριστούμε θερμά όλους τους 
συμμετέχοντες για τη συνεχή τους στήριξη, συνεργασία και φιλία, τους ιδιοκτήτες και το προσωπικό 
του ξενώνα «ΤΟ ΕΞΞΑΡΙ» και ιδιαίτερα το μέλος του Δ.Σ. του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος και καλό φίλο 
Πρόεδρο της  Τ. Δ. Ηρακλείου της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών 
κ. ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ Μανώλη που μας τίμησε με την παρουσία του. 
SERVO PER AMIKECO - «Υπηρετώ δια της φιλίας  - ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Ο Πρόεδρος - Περράκης Ιωάννης                       Η Γενική Γραμματέας - Βιγλάκη Ελένη 
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
I.P.A. ΧΑΝΙΩΝ

                                                           Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η:
Από μια χαρούμενη, φιλανθρωπική διοργάνωση  όπως 
αυτή  του Santa Run με στόχο την αλληλεγγύη , την 
διασκέδαση και μοναδικό σκοπό να συγκεντρωθούν 
χρήματα  για παιδιά που έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας, 
δεν θα μπορούσε να λείπει η Τοπική Διοίκηση  Χανίων της 
Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών, που με την συμβολική 
συμμετοχή των εγγεγραμμένων μελών της ,έδωσε άλλη 

μια φορά  το στίγμα  του SERVO PER AMICEKO  αποσπώντας τα ευμενή σχόλια  των πολιτών .

Η ομάδα των μελών της Ι.Ρ.Α. Χανίων ξεκίνησε από το Αστυνομικό 
Μέγαρο Χανίων και φορώντας τις στολές του Άι- Βασίλη, άρχισαν να 
συγκεντρώνονται από τις 5 το απόγευμα της 21-12-2012  στο 1ο Γυμνάσιο 
Χανίων. Στην συνέχεια ενώθηκαν μαζί με τους άλλους  Άγιους Βασίληδες 
διασχίζοντας το ιστορικό και εμπορικό κέντρο των Χανίων την πλατεία 
Δημοτικής Αγοράς, καταλήγοντας και πάλι στο 1ο Γυμνάσιο στέλνοντας 
μηνύματα αγάπης και ανθρωπιάς.
Η εκδήλωση φέτος ξεπέρασε κάθε προσδοκία με την συμμετοχή 1.500 και 
πλέον ατόμων κάθε ηλικίας , με στόχο, κυρίως, την οικονομική στήριξη 
της ΕΛΕΠΑΠ, του ΚΗΦΑΑΜΕΑ, του ΚΗΦΑΠ και του Συλλόγου “Ορίζοντας’”. 
Πρόκειται για την δεύτερη χρονιά που η εκδήλωση πραγματοποιείται στην 
πόλη των Χανίων- η μοναδική στην Ελλάδα- έχοντας τριπλάσια συμμετοχή 
από πέρυσι. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Διοίκησης Χανίων 
ευχαριστούμε θερμά τα μέλη και  τους φίλους της Τοπικής Διοίκησης Ι.Ρ.Α. 
Χανίων, για την συμμετοχή τους αυτή. 
SERVO PER AMIKECO - «Υπηρετώ δια της φιλίας» 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο  Πρόεδρος Περράκης  Ιωάννης      Η Γενική Γραμματέας Βιγλάκη  Ελένη

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   -  Χανιά 4 Μαρτίου 2013
Αξιότιμε Πρόεδρε της Τοπικής Διοίκησης Ι.Ρ.Α. Ηρακλείου, αγαπητέ φίλε Μανόλη. Ευχαριστώ από καρδιάς για την 

πρόσκληση μου στην ετήσια αποκριάτικη χοροεσπερίδα σας την Κυριακή 03 Μαρτίου 2013, την εγκάρδια υποδοχή 

και αδελφική φιλοξενία της οποίας έτυχα από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Τοπικής σας Διοίκησης και 

να σας συγχαρώ για την εξαιρετική και άρτια διοργάνωση της. Επίσης σας ευχαριστώ θερμά για την ιδιαίτερα μεγάλη 

τιμή που μου κάνατε ως επίσημος προσκεκλημένος να απονείμω επαίνους και μετάλλια στα παιδιά των συναδέλφων 

της Τοπικής σας Διοίκησης, που συμμετείχαν στο διαγωνισμό ζωγραφικής του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος. Με αγαστή 

συνεργασία, αγάπη και φιλία, μαζί θα πορευθούμε με επιτυχία και τα επόμενα χρόνια. Εύχομαι σε όλους σας υγεία, χαρά 

και δημιουργία!

Σας ευχαριστώ.  Ο Πρόεδρος Τ.Δ. Ι.Ρ.Α. Χανίων - Ιωάννης Περράκης
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ I.P.A. 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΣΤΗΝ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σε μικροεπέμβαση υπεβλήθη σε γνωστό 
νοσηλευτικό ίδρυμα της Θεσσαλονίκης ο Πρόεδρος 
της I.P.A. Μεσσηνίας κ. Ιωάννης  ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 
Από την πρώτη στιγμή, κοντά του βρέθηκαν 
το προεδρείο της I.P.A. Θεσσαλονίκης, αλλά 
και ο Πρόεδρος της I.P.A. Χαλκιδικής κ. ΠΑΠΑΣ 
Βασίλειος. 
Όλα πήγαν πολύ καλά και έτσι στις 13-12-2012, 
ο Πρόεδρος της I.P.A. Θεσσαλονίκης, παρέθεσε 
γιορτινό γεύμα προς τιμή των φιλοξενουμένων 
του. 
Οι ευχές, για γρήγορη ανάρρωση, όλου του Δ.Σ. της I.P.A. Θεσσαλονίκης συνόδεψαν κατά την αποχώρησή του, 
τον φίλο μας Πρόεδρο της I.P.A. Μεσσηνίας κ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟ Ιωάννη. Συγχαρητήρια στον Πρόεδρο της I.P.A. 
Χαλκιδικής γιατί όλες τις ημέρες ήταν κοντά και συμπαραστάθηκε στον Πρόεδρο της I.P.A. Μεσσηνίας.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ I.P.A. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ                   Καλαμάτα 15 Δεκεμβρίου 2012 
Με την παρούσα επιστολή μου θα ήθελα να ευχαριστήσω και δημόσια τον Πρόεδρο της Τ.Δ. Χαλκιδικής κ. Βασίλειο 
Παπά, τον Πρόεδρο την Τ.Δ. Θεσσαλονίκης κ. Ηλία Βασιλάκη και τους κ.κ. Βασιλάκη Δημήτριο, Χριστόδουλο 
Χριστοδουλή και Βασίλη Γιαννακόπουλο για την αμέριστη συμπαράστασή τους προς το πρόσωπό μου στην 
πρόσφατη περιπέτεια της υγείας μου όπου και νοσηλεύθηκα σε κλινική της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι μου δίδαξαν 
πραγματικά το SERVO PER AMICEKO. Τους εύχομαι ολόψυχα οι άγιες τούτες ημέρες των Χριστουγέννων να τους 
χαρίζουν  υγεία σε αυτούς και τις οικογένειές τους.ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ Ο ΝΕΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Δ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

Στο πλαίσιο 3ήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής που πραγματοποίησαν οι 24 
σπουδαστές της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας εκπαιδευτικού έτους 2012-2013 
στην Πελοπόννησο, από 6-8 Φεβρουαρίου 2013, τους υποδέχθηκε στην 
Καλαμάτα ο Πρόεδρος της Τοπικής Διοίκησης κ. Ιωάννης Ζαφειρόπουλος και 
μέλη του Δ.Σ.  Στο πλαίσιο της άψογης συνεργασίας της Διεθνούς Ενώσεως 
Αστυνομικών με την ηγεσία του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας, αλλά 
και των σχέσεων φιλίας και συναδελφικότητας, παρατέθηκε από την Τοπική 
Διοίκηση Μεσσηνίας γεύμα στο πολυτελές ξενοδοχείο “ELITE CITY RESORT”, 
μέσα σε εγκάρδιο κλίμα, παρουσία του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή 

Περιφέρειας Πελοποννήσου Υποστρατήγου κ. Γεωργόπουλου Ηλία, του Αστυνομικού Διευθυντή Μεσσηνίας 
Ταξιάρχου κ. Γεωργακόπουλου Βασιλείου και των Υποδιευθυντών της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μεσσηνίας. 
Ακολούθησε ανταλλαγή αναμνηστικών. Η Τοπική μας Διοίκηση εύχεται στα νεοεξελθόντα της Σχολής στελέχη 
καλή συνέχεια στην πορεία τους και την σταδιοδρομία προς όφελος του Σώματος της ΕΛ.ΑΣ., αλλά και της κοινωνίας.                                                            
Για το Διοικητικό Συμβούλιο     Ο Πρόεδρος - Ιωάννης Ζαφειρόπουλος
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
I.P.A. ΞΑΝΘΗΣ
Οι Ξανθιώτες αστυνομικοί 
τίμησαν για ακόμη μια φορά 
τους ήρωές τους.

H Ένωση Αποστράτων Αστυνομικών Ξάνθης την Κυριακή 

17/02/2013 τέλεσε τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών, 

των υπέρ πατρίδος πεσόντων Ξανθιωτών ανδρών της 

Ελληνικής Χωροφυλακής, το οποίο πραγματοποιήθηκε 

από τον Μητροπολίτη Ξάνθης & Περιθεωρίου 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.

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.

Στην συνέχεια έγιναν καταθέσεις στεφάνων από τον πρόεδρο τη ένωσης Αποστράτων κ. Καραμπιπέρη Θεοφάνη, 

από τον πρόεδρο της συνδικαλιστικής κίνησης αστυνομικών Ξάνθης κ. Μαλικόπουλο, από τον Βουλευτή Ξάνθης 

κ. Αλέξανδρο Κοντό, από τον δήμαρχο Ξάνθης κ. Στιλιανίδη, από τον αστυνομικό διευθυντή Ξάνθης κ. Γκοδοσίδη 

Γεώργιο, από τον πρόεδρο της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών Ξάνθης κ. Ιωαννίδη Χρήστο, από τους Εκπροσώπους: 

της αντιπεριφέρειας Ξάνθης κας Σεραφιά, του Στρατηγού Δ΄ΣΣ, του Δήμου Αβδήρων, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, 

από τον Πρόεδρο της Ένωσης Αποστράτων Αξ/κών Στρατού, από τον τον πρόεδρο του Συνδέσμου Εφέδρων Αξ/κών 

και την πρόεδρο του Συλλόγου Κυπρίων Ξάνθης, από τον πρόεδρο αποστράτων αστυνομικών νομού Ροδόπης κ. 

Κερζεβάνη Χρήστο.

Η εκδήλωση έκλεισε με δεξίωση στην ταβέρνα «ΜΠΑΡΜΠΑ-ΓΙΑΝΝΗΣ», που βρίσκεται στο 4ο χιλ. παλαιάς Ε.Ο. 

Ξάνθης - Κομοτηνής, όπου κόπηκε και η βασιλόπιτα του συλλόγου από τον Μητροπολίτη Ξάνθης και Περιθεωρίου 

κ.κ. Παντελεήμων, κατόπιν ο πρόεδρος κ. Καραμπιπέρης αφού ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους προχώρησε σε 

βραβεύσεις παιδιών, συναδέρφων που πέτυχαν σε ΑΕΙ και ΤΕΙ, με έπαινο και το συμβολικό ποσό των 100 ευρώ. Ο 

τυχερός της βασιλόπιτας ήταν ο κ. Αμοιρίδης Δημήτρης, το δώρο που αντιστοιχούσε στο φλουρί ήταν μια εικόνα της 

Παναγίας.
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

I.P.A. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

 ΘΕΜΑ:
«Κοπή Πρωτοχρονιάτικης

πίτας 2013»

Tην εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους 
οι: ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής κ. ΤΑΜΒΑΚΗΣ 
Γεώργιος, έχοντας διπλή ιδιότητα, αυτή του 
εκπροσώπου της Αστυνομικής Διεύθυνσης 
Μαγνησίας, αλλά και του μέλους του διοικητικού 
συμβουλίου της Τοπικής μας, ο Διοικητής του 
Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Βόλου Αστυνόμου 
Α΄ κ. ΚΟΥΛΟΥΡΗ Αθανασίου καθώς και των 
μελών του Τμήματος και σύσσωμο το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Τοπικής μας.
Η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας, έγινε για πρώτη φορά έπειτα από χρόνια και  ευελπιστούμε να 
καθιερωθεί ως θεσμός, επιλέγοντας κάθε χρόνο μια άλλη Υπηρεσία της Διεύθυνσης μας, δηλώνοντας με 
τον τρόπο αυτό, έμπρακτα ότι βρισκόμαστε κοντά στους συναδέλφους και στα μέλη μας.Η φετινή επιλογή 
του εν λόγω Τμήματος έγινε προκειμένου να δώσουμε δύναμη, ηθική συμπαράσταση και τις καλύτερες 
ευχές μας, στους συναδέλφους που υπηρετούν σε αυτή την δύσκολή Υπηρεσία, αναγνωρίζοντας έτσι το 
δύσκολο έργο που επιτελούν, κάτω από αντίξοες και ιδιαίτερες συνθήκες. Ένα έργο που έχει αντίκτυπο 
τόσο στους ίδιους προσωπικά και στις οικογένειες τους, όσο και στην τοπική μας κοινωνία.
ΝΑΙ ΣΤΗ ΖΩΗ, ΟΧΙ ΣΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ.
Βόλος 01/02/2013 - SERVO PER AMIKECO - (Υπηρετώ διά της Φιλίας)
Ο  Πρόεδρος - ΚΑΡΚΑΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ                           Ο Γραμματέας - ΠΑΓΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Στις 26-10-2012 την πόλη μας, 
επισκέφτηκαν 3 συναδέλφισσες μέλη 
της I.P.A. από τον Καναδά, οι οποίες 
παρέμεναν επί 3 ημερον στο IPA HAOUSE 
Θεσσαλονίκης. Τις συναδέλφισσες 
υποδέχτηκε στο Αεροδρόμιο και τις 
ξενάγησε στις ομορφιές της πόλη μας, 
ο Υπ. Δημοσίων Σχέσεων της i.p.a. 
Θεσσαλονίκης κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ 
Χριστόδουλος.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
I.P.A. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

I.P.A. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΠΡΟΣ: ΔΙΕΘΝΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 
- ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Ικτίνου 2 – ΑΘΗΝΑ 

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση σε σώμα 
νέου Διοικητικού Συμβουλίου»
Κύριε Πρόεδρε.
Σας γνωρίζουμε ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής 
Διοίκησης Χαλκιδικής της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών που 
προήλθε από τις αρχαιρεσίες της 8.2.2013,συγκροτήθηκε σε 
σώμα στη συνεδρίαση της 15.2.2013 ως εξής:
1.  ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΠΑΠΑΣ Βασίλειος 
2.  Α΄. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΤΣΑΓΑΝΟΣ Ιωάννης 
3.  Β΄. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΚΤΕΝΑ Χαρίκλεια       
4.  Γ΄. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Ιωάννης 
5.  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ Αθανάσιος
6.  ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ:  ΑΓΓΕΛΗΣ Γεώργιος 
7.  ΤΑΜΙΑΣ:  ΚΑΜΠΑΝΤΑΪΔΗΣ Στυλιανός 
8.  ΒΟΗΘΟΣ ΤΑΜΙΑ:  ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Γεώργιος 
9.  ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ:  ΗΛΙΑΚΗΣ Ελευθέριος 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΠΑΣ Βασίλειος
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ Αθανάσιος

Τοπική Διοίκηση I.P.A. Θεσσαλονίκης
Εκφράζουμε τα θερμά συγχαρητήριά μας σε 
όλους τους εκλεγέντες και τους ευχόμαστε 
να έχουν υγεία και δύναμη, ώστε να 
ανταποκριθούν στις προσδοκίες των μελών 
τους.
Ο Πρόεδρος - ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας
Ο Γεν. Γραμ. - ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ I.P.A. ΣΑΜΟΥ
Βαθύ Σάμου Σάμος . κιν. 6972862103  E-mail : avramidisg@yahoo.gr
Δελτίο τύπου - Αριθ. Πρωτ. 8  -  Σάμος 21 Φεβρουαρίου 2013
Θέμα: Συγχαρητήρια στους εκλεγέντες της τοπική διοίκηση ΙΡΑ Χαλκιδικής.
Η τοπική διοίκηση Σάμου της Διεθνής Ένωσης Αστυνομικών ΙΡΑ συγχαίρει και ταυτόχρονα εύχεται στους 
νεοεκλεγέντες της Τ.Δ Χαλκιδικής ΥΓΕΙΑ και ΔΥΝΑΜΗ ώστε να μπορέσουν να υπηρετήσουν το SERVO PER AMIKE-
KO έχοντας πάντα ως πρώτο στόχο την εξυπηρέτηση του συναδέλφου. Ευχόμαστε να συνεχίσετε με ΔΥΝΑΜΗ 
όπως κάνατε μέχρι και σήμερα το έργο του SERVO PER AMIKEKO καλή επιτυχία στο Δύσκολο έργο σας. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - Γεώργιος Αβραμίδης          Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - Στέφανος ΜΗΤΩΝΑΣ

ΑΝΕΚΔΟΤΟ
Στο σπίτι των ηλικιωμένων κάποιος χτυπά την πόρτα.
- Ποιός είναι? ρωτά η γιαγιά
- Ο χάρος
- Και τι θες? λέει ο παππούς
- Ήρθα να πάρω έναν από εσάς
- Εμένα πάρε λέει ο παππούς, άσε τη γιαγιά να ζήσει!!
- Όχι, λέει η γιαγιά,  εμένα πάρε, άμα χάσω τον παππού, πως θα ζήσω μόνη μου?
- Αποφασίστε, λέει ο χάρος και θα ξανάρθω.
- Άμα σε χάσω λέει η γιαγιά στον παππού δεν θα μπορώ να ζήσω.
- Πάω στο καφενείο λέει ο παππούς να σκεφτώ, αλλά ξέχασε τα κλειδιά του και γύρισε να τα  πάρει
Χτυπά την πόρτα.
- Ποιος είναι? ρωτά η γιαγιά
- Ο χάρος, λέει ο παππούς κρυφογελώντας, ήρθα να πάρω τον ένα σας!!!
- Δεν είναι εδώ ...στο καφενείο θα τον βρεις!!!!!
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

I.P.A. ΑΧΑΪΑΣ
Πάτρα 15 Νοεμβρίου 2012 - Αριθ. πρωτ.: 25/2012     ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«Επίσκεψη 6ης τάξης 45ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών στο 
Αστυνομικό Μέγαρο»
 Η Τ.Δ. Αχαΐας της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών σε μια δύσκολη περίοδο που διανύει η χωρά μας, 
εντείνει τις προσπάθειες της στην διάνοιξη νέων διαύλων επικοινωνίας με την τοπική κοινωνία.
Σε αυτήν την προσπάθεια μας εντάσσεται και η επίσκεψη στο Αστυνομικό Μέγαρο της 6ης τάξης του 45ου 
δημοτικού σχολείου Πατρών ύστερα από πρόταση μας και σύμφωνη γνώμη της διεύθυνσης του σχολειού 
και της Α.Δ. Αχαΐας. Οι μαθητές επισκεφτήκαν το γραφείο έκδοσης διαβατήριων όπου παρακολουθήσαν 
την πορεία ενός εικονικού αιτήματος για έκδοση διαβατηρίου και το κέντρο επιχειρήσεων της Άμεσης 
Δράσης όπου τα παιδιά ενημερώθηκαν για τον τρόπο λειτουργιάς της ΕΛ.ΑΣ. και πήραν απαντήσεις σε 
πλήθος ερωτήσεων τους.
Τα παιδιά συνόδευαν εκτός από τους δασκάλους τους ,ο Αντιπρόεδρος της τοπικής μας κ. ΧΑΛΙΜΟΣ 
Κων/νος και η Αν. Γεν. Γραμματέας κ. ΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Νικολίτσα.

Ευχαριστούμε θερμά το προσωπικό του Γραφείου έκδοσης διαβατηρίων και τον προϊστάμενο αυτού 
Υπαστυνόμο β΄ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑ Κων/νο,το προσωπικό του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών και τον 
διοικητή αυτής Αστυνομικό Υποδιευθυντή ΠΑΝΩΡΙΟ Τριανταφυλο,τους δασκάλους κ. ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗ 
Χρήστο και κ. ΖΕΡΒΗ Άντζελα και το γραφείο τύπου της Γ.Α.Δ.Π.Δ.Ε. για την συνδρομή.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΦΩΤΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ         Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ- ΜΠΙΝΙΕΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΑΝΕΚΔΟΤΟ
Ρωτά ο μικρός:
Γιατί μπαμπά, οι πετεινοί λαλούν τόσο πρωί;
Γιατί είναι η μόνη στιγμή που μπορούν να μιλήσουν. Ύστερα ξυπνάνε οι κότες...
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

I.P.A. ΑΧΑΪΑΣ
Πάτρα 14 Νοεμβρίου 2012 - Αριθ.πρωτ.: 24/2012  Προς:  Ελληνικό Τμήμα Δ.Ε.Α. 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ     -       ΘΕΜΑ: «Πραγματοποίηση Εσπερίδας» 
Την 12 Νοεμβρίου 2012 η Τ.Δ. Αχαΐας πραγματοποίησε Εσπερίδα με τίτλο «Χρήση 
εξαρτησιογόνων ουσιών στην εφηβεία-Πρόληψη-Ο ρόλος της οικογένειας».

Η εσπερίδα δομήθηκε σε δυο ενότητες. Στην πρώτη ενότητα ο ομιλητής ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Ηλίας, Αξ/κος 
της ΕΛ.ΑΣ. ,παρουσίασε το θέμα «Εξαρτησιογονες ουσίες (ναρκωτικά)-μύθος ή πραγματικότητα» και η 
ομιλήτρια κ. ΧΑΛΙΜΟΥ Ιωάννα ,Ιατρός, παρουσίασε το θέμα «Επιπτώσεις των εξαρτησιογόνων ουσιών 
στον ανθρώπινο οργανισμό».
Στην δεύτερη ενότητα η ομιλήτρια κ. ΧΑΣΑΠΗ Θεοδώρα, Αξ/κος της ΕΛ.ΑΣ.- Ψυχολόγος ,παρουσίασε το 
θέμα «Έφηβοι χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών –Ο ρόλος της οικογένειας» και η ομιλήτρια κ. ΤΣΑΚΩΝΑ 
Ιωάννα, Αξ/κος της ΕΛ.ΑΣ.-Ψυχολόγος, παρουσίασε το θέμα «Πρωτογενής πρόληψη : θεωρητική και 
βιωματική προσέγγιση».
Την εκδήλωση προλόγισε ο πρόεδρος της Τ.Δ. Αχαΐας κ. ΦΩΤΟΓΛΟΥ Σπύρος που παρουσίασε εν 
συντομία την Διεθνή Ένωση Αστυνομικών και ο Πανλογιοσιοτατος Αρχιμανδρίτης Πατήρ Θεόκλητος ως 
εκπρόσωπος του Μητροπολίτη μας κ. Χρυσοστόμου.
Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τους τέσσερις ομιλητές, τους Ιερείς του Ι.Ν. Αγίων Απόστολων Πέτρου κ΄ 
Παύλου, τον συνάδελφο Ανθ/μο ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟ Γεώργιο για την πολύτιμη τεχνική υποστήριξη που 
μας προσέφερε και όλους τους συμμετέχοντες.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΦΩΤΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ        Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΜΠΙΝΙΕΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Μια παρέα με μεράκι, από την I.P.A. Σερρών. 
ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΔ «I.P.A.» ΣΕΡΡΩΝ
«International Police Association» - Folklore Dancing Club «I.P.A.» SERRES - HELLAS
Email: fdcipaserres@gmail.com

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ
Θέμα: «Μια παρέα με μεράκι, διοργανώνουμε το πρώτο μας γλέντι».
Τα μέλη της Χορευτικής ομάδας ΤΔ “I.P.A.„ Νομού Σερρών (International Police Association), δηλαδή μια 
παρέα με μεράκι, διοργανώνουμε το πρώτο μας γλέντι και σας προσκαλούμε το Σάββατο 16.03.2013 και 
ώρα 21:00 στο κοσμικό κέντρο «Το κομπολόι», στο Νέο Σούλι, να γλεντήσουμε και να μας επιτρέψετε να 
γίνουμε μέρος της παρέας σας…
Κοντά μας ο Νίκος Μπούσιος στο κλαρίνο, ο Τάσος Φουρλάκης στα κρουστά και ο Αργύρης Κόκορης 
στο Λαούτο & Τραγούδι. Τιμή Πρόσκλησης με πλήρες μενού & απεριόριστο ποτό:15,00€.
Η παρουσία σας, θα μας τιμήσει και θα μας δώσει ιδιαίτερη χαρά!    «…να κρατήσουν οι χοροί…»
Με ιδιαίτερη τιμή
O χοροδιδάσκαλος                      Η χορευτική ομάδα
Ευάγγελος Τσαγανός                 «…μια παρέα με μεράκι….»   
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

I.P.A. ΑΧΑΪΑΣ

<<Ανασκόπηση δράσεων Τ.Δ. 
Αχαΐας το 2012 >>  
   
1) Πραγματοποίηση εκδήλωσης κοπής βασιλόπιτας που 
οργανώθηκε από κοινού με την Ε.Α.Υ.Α., τον Σύνδεσμο 
Αποστράτων, την Ένωση Αξιωματικών Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδος και τον Σύλλογο Πολιτικών 
Υπαλλήλων.
2) Πραγματοποίηση αποκριάτικης χοροεσπερίδας 
στο κοσμικό κέντρο «Το Αρχοντικό της Ευτυχίας» από 
κοινού με τον Σύνδεσμο Αποστράτων και τον Σύλλογο 
Πολιτικών Υπαλλήλων.
3)    Διοργάνωση συνάντησης Τοπικών Διοικήσεων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος παρουσία του πρόεδρου μας κ. 
ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗ Ιωάννη και του προέδρου του Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α. κ. ΜΑΡΟΥΝΤΑ Νικολάου.
4)    Πραγματοποίηση δυο διήμερων εθελοντικών αιμοδοσιών που είχαν ως αποτέλεσμα την συλλογή 135 φιαλών 
αίματος.
5)    Πραγματοποίηση επίσημης συνάντησης με τον Δήμαρχο Πατρεων κ. ΔΗΜΑΡΑ Ιωάννη.
6)    Συμμετοχή με πολυπληθή ομάδα στον αγώνα δρόμου «Ο Άγιος Αρτέμιος» που οργάνωσε η Τ.Δ. Ακαρνανίας 
στο Αγρίνιο.
7)    Τέλεση Αρτοκλασίας προς τιμήν του προστάτη μας Απόστολου Παύλου παρουσία της φυσικής ηγεσίας, 
τοπικών παραγόντων και πλήθους μελών μας .
8)   Συνδιοργάνωση, με τον πολιτιστικό σύλλογο Άγιοι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος στο Μπεγουλάκι Πατρών, 
αγώνα δρόμου 6 και 2 χιλιόμετρων όπου συμμετείχαν και μέλη από άλλες τοπικές διοικήσεις της περιφέρειας 
μας.
9)    Πραγματοποίηση εκδρομής της Ομάδας Φίλων Μοτοσυκλέτας IPA στην πόλη της Πρέβεζας.
10) Εκπροσώπηση της τοπικής μας διοίκησης στην προσυνεδριακή συνάντηση και στο Πανελλήνιο Συνέδριο του 
Εθνικού Τμήματος όπου αποσπάσαμε τιμητική διάκριση για τις δράσεις μας του έτους 2011.
11)  Στήριξη οικογενειών και συναδέλφων που ήταν αναγκαία η στήριξη τους ,υλική και ηθική.
12)  Διατήρηση ανοιχτού δίαυλου επικοινωνίας με την αδελφοποιημένη Τοπική Διοίκηση Subotica της Σερβίας .
13) Πραγματοποίηση σειράς επαφών και  φυσική παρουσία της ένωσης μας σε εκδηλώσεις συλλόγων και φορέων 
του νομού μας δημιουργώντας έτσι γέφυρες επικοινωνίας με την κοινωνία.
14)  Συμμετοχή στην εορτή των Αποστράτων ,στην τέλεση μνημόσυνου εις μνήμην των Πεσόντων Αστυνομικών 
,στον εορτασμό του Αγίου Αρτεμίου και στα αποκαλυπτήρια του μνημείου Πεσόντων Αστυνομικών.
15) Συμμετοχή με συμβολικό τρόπο στον τηλεμαραθωνιο αγάπης που συνδιοργάνωσε η ΕΡΤ με την Ελληνική 
επιτροπή της UNICEF.
16)  Διοργάνωση του 1ου τουρνουά ποδοσφαίρου IPA 7χ7 διάρκειας δυο μηνών και συμμετοχή οκτώ ομάδων.
17)  Πραγματοποίηση εσπερίδας με τίτλο «Χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών στην εφηβεία-Πρόληψη-Ο ρόλος της 
οικογένειας» με εγκρίτους επιστήμονες ομιλητές.
18)  Πραγματοποίηση επίσκεψης σε δημοτικό σχολείο της πόλης μας όπου ήρθαμε σε επαφή με τα παιδιά τα οποία 
και με χαρά ζωγράφισαν για το ετήσιο ημερολόγιο του εθνικού μας τμήματος.
19)  Σύσταση της ομάδας ποδοσφαίρου της τοπικής μας διοίκησης όπου είμαστε σε διαδικασία εξοπλισμού αυτής 
και έναρξης αγώνων.
20)  Ύστερα από πρόσκληση μας επισκέφτηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο η 6η τάξη του 45ου δημοτικού σχολείου 
Πάτρας όπου τα παιδιά συνοδευόμενα από μελή του διοικητικού μας συμβουλίου ξεναγήθηκαν στο Γραφείο 
έκδοσης διαβατηρίων και στο κέντρο επιχειρήσεων της Άμεσης Δράσης.
21)  Ξεκίνησε η λειτουργία ηλεκτρονικού αρχείου με σκοπό την δημιουργία μιας σοβαρής βάσης δεδομένων για 
το μέλλον.
22)  Ανακαίνιση του γραφείου μας.
23)  Συνέχιση την λειτουργίας της ομάδος “IPA REGION ACHAIA” σε σελίδα κοινωνικής δικτύωσης (facebook).
24)  Εγγραφή νέων μελών σε πείσμα των δύσκολων καιρών.
                          ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΦΩΤΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΜΠΙΝΙΕΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

I.P.A. ΔΡΑΜΑΣ
Δράμα, 27 Ιανουαρίου 2013  -  ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

«Ετήσιος χορός για Φιλανθρωπικό σκοπό 
και κοπή Βασιλόπιτας»
Tο Σάββατο 12 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 21:00΄ 
στο κέντρο διασκέδασης ΄΄ΡΕΜΑ΄΄ στη Δράμα, 
πραγματοποιήθηκε με επιτυχία ο 2ος Ετήσιος χορός 
Αστυνομικών της Αστυνομικής Δ/νσης Δράμας, με 
τη συμμετοχή της Τ.Δ. Δράμας (I.P.A.), του Σωματείου 
Αστυνομικών Υπαλλήλων, της Ένωσης Αστυνομικών 
Υπαλλήλων Συνοριακής Φύλαξης, της Ένωσης Αξ/
κών Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης και του Συνδέσμου 
Αποστράτων Αστυνομικών Ν. Δράμας.
Στα πλαίσια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε κοπή 
Βασιλόπιτας από τον Διευθυντή της Α.Δ. Δράμας Α/Δ΄ ΦΛΩΡΟ Σπυρίδωνα, ενώ το Φλουρί έτυχαν οι Απόστρατοι 
Αστυνομικοί.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο εκπρόσωπος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Δράμας 
Πανοσιολογιώτατος Πατήρ Γεώργιος, ο Βουλευτής Δράμας και Επίτιμος Πρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ 
Δημήτρης, ο Βουλευτής Δράμας κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Χρήστος, ο εκπρόσωπος του Δημάρχου Δράμας Αντιδήμαρχος 
κ. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ Παύλος, ο Αντιδήμαρχος Δράμας  κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γρηγόρης, ο Πρόεδρος του Δημοτικου 
Συμβουλίου κ. ΜΠΕΣΣΑΣ Θεόδωρος, ο Δήμαρχος Δοξάτου κ. ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ Αναστάσιος, ο Δήμαρχος 
Παρανεστίου κ. ΚΑΓΙΑΟΓΛΟΥ Νικόλαος,  ο Διευθυντής της Αστυνομικής Δ/νσης Δράμας Α/Δ΄ ΦΛΩΡΟΣ Σπυρίδων, 
ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Δράμας Αντιπύραρχος ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Μάριος, οι Διοικητές των 
Υπηρεσιών της Α.Δ. Δράμας, ο εκπρόσωπος του Εθνικού Τμήματος της Δ.Ε.Α. και Πρόεδρος της Τ.Δ. Ηρακλείου 
(I.P.A) κ. ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ Εμμανουήλ, ο εκπρόσωπος της Τ.Δ. Θεσ/νίκης (I.P.A) κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Χριστόδουλος, 
ο Γεν. Γραμματέας της Τ.Δ. Καβάλας (I.P.A) κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Θεμιστοκλής, ο Πρόεδρος του Σωματείου Αστυνομικών 
Υπαλλήλων κ. ΔΑΝΟΓΛΟΥ Κων/νος, ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Συνοριακής Φύλαξης κ. 
ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ Ισαάκ,ο Πρόεδρος της Ένωσης Αξ/κών Ανατ. Μακ. & Θράκης κ. ΔΡΑΓΟΥΔΑΚΗΣ Αναστάσιος και ο 
Πρόεδρος του Συνδέσμου Αποστράτων Αστυνομικών κ. ΤΣΕΠΕΛΗΣ Ανέστης.

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα
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Ο Σκοπός για τον οποίο διοργανώθηκε η παραπάνω εκδήλωση ήταν κυρίως φιλανθρωπικός, καθώς τα έσοδα 
της εκδήλωσης διατέθηκαν σε δεκαοκτώ (18) οικογένειες απ΄ όλο το Νομό Δράμας που αντιμετωπίζουν σοβαρό 
πρόβλημα βιωσιμότητας, δίνοντάς τους δωροεπιταγές αξίας 100 Ευρώ για αγορά τροφίμων και αγαθών πρώτης 
ανάγκης, αποδεικνύοντας έμπρακτα για μια ακόμη φορά στην τοπική κοινωνία ότι οι Αστυνομικοί είναι δίπλα στον 
πολίτη και ιδίως στις ευαίσθητα κοινωνικά ομάδες.
Ο Πρόεδρος της Τ.Δ. Δράμας (I.P.A.) 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.  
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, την Κοινωνική 
Υπηρεσία του Δήμου Δράμας, καθώς επίσης και τους παρακάτω καταστηματάρχες και ιδιοκτήτες φροντιστηρίων 
της πόλης μας: 
1) SUPERMARKET ΄΄ΓΟΥΝΤΣΙΔΗΣ A.E.΄΄,
2) Κατάστημα Ηλεκτρικών Ειδών ΄΄EXPERT΄΄ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ Ο.Ε., 
3) Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών Π.ΦΑΚΙΡΗΣ–Ε.Χ΄΄ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ , 
4) Φροντιστήριο Μαθηματικών ΄΄ΑΝΑΛΥΣΗ΄΄ ΠΕΤΡΙΔΗΣ Πέτρος ,
5) Φροντιστήριο Φυσικής-Χημείας ΄΄ΣΥΝΟΛΟ΄΄, ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.,
6) Υπεύθυνη πωλήσεων ΄΄TUPPERWARE΄΄ ΚΑΠΟΥΣΟΥΖΗ Φιλιώ ,
7) Συνεργείο Αυτοκινήτων ΜΠΟΥΝΤΑΚΗΣ Αντώνης, Δ/ση Χωριστής.
οι οποίοι ανταποκρίθηκαν άμεσα, προσφέροντας Δώρα για τη λαχειοφόρα αγορά που η αξία τους ξεπερνούσε τα 
2.000 Ευρώ, συμβάλλοντας μ’ αυτόν τον τρόπο καθοριστικά στη φιλανθρωπική μας δράση.
SERVO PER AMIKECO - (Υπηρετώ δια της Φιλίας)
Για το Δ.Σ.  -   Ο Πρόεδρος   ΣΚΑΡΛΙΟΣ Μηνάς

ΜΗΝΥΜΑ Τ.Δ. I.P.A. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Θεσσαλονίκη 7-1-2013
Αγαπητοί συνάδελφοι της Δράμας, σας στέλνουμε τις ευχές μας για καλή χρονιά σε εσάς και τις οικογένειές 
σας. Σας συγχαίρουμε για την συμμετοχή σας στον χορό των Αστυνομικών Δράμας που θα γίνει στις 12-1-
2013 και τα έσοδα του οποίου θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό. Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια σε όλα τα 
Σωματεία του Νομού Δράμας που συνδιοργανώνουν αυτή την εκδήλωση.
Επιτρέψτε μας, στην προσπάθειά σας αυτή, να συμμετέχουμε και εμείς με το συμβολικό ποσό των εκατό (100) 
ευρώ.
Ο Πρόεδρος της I.P.A. Θεσσαλονίκης                Ο Γεν. Γραμματέας
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ                                              ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος

ΑΝΕΚΔΟΤΟ
Ένας αγρότης είχε ένα πολύ μεγάλο αγρόκτημα με μια ωραία λίμνη στο πίσω μέρος του. 
Μια μοναχική βραδιά αποφάσισε να πάει μια βόλτα μέχρι την λίμνη.
Καθώς πλησίαζε, κάνοντας το τρίτο τσιγάρο, άκουσε φωνές και γέλια. 
Όταν έφτασε είδε πολλά γυμνά νεαρά κορίτσια να παίζουν μέσα στα νερά. 
Μόλις όμως κατάλαβαν την παρουσία του, πήγαν στα βαθιά για να μην φαίνονται. 
Ένα από τα κορίτσια του φώναξε: "Δεν πρόκειται να βγούμε αν δεν φύγεις". 
Και απαντάει κι αυτός:
"Ναι σιγά μην ήρθα για να σας δω να κολυμπάτε γυμνές. Εγώ απλά ήρθα να ταΐσω τον 
κροκόδειλο."
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

I.P.A. ΔΡΑΜΑΣ
Tην Κυριακή 30 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 11:30΄ στο κέντρο 
διασκέδασης «ΡΕΜΑ»  πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η 
Χριστουγεννιάτικη γιορτή για τα παιδιά του Αστυνομικού και 
Πολιτικού προσωπικού από την Αστυνομική Δ/νση Δράμας, με τη 
συμμετοχή της Τ.Δ. Δράμας (I.P.A.), του Σωματείου Αστυνομικών 
Υπαλλήλων Ν.Δράμας και της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων 
Συνοριακής Φύλαξης Ν.Δράμας. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης 
περιελάμβανε χριστουγεννιάτικα τραγούδια και κάλαντα από 
την χορωδία του Μουσικού Σχολείου Δράμας, ζωγραφική 
προσώπου, παιχνίδια, χορό με κλόουν, ταχυδακτυλουργικά και 
Δώρα για όλα τα παιδάκια από τον Αη Βασίλη που για μια ακόμη 
χρονιά ενθουσίασε τα παιδιά.

Στα πλαίσια της εκδήλωσης ο Διευθυντής της Α.Δ. Δράμας Α/Δ΄ κ. ΦΛΩΡΟΣ Σπυρίδων, καλοσώρισε 
όλους τους συναδέλφους και τους ευχήθηκε για το νέο έτος. 

Τα γραφεία της Τ.Δ. Δράμας (I.P.A.) επισκέφθηκαν 
την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2013 το νεοκλεγέν 
Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Αποστράτων 
Αστυνομικών Ν.Δράμας, αποτελούμενο από τον 
Πρόεδρο κ. ΜΑΥΡΟΥΔΗ Βασίλειο, τον Αντιπρόεδρο 
και Ταμία κ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ Νικόλαο και τον Γεν. 
Γραμματέα κ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ Γεώργιο, όπου τους 
επιφυλάχθηκε θερμή υποδοχή από τον Πρόεδρο 
της ένωσής μας και Διοικητή του Αστυνομικού 
Τμήματος Δράμας Α/Α΄ ΣΚΑΡΛΙΟ Μηνά και τον Α΄ 
Αντιπρόεδρο κ. ΚΑΛΤΣΑ Αθανάσιο. 
Ο Πρόεδρος της Τ.Δ. Δράμας (I.P.A.) ευχήθηκε στο 
νέο Δ.Σ. υγεία και καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο 

που αναλαμβάνουν σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία και τους καλοσώρισε με την ευκαιρία αυτή στο νέο 
τους γραφείο μέσα στην Αστυνομική Δ/νση Δράμας. Ακόμη επεσήμανε ότι οι απόστρατοι αστυνομικοί 
ως ενεργά μέλη της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών δεν πρέπει να αισθάνονται σε καμία περίπτωση 
αποκομένοι από τους εν ενεργεία συναδέλφους τους και ότι μέσα από κοινές δράσεις μπορούμε να 
αναδείξουμε το ανθρώπινο πρόσωπο του Έλληνα Αστυνομικού στην τοπική κοινωνία. Εξάλλου η 
εμπειρία τους είναι μεγάλη και θα μπορούσε να αποδειχθεί πολύτιμη για όλους εμάς τους νεότερους 
αστυνομικούς.
SERVO PER AMIKECΟ - Για το Δ.Σ.    Ο  Πρόεδρος - ΣΚΑΡΛΙΟΣ Μηνάς                       
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

I.P.A. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη σήμερα 31-01-2013 η τακτική ετήσια Γενική Συνέλευση της Τ.Δ. I.P.A. Nομού 
Θεσσαλονίκης, και της Ένωσης Αστυνομικών ε.α. Νομού Θεσσαλονίκης, σε αίθουσα του ξενοδοχείου 
PORTO PALACE Θεσσαλονίκης. Απίστευτη η συμμετοχή των συναδέλφων. Εκατοντάδες συνάδελφοι, 
κατέκλυσαν μία από τις μεγαλύτερες αίθουσες συνεδριάσεων του ξενοδοχειακού συγκροτήματος. Η 
Συνεδρίαση άρχισε με την εκλογή του Προεδρείου που ήταν ΟΜΟΦΩΝΗ και αποτελείτο από: Πρόεδρος 
της Γ.Σ. ο Πρόεδρος της I.P.A. Θεσσαλονίκης κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας, Γ. Γραμματέας της Γ.Σ. ψηφίστηκε 
επίσης ΟΜΟΦΩΝΑ ο κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος και Αντιπρόεδρος της Γ.Σ. ψηφίστηκε ΟΜΟΦΩΝΑ 
ο κ. ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ Σωτήριος.

Αμέσως μετά, κλήθηκε στο βήμα για έναν 
χαιρετισμό ο Πρόεδρος του Συνεταιρισμού 
Αστυνομικών Θεσσαλονίκης και επίτιμος 
Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Θεσσαλονίκης  κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Γεώργιος, 
ο οποίος καταχειροκροτήθηκε θερμά για την συνεχή υποστήριξη που παρέχει τόσο στην Διεθνή 
Ένωση Αστυνομικών Θεσσαλονίκης, όσο και στην Ένωση Αποστράτων. Ακολούθως τον λόγο έλαβε ο 
Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών ε.α. Νομού Θεσσαλονίκης, ο οποίος παρουσίασε τον Διοικητικό 
Απολογισμό του παρελθόντος έτους και κάλεσε σε εγρήγορση όλα τα μέλη του Σωματείου. Επίσης 
αναφέρθηκε αναλυτικά στις κρατήσεις της σύνταξης, καθώς και για τα Επικουρικά ταμεία κυρίως όσον 
αφορά το Μ.Τ.Σ. και την περίπτωση των ΒΟΕΑ. Η Γενική Συνέλευση ΟΜΟΦΩΝΑ ενέκρινε τα πεπραγμένα 
του Σωματείου και ο Πρόεδρος κ. ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ Σωτήριος καταχειροκροτήθηκε από τα εκατοντάδες 
μέλη. Ακολούθως τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Τ.Δ. I.P.A. Νομού Θεσσαλονίκης, που παρουσίασε τον 
Διοικητικό Απολογισμό, τον Οικονομικό Ισολογισμό 2012, τον Προϋπολογισμό 2013, αναφέρθηκε με 
λεπτομέρειες στην έκδοση του περιοδικού "Δύναμη" και της ιστοσελίδας www.ipathessaloniki.gr. Eπίσης 
ζήτησε την έγκριση της Συνέλευσης για την τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας και 
την εναρμόνιση - τροποποίηση του Καταστατικού της Τοπικής Διοίκησης με του Εθνικού Τμήματος, 
σύμφωνα με τις υποδείξεις του Εθνικού Τμήματος. Το Σώμα της Γενικής Συνέλευσης ενέκρινε όλα τα 
ανωτέρω ΟΜΟΦΩΝΑ. Ο Πρόεδρος της Τ.Δ. IPA Θεσσαλονίκης κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας, απευθυνόμενος στην 
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Γενική Συνέλευση τους ενημέρωσε, ότι δυστυχώς κατόπιν πιέσεων του Εθνικού Τμήματος, και για την 
εναρμόνιση του καταστατικού της Τοπικής με αυτό του Εθνικού Τμήματος, όλοι οι συνταξιούχοι πλέον 
θα πρέπει να καταβάλουν κανονικά την συνδρομή τους για να έχουν δικαίωμα εκτός των άλλων να 
συμμετέχουν σε Γενικές Συνελεύσεις και στις Αρχαιρεσίες της Τοπικής Διοίκησης I.P.A. Θεσσαλονίκης και 
αυτό έγινε ΟΜΟΦΩΝΑ αποδεκτό. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ και εξουσιοδότησε τον 
Πρόεδρο της Τοπικής Διοίκησης Ι.P.A. Νομού Θεσσαλονίκης, να προβεί άμεσα, σε όποιες τροποποιήσεις 
στο Καταστατικό ζητηθούν με σαφήνεια από το Εθνικό Τμήμα I.P.A.
Στην συνέχεια ο λόγος δόθηκε στον νομικό σύμβουλο κ. ΜΙΣΑΗΛΙΔΗ Ιωάννη, ο οποίος αφού έκανε μία 
γενική ενημέρωση για τα τρέχοντα ζητήματα της Τ.Δ. IPA Νομού Θεσσαλονίκης, τα οποία παρακολουθεί 
με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ενημέρωσε δε το Σώμα της Γενικής Συνέλευσης, ότι όσον αφορά την 
τροποποίηση του Καταστατικού, θα πρέπει πρώτα να διασαφηνίσει επακριβώς το Ελληνικό Εθνικό 
Τμήμα δια του νομικού του συμβούλου, σε ποιά άρθρα επιθυμεί να γίνουν τροποποιήσεις και αυτές να 
έρθουν σε επόμενη Γενική Συνέλευση για έγκριση και στην συνέχεια να κατατεθούν στο Πρωτοδικείο 
Θεσσαλονίκης. Στην συνέχεια αναφέρθηκε στα συνταξιοδοτικά ζητήματα και κυρίως τις περικοπές που 
αναφέρθηκαν στο μνημόνιο 3, απαντώντας και σε πλήθος ερωτημάτων από τους συναδέλφους.

Ακολούθως ο λόγος δόθηκε στα μέλη, στις ερωτήσεις των οποίων απάντησαν με σαφήνεια οι Πρόεδροι 
των δύο Ενώσεων. Η Γενική Συνέλευση τελείωσε περί ώρα 21.00 σε άριστο φιλικό κλίμα.

Δικηγόρος
Μισαηλίδης Ιωάννης

Αναστασιάδης
Γεώργιος
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

I.P.A. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ Τ.Δ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΤΗΝ 
12η ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
 Η Τοπική μας Διοίκηση συμμετείχε  για πρώτη 
φορά στην εμποροβιοτεχνική έκθεση Καρδίτσας, 
που πραγματοποιήθηκε για 12η συνεχή χρονιά 
κατά το χρονικό διάστημα από 12-17 Οκτωβρίου 
2012. Το εντυπωσιακό ομολογουμένως περίπτερο, 
που περιείχε και αρκετά εκθέματα συλλεκτικού 
χαρακτήρα της Αστυνομίας, αλλά και της 
Χωροφυλακής και της Αστυνομίας Πόλεων,  
προσέλκυσε χιλιάδες επισκέπτες, οι οποίοι 
ενημερώθηκαν με ενδιαφέρον για το έργο και 
τους στόχους της ΙΡΑ. Οι φίλοι μας επισκέπτες 
είχαν την ευκαιρία φεύγοντας να πάρουν μαζί τους 
αντίτυπα του περιοδικού "Νέα της ΙΡΑ", καθώς και 
του περιοδικού "Δύναμη" της Τ.Δ. Θεσσαλονίκης. 
Συνολικά διανεμήθηκαν περισσότερα από 500 
αντίτυπα στους επισκέπτες.
Την πρώτη ημέρα της Έκθεσης δεχτήκαμε με 
μεγάλη χαρά την επίσκεψη του Προέδρου του Ε.Τ. κ. 
Καραπατάκη, ο οποίος τίμησε με την παρουσία του 
την προσπάθεια μας. Μεταξύ άλλων το περίπτερο 

μας επισκέφτηκαν ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Αγοραστός, η Βουλευτής Καρδίτσας κ. Σκόνδρα και 
ο Δήμαρχος Καρδίτσας κ. Παπαλός και ο Αστ/κος Δ/ντης Καρδίτσας κ. Γιαννέλος.
Η Τ.Δ. Καρδίτσας ευχαριστεί ιδιαίτερα το Επιμελητήριο Καρδίτσας και το Σύλλογο Φίλων Σιδηροδρόμου 
Καρδίτσας για την πολύτιμη βοήθεια τους, όπως και όλους τους συναδέλφους που ξόδεψαν τον ελεύθερο 
χρόνο τους για να ενισχύσουν την προσπάθεια μας. 
Ανιδιοτελής και σημαντική  όπως πάντα και η παρουσία και βοήθεια του κ. Κώστα Θεοχάρη, υπεύθυνου 
συνεδριάσεων του Ε.Τ.  Τέλος, ευχαριστούμε το Εθνικό Τμήμα που μας στήριξε ηθικά και υλικά και την 
Τ.Δ. Θεσσαλονίκης που μας χορήγησε μεγάλο αριθμό τευχών του περιοδικού "Δύναμη". 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    ΙΑΣΩΝ  ΤΣΙΡΩΝΗΣ                                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΓΙΩΡΓΟΣ  ΖΑΡΧΑΝΗΣ

ΑΝΕΚΔΟΤΟ  
Κάθεται ο άντρας μαζί με την δικιά του στη βεράντα και πίνει μπύρες..
Αφού έχει κατεβάσει καμιά 10ρια μπύρες λέει...        -Σ' αγαπώ.....
-Τώρα εσύ μιλάς ή.. η μπύρα;
-Εγώ μιλάω......στη μπύρα..
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

I.P.A. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Καρδίτσα  19-01-2013
Συνεχίστηκαν από την Τ.Δ. Καρδίτσας οι δράσεις 
που αφορούν την ενημέρωση της κοινωνίας και 
της μαθητικής κοινότητας ειδικότερα, για διάφορα 
θέματα όπως η κυκλοφοριακή αγωγή και τα τροχαία 
ατυχήματα. Αυτή τη φορά σειρά είχαν τα δημοτικά 
σχολεία Προαστίου και Αγ. Τριάδας, όπου στις 28 
Νοεμβρίου ο Α/Β` Αγαθοκλής ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ 
του Τ.Τ. Καρδίτσας έκανε παρουσίαση προς τους 
130 συνολικά μικρούς μαθητές και τους εξήγησε 
με απλό τρόπο πώς θα προστατεύονται από τους 
κινδύνους που ελλοχεύουν στους δρόμους. 
Η Τοπική μας Διοίκηση έτυχε θερμής υποδοχής από το δ/ντη του Δημοτικού Σχολείου Προαστίου κ. 
Αθανάσιο Μπότα, όπως συνέβη και στην Αγ. Τριάδα από τον δ/ντη του Δημοτικού Σχολείου κ. Πέτρο 
Αθανασίου και την Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων κα. Μαίρη Μπαρμπούτη. Για τη φετινή χρονιά 
προγραμματίζονται νέες αντίστοιχες εκδηλώσεις σε διάφορα σχολεία του νομού Καρδίτσας, καθώς και 
ενημερωτικές εκδηλώσεις για προστασία από τους κινδύνους κατά τη χρήση του διαδικτύου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - Ιάσων Τσιρώνης                      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - Γιώργος Ζαρχανής

«Επίσκεψη στον Αστυνομικό 
Δ/ντή καρδίτσας»

Η Τ.Δ. Καρδίτσας επισκέφτηκε τον Αστυνομικό
Δ/ντη Καρδίτσας κ. Νικόλαο Γιαννέλο, με τον 
οποίο ανταλλάξαμε ευχές για το νέο έτος. Μεταξύ 
των θεμάτων που συζητήθηκαν και αφορούν 
την Ένωση μας ήταν και η επικείμενη κατασκευή 
νέου γραφείου και μικρού μουσειακού χώρου της 
Ένωσης μας εντός της Αστυνομικής Διεύθυνσης. 
Στον κ. Διευθυντή δωρίσαμε συμβολικά ένα κάδρο 
με τις επτά θεμελιώδεις Αρχές της ΙΡΑ, το οποίο 
από δω και πέρα θα κοσμεί το γραφείο του.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Ιάσων Τσιρώνης 
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   Γιώργος Ζαρχανής

AΝΕΚΔΟΤΟ
ΕΡΩΤΗΣΗ: Γιατί οι γυναίκες έχουν πολλά 
ζευγάρια παπούτσια;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Γιατί ο διάβολος έχει πολλά 
ποδάρια.
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

I.P.A. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Με τη συνεργασία της Τ.Δ. Καρδίτσας της ΙΡΑ και 
των σωματείων: Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων 
Καρδίτσας,  Ένωση Συνοριοφυλάκων Καρδίτσας, 
Ένωση Αξιωματικών Θεσσαλίας και Ένωση 
Πολιτικών Υπαλλήλων, και υπό την αιγίδα της 
Α.Δ. Καρδίτσας πραγματοποιήθηκε και φέτος 
η χριστουγεννιάτικη γιορτή για τα παιδιά των 
αστυνομικών την Καρδίτσας. Στον πάντα φιλόξενο 
χώρο του Παυσιλύπου, οι μικροί μας φίλοι χόρεψαν 
και διασκέδασαν με την ψυχή μαζί με τα ξωτικά 
και τον Αη Βασίλη που τους επισκέφτηκε με ένα 
σάκο γεμάτο δώρα, ενώ οι γονείς τους είχαν την 
ευκαιρία να ευχηθούν για τη νέα χρονιά.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              O ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ιάσων Τσιρώνης                          Γιώργος Ζαρχανής

ΑΝΕΚΔΟΤΟ

Μια κοπέλα πάει σε μια χαρτορίχτρα:
- Αγαπώ δύο άνδρες . Πες μου ποιος από 
τους δύο θα είναι ο τυχερός;
Αυτή , ρίχνει τα χαρτιά, στη συνέχεια, τα 
κοιτάζει προσεκτικά και της λέει:
- Τυχερός τελικά θα είναι ο Δημήτρης... 
Θα παντρευτείς τον Κώστα ...!!
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

I.P.A. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΘΕΜΑ:  «Κοπή πίτας για την Τοπική 
Διοίκηση Καρδίτσας» 
Την Κυριακή η Τοπική Διοίκηση Καρδίτσας έκοψε την 
πίτα της για το 2013, με την παρουσία πολλών μελών 
και φίλων και σε ευχάριστο κλίμα ομοψυχίας, παρά τις 
αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες και τις δυσκολίες που 
έχουν φέρει στη ζωή μας τα οικονομικά μέτρα.
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Διοίκησης Καρδίτσας, κ. 
Τσιρώνης Ιάσονας, αναφέρθηκε στις πολλές και 
ποικίλες δράσεις που πραγματοποίησε η Τ.Δ. Καρδίτσας 
μέσα στο 2012 και στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι 
έλαβε το βραβείο του Εθνικού Τμήματος για πολιτιστικά 
θέματα, όπως και έπαινο για κοινωνικά θέματα. Για το 
2013 υποσχέθηκε ότι η Τ.Δ. θα συνεχίσει με τον ίδιο 
ρυθμό, με αποκορύφωμα τη δημιουργία μουσειακού 
χώρου εντός της Αστυνομικής Διεύθυνσης Καρδίτσας. 
Ο Αστ/κος Δ/ντης Καρδίτσας κ. Γιαννέλος Νικόλαος, 
εξήρε το έργο της Τοπικής Διοίκησης και ευχήθηκε 
καλή δύναμη στους αστυνομικούς για τη νέα χρόνια. 
Τις ευχές τους έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο κ. Θεοχάρης 
Κων/νος εκπροσωπώντας το Εθνικό Τμήμα της ΙΡΑ και 
το πιο παλιό εν ενεργεία μέλος της Τ.Δ. Καρδίτσας, κ. 
Καλλιαντζής Δημήτριος.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης χορηγήθηκε, ως 
είθισται κάθε χρόνο από την ΙΡΑ, συμβολικό χρηματικό 
ποσό σε πολύτεκνο συνάδελφο, την οποία δεν έλαβε 
από το Ε.Τ., αφού έγινε μέλος μόλις το 2012.
Η τοπική μας διοίκηση αισθάνεται την ανάγκη να 
ευχαριστήσει τη διοίκηση του Παυσιλύπου, που για 
μια ακόμη φορά φιλοξένησε υπέροχα την εκδήλωση 
μας, καθώς και το συνάδελφο και πλέον μέλος μας, π. 
Νικόλαο Δαλαγιώργο, εκπρόσωπο της Θρησκευτικής 
Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας στην Καρδίτσα, 
που ευλόγησε τη σύναξη μας.
Η υπέροχη βασιλόπιτα ήταν μια ευγενική προσφορά του 
Αρτοποιείου Κουτρούλης που βρίσκεται στον Παλαμά, 
ενώ η τυχερή της βραδιάς κέρδισε ένα όμορφο δώρο, 
προσφορά της Τ.Δ. Καρδίτσας. 
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ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Δημήτριος
Μέλος Ελεγκτικής Επιτροπής Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α. (πρώην ΛΑΜΔΕΑ)

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ (I.P.A.)

H Διεθνής Ένωση Αστυνομικών (Ι.P.A.) είναι μια μεγάλη οικογένεια, η οποία 
αριθμεί 400.000 μέλη σε 65 χώρες στον κόσμο. Ο χαρακτήρας της I.P.A. 
είναι κυρίως πολιτιστικός και αποσκοπεί στην αλληλεγγύη μεταξύ όλων 
των αστυνομικών παγκοσμίως. Η σπουδαιότητα του θεσμού της I.P.A. είναι 
μεγάλη, ειδικά στην σημερινή εποχή που οι Έλληνες αστυνομικοί βιώνουν 

αδίκως την απαξίωση από τους πολίτες  και την πολιτεία. Η αλληλεγγύη μεταξύ αστυνομικών στα πλαίσια της 
δράσης της I.P.A. είναι σπουδαία. Στην χώρα μας, υπάρχει το Εθνικό Τμήμα της Δ.Ε.Α., αλλά υπάρχουν και σε κάθε 
νομό Τοπικές Διοικήσεις. Στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη λειτουργούν ξενώνες (I.P.A. HOYSES) για όλους τους 
συναδέλφους με συμβολικό τίμημα ανά διανυκτέρευση. Επίσης και στην Χίο λειτουργεί ξενώνας. (πληροφορίες 
στο www.ipathessaloniki.gr Ακόμη διοργανώνονται διάφορες εκδηλώσεις, ημερίδες, εκδρομές σε Ελλάδα και 
εξωτερικό. Όλα τα μέλη της I.P.A. εφοδιάζονται με ειδικό δελτίο ταυτότητας, το οποίο είναι αναγνωρίσιμο σε 
περισσότερες από 65 χώρες στον κόσμο. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην I.P.A. είχε ιδρυθεί Ταμείο Αλληλοβοήθειας 
το γνωστό ως ΛΑΜΔΕΑ, το οποίο προ τριετίας μετεξελίχθηκε σε Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Αστυνομικών 
(Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α.), υψηλής φερεγγυότητας και διαφάνειας το οποίο αποζημιώνει τους αστυνομικούς-μέλη του για 
θέματα υγείας και καταβάλει εφάπαξ βοήθημα, γεγονός πολύ σημαντικό, ειδικά στην σημερινή συγκυρία που 
βιώνουν οι Έλληνες αστυνομικοί με τα ασφαλιστικά Ταμεία. Η ελάχιστη συνδρομή για το Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α. είναι 30 
ευρώ τον μήνα, ενώ για την Διεθνή Ένωση Αστυνομικών I.P.A. είναι μόνο 20 ευρώ τον χρόνο. 

Το καλό μάσημα της τροφής, μειώνει την όρεξή σας.
Το καλό μάσημα της τροφής διεγείρει την παραγωγή δύο ουσιών 
στο έντερο, οι οποίες μειώνουν την όρεξη και έτσι την κατανάλωση 
τροφής. Οι ουσίες αυτές είναι τα πεπτίδια GLP-1 και PYY, που 
εκκρίνονται από τα κύτταρα του εντέρου, τα οποία παίζουν ρόλο 
και στην ρύθμιση των επιπέδων των τριγλυκεριδίων, αλλά και του 
σακχάρου (γλυκόζης) στο αίμα, όπως δήλωσε ο δρ Μασαάκι Έτο, 
καθηγητής Κλινικής Φαρμακολογίας και Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο 
Ohu της Ιαπωνίας. Σύμφωνα με μελέτη, που παρουσιάστηκε στο 47ο 
Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Μελέτης του Διαβήτη (EASD), 

η οποία  πραγματοποιήθηκε σε εννέα υπέρβαρους άντρες και γυναίκες, μέσης ηλικίας 41 ετών, οι ερευνητές 
κατέληξαν στο εξής:
Ότι τα επίπεδα των δύο πεπτιδίων ήταν πολύ υψηλότερα, όταν οι εθελοντές μασούσαν κάθε μπουκιά 30 φορές 
αντί για πέντε. Επιπλέον, οι εθελοντές έφαγαν λιγότερο όταν μασούσαν πολύ. Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε, 
πως οι εθελοντές έμειναν νηστικοί για 12 ώρες και στη συνέχεια υποβλήθηκαν σε μέτρηση των δύο πεπτιδίων 
στο αίμα τους. Μετά, έφαγαν ένα πρωινό γεύμα που αποτελείτο από λαχανικά βρασμένα στο ατμό, ένα βρασμένο 
αυγό, ψωμί, μαργαρίνη, μπανάνα και γάλα. Επίσης, οι ερευνητές ζήτησαν από τους εθελοντές να μασούν κάθε 
μπουκιά πέντε φορές και μία ώρα μετά το τέλος του φαγητού, τους υπέβαλλαν εκ νέου σε μετρήσεις των πεπτιδίων. 
Την επόμενη μέρα οι εθελοντές έφαγαν το ίδιο πρωινό, αλλά μασώντας κάθε μπουκιά 30 φορές. Οι 30 φορές 
συνιστώνται στην Ιαπωνία ως ένας τρόπος πρόληψης της παχυσαρκίας.
Επομένως, τα ευρήματα αυτά υποδηλώνουν πως το καλό μάσημα της τροφής θα μπορούσε να αποτελέσει μια 
εύκολη και αποτελεσματική μέθοδο για να ελεγχθεί το σωματικό βάρος των ατόμων με περιττά κιλά.
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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 
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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
Προγράμματα για συνδέσεις που ενεργοποιήθηκαν στο πακέτο μέχρι 31-12-2012
1ο    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 €, (περιλαμβάνονται συνδρομή 1,5 και όλες οι επιβαρύνσεις). 
2ο    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 €, (περιλαμβάνονται συνδρομή 1,5 και όλες οι επιβαρύνσεις).
3ο    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 €, (περιλαμβάνονται συνδρομή 1,5 και όλες οι επιβαρύνσεις).

Προγράμματα για συνδέσεις που ενεργοποιήθηκαν στο πακέτο από 01-01-2013
4ο    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 €, (περιλαμβάνονται συνδρομή 1,5 και όλες οι επιβαρύνσεις). 
5ο    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ 12 ευρώ μηνιαίο πάγιο !!!
1)     ΔΩΡΕΑΝ απεριόριστη ενδοεπικοινωνία
2)     ΔΩΡΕΑΝ 25 ώρες  μηνιαίως προς όλη την WIND
3)     ΔΩΡΕΑΝ 25 ώρες  μηνιαίως προς σταθερά.
4)     ΔΩΡΕΑΝ 150 λεπτά  μηνιαίως προς COSMOTE – VODAFONE
5)     ΔΩΡΕΑΝ 130 SMS  κάθε μήνα προς όλα τα δίκτυα.
6)     ΔΩΡΕΑΝ 100 ΜΒ INTERNET κάθε μήνα (μετά από αίτηση)
Τελική τιμή 18,03 €, (περιλαμβάνονται συνδρομή 1,5 και όλες οι επιβαρύνσεις). 
6ο    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΜΕ 20 ευρώ μηνιαίο πάγιο !!!
1)     ΔΩΡΕΑΝ  απεριόριστη ενδοεπικοινωνία
2)     ΔΩΡΕΑΝ 25 ώρες  μηνιαίως προς όλη την WIND
3)     ΔΩΡΕΑΝ 25 ώρες  μηνιαίως προς σταθερά.
4)     ΔΩΡΕΑΝ 5 ώρες  μηνιαίως προς COSMOTE – VODAFONE
5)     ΔΩΡΕΑΝ 130 SMS  κάθε μήνα προς όλα τα δίκτυα. 
6)     ΔΩΡΕΑΝ 300 ΜΒ ΙΝΤΕRΝΕΤ κάθε μήνα (μετά από αίτηση)
Τελική τιμή 29,05 €, (περιλαμβάνονται συνδρομή 1,5 και όλες οι επιβαρύνσεις) 
ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΥΝ:
1) Επιδoτήσεις έως 25% εφόσον παραμείνουν και την επόμενη χρονιά:
     α)  100 ευρώ  σε σύνδεση που θα έχει ετήσια κίνηση 400 +ευρώ.
     β)  200 ευρώ  σε σύνδεση που θα έχει ετήσια κίνηση 800 +ευρώ.
     γ)  300 ευρώ σε σύνδεση που θα έχει ετήσια κίνηση 1.200 +ευρώ. 
     Σημείωση: Η ετήσια κίνηση υπολογίζεται από 1 Δεκεμβρίου – 30 Νοεμβρίου και εφόσον ο συνδρομητής δικαιούται  
     επιδότηση αυτή θα συμψηφιστεί στον 14ο λογαριασμό, δηλαδή του Ιανουαρίου (που εκδίδεται 15 Φεβρουαρίου).
2) 50 % φτηνότερα ΙΝΤΕRΝΕΤ ADSM (για όσους αιτηθούν) σε κινητό - laptop.
3) Webnmail 750  με πάγιο 6,10 ευρώ + ΦΠΑ
4) Χρεώσεις κλήσεων ομιλίας και βίντεο προς Εθνικά δίκτυα και προς σταθερά 0,288 € / λεπτό με ΦΠΑ.
5) Ελάχιστη χρέωση προς σταθερά και κινητά 60 δευτερόλεπτα.
6) Συνάδελφοι που μετατίθενται ή αποσπώνται σε άλλους νομούς, επιβάρυνση εξόδων αποστολής λογαριασμών  
     2 € ανεξαρτήτως πόσες συνδέσεις έχουν. Η προσφορά απευθύνεται σε όλους τους συναδέλφους.
Για περισσότερες   πληροφορίες, να απευθύνεστε  αποκλειστικά στα γραφεία του Συνεταιρισμού - Προμηθέως 1
(2ος όρoφος, έναντι  Δικαστηρίων) καθημερινά 08.00΄ - 17.00΄ εκτός Σαββάτου - Κυριακής και αργιών.
Τηλ.2310 553538 - 6975 909933.

Το πρόγραμμα 1  είναι ίδιο 

με το πρόγραμμα 4

Όσοι είναι στο πρόγραμμα 2 
από 1-12-2013 θα 
μεταφερθούν αυτόματα στο 
πρόγραμμα 5

Όσοι είναι στο πρόγραμμα 
3 από 1-12-2013 θα 
μεταφερθούν αυτόματα στο 
πρόγραμμα 6

Αποστέλλοντας κενό 
μήνυμα στο
1212 μαθαίνετε το υπόλοιπο 
του χρόνου σας, των 150 
λεπτών.

Αποστέλλοντας κενό 
μήνυμα στο
1212 μαθαίνετε το υπόλοιπο 
του χρόνου σας, των 300 
λεπτών.
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O Πρόεδρος της I.P.A. 
Σάμου, σχολιάζει την 
φιλοξενία της I.P.A. 
Θεσσαλονίκης

Σάμος 11 Δεκεμβριου 2012
Η ζεστή και φιλική εξυπηρέτηση της Θεσσαλονίκης!
Ευχαριστώ φίλοι μου για την υποδοχή!!!
Ο ξενώνας μας, σε ένα παραδοσιακό πολυόροφο κτήριο στον 6ο όροφο, διαθέτει 4 δωμάτια. Τρία από αυτά είναι 
δίκλινα και ένα είναι τρίκλινο. Σε όλα υπάρχει η δυνατότητα να προστεθεί αν χρειαστεί επιπλέον κρεβάτι. Όλα 
τα δωμάτια διαθέτουν: Κλιματισμό - Θέρμανση, τηλεόραση, Ψυγείο. Κάθε δωμάτιο έχει τη δική του ιδιαίτερη 
διακόσμηση, το δικό του χαρακτήρα, με θέματα της ΙΡΑ.  Τα δωμάτια που βρίσκονται σε 6ο όροφο εξυπηρετούνται 
και με ασανσέρ. Στους κοινόχρηστους χώρους του ξενώνα λειτουργεί σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο, αίθουσα 
με κουζίνα όπου κανείς μπορεί να σερβίρεται πρωινό, να απολαύσετε τον καφέ σας και της τοπικές λιχουδιές που 
είναι προσφορά της Τοπικής Διοίκησης Θεσσαλονίκης ή απλά να χαλαρώσετε πίνοντας ένα ποτό... Στη ρεσεψιόν 
θα βρείτε τους κατάλληλους οδηγούς-χάρτες που θα βοηθήσουν να γνωρίσετε τον τόπο που σας φιλοξενεί και να 
οργανώσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις εξορμήσεις σας.
Ο ξενώνας που βρίσκετε στο κέντρο της πόλεως Θεσσαλονίκης εξυπηρετείται από ελεύθερο πάρκινγκ επί των 
οδών που την περικλείουν καθώς και από ιδιωτικά που βρίσκονται σε απόσταση μόλις 50 και 100 μέτρων, είναι 
μόλις 150 μέτρα από την πλατεία Αριστοτέλους, 7 λεπτά από τα Λαδάδικα, 5 λεπτά από την ιστορική πλατεία του 
Βαρδάρη, μόλις 30 μέτρα από την στάση των λεωφορείων προς Αεροδρόμιο, Σιδηροδρομικό Σταθμό και Σταθμό 
Λεωφορείων ΚΤΕΛ.
Η ζεστή και φιλική εξυπηρέτηση!, ο πολύ προσεγμένος χώρος!!!  Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την άμεση 
και μοναδικά φιλόξενη εξυπηρέτηση των μελών της Τ.Δ ΙΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, του προέδρου κ. Ηλία ΒΑΣΙΛΑΚΗ, του 
υπευθύνου δημοσίων σχέσεων κ. Χριστόδουλου ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗ και του Γραμματέα κ. Βασίλη ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ο οποίος είναι και ο υπεύθυνος των εγκαταστάσεων του ξενώνα εγγυώνται μια περίοδο χαλάρωσης και άνετης 
διαμονής σε όλους τους φιλοξενουμένους τους. Είμαι σίγουρος ότι το ΝΟΣΤΟΣ θα κερδίσει άξια μια θέση στην 
καρδιά μας από το πέρασμά μας και την συνάντηση με τα αδέρφια μας που πάντα μας περιμένουν. Συγχαρητήρια 
στον κ. Βασίλη ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ που δημιούργησε με μεράκι και αγάπη ένα χώρο όπου ο επισκέπτης, νιώθει 
κυριολεκτικά σαν στο σπίτι του. Όλοι οι χώροι είναι επιπλωμένοι και  διακοσμημένοι με γούστο και σχεδιασμένοι 
με τέτοιο τρόπο, ώστε να προσφέρουν τη μέγιστη δυνατή εξυπηρέτηση και άνεση στους ενοίκους τους.

Ο κ. Βασίλης ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ είναι στη διάθεση μας για να μας βοηθήσει σε οτιδήποτε χρειαστούμε κατά τη 
διαμονή μας, να μας παρέχει πληροφοριακό υλικό και να διευθετεί τις μεταφορές και τις μετακινήσεις μας. Οι 
φίλοι μας στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, μας περιμένουν να μας εξυπηρετήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, να μας 
προσφέρουν κάθε πολυτέλεια και να μας κάνουν να νιώσουμε σαν στο σπίτι μας. Ευχαριστώ φίλοι μου για την 
υποδοχή που με επί φυλάξατε και ας μη διανυκτέρευσα στον υπέροχο ξενώνα σας-μας, διότι διανυκτέρευσα σε 
συγγενικό μου πρόσωπο, όμως η επίσκεψη μου σε αυτόν με άφησε με τις καλύτερες εντυπώσεις για να επιβεβαιωθώ 
για ακόμη μια φορά το πόσo σωστά και υπεύθυνα υπηρετείτε το servo per amikeco  και ανυπομονώ να σας την 
ανταποδώσω στο μέτρο του δυνατού που μπορώ!                Ευχαριστώ.       servo per amikeco
Ο πρόεδρος Τ.Δ ΙΡΑ ΣΑΜΟΥ - Αβραμίδης Γεώργιος
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Γενική Συνέλευση και 
Κοπή πίτας

του Συνδέσμου Φίλων 
Αστυνομίας Σάμου

Με μεγάλη προσέλευση κόσμου πραγματοποιήθηκε στις 3 Φεβρουάριου 
2013 και ώρα 11.30 π.μ στην αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου ΣΑΜΟΣ 
η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Φίλων Αστυνομίας 
Σάμου με θέματα: 
1ο. Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός έτους 2012 και  
2ο. Έγκριση οικονομικού προϋπολογισμού έτους 2013. 
Το Σώμα της γενικής συνέλευσης ενέκρινε όλα τα παραπάνω ομόφωνα με 
τον πρόεδρο
κ. Κυριάκο ΜΟΥΖΑΚΗ  να απευθύνει χαιρετισμό και να ευχαριστεί τους 
φίλους και τα μέλη που στηρίζουν τον Σύνδεσμο.  Επίσης ακολούθησε 
χαιρετισμός από τον Αστυνομικό Διευθυντή Σάμου κ. Δημήτρη ΧΙΩΤΕΛΛΗ 
και τον πρόεδρο της Τοπικής Διοίκησης ΙΡΑ Σάμου κ. Γεώργιο ΑΒΡΑΜΙΔΗ  
και να αναγνωσθεί επίσης επιστολή με θερμό χαιρετισμό στον πρόεδρο 
κ. Κυριάκο ΜΟΥΖΑΚΗ στα μέλη και στους φίλους του Συνδέσμου δια του 
επιτίμου μέλους της Τ.Δ Ι.Ρ.Α Θεσσαλονίκης  κ. Γεώργιο ΑΒΡΑΜΙΔΗ προσωπική 
επιστολή του πρόεδρου της Τ.Δ Ι.Ρ.Α Θεσσαλονίκης κ. Ηλία ΒΑΣΙΛΑΚΗ. Στην 
συνέχεια ακολούθησε ομιλία από τον Γραμματέα του Συνδέσμου και πρώην 
Διευθυντή της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Σάμου κ. Νίκο ΒΑΡΟΥΜΑ με θέμα: 
"Οι επιδράσεις της οικονομικής κρίσης στους κόλπους της οικογένειας".
Με το τέλος των εργασιών έγινε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του 

Συνδέσμου. Την πίτα ευλόγησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σάμου κ.κ ΕΥΣΕΒΙΟΣ. Εξαιρετική ημέρα παρέα 
με ανθρώπους ευγενείς και διακεκριμένους στην Κοινωνία, είναι κάτι που πραγματικά μας δίνει την ελπίδα να 
πιστεύουμε ότι αυτός ο τόπος που έχει τέτοια μέλη, θα βαδίσει οπωσδήποτε καλύτερα.
Ρεπορτάζ:  Γιώργος Αβραμίδης

Σάμος  8   Δεκεμβρίου   2012 

Ευχαριστήρια επιστολή στην 
Τ.Δ. Ευρυτανίας.
Ο πρόεδρος της Τοπικής Διοίκησης Σάμου κ. Αβραμίδης Γεώργιος και τα μέλη, συγχαίρουν την Τοπική Διοίκηση 
Ευρυτανίας, που πραγματοποίησε με επιτυχία από 23 έως 25 Νοεμβρίου 2012 στο Καρπενήσι την « 8η Φιλική 
Συνάντηση » των Τοπικών Διοικήσεων όλης της Χώρας της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών,  ιδιαίτερα δε,  
ευχαριστεί τον πρόεδρο κ. Πατλιά Ανδρέα και τον Αντιπρόεδρο κ. ΡΗΓΑ Γεώργιο ο οποίος βραβεύτηκε από την Τ.Δ 
Θεσσαλονίκης για την πολύχρονη προσφορά του στα δρώμενα της ΙΡΑ και του     Servo per Amikeco
Για το Δ.Σ               Ο πρόεδρος - Αβραμίδης Γεώργιος
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Κορυφαίες συναντήσεις από την 
I.P.A. Σάμου 
Σάμος 21 Ιανουαρίου 2013 - Δελτίο τύπου
Θέμα: Επίσκεψη και διάθεση ημερολογίων του εθνικού τμήματος ΙΡΑ "η 
Αστυνομία μέσα από τα μάτια των παιδιών". 

Συνάντηση με τον πρώην υπουργό και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας κ. ΒΟΡΙΔΗ, τον 
βουλευτή Ρεθύμνου της Νέας Δημοκρατίας κ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ και τον Αστυνομικό Διευθυντή Σάμου κ. ΧΙΩΤΕΛΛΗ 
Δημήτριο είχαν, ο πρόεδρος Τ.Δ. ΙΡΑ Σάμου κ. Γεώργιος Αβραμίδης και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αποστράτων 
νομού Σάμου κ. Γεώργιος Σεκερλής ο οποίος και ζήτησε από τους πιο πάνω βουλευτές να ενδιαφερθούν για 
τα θέματα της Αστυνομίας και να δώσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα τα εφ άπαξ και τα βοηθήματα στους 
συνταξιούχους Αστυνομικούς που κατάντησαν επαίτες. 

Επίσης εθιμοτυπική επίσκεψη στην βουλευτή Σύριζα κ. Αγνή Καλογερή στο πολιτικό γραφείο της στην 
Σάμο πραγματοποίησαν την Δευτέρα 18-2-2013 ο πρόεδρος της Τοπικής Διοίκησης ΙΡΑ της Διεθνής Ένωσης 
Αστυνομικών κ. Γεώργιος Αβραμίδης, με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Αποστράτων Αστυνομικών κ. Γεώργιο 
Σακερλή στα πλαίσια των επισκέψεων τους στης Πολιτικές και Στρατιωτικές  αρχές του τόπου. Η  βουλευτής κ. Αγνή 
Καλογερή, τους καλωσόρισε και στην 50λεπτη συνάντηση που είχαν συζήτησαν διάφορα θέματα της τρέχουσας 
πολιτικής κατάστασης, τα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης και τους μισθούς των εν ενέργεια και Συνταξιούχων 
Αστυνομικών που τους χαρακτήρισαν απαράδεκτους.
Κατά την διάρκεια της συνάντησης ο πρόεδρος κ. Γεώργιος Αβραμίδης παρέδωσε στην βουλευτή του Σύριζα κ. 
Αγνή Καλογερή το Ημερολόγιο του Εθνικού Τμήματος ΙΡΑ του 2013, "η Αστυνομία μέσα από τα μάτια των παιδιών" 
το οποίο και σχολίασε με τα πιο κολακευτικά λόγια δίνοντας συγχαρητήρια σε όσους το επιμελήθηκαν καθώς και 
στα παιδιά που με τα έργα τους γέμισαν της σελίδες του ημερολογίου, το οποίο από την ίδια στιγμή κοσμεί το 
γραφείο της κ. βουλευτή δηλώνοντας με χιούμορ, πως από σήμερα θα νιώθει διεθνής ασφάλεια.
Οι δυο πρόεδροι ευχαρίστησαν την βουλευτή Σάμου κ. Αγνή Καλογερή για τη φιλοξενία και της ευχήθηκαν καλή 
επιτυχία στα καθήκοντά της. Για το Δ.Σ της Τ.Δ Ι.Ρ.Α Σάμου 
Ο πρόεδρος: Γεώργιος Αβραμίδης       Ο Γ. Γραμματέας  Στέφανος: Στέφανος ΜΗΤΩΝΑΣ
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
I.P.A. ΣΑΜΟΥ
Δελτίο τύπου Αριθ. Πρωτ. 5  - Σάμος 13 Φεβρουαρίου 2013

Θέμα: Ανθρώπινη πράξη αγάπης προς τους 
συνανθρώπους μας και συναδέλφους μας. 
Η Τοπική Διοίκηση ΙΡΑ Σάμου της Διεθνής Ένωσης 
Άστυνομικών βλέποντας καθημερινά τους συνανθρώπους μας, να δυσκολεύονται και να μη μπορούν να 
αντεπεξέλθουν στα καθημερινά τους έξοδα και προβλήματα, δεν έκοψε την καθιερωμένη πίτα για το 2013 και τα 
έξοδα που θα προέκυπταν για την εκδήλωση τα έδωσε σε φτωχές οικογένειες και στο «Παντοπωλείο αγάπης» της 
Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου. Στην παραπάνω απόφαση της Τοπικής Διοίκησης ΙΡΑ Σάμου βοήθησαν τα μέγιστα 
με ένα σεβαστό και συμβολικό ποσό ο πρόεδρος κ. Ηλίας ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ και τα μέλη της Τοπικής Διοίκησης ΙΡΑ 
Θεσσαλονίκης τους οποίους και ευχαριστούμε για την Μεγίστη και Ανθρώπινη για ακόμα μια φορά πράξη αγάπης 
προς τους συνανθρώπους μας και τους συναδέλφους. 

Το «Παντοπωλείο Αγάπης» της Ιεράς Μητροπόλεως μας, της Σάμου, επισκέφθηκαν ο πρόεδρος κ. Γεώργιος 
Αβραμίδης και ο γραμματέας κ. Στέφανος Μητώνας και παρέδωσαν μικρο και σεβαστό ποσό για το κοινωνικό 
παντοπωλείο «η Αγάπη» ενισχύοντας και στηρίζοντας το Φιλανθρωπικό και κοινωνικό έργο της τοπικής Εκκλησίας 
και του Σεβασμιότατου, Μητροπολίτη κ.κ. Ευσέβιου όπου πρωτοπόρα και απεριόριστη είναι η προσφορά του 
στο κοινωνικό παντοπωλείο και την Ιματιοθήκη της Ιεράς Μητρ. Σάμου.  Επίσης συνεχάρησαν τους κληρικούς 
και λαϊκούς εθελοντές που εργάζονται αφιλοκερδώς στο κοινωνικό παντοπωλείο και την Ιματιοθήκη της Ιεράς 
Μητροπόλεως Σάμου.

Δελτίο τύπου Αριθ. Πρωτ. 4      Σάμος 9 Φεβρουαρίου 2013
Την ομάδα ΔΙΑΣ επισκέφθηκε και συνεχάρη ο πρόεδρος της Τοπικής Διοίκησης 
Σάμου Διεθνής Ένωσης Αστυνομικών ΙΡΑ κ. Αβραμίδης Γεώργιος ο οποίος στη 
συνέχεια της συνάντησης δήλωσε στα τοπικά ΜΜΕ. Στο πλευρό του πολίτη 
βρίσκεται όλο το 24ωρο η ομάδα ΔΙΑΣ της Αστυνομικής Διεύθυνσης Σάμου 
προσφέροντας αμέσως όπου το καθήκον τους καλεί. Οι συνάδερφοι της 
ομάδας ΔΙΑΣ επιτελούν Κοινωνικό έργο με δράσεις ανθρωπιάς δίνοντας μέρα 
νύχτα αγώνα με περιπολίες σε ολόκληρο τον νομό Σάμου για να προσφέρουν 
την ασφάλεια στους πολίτες που τόσο πολύ την έχουν ανάγκη αυτούς τους 
δύσκολους καιρούς που περνά η πατρίδα μας.  
Η ομάδα ΔΙΑΣ δημιουργήθηκε από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και 
επανδρώθηκε με ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό και τελευταίας τεχνολογίας 
εξοπλισμό, ώστε να περιπολεί και να επιχειρεί έγκαιρα ακόμη και κάτω από τις 
πιο αντίξοες συνθήκες. Συγχαρητήρια σε όλους τους Αστυνομικούς.
Ο πρόεδρος: Γεώργιος Αβραμίδης   Ο Γ. Γραμματέας:  Στέφανος Μητώνας
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ΤΣΕΝΤΟΥΡΟΥ Δέσποινα-
Σταματία.
Δικηγόρος, Ψυχολόγος, 
Συγγραφέας, Ποιήτρια.

Tριανταφυλλάκι

-Κόκκινο τριανταφυλλάκι 
 στον τάφο τι κάνεις;
 
-Τι κάνω στον τάφο;
 Στον έρωτα γράφω.

-Στον έρωτα γράφεις;
 Τι θέλεις να μάθεις;

-Πως πέφτουν τ΄αστέρια
 και σβήνουν στα χέρια…
 πως κλαίει το φεγγάρι
 κι ακούει παλληκάρι…
 πως κόβουν τα χέρια
 καρδιές σαν μαχαίρια…

-Και σένα τι νοιάζει
 ποιος κλαίει ποιος σπαράζει;

-Γιατί κάποια μέρα
 στη σκόνη του αέρα
 μπορεί κάποιο χέρι
 να γίνει μαχαίρι.
 Και απλά να με κόψει
 στου ήλιου την όψη.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΘΕΡΙΝΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κ.κ. ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΚΑΙ 
ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ.  (ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ)
ΘΕΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΟ 
ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ -ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ
Διατίθενται δίχωρα δίκλινα-τετράκλινα διαμερίσματα 
καινούρια με δυνατότητα προσθήκης κλίνης, για αύξηση 
της χωρητικότητας. Περιέχονται air-condition, τηλεόραση, 
κουζίνα με ψυγείο σε απόσταση 150 μέτρα περίπου από τη 
θάλασσα!

                                                ΤΙΜΕΣ
ΔΙΑΣΤΗΜΑ           ΔΙΚΛΙΝΑ                               ΤΡΙΚΛΙΝΑ
01-04 έως 20-06               20  EΥΡΩ                                30  ΕΥΡΩ
21-06 έωs 05-07               30  ΕΥΡΩ                                40  ΕΥΡΩ
06-07 έως 31-08          40 ΕΥΡΩ                      50 ΕΥΡΩ
01-09 έως πέρατος          25 ΕΥΡΩ                      35 ΕΥΡΩ

Σεζόν Ιούνιο - Σεπτέμβριο 1500 ευρώ                    2000 ευρώ

Για περισσότερες πληροφορίες-κρατήσεις   
δωματίων στον κ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Αθανάσιο,
τηλ.  2310 - 825317 & 6948 - 374804 
http//filio.wikidot.com 
http//filio-chalkidiki.blogspot.com
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Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι εν ενεργεία και 
εν αποστρατεία.

Το παρόν άρθρο, αποτελεί μια ανοιχτή πρόσκληση 
σε όλους σας, για να πυκνώσετε τις τάξεις των 
Τοπικών Διοικήσεών σας, της Διεθνούς Ένωσης 
Αστυνομικών (Ι.Ρ.Α.) και ειδικότερα, όσον αφορά 
όλους εσάς που Υπηρετείτε ή Υπηρετήσατε στη 
Θεσσαλονίκη, και δεν είστε ακόμα Μέλη της 
Αστυνομικής Οικογένειας της Τοπικής Διοίκησης 
της Ι.Ρ.Α. Θεσσαλονίκης, να το κάνετε, τιμώντας, 
όλους εμάς, τα Μέλη του Δ.Σ., με την παρουσία 
σας. Σε καιρούς κρίσης, όπως αυτούς που 
βιώνουμε, με όλες τις δυσκολίες που καλούμαστε 
να αντιμετωπίσουμε, ΟΛΟΙ ΜΑΣ, έχουμε
ανάγκη από κάποιες Αξίες και Ιδανικά, που θα μας 
κρατήσουν όρθιους, περήφανους και αξιοπρεπείς. 
Αξίες και Ιδανικά όπως η ΦΙΛΙΑ, η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 
και η ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΟΤΗΤΑ, αναμφίβολα αποτελούν 
πραγματικούς Πυλώνες, για την αντιμετώπιση 
και της μεγαλύτερης δυσκολίας και αυτές σας 
διαβεβαιώνω ότι θα τις βρείτε στην Διεθνή Ένωση 
Αστυνομικών (Ι.Ρ.Α). Με το να γίνετε Μέλη μιας 
Συλλογικότητας, όπως η Ι.Ρ.Α., που σύνθημα της 
είναι το «Servo per Αmikeco – Υπηρετώ δια της 
Φιλίας», το σίγουρο είναι πως ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΣΤΕ ΜΟΝΟΙ 
σε καμιά δυσκολία και σε καμιά πρόκληση. 
Στο σημείο αυτό οφείλω να κάνω μια διευκρίνιση. 
Η Ι.Ρ.Α. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Συνδικαλιστικός Φορέας. Γιατί 
πολλές φορές οι Συνάδελφοι έχουν απορίες 
σχετικά με τις αρμοδιότητες της Ι.Ρ.Α.  Είναι με 
απλά λόγια, χωρίς να θέλω να σας κουράσω με 
την απαρίθμηση των σκοπών της, μια Ένωση 

Φιλίας Συναδέλφων Αστυνομικών εν ενεργεία 
και εν αποστρατεία, που προάγει το επάγγελμά 
μας και έχει να επιδείξει, τόσο σε επίπεδο 
Τοπικών Διοικήσεων, όσο και σε επίπεδο Εθνικού 
Τμήματος, σπουδαιότατο έργο και φιλανθρωπικές 
δραστηριότητες, που προβάλλουν εμπράκτως το 
πραγματικό πρόσωπο της Ελληνικής Αστυνομίας 
και των Ελλήνων Αστυνομικών, καταρρίπτοντας 
διάφορες αναχρονιστικές προκαταλήψεις.
Για όλους αυτούς τους λόγους λοιπόν, ζητώ 
από ΟΛΟΥΣ ΣΑΣ, που δεν είστε ακόμη μέλη να 
πυκνώσετε τις τάξεις της Ι.Ρ.Α., και ιδίως οι νέοι 
σε ηλικία Συνάδελφοι, οι οποίοι στις αρχές της 
καριέρας σας έχετε περισσότερο απ’ όλους ανάγκη 
Αξίες και Ιδανικά όπως η ΦΙΛΙΑ, η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 
και η ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΟΤΗΤΑ.

Servo per Amikeco – Αρχιφύλακας ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ 
Ιωάννης, Μέλος του Δ.Σ. της Ι.Ρ.Α. Θεσσαλονίκης

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 24
30 Ιανουαρίου 2013
Άρθρο 34
Θέματα Α.Ε.Ι
…………………………………………
23. Κατά το σχολικό έτος 2012−2013 οι εξετάσεις 
εισαγωγής ιδιωτών στη Σχολή Αστυφυλάκων 
και στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής 
Αστυνομίας θα πραγματοποιηθούν κανονικά και 
οι επιτυχόντες θα εγγραφούν στις οικείες σχολές 
κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ
Αρχιφύλακας 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 

Εδώ και πολλές εβδομάδες, με ταλαιπωρεί 
ένα προσωπικό ζήτημα υγείας, το οποίο είναι 
«κληρονομιά» του επαγγέλματος μου, ενός 
επαγγέλματος, το οποίο, ακόμη και σήμερα, δεν 
δέχεται η Πολιτεία να το χαρακτηρίσει επικίνδυνο 
και ανθυγιεινό…
Ευτυχώς, στο πρόβλημα αυτό δεν ήμουν μόνος!   
Για το λόγο αυτό, θα ήθελα να εκφράσω ένα 
μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους με βοήθησαν 
και με συμπαραστάθηκαν. 
Καταρχάς  στους Νευρολόγους των Πολυιατρείων 
μας της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στον 
Αστυνόμο Α’ (ΥΓ) Κο ΣΑΦΟΥΡΗ Απόστολο – 
Νευρολόγο και τον Αστυνομικό Υποδιευθυντή 
(ΥΓ) Κο ΑΓΓΕΛΟΥ Αριστομένη – Ειδικό Νευρολόγο 
καθώς και στον Αστυνόμο Α’ (ΥΓ) Κο ΧΟΥΡΙΔΗ 
Παντελή – Χειρούργου Ω.Ρ.Λ. του Ιατρείου της 
Δ.Α.Ε.Θ., για την άριστη επιστημονική τους 
κατάρτιση, τον επαγγελματισμό τους και κυρίως 
για τη Συναδελφική τους Αλληλεγγύη. 
Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης, το Γιώργο και 
το Στέφανο, τους Συνάδελφους νοσηλευτές του 
Ιατρείου της ΔΑΕΘ, για όλα όσα έκαναν για να με 

βοηθήσουν και να με εξυπηρετήσουν και πάνω 
απ’ όλα για τη Συναδελφική τους Αλληλεγγύη, 
αποδεικνύοντας πως είναι πέρα από καλοί 
Συνάδελφοι και πολύ καλοί Φίλοι, αλλά και 
τους Συνάδελφους νοσηλευτές και το υπόλοιπο 
προσωπικό των Πολυιατρείων μας, που τις 
τελευταίες μέρες με έβλεπαν σχεδόν καθημερινά 
να πηγαινοέρχομαι με ιατρικές εξετάσεις και 
ιατρικές συνταγές, για τον άψογο επαγγελματισμό 
τους και τη Συναδελφική τους Αλληλεγγύη.  
Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στους Συναδέλφους 
του Δ.Σ. της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών 
Θεσσαλονίκης, στους Συνάδελφους Συνδικαλιστές 
της «ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ» και της Σ.Ε.Α.Θ., 
στους Συνάδελφους της βάρδιας μου, άλλα και 
σε όλους τους υπόλοιπους Φίλους Συναδέλφους, 
που σε καθημερινή βάση εκδήλωσαν και 
εξακολουθούν να εκδηλώνουν τη συμπαράσταση 
και τη Συναδελφική τους Αλληλεγγύη.
Ξέρω ότι τώρα τελευταία με χάσατε λίγο, αλλά 
τι να κάνουμε, ανωτέρα βία. Όλα για τους 
ανθρώπους είναι και ότι δεν μας σκοτώνει μας 
κάνει δυνατότερους!   ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΟΛΟΥΣ!
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
I.P.A. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος πραγματοποιήθηκε 
με την ευκαιρία της τσικνοπέμπτης η συγκέντρωση  
όλων των συναδέλφων στον αίθριο χώρο της 
Αστυνομικής Διευθύνσεως Ζακύνθου, όπου με έξοδα της Τοπικής μας Διοικήσεως προσφέρθηκαν ψητά, 
αναψυκτικά και ποτό. Τέτοιες εκδηλώσεις είναι απαραίτητες αφού σαν σκοπό έχουν να μας φέρνουν 
ποιο κοντά μιας και το άγχος της καθημερινότητας και οι ασχολίες δεν μας επιτρέπουν να βρισκόμαστε 
συχνά. Ζάκυνθος, 8  Μαρτίου  2013 - servo per Amikeco 
Ο Πρόεδρος - ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Χαράλαμπος                Η   ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΛΙΑΛΙΑ Γεωργία

ΑΝΕΚΔΟΤΟ
Μπαίνει ένας άνδρας σε ένα βιβλιοπωλείο:
- Έχετε, ρωτάει, το βιβλίο "Άντρας, ο αρχηγός του σπιτιού";
- Όχι κύριε...............δεν πουλάμε παραμύθια...!!!
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

I.P.A. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ I.P.A. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Παρελήφθησαν και ήδη διατίθενται 
στους συναδέλφους – μέλη μας, 
που έχουν παιδιά στην Β΄ και 
Γ΄ τάξη Λυκείου, το βιβλίο 730 
σελίδων «ΠΑΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ» 
που αποτελεί σπουδαίο οδηγό 
σπουδών. Το βιβλίο λόγω του 
μεγάλου  κόστους, διατίθεται 
αυστηρά μόνο στα μέλη μας, 
αλλά και σε συναδέλφους που 
προβαίνουν τώρα σε εγγραφή στην 

μεγάλη οικογένεια της I.P.A.           

Κάντε κλικ στο.www.ipathessaloniki.gr
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ΕΝΩΣΗ   ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ  Ε.Α. ΝΟΜΟΥ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
I.P.A. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΑΛΗ  ΧΡΟΝΙΑ στο Αστυνομικό Μέγαρο  
Η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών Ν. Ηρακλείου 
(Ι.Ρ.Α.), υποδέχθηκε  τον καινούργιο χρόνο μαζί 
με τους συναδέλφους στην αίθουσα    πολλαπλών 
χρήσεων του Αστυνομικού Μεγάρου 
Ηρακλείου, την Παρασκευή 25/01/2013 και 
ώρα  12:00. για να ανταλλάξουμε ευχές για 
υγεία και δύναμη στις δύσκολες χειμερινές  
και καλοκαιρινές βάρδιες. 

Καλή χρονιά –Χρόνια πολλά.
Ο Πρόεδρος – Μανόλης Ζαχαριουδάκης           Ο Γ. Γραμματέας – Κων/νος Μπαρκάτσας  

Έκτακτη ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών ε.α. Νομού Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη 28 Φεβρουαρίου 2013
Καλούμε όλα τα μέλη μας, να προσέλθουν στα γραφεία μας
(Προμηθέως 1 Θεσσαλονίκη), προκειμένου να παραλάβουν έντυπο 
αιτήσεως, που αφορά την απαράδεκτη παρακράτηση Εισφοράς 
Αλληλεγγύης Συνταξιούχων. Το έντυπο αφού συμπληρωθεί, θα 
αποσταλεί από τον κάθε συνταξιούχο ξεχωριστά με συστημένη 
επιστολή με τα ΕΛΤΑ στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
Ευχαριστούμε το περιοδικό «Δύναμη» της I.P.A. Θεσσαλονίκης για την 
φιλοξενία της ανακοίνωσης.
Ο Πρόεδρος                           Ο Γ. Γραμματέας
ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ Σωτήριος       ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος
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ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
Θεσσαλονίκη 17 Ιανουαρίου 2013
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Με επιτυχία διεξήχθησαν στη Δράμα από 07 έως 09-12-2012 το 9ο τουρνουά Καλαθοσφαίρισης και 
το 4ο τουρνουά Πετοσφαίρισης Αστυνομικών Διευθύνσεων Χώρας που διοργάνωσε η Α.Ε.Α/Π.Β.Ε. στο 
οποίο συμμετείχαν 8 Διευθύνσεις. Νικήτρια του τουρνουά καλαθοσφαίρισης αναδείχθηκε η ομάδα της 
Δ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης επικρατώντας στον τελικό που έγινε στο Δ.Η.Γ.Α. Δράμας, της Α.Δ. Σερρών με σκορ 
58-49.

Διαιτητές του τελικού ήταν οι: ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ 
Χ., ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Π. και γραμματεία οι 
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Β., ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Π. και 
ΖΕΙΜΠΕΚΙΕΡΗΣ Α.
ΟΙ Συνθέσεις: 
ΔΑΕΘ (Προπονητής. Α/Υ ΔΟΥΒΑΛΗΣ Γ.) 
ΤΟΥΒΕΝΤΣΙΔΗΣ, ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ, ΣΤΕΡΓΙΟΥ, 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΛΟΥΛΟΥΔΙΑΔΗΣ, ΜΟΑΒΙΝΗΣ, 
ΔΕΛΟΓΛΟΥ, ΝΤΟΥΡΟΣ, ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ, 
ΑΣΑΡΒΕΛΗΣ, ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, 
ΚΟΥΡΟΥΜΑΝΗΣ.
Α.Δ. ΣΕΡΡΩΝ (Προπονητής. Αρχ. ΚΑΡΑΤΖΑ Θ.) 
ΡΑΠΤΗΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ, 
ΖΙΩΓΑΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ, ΤΖΙΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, 
ΓΚΟΓΚΑΣ, ΓΙΑΝΝΕΑΣ, ΧΑΒΑΛΕΣ, ΓΚΕΡΗΣ.
Νικήτρια του τουρνουά Πετοσφαίρισης 
αναδείχθηκε η ομάδα της Α.Ε.Α./Π.Β.Ε. 
επικρατώντας στον τελικό που έγινε στην Δράμα, 
της Α.Δ. Σερρών με σκορ 3-1
Διαιτητές του τελικού ήταν οι: ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΔΗΣ 
Θεόφιλος και ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Ιωσήφ.
Η σύνθεση της Α.Ε.Α./Π.Β.Ε. (Προπονητής. 
Αρχ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α.) ΒΑΡΒΕΡΗΣ, ΞΑΝΘΙΑΚΟΣ, 
ΣΙΠΗΤΑΝΟΣ, ΒΑΓΓΕΛΗΣ, ΜΑΥΡΙΔΗΣ, ΜΟΚΑΛΗΣ.
Η σύνθεση της Α.Δ. Σερρών (Προπονητής. Αρχ. 
ΚΑΤΟΣ Ι.) ΚΑΤΟΣ, ΚΑΡΑΓΙΟΖΗΣ, ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ, 
ΧΑΡΙΖΑΝΗΣ, ΖΛΑΤΚΟΣ, ΤΣΙΓΓΕΛΙΔΗΣ.
Στους τελικούς παρέστησαν ο Βουλευτής 
Δράμας ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ Δημήτριος, ο Α/Δ Δράμας 
ΦΛΩΡΟΣ Σπυρίδων, ο Α/Δ Σερρών ΣΑΝΔΡΟΣ 
Θωμάς, εκπρόσωποι Πολιτικών, Αστυνομικών, 
Στρατιωτικών αρχών, εκπρόσωποι της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης του Νομού, συνάδελφοι και 
πλήθος κόσμου. 
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