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“Δύναμη”
Έκδοση της ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΘΝΟΥΣ  ΕΝΩΣΗΣ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΟΜΟΥ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Mοναστηρίου 326  ΤΚ  546 28
Τηλ. 2310-388195   Fax. 2310-776414
www.ipathessaloniki.gr

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

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

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

Νικ. Ταχματζίδης
Ταμίας

Δημ. Μπουραζάνας
Αν. Γ. Γραμματέας

Ιάκωβος Τσαγκαλίδης
Αντιπρόεδρος

Χριστ. Χριστοδουλής
Αντιπρόεδρος

Ιωάννης Πασχαλιάς
Αναπλ. Ταμίας

Ιωάννης Μισαηλίδης
Ποινικολόγος

Δικηγόρος Θεσσαλονίκης

Δημήτριος Χρυσουλάς
Αντιπρόεδρος

Βασιλική  Τουρτσάκη
Ποινικολόγος

Δικηγόρος Θεσσαλονίκης

Δημ. Βασιλάκης
Υπ. Δημ. Σχέσεων

Σωτήριος Κατσαρός
Συνταγματολόγος - Ποινικολόγος

Δικηγόρος Αθηνών
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ (I.P.A.)Τ.Δ ΣΑΜΟΥ
Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών, κ.κ Ευσέβιος, δέχτηκε της ευχές των 
Τοπικών Διοικήσεων ΙΡΑ Θεσσαλονίκης και ΙΡΑ Χανίων για την ονομαστική εορτή του. Τις προσωπικές 
τους ευχές και των μελών τους, απέστειλαν με τον πρόεδρο της Τ.Δ ΙΡΑ Σάμου κ. Γιώργο Αβραμίδη  οι 
πρόεδροι της Τοπικής Διοίκησης Θεσσαλονίκης κ. Ηλίας ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ και Χανίων κ. Ιωάννης ΠΕΡΑΚΗΣ 
στον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών, κ.κ. Ευσέβιο για την ονομαστική του 
εορτή.
Η αγάπη όλων των Αστυνομικών εν ενεργεία και αποστράτων είναι μεγάλη στο πρόσωπο του 

Μητροπολίτη Σάμου και δεν τον ξεχνούν ποτέ, 
ενώ γίνετε το κεντρικό πρόσωπο αγάπης σε κάθε 
συνάντηση Αστυνομικών της Διεθνούς Ένωσης 
Αστυνομικών (ΙΡΑ) και όχι μόνο.
Τα λάβαρα των Τοπικών Διοικήσεων Θεσσαλονίκης 
και Χανίων καθώς και το προσωπικό αναμνηστικό 
δώρο του προέδρου της ΙΡΑ Θεσσαλονίκης κ. Ηλία 
ΒΑΣΙΛΑΚΗ παρέλαβε με χαρά και συγκίνηση ο 
εορτάζων Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σάμου κ.κ 
ΕΥΣΕΒΙΟΣ ο οποίος ευχαρίστησε τους προέδρους 
και τα μέλη των Τοπικών τους Διοικήσεων ΙΡΑ 
Θεσσαλονίκης και ΙΡΑ ΧΑΝΙΩΝ για την αγάπη τους 
και τις ευχές τους στο πρόσωπό του, στέλνοντας 
μέσω του προέδρου της ΙΡΑ Σάμου κ. Γιώργου 
Αβραμίδη τις δικές του ευχές σε όλα τα μέλη.
Τέλος ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σάμου κ.κ 
ΕΥΣΕΒΙΟΣ δέχτηκε με χαρά την πρόσκληση της 
Τοπικής Διοίκησης ΙΡΑ Θεσσαλονίκης να παραστεί 
στην επόμενη εκδήλωση που θα πραγματοποιήσουν 
ο πρόεδρος και τα δραστήρια μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Τ.Δ ΙΡΑ Θεσσαλονίκης ώστε να 
βρεθεί ανάμεσα σε γνωστά πρόσωπα. και αγαπητά 
μέλη της μεγάλης Αστυνομικής οικογένειας. 
Ο Πρόεδρος Τ.Δ ΙΡΑ Σάμου - Αβραμίδης Γεώργιος.

Σχόλιο από την IPA ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:
Για τους παλαιότερους γνωρίζουν. Για τους 
νεότερους συναδέλφους, αναφέρουμε ότι ο 
Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σάμου, Ικαρίας 
και Κορσεών κ.κ. ΕΥΣΕΒΙΟΣ, υπήρξε για πάρα 

πολλά χρόνια προϊστάμενος της Θρησκευτικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας (1977-1995) 
τότε ως Αρχιμανδρίτης ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΠΙΣΤΟΛΗΣ και διετέλεσε  καθηγητής των Σχολών της Αστυνομίας, 
συμπαραστάτης των Δοκίμων συναδέλφων, αλλά και κάθε συναδέλφου που θα ζητούσε την βοήθειά 
του. Πιστεύουμε ότι είναι στις καρδιές όλων μας και δεν τον έχουμε ξεχάσει ποτέ. Τον ευχαριστούμε 
θερμά που αποδέχτηκε την πρόσκλησή μας να παραστεί σε μελλοντική εκδήλωση της Τοπικής μας, 
πρόσκληση που του μετέφερε το επίτιμο μέλος μας και Πρόεδρος της I.P.A. Σάμου κ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ 
Γεώργιος. Να είσαι πάντα καλά Δέσποτα.
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. – Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
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29o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ I.P.A. ΣΤΗΝ 
ΛΕΥΚΑΔΑ
Με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή διεξήχθη στην Λευκάδα το χρονικό διάστημα από 16-20 Ιουνίου 2013 
το 29ο Πανελλήνιο Συνέδριο της I.P.A. Η πολυπληθής συμμετοχή από την Θεσσαλονίκη, μεσημβρινές 
ώρες της 16-06-2013 έτυχε σπουδαίας υποδοχής στην Πρέβεζα από τον Πρόεδρο της I.P.A. Πρέβεζας 
κ. ΚΙΤΣΙΟ Σοφοκλή, ο οποίος στην συνέχεια συνόδευσε την αποστολή της I.P.A. Θεσσαλονίκης στην 
Λευκάδα και τον ευχαριστούμε θερμά.

Η καλύτερη παρέα από την Άρτα, μαζί με τον Παγκόσμιο Πρόεδρο I.P.A.  κ.PIERRE-MARTIN MOULIN
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Η Τοπική Διοίκηση I.P.A. Θεσσαλονίκης, ευχαριστεί 
θερμά το Δ.Σ. της Τοπικής Διοίκησης I.P.A. Λευκάδας 
για τις εξαιρετικές προσπάθειες που κατέβαλε 
ώστε να έχουμε όλοι οι Σύνεδροι και εκδρομείς, 
μία άνετη διαμονή. 
Συγχαίρουμε ιδιαίτερα τον Πρόεδρο της 
Τ.Δ. Λευκάδας κ. ΛΙΒΙΤΣΑΝΟ Νικόλαο, διότι 
ανταποκρίθηκε με άριστο τρόπο στα καθήκοντά 
του, ως Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, 
καθήκοντα τα οποία του ανατέθηκαν με 
ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση των Συνέδρων.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ  Ι.Ρ.Α. ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΑΙ Γ.Ε.Α.
Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ημερίδα για την παραβατικότητα στην σύγχρονη ελληνική κοινωνία, που έλαβε 

χώρα στο Παπαστράτειο Μέγαρο Αγρινίου. Σε μια κατάμεστη αίθουσα, οι εισηγητές, ο καθένας με το δικό του τρόπο και από 

το δικό του μετερίζι, ανέπτυξαν το φαινόμενο της παραβατικότητας, τα αίτια 

αλλά και τρόπους αντιμετώπισής του.

Το ακροατήριο συνέβαλλε τα μέγιστα στην καλύτερη ανάπτυξη και κατανόηση 

του φαινομένου και των τρόπων αντιμετώπισης, καθώς με τις ερωτήσεις και 

την συζήτηση που αναπτύχθηκε ανάμεσα σε αυτό και τους εισηγητές, όλα 

γίνονταν πιο απλά και κατανοητά. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε, όλους όσους 

συνέβαλλαν στην πραγματοποίηση αυτής της εκδήλωσης. Τους χορηγούς, οι 

οποίοι βοήθησαν τα μέγιστα στην επιτυχία της, όλους τους αστυνομικούς που 

εργάσθηκαν πέραν των υποχρεώσεών τους  για τη συμβολή τους στην άρτια 

οργάνωση της ημερίδας. Τους εισηγητές που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά 

μας και μας τίμησαν, δίδοντάς μας γνώσεις και εμπειρίες πολλών ετών για το 

θέμα της παραβατικότητας. Αλλά κυρίως την κοινωνία της πόλης μας, η οποία 

αγκάλιασε αυτή την εκδήλωση με την συμμετοχή της.

Η συμμετοχή αυτή μας δίνει την ελπίδα ότι η κοινωνία μας προβληματίζεται 

το ίδιο με μας, για το φαινόμενο της παραβατικότητας και την καταπολέμησή 

του, κάτι το οποίο μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την από κοινού δράση όλων 

μας, αλλά και του καθενός μας ξεχωριστά ως μέλη της κοινωνίας. 
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ – ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Τ.Κ.: Κυριαζή – 301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ

ΤΗΛ.: 2641-0-22425 fax: 2641022343

Την 28-6-2013, ημέρα Παρασκευή, στο κέντρο ‘’ΑΜΑRO’’ στο Αγρίνιο, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη 
επιτυχία η χοροεσπερίδα που διοργάνωσε η Τοπική Διοίκηση Ακαρνανίας της Διεθνούς Ένωσης 
Αστυνομικών. Στην εκδήλωση συμμετείχε και το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου, στο οποίο συμμετέχουν 
αρκετοί συνάδελφοι και μέλη των οικογενειών τους και παρουσίασε με παραδοσιακές στολές,  χορούς 
από την ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου. Επίσης, πραγματοποιήθηκε κλήρωση λαχνών και επτά τυχεροί 
κέρδισαν διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Στην επιτυχία της εκδήλωσης 
συνέβαλαν οι χορηγοί μας,  στους οποίους εκφράζουμε τις θερμές ευχαριστίες μας.

Στις 13-06-2013 πραγματοποιήθηκαν αρχαιρεσίες στην Τοπική Διοίκηση I.P.A. Ακαρνανίας για την εκλογή 
νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής.
Στις 20-06-2013 συνήλθε το Δ.Σ. και συγκροτήθηκε σε σώμα ως κατωτέρω:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                        
1. Πρόεδρος: ΚΩΣΤΑΣ Νικόλαος
2. Α΄ Αντιπρόεδρος: ΤΣΟΥΝΗΣ Δημήτριος
3. Β΄ Αντιπρόεδρος: ΞΗΡΟΚΩΣΤΑΣ Ευάγγελος
4. Γ΄ Αντιπρόεδρος: ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Άγγελος
5. Γεν. Γραμματέας: ΓΚΟΥΒΑ Δήμητρα
6. Αναπλ. Γεν. Γραμματέας & Αρμ. Δημοσίων Σχέσεων: ΣΒΙΓΓΚΟΣ Βασίλειος
7. Ταμίας: ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Δημοσθένης
8. Αναπλ. Ταμίας: ΤΣΑΜΠΟΔΗΜΟΣ Γεώργιος
9. Μέλος: ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ Κων/νος

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. Πρόεδρος: ΣΑΡΛΑΜΗ Μαγδαληνή
2. Μέλος: ΣΚΕΝΤΟΣ Κων/νος
3. Μέλος: ΤΑΜΠΑΚΕΛΗΣ Δημοσθένης

ΜΗΝΥΜΑ: Η Τοπική Διοίκηση I.P.A. Θεσσαλονίκης, συγχαίρει θερμά όλους τους εκλεγέντες και τους 
εύχεται να έχουν υγεία και δύναμη, ώστε να ανταποκριθούν στις προσδοκίες των μελών τους. 
Η Τοπική Διοίκηση Θεσσαλονίκης, διαβεβαιώνει ότι θα είναι πάντα δίπλα σας, για να υποστηρίζει 
όλες τις δράσεις σας.
Ο Πρόεδρος-ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας                                         Ο Γ. Γραμματέας-ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ (I.P.A.) ΑΡΤΑΣ
Άρτα 30-05-2013
ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ
Με επιτυχία πραγματοποίησε την Κυριακή 26-5-2013 η Τοπική Διοίκηση Άρτας προσκυνηματική ημερήσια 
εκδρομή στις εκδηλώσεις του Σουλίου αφιερωμένες στον αγώνα και τις θυσίες των Σουλιωτών.
Στις 10.15΄ έγινε δοξολογία στον Ι. Ναό του Αγίου Δονάτου.
Στη συνέχεια μετάβαση στο φυσικό αμφιθέατρο πλησίον του λόφου της Ι.Μ. Κουγκίου, όπου έγινε 
τοπογραφική ενημέρωση από Αξιωματικό των Ενόπλων Δυνάμεων και ακολούθησε αναπαράσταση 
ανατίναξης της Μονής Κουγκίου από τον καλόγηρο Σαμουήλ.
Στις 12.00΄ επιμνημόσυνη δέηση - προσκλητήριο των πεσόντων Σουλιωτών και στη συνέχεια επιδείξεις 
παραδοσιακών χορών από χορευτικά συγκροτήματα.
Παρέστησαν σύσσωμες οι Αρχές, Θρησκευτικές, Πολιτικές, Στρατιωτικές και Σωμάτων Ασφαλείας της 
Ηπείρου, Οργανώσεις, Σύλλογοι και πλήθος κόσμου.
Μετά το πέρας των εκδηλώσεων, αναχωρήσαμε για το χωριό Γλυκύ Θεσπρωτίας, το οποίο διασχίζει 
ο μυθικός ποταμός Αχέρωντας, όπου γευματίσαμε, κάτω από τα αιωνόβια πλατάνια, κατά μήκος του 
ποταμού, νοιώθοντας μια ξεχωριστή γαλήνη και ηρεμία.
Συνεχίζοντας την εκδρομή μας, επισκεφθήκαμε την πανέμορφη και ξακουστή Πάργα, πόλη ιδανική 
για καλοκαιρινές διακοπές. Έτσι για την ιστορία να πούμε ότι η Πάργα το 1803 που κατέφυγε το Τρίτο 
Τμήμα των Σουλιωτών με τους Τζαβελαίους ήταν στην κατοχή των Γάλλων, στη συνέχεια περιήλθε στους 
Άγγλους, οι οποίοι το 1814 την πούλησαν στον Αλή Πασά, με αποτέλεσμα, οι Σουλιώτες να διωχθούν 
καταφεύγοντας στην Κέρκυρα.
Τέλος, η εκδρομή αυτή, μας έδωσε την ευκαιρία, να φρεσκάρουμε την μνήμη μας και να γνωρίσουμε δια 
ζώσης το ξακουστό και δοξασμένο Σούλι, όπου πολέμησαν οι ηρωϊκοί Σουλιώτες και Σουλιώτισσες, που 
πολέμησαν με πείσμα και αυταπάρνηση για την ελευθερία τους.
Ο Πρόεδρος   ΧΑΤΖΑΡΑΣ Ανδρέας                                    Ο Γ. Γραμματέας   ΣΙΑΤΗΣ Θεόδωρος

Μην τα βάζετε με τα παιδιά... 
Τα παιδιά είχαν όλα φωτογραφηθεί και η δασκάλα προσπαθούσε να τα πείσει να αγοράσουν από μια 
ομαδική φωτογραφία.
"Σκεφτείτε τι ωραία που θα είναι όταν μεγαλώσετε να βλέπετε αυτή τη φωτογραφία και να λέτε "Να η 
Ιωάννα, είναι δικηγόρος"  ή  "Να ο Μιχάλης, είναι γιατρός".
Μια φωνούλα ακούστηκε από το βάθος της τάξης " Να και η δασκάλα, έχει πεθάνει!"
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ I.P.A. ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:      12                                                                Καβάλα,  30 Αυγούστου 2013
ΘΕΜΑ: “Εκδρομή μελών της Ι.Ρ.Α. Καβάλας στην Παναγία Σουμελά και Έδεσσα .- ”    
Η  Τ. Δ. Ι.Ρ.Α. Καβάλας οργάνωσε την 07-04-2013 εκδρομή  για  τα μέλη  της, στην Παναγία  Σουμελά 
και την Έδεσσα. Η συμμετοχή των μελών και  φίλων  ήταν τριάντα άτομα. Επικεφαλής  για  την  Τ. Δ.  

Ι.Ρ.Α. Καβάλας  ήταν  ο  πρόεδρος της Γιώργος   
ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗΣ.   
Ξεκινήσαμε από την Καβάλα στις 07.00’ με  
τουριστικό  λεωφορείο  και  στις 10.30’ φθάσαμε  
στο  όρος Βέρμιο  όπου  βρίσκεται  ο Ιερός  Ναός 
της Παναγίας Σουμελά.  Την  7η  Απριλίου 2013 
η  εκκλησία  μας  γιόρταζε  την  Τρίτη Κυριακή  
των Νηστειών (Σταυροπροσκυνήσεως). Αφού 
φθάσαμε, εκκλησιαστήκαμε, προσκυνήσαμε 
και μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας, έγινε 

ξενάγηση από τον Διευθυντή του Ιερού  Ιδρύματος 
«Παναγία Σουμελά» και οι εκδρομείς είχαν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα τρία ιερά κειμήλια της 
Μονής τα οποία είναι και τα μόνα διασωθέντα από την ιστορική Μονή της Παναγίας Σουμελά στον 
Πόντο, τα οποία το 1931 μεταφέρθηκαν από τον Πόντο στην Ελλάδα. Ήτοι την εικόνα της Παναγίας 
Σουμελά έργο του Ευαγγελιστή Λουκά, το Ιερό Ευαγγέλιο του Οσίου Χριστοφόρου και τον Σταυρό, δώρο 
του Αυτοκράτορα της Τραπεζούντας Μανουήλ Κομνηνού (1390-1417) προς την Μονή την εικόνα της 
Παναγίας Σουμελά. Ο Σταυρός αποτελεί ανεκτίμητο κειμήλιο γιατί διασώθηκε  και μεταφέρθηκε μετά 
την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως στην Τραπεζούντα και περιέχει το δεύτερο μεγαλύτερο κομμάτι 
από το τίμιο Σταυρό μετά αυτό που βρίσκεται στα Ιεροσόλυμα. Το 1922 την εικόνα, το Ευαγγέλιο και 
τον Σταυρό, τα έθαψαν στην περιοχή της Παναγίας Σουμελά στον Πόντο. Το 1931 όταν Πρωθυπουργός 
της Ελλάδος ήταν ο Ελευθέριος Βενιζέλος και Πρωθυπουργός της Τουρκίας ο ΙΝΟΝΟΥ, μετά από 
έκκληση της Ελληνικής κυβέρνησης, δόθηκαν τα ανωτέρω και φυλάσσονταν στο Βυζαντινό Μουσείο 
Αθηνών. Το 1951 αφού βρέθηκε ο κατάλληλος χώρος στο όρος Βέρμιο, κτίσθηκε εκεί ο Ιερός Ναός της 
Παναγίας Σουμελά όπου μέχρι σήμερα φυλάσσονται τα κειμήλια. Ακολούθως μεταβήκαμε στην πόλη 
της Βέροιας όπου δειπνήσαμε στην ταβέρνα «ΦΛΑΜΟΥΡΙΕΣ». Ακολούθως μεταβήκαμε στην Έδεσσα 
όπου απολαύσαμε τον απογευματινό σε καφετέρια της Δημοτικής Επιχείρησης Έδεσσας με θέα τους 

μοναδικούς καταρράκτες που έχουν το μοναδικό 
προνόμιο σε παγκόσμιο επίπεδο να βρίσκονται στο 
κέντρο της πόλης.  Η  Τ. Δ. Ι.Ρ.Α. Καβάλας, ευχαριστεί 
θερμά όλους τους συμμετέχοντας, τον Διευθυντή 
του Ιερού Ιδρύματος Παναγία Σουμελά κ. ΔΑΛΛΑ  
Αντώνιο, την Τοπική Διοίκηση (ΙΡΑ) Ημαθίας και το 
ΚΤΕΛ Καβάλας Η εκδρομή αυτή  σημείωσε  μεγάλη  
επιτυχία,  προσέφερε  σε  όλους  συναισθήματα  
χαράς και ευχαρίστησης  γιατί  βρέθηκαν  μεταξύ  
τους  τα  μέλη  καθώς και φίλοι της Ι.Ρ.Α. Καβάλας, 
Ευχή  δε  όλων ήταν να μη σταματήσουμε εδώ,  αλλά  

να συνεχίσουμε να πραγματοποιούμε και άλλες εκδρομές σε τακτά διαστήματα, γεγονός άλλωστε που 
είναι και ο σκοπός της Ι.Ρ.Α. (ανάπτυξη και σύσφιξη σχέσεων μεταξύ των μελών της).        
                                                                ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
O Πρόεδρος    Γεώργιος Χαρπαντίδης                             Ο Γ. Γραμματέας    Θεμιστοκλής Ιωαννίδης
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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

WIND   Νέα  Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α   (2013-2014)
Ο  Συνεταιρισμός είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει σε όλους τους συναδέλφους, ότι ανανέωσε 
την σύμβαση με την εταιρία κινητής τηλεφωνίας wind και για το 2014, με ακόμη καλύτερες και 
συμφέρουσες προσφορές.

Με την ανανέωση επέρχονται οι ακόλουθες αλλαγές στα προγράμματα:             

Α) Όσοι είναι στο πρόγραμμα με πάγιο 29 ευρώ (τελική τιμή 41,45 ευρώ) και είχαν 25 ώρες προς όλη 
την wind, 7 ώρες προς σταθερά, 5 ώρες προς Cosmote-Vodafone και 130 απλά SMS, μεταφέρονται 
αυτομάτως από 01-10-13 στο νέο πρόγραμμα με πάγιο 20 ευρώ το οποίο παρέχει 25 ώρες προς 
όλη την wind, 25 ώρες προς σταθερά, 5 ώρες προς Cosmote-Vodafone, 130 απλά SMS και 300 ΜΒ 
internet (μετά από αίτηση του συνδρομητή). Σημείωση: Στο νέο πρόγραμμα αποστέλλοντας κενό 
μήνυμα στο 1212 ενημερώνεστε για το υπόλοιπο του χρόνου σας, των 300 λεπτών. 
{τελική τιμή 29,05 με όλες τις επιβαρύνσεις}. 

B) Όσοι είναι στο πρόγραμμα με πάγιο 12 ευρώ (τελική τιμή 18,03) και είχαν 25 ώρες προς όλη την wind, 
7 ώρες προς σταθερά, 200 λεπτά προς Cosmote – Vodafone και 130 απλά SMS, μεταφέρονται από 
01-10-13 αυτομάτως στο νέο πρόγραμμα με πάγιο 12 ευρώ το οποίο παρέχει 25 ώρες προς όλη 
την wind, 25 ώρες προς σταθερά, 150 λεπτά προς Cosmote –Vodafone, 130 απλά SMS και 100 ΜΒ 
internet (μετά από αίτηση του συνδρομητή). Σημείωση: Στο νέο πρόγραμμα αποστέλλοντας κενό 
μήνυμα στο 1212 ενημερώνεστε για το υπόλοιπο του χρόνου σας, των 150 λεπτών. 
{τελική τιμή 18,03 με όλες τις επιβαρύνσεις}.

Γ) Όσοι είναι στο πρόγραμμα με πάγιο 1 ευρώ (τελική τιμή 2,88) και είχαν απεριόριστη ενδοεπικοινωνία, 
25 ώρες προς σταθερά και 130 απλά SMS, μεταφέρονται από 01-10-2013 αυτομάτως στο νέο 
πρόγραμμα με πάγιο 3 ευρώ το οποίο παρέχει 25 ώρες προς όλη την wind, 25 ώρες προς σταθερά 
και 130 απλά SMS.
{τελική τιμή 5,64 ευρώ με όλες τις επιβαρύνσεις}.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αλλαγές Α και Β αφορούν μόνο τους συνδρομητές που ήταν στα εταιρικά μας 
προγράμματα πριν την 1-1-2013. 
Η αλλαγή Γ αφορά όλους τους συνδρομητές που είναι στο πρόγραμμα αυτό.

ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΥΝ: 
1) Επιδοτήσεις από 25 % έως 34 % εφόσον παραμείνουν και την επόμενη χρονιά ως ακολούθως:
     α) 100 ευρώ σε σύνδεση που θα έχει ετήσια κίνηση  από 401 ευρώ και άνω (έκπτωση έως 25%)
     β) 200 ευρώ σε σύνδεση που θα έχει ετήσια κίνηση  από 701 ευρώ και άνω (έκπτωση έως 29%)
     γ) 300 ευρώ σε σύνδεση που θα έχει ετήσια κίνηση  από 901 ευρώ και άνω (έκπτωση έως 34%)
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 ΙNTERNET ADSM (για όσους αιτηθούν) σε κινητό και laptop. 
3) Χρεώσεις κλήσεων ομιλίας προς εθνικά δίκτυα και προς σταθερά 0,288 €/ λεπτό με ΦΠΑ.
4) Ελάχιστη χρέωση προς σταθερά και κινητά 60 δευτερόλεπτα. 
5) Όλοι οι συνδρομητές του εταιρικού πακέτου  που είναι εκτός Θεσσαλονίκης, επιβαρύνονται για κάθε  
     αποστολή λογαριασμού με 2 ευρώ έξοδα. Αποστολή λογαριασμών με email ή fax δεν είναι εφικτή.
     Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τα γραφεία του Συνεταιρισμού. 

ENHMΕΡΩΣΗ: Μέχρι τέλους Οκτωβρίου 2013, λόγω της οικονομικής κρίσης και στα πλαίσια της 
συναδελφικής αλληλεγγύης θα γίνονται δεκτοί στα προγράμματα και συνάδελφοι από άλλους 
νομούς της χώρας.



- 11 -

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Ελευθερίας 2, 21100 Ναύπλιο

Τηλ:2752098757 , Φαξ: 2752098757

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

Α πό τις 13 έως τις 17 Μαΐου 2013, πραγματοποιήθηκε εκδρομή-προσκύνημα, στο περιβόλι της 
Παναγίας, το Άγιο Όρος. Ήταν μια ιδιαίτερα ευλογημένη εμπειρία τόσο για τους  Αστυνομικούς μέλη 
της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών (ΙΡΑ) Αργολίδας, όσο και για τα εκλεκτά μέλη της τοπικής μας 
κοινωνίας και φίλους μας,  που συμμετείχαν σ΄ αυτή. Επικεφαλής της προσκυνηματικής εκδρομής 
τέθηκε ο Πρόεδρος της Τοπικής Διοίκησης ΙΡΑ Αργολίδας    ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗΣ Χρήστος και συνόδευσε 

μέλη και φίλοι της Τοπικής Διοίκησης. Οι Ιερές Μονές και τα λοιπά Ιερά προσκυνήματα, τα οποία επισκεφθήκαμε ήταν 
πολλά.    Ενδεικτικά αναφέρουμε την Ιερά Σκήτης της Αγίας Άννας, τις Ιερές Μονές:   Καρακάλου, Διονυσίου, Ιβήρων 
και Φιλοθέου και το Πρωτάτο στις Καρυές.  Στους τόπους  αυτούς είχαμε την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουμε 
τα χαριτόβρυτα Ιερά Λείψανα, τις θαυματουργές εικόνες, να γνωρίσουμε την έκφραση του Ορθόδοξου Μοναχισμού 
στο πρόσωπο των μοναχών. Συμμετείχαμε στις λατρευτικές συνάξεις και γενικώς ακολουθήσαμε το πρόγραμμα 

ζωής και λειτουργίας των Ιερών χώρων 
που επισκεφθήκαμε. Η ωφέλειά μας από το 
Αγιώνυμο  Όρος ήταν πολύ μεγάλη, καθώς 
ζήσαμε έστω και αυτές τις λίγες ημέρες 
την αγγελική πολιτεία των αγιορειτών 
Μοναχών. Θερμές ευχαριστίες θέλουμε 
να εκφράσουμε στο Διευθυντή της 
Α.Δ.Αργολίδας Αστυν/κό Δ/ντή κ. Γιάννη 
Σιαχάμη, καθώς και τους κ.κ. Διοικητές 
των αστυνομικών υπηρεσιών του Νομού 
μας, για τη διευκόλυνση που προσέφεραν  
στους αστυνομικούς - μέλη μας,  που 
συμμετείχαν.
Επίσης θερμές ευχαριστίες εκφράζουμε 
προς  τους Καθηγουμένους των 
Ιερών μονών όπου διαμείναμε και 

φιλοξενηθήκαμε για προσκύνημα, για την αμέριστη και αγόγγυστη διευκόλυνσή τους.
                                                                                        Servo Per Amikeco
                                                                                 Για το Διοικητικό Συμβούλιο
                          Ο Πρόεδρος                                                          Ο Γενικός Γραμματέας

          Χρήστος Σχοινοχωρίτης                                                                          Αθανάσιος Καζάς
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ (Ι.Ρ.Α.) Τ.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Στις 12 Ιουνίου 2013, η Τοπική Διοίκηση Θεσσαλονίκης της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών (Interna-
tional Police Association), πραγματοποίησε συνάντηση στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, με την 
Αστυνομική ηγεσία της Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα:
Ώρα 11.00΄έγινε συνάντηση με τον Γενικό Επιθεωρητή Ελληνικής Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδος 
Αντιστράτηγο κ. ΤΣΑΚΝΑΚΗ Δημήτριο. 

Με τον Γενικό Επιθεωρητή ΕΛ.ΑΣ. Βόρ. Ελλάδος Αντιστράτηγο κ. ΤΣΑΚΝΑΚΗ Δημήτριο

Με τον Γενικό Αστυνομικό Δ/ντή Κεντρικής Μακεδονίας 
Υποστράτηγο κ. ΧΟΝΔΡΟ Βάϊο

Με τον Γενικό Αστυνομικό Δ/ντή Θεσσαλονίκης
Υποστράτηγο κ. ΚΟΥΚΙΟ Τρύφων

Ώρα 12.00΄έγινε συνάντηση με τον Γενικό 
Αστυνομικό Δ/ντή Κεντρικής Μακεδονίας 
Υποστράτηγο κ. ΧΟΝΔΡΟ Βάϊο. 
Ώρα 13.00 έγινε συνάντηση με τον 
Γενικό Αστυνομικό Δ/ντή Θεσσαλονίκης 
Υποστράτηγο κ. ΚΟΥΚΙΟ Τρύφων.
Οι συναντήσεις, έγιναν σε άριστο κλίμα 
και το προεδρείο της Τοπικής Διοίκησης 
I.P.A. Θεσσαλονίκης, είχε την ευκαιρία και 
άνεση χρόνου, να δραστηριότητες που 
αναπτύσσει, και να ενημερωθεί από την 
ηγεσία για διάφορα ζητήματα αστυνομικής 
φύσεως.
Η ηγεσία της Αστυνομίας στην 
Θεσσαλονίκη, αναγνωρίζει το σπουδαίο 
έργο που επιτελεί η I.P.A. Θεσσαλονίκης 
και υποσχέθηκε στήριξη όπου αυτό είναι 
εφικτό, στα υπηρεσιακά πάντα πλαίσια.
SERVO PER AMIKECO
(Υπηρετώ διά της φιλίας)
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας                    
Ο Γ. Γραμματέας ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
Βασίλειος
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ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ I.P.A. ΠΕΛΛΑΣ
Στις 11-06-2013 πραγματοποιήθηκαν αρχαιρεσίες 
στην Τοπική Διοίκηση I.P.A. Πέλλας για την εκλογή νέου 
Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής.
Στις 14-06-2013 συνήλθε το Δ.Σ. και συγκροτήθηκε σε 
σώμα ως κατωτέρω:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                        
1. Πρόεδρος: ΜΠΑΤΣΙΟΣ Ιωάννης
2. Α΄ Αντιπρόεδρος: ΣΙΒΕΝΑΣ Ιωάννης
3. Β΄ Αντιπρόεδρος: ΠΑΥΛΙΔΗΣ Ευστάθιος
4. Γ΄ Αντιπρόεδρος: ΝΟΥΣΚΑΣ Καλλίνικος
5. Γεν. Γραμματέας: ΚΟΥΡΣΑΡΑΚΟΣ Βασίλειος
6. Αναπλ. Γεν. Γραμματέας: ΧΡΗΣΤΟΥ Αναστάσιος 
7. Ταμίας: ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ Βασίλειος
8. Αναπλ. Ταμίας: ΣΕΛΚΟΥ Ειρήνη
9. Αρμ. Δημοσίων Σχέσεων: ΓΑΡΤΣΙΩΝΗΣ Παναγιώτης

ΜΠΑΤΣΙΟΣ Ιωάννης - Πρόεδρος

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. Πρόεδρος: ΠΑΡΜΑΤΑΣ Γεώργιος
2. Μέλος: ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος
3. Μέλος: ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ Χρήστος

ΜΗΝΥΜΑ: Η Τοπική Διοίκηση I.P.A. Θεσσαλονίκης, συγχαίρει θερμά όλους τους εκλεγέντες και τους 
εύχεται να έχουν υγεία και δύναμη, ώστε να ανταποκριθούν στις προσδοκίες των μελών τους. 
Η Τοπική Διοίκηση Θεσσαλονίκης, διαβεβαιώνει ότι θα είναι πάντα δίπλα σας, για να υποστηρίζει όλες 
τις δράσεις σας.
Ο Πρόεδρος   ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας                                       Ο Γ. Γραμματέας   ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ  Ι.Ρ.Α.  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Με ιδιαίτερη χαρά η Τοπική Διοίκηση I.P.A. Θεσσαλονίκης, υποδέχτηκε στις 10-07-2013 στην Θεσσαλονίκη, 
τον π. Πρόεδρο του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος κ. ΚΟΝΤΑΚΟ Χρήστο και τον Πρόεδρο της I.P.A. 
Ιωαννίνων κ. ΚΙΤΣΙΟ Κων/νο με τον γιό του Νικόλαο, οι οποίοι επισκέφτηκαν την Θεσσαλονίκη.
Από την Τοπική Διοίκηση I.P.A. Θεσσαλονίκης, στην συνάντηση συμμετείχαν ο Πρόεδρος κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ 
Ηλίας, ο Γ. Γραμματέας κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος, ο Αντιπρόεδρος κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ 
Χριστόδουλος και ο Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Δημήτριος. Είχαμε δε την ευκαιρία 
όλοι μαζί να ανταλλάξουμε απόψεις για όλα τα θέματα της I.P.A. και της Αστυνομικής οικογένειας 
γενικότερα.
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HMEΡΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
Στις 30/06/2013 και ώρα 10:00, στον Ιερό Ναό του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά στην Θεσσαλονίκη, 
τελέστηκε δοξολογία και δέηση υπέρ των Αποστράτων Αστυνομικών. 
Από τον Αστυνόμο Α΄ κ. Παρασκευά Αντώνιο, διαβάστηκε η ημερήσια διαταγή του κ. Αρχηγού 
Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ στην συνέχεια απεύθυναν χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών 
εν αποστρατεία Νομού Θεσσαλονίκης κ. Αναστασιάδης Γεώργιος και ο Πρόεδρος του Συνδέσμου 
Αποστράτων Αξιωματικών Αστυνομίας Νομού Θεσσαλονίκης κ. Αντωνίου Παύλος. Παρέστησαν ο Γενικός 
Επιθεωρητής Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδας Αντιστράτηγος Τσακνάκης Δημήτριος, ο Γενικός Αστυνομικός 
Διευθυντής Θεσσαλονίκης Υποστράτηγος κ. Κούκιος Τρύφων,  αντιπροσωπείες συναδέλφων από όλες 
τις Διευθύνσεις της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, πολιτικοί υπάλληλοι και πλήθος 
απόστρατων συναδέλφων μας.

Την Τοπική Διοίκηση I.P.A. Θεσσαλονίκης, εκπροσώπησαν: O Πρόεδρος της I.P.A. Νομού Θεσσαλονίκης κ. 
Βασιλάκης Ηλίας, ο Γ. Γραμματέας της I.P.A. Νομού Θεσσαλονίκης, Ταμίας του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος 
I.P.A. και Γ. Γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών ε.α. Νομού Θεσσαλονίκης κ. Γιαννακόπουλος Βασίλειος 
και ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της I.P.A. Θεσσαλονίκης κ. Μπουραζάνας Δημήτριος.
Συγχαρητήρια ανήκουν  στους υπευθύνους του Γραφείου Δημοσίων σχέσεων της Γεν. Αστυν. Δ/
νσης Θεσσαλονίκης, για τη όλη οργάνωση της εκδηλώσεως, η οποία - όπως πάντα - ήταν άψογη και 
εντυπωσιακή.

ΑΡΧΑΙΩΝ ΡΗΤΑ:
Ο Διογένης ζητούσε ελεημοσύνη από ένα άγαλμα. Όταν τον ρώτησαν γιατί κάνει κάτι τέτοιο 
απάντησε: - Εξασκούμαι στο να μην απογοητεύομαι από την αναισθησία των ανθρώπων. 

Γεώργιος
Αναστασιάδης

Παύλος
Αντωνίου

Τ. Κούκιος – Γ. Αναστασιάδης – 
Δ. Τσακνάκης
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ   I.P.A.  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΔΡΑΣΗ- RAFTING ΤΗΣ 
ΤΔ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΑΡΑΧΘΟ
Ημερήσια απόδραση rafting  στον ποταμό Άραχθο πραγματοποίησε η Τ.Δ Ιωαννίνων την Κυριακή
9 - 6 - 2013 με συμμετοχή αρκετών μελών και φίλων της I.P.A .
Με ευνοϊκές καιρικές συνθήκες την 10.00 το πρωί της Κυριακής επιβιβαστήκαμε στα  λεωφορεία της 

εταιρίας και έπειτα από διαδρομή 
45 περίπου λεπτών φτάσαμε στην 
γέφυρα της Πολιτσάς .
Εκεί αφού παραλάβαμε τον ειδικό 
εξοπλισμό, στολή, κράνος και κουπί 
μετά τις χρήσιμες οδηγίες που 
μας δόθηκαν από τους έμπειρους 
και πιστοποιημένους οδηγούς 
επιβιβαστήκαμε στις βάρκες 
ακολουθώντας την ροή του Αράχθου 
,του καλύτερου στην Ελλάδα 
ποταμού για rafting . Περάσαμε το 
μεγαλειώδες Φαράγγι μέσα από 
δύσκολα και απροσπέλαστα με άλλο 
μέσο περάσματα άγριας ομορφιάς  
εκτοξεύοντας την αδρεναλίνη μας στα 

ύψη ,ήπιαμε  νερό απευθείας από τις πηγές που αναβλύζουν κυριολεκτικά μέσα από τα βράχια και κάναμε 
μπάνιο στα κρυστάλλινα νερά του καταρράκτη της Γλύφκης, ζώντας  μια από τις συναρπαστικότερες 
εμπειρίες. Τo φινάλε δόθηκε μετά από 2,5 περίπου ώρες απολαυστικής διαδρομής όπου καταλήξαμε 

στο ιστορικό Γεφύρι της Πλάκας, το 
μεγαλύτερο μονότοξο γεφύρι στα 
Βαλκάνια. Εκεί αφού παραδώσαμε 
τον ειδικό εξοπλισμό , υπό τους ήχους 
παραδοσιακής Ηπειρώτικης μουσικής 
συνεχίσαμε με  raking (από την ρακή 
ή τσίπουρο) κλείνοντας ευχάριστα 
την ημερήσια απόδρασή μας. Στο 
αυτό σημείο μάλιστα, στα πλαίσια της 
φιλοξενίας και του servo per amikeco 
προσφέραμε το έμβλημα της Ι.Ρ.Α στον 
Αυστριακό συνάδελφο Stefan ο οποίος 
μας συνόδευε και έμεινε κατάπληκτος 
από την απολαυστική και συνάμα 
πρωτόγνωρη αυτή εμπειρία .
Κλείνοντας θέλω να ευχαριστήσω 
τους συμμετέχοντες για την άψογη 

συμπεριφορά τους καθώς και την εταιρία Alpine Zone για τον επαγγελματισμό ,την άρτια διοργάνωση  
και για την χωρίς υπερβολή μοναδική εμπειρία ζωής που με ασφάλεια μας παρείχε. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΤΣΙΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Δ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ I.P.A. ΧΙΟΥ
ΘΕΜΑ: Καθαρισμό – ευπρεπισμό του άλσους της πρώην 
Χωροφυλακής Χίος – Παναγία Βοήθεια.
Η Τ.Δ. Χίου, κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ., την 03/02/2013 προέβη στον καθαρισμό – ευπρεπισμό 
του άλσους της  πρώην Ελληνικής  Χωροφυλακής στην περιοχή της Παναγίας Βοήθειας, έναντι του Ιερού 
Ναού Αγίου ΑΡΤΕΜΙΟΥ. Η συνάντηση έγινε στο προαύλιο του Ι.Ν. στην οποία έδωσαν παρόν μέλη της 
Δ.Ε.Α.  Τ.Δ. Χίου, καθώς και φίλοι συνταξιούχοι αστυνομικοί και φίλοι της ΕΛ.ΑΣ. γενικά. Μετά το πέρας 
της εργασίας, προσφέρθηκε καφές με κέρασμα στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας Αγ. ΑΡΤΕΜΙΟΥ.
Στο σημείο αναρτήθηκε νέα ταμπέλα, δωρεά της Τ.Δ. Χιου, προς υπενθύμιση των νεοτέρων.
SERVO PER AMIKECO   -   Για το Δ.Σ. 
O Πρόεδρος    ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Ευστράτιος                        Ο  Γ. Γραμματέας    ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ Ζαφείριος

H HMEΡΑ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΧΙΟ
Την Κυριακή 30/06/2013, μετα πάσης μεγαλοπρέπειας και εκκλησιαστικής 
λαμπρότητας, στον Ιερό Ναό Αγίου ΑΡΤΕΜΙΟΥ Χίου, γιορτάσθηκε η καθιερωμένη 
ποια με Νόμο του κράτους <<Ημέρα Τιμής των Αποστράτων της Ελληνικής 
Αστυνομίας>>.
Πραγματοποιήθηκε Θεία Λειτουργία με αρτοκλασία και περί ώρα 10:15 Δοξολογία. 
Την Ημερήσια Διάταξη του Αρχηγούς της Ελληνικής Αστυνομίας διάβασε ο Υ/Α 
ΓΕΟΜΕΛΟΣ Απόστολος.  Χαιρετισμό απεύθυνε και ο πρόεδρος του Συλλόγου 
Συνταξιούχων Χίου της ΕΛ.ΑΣ.  ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Χρυσόστομος. Μετά το πέρας 
της Δοξολογίας προσφέρθηκε κέρασμα στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας 
του ΑγίουΑρτεμίου. Ευχόμαστε σε όλους του συναδέλφους συνταξιούχους,
Χρόνια Πολλά, υγεία και θα είμαστε πάντα κοντά τους. Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. 
της Τ.Δ.Χίου.
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ I.P.A. ΑΧΑΪΑΣ
Πάτρα  2 Ιουλίου 2013    -   Αριθ.πρωτ.: 41/2013
ΘΕΜΑ:  « 2ο Τουρνουά Ποδοσφαίρου 7χ7  IPA 2013»  
Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 2ο Τουρνουά ποδοσφαίρου 7χ7 IPA, Τ.Δ. ΑΧΑΙΑΣ, που πλέον έχει 
γίνει θεσμός.
Έπειτα από τέσσερις μήνες αγωνιστικής δράσης που περιελάμβανε εννέα αγωνιστικές και νοκ άουτ 
παιχνίδια στην προημιτελική και ημιτελική φάση ,δηλαδή συνολικά πενήντα ποδοσφαιρικούς αγώνες 
, φτάσαμε στον μεγάλο τελικό που διεξήχθη την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013 μεταξύ των ομάδων : 
Γρ. δυνάμεων Ετοιμότητας  – Τμήμα Τροχαίας Πατρών. Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι συμμετείχαν δέκα 
ομάδες- υπηρεσίες της Α.Δ. Αχαΐας και συνολικά 130 αθλητές-αστυνομικοί.
Πρωταθλήτρια ομάδα αναδείχτηκε η ομάδα του Γρ. Δυνάμεων Ετοιμότητας με σκορ στην κανονική 
διάρκεια του αγώνα 5 – 2. Τον τελικό ακολούθησαν οι απονομές όπου εκτός των δυο φιναλίστ ομάδων , 
βραβεύτηκαν ο πρώτος σκόρερ που για δεύτερη συνεχή χρόνια αναδείχτηκε ο Σπύρος ΜΑΚΡΥΠΟΔΗΣ, 
ο Νικόλαος ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ της ομάδος του Α.Τ. Καλαβρύτων ως ο μεγαλύτερος σε ηλικία συμμετέχων , τα 
μέλη της επιτροπής διεξαγωγής του τουρνουά κ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος και ΜΑΛΦΑΣ Σπύρος 
, και το Παράρτημα Πάτρας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού που κάλυψε το σύνολο του τουρνουά 
με ειδικά εκπαιδευμένη ομάδα Σαμαρειτών. Παράλληλα με τον τελικό πραγματοποιήθηκε εκδήλωση 
δημιουργικής απασχόλησης των μικρών μας φιλών με κλόουν και πολύ παιχνίδι. Μετά το πέρας 
ακλούθησε δεξίωση για όλους, αθλητές και θεατές που βρεθήκαν στο γήπεδο.
Αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε από καρδίας όλους τους συμμετέχοντες ως αθλητές 
και ως θεατές , τα μέλη της επιτροπής διεξαγωγής , την διοίκηση και το προσωπικό των αθλητικών 
εγκαταστάσεων της Νίκης Προαστίου, τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό συνολικά και έναν-έναν τους 
εθελοντές Σαμαρείτες ξεχωριστά, τον Αντιπρόεδρο του Ε.Τ. κ. ΜΑΡΟΥΝΤΑ Νικόλαο που εκπροσώπησε 
το Εθνικό μας τμήμα, την Ιατρό ΧΑΛΙΜΟΥ Ιωάννα καθώς και τα καταστήματα «Αρτοποιήματα» και 
«Αχαϊκό Χωριάτικο» για την προσφορά τους για την πραγματοποίηση της δεξίωσης.
Με εκτίμηση  ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος    ΦΩΤΟΓΛΟΥ Σπυρίδων                              Ο Γ. Γραμματέας    ΧΑΛΙΜΟΣ Κων/νος
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
I.P.A.    ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Δελτίο  τύπου
Την Δευτέρα 3/6/2013, σύσσωμο το συμβούλιο 
της Τοπική μας επισκέφτηκε στο γραφείο του, τον 
Αστυνομικό Διευθυντή Μαγνησίας κ. ΤΑΜΒΑΚΗ 
Γεώργιο και του ευχήθηκε καλή επιτυχία στο έργο 
του, μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, κατά τις 
τελευταίες κρίσεις της Ελληνικής Αστυνομίας και του 
δόθηκε αναμνηστικό δώρο ως ενθύμιο.
Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και χαρά για εμάς, το γεγονός 
ότι ο Αστυνομικός Διευθυντής είναι και αντιπρόεδρος 
της τοπικής μας. 

Δελτίο  τύπου
Την Παρασκευή 14/6/2013, τελευταία ημέρα των 
σχολείων, η Τοπική μας είχε την ιδιαίτερη τιμή 
να φιλοξενηθεί από το 1ο Ειδικό Σχολείο Βόλου 
«Οι Κένταυροι» και μαζί με τους ελέγχους και την 
αξιολόγηση των μαθητών, δόθηκαν από εμάς τα 
βραβεία για την συμμετοχή τους, στον Πανελλήνιο 
Διαγωνισμό Ζωγραφικής, που διοργανώθηκε αρχές 
Νοεμβρίου για το νέο ημερολόγιο (2013), από το Εθνικό 
Τμήμα με την συμμετοχή των Τοπικών Διοικήσεων, 
με θέμα «Η Αστυνομία με τα μάτια των παιδιών». Η 
παρουσία μας εκεί και η γνωριμία μας με τα παιδιά 
αυτά με τις ιδιαίτερες ικανότητες αποτέλεσαν πηγή 
δύναμης και μαθήματα ζωής για καθένα από εμάς. Άξιοι 
συγχαρητηρίων οι δάσκαλοι των παιδιών αυτών για το 
έργο που επιτελούν. 

Δελτίο  τύπου
Η I.P.A. Μαγνησίας είχε την χαρά και την τιμή, χθες (2-8-
2013) να φιλοξενήσει την I.P.A. Καρδίτσας σ’ έναν αγώνα 
μπάσκετ, που διεξήχθη στο κλειστό αθλητικό κέντρο 
«ΒΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ».
Νικητές και ηττημένοι δεν υπήρχαν, καθώς ο αγώνας 
έγινε προς τιμήν του συλλόγου «ΦΛΟΓΑ» ( σύλλογος 
γονιών παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια) . Τα 
έσοδα που συγκεντρώθηκαν δόθηκαν στη πρόεδρο 
του συλλόγου. Ο πρόεδρος του Εθνικού Τμήματος κ. 
ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ Ιωάννης χαιρέτησε την προσπάθειά 
μας με την παρουσία του. Μας τίμησαν επίσης με 
την παρουσία τους και οι Αστυνομικοί Διευθυντές κ. 
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Βασίλειος και κ. ΤΟΛΙΑΣ Ιωάννης. 
Ευχαριστούμε θερμά τον σύλλογο «ΦΛΟΓΑ» για την  
ευκαιρία που μας  έδωσε να βοηθήσουμε και εμείς στην υπέροχη προσπάθειά τους.
Τέλος να ευχαριστήσουμε τους συναδέλφους που αγωνιστήκανε, καθώς  και όλους όσους συνεισέφεραν.
Ο  Πρόεδρος    ΚΑΡΚΑΛΗΣ Στέφανος                                        Ο Γραμματέας    ΠΑΓΩΝΗΣ Κων/νος
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ΟΜΑΔΑ ΜΠΑΣΚΕΤ I.P.A.  Τ.Δ. 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Με μεγάλη επιτυχία, διεξήχθη ο πρώτος φιλικός αγώνας μπάσκετ της νεοσύστατης ομάδας της IPA 
Θεσσαλονίκης. Ο αγώνας με "αντίπαλο" την ομάδα της Α.Δ. Πέλλας, διεξήχθη στις 09-06-2013 στην 
Έδεσσα. Η ομάδα της I.P.A. Θεσσαλονίκης, ήταν η νικήτρια με σκορ 71-46.
Με την ομάδα της IPA Θεσσαλονίκης, αγωνίστηκαν οι: ΛΟΥΛΟΥΔΙΑΔΗΣ 7 - ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ 2 - 
ΤΟΥΒΕΝΤΣΙΔΗΣ 8 - ΒΕΡΡΑΣ 6 - ΚΟΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 1 - ΤΣΑΒΛΙΔΗΣ 1 - ΚΟΥΡΟΥΤΖΙΔΗΣ 8 - ΤΣΙΑΤΣΟΣ 12 
- ΤΟΥΡΟΥΤΟΥΤΟΥΔΗΣ 8 - ΓΕΩΡΓΙΟΥ 5 - ΤΣΙΤΣΙΝΑΚΗΣ 7 - ΚΟΥΡΕΛΑΣ 6 - ΦΕΤΚΟΣ. Απουσίαζαν: Στο 
εξωτερικό για προσωπικούς λόγους ο ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ, για υπηρεσιακούς λόγους οι ΧΥΤΟΠΟΥΛΟΣ, 
ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ, ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ, ΖΑΧΑΡΙΟΓΛΟΥ και ΚΑΚΑΚΗΣ ενώ για λόγους υγείας (και του ευχόμαστε 
περαστικά) ο ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ. 
Προπονητής: ΚΑΝΕΛΛΗΣ Διαμαντής. Γενικός Αρχηγός: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Χριστόδουλος
Την ομάδα συνόδευε ο Γεν. Γραμματέας IPA Θεσσαλονίκης και Ταμίας του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος 
IPA κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος. 
Ευχαριστούμε θερμά την Τ.Δ. IPA Πέλλας για την εξαιρετική υποδοχή και φιλοξενία.



- 20 -

Αγώνας μπάσκετ: ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΘΑΚΗΣ - 
IPA ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Στα πλαίσια των εκδηλώσεων της Παγκόσμιας ημέρας (26-ης 
Ιουνίου) κατά των ναρκωτικών, πραγματοποιήθηκε σπουδαίος 
φιλικός αγώνας μπάσκετ μεταξύ των ομάδων της Θ/Κ ΙΘΑΚΗΣ 
και της I.P.A. Θεσσαλονίκης, στις 02-07-2013 και ώρα 18.30 στο 
κλειστό αθλητικό κέντρο Σίνδου Θεσσαλονίκης. Η ομάδα της 
I.P.A. Θεσσαλονίκης, ήταν η νικήτρια με σκορ 83-77.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, ο Διευθυντής 
της Δίωξης Ναρκωτικών Α/Δ κ. ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΑΣ Δημήτριος, 
ο προσωπάρχης της ΓΑΔΘ  Α/Υ κ. ΔΟΥΒΑΛΗΣ Κων/νος, ο 
Διοικητής του Α.Τ. Σίνδου κ.ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Αντώνιος, ο Α/Υ 
της ΔΑΕΘ κ. ΔΟΥΒΑΛΗΣ Γεώργιος, ο Διοικητής Τ.Α. Ασφαλείας 
ΔΑΚΑΘ κ. ΚΑΡΑΚΟΝΤΙΝΟΣ Στράτος, ο Υποδιοικητής ΟΠΚΕ 
κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Αλέξανδρος, ο Πρόεδρος της Λέσχης 
Αστυνομικών Θεσσαλονίκης και περιφερειακός σύμβουλος 
κ. ΦΕΣΤΕΡΙΔΗΣ Γεώργιος, πολλοί συνάδελφοι και πλήθος 
κόσμου.
Χαιρετισμό απέυθηναν οι: Υπεύθυνη Τμήματος Εκπαίδευσης 

Ιθάκης κ. ΚΑΤΣΙΩΚΑΛΗ Όλγα, ο εντεταλμένος σύμβουλος αθλητισμού του Δήμου Δέλτα κ. 
ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗΣ Δημήτριος, ο Πρόεδρος I.P.A. Νομού Θεσσαλονίκης κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας, ο Πρόεδρος 
της Λέσχης Αστυνομικών Θεσσαλονίκης κ. ΦΕΣΤΕΡΙΔΗΣ Γεώργιος, ο Αρχιμανδρίτης Ιεράς Μητροπόλεως 
Σταυρουπόλεως-Νεαπόλεως κ. ΛΟΥΚΑΤΑΡΗΣ Αθηναγόρας και ο Πρόεδρος Ε.ΚΑ.Σ.Θ. κ. ΛΟΡΤΟΣ 
Σάββας. Μήνυμα απέστειλε ο Υπουργός Μακεδονίας-Θράκης κ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ Θεόδωρος. Ιδιαίτερη τιμή 
για την Ένωσή μας, αποτέλεσε η συμμετοχή του π. Προέδρου του Ελληνικού Εθνικού τμήματος I.P.A. κ. 
ΚΟΝΤΑΚΟΥ Χρήστου, στον οποίο αποδόθηκε το λαβαράκι της ομάδας μας. 

H ομάδα μπάσκετ της
I.P.A. Θεσσαλονίκης
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Την Τοπική Διοίκηση Θεσσαλονίκης της Διεθνούς 
Ένωσης Αστυνομικών (I.P.A.) εκπροσώπησαν
ο Πρόεδρος κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας,
ο Γεν. Γραμματέας κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
Βασίλειος,
ο Αναπλ. Γεν. Γραμματέας κ. ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΑΣ 
Δημήτριος,
ο Α΄Αντιπρόεδρος κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ 
Χριστόδουλος,
ο Αναπλ. Ταμίας κ. ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ Ιωάννης
και ο Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων
κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Δημήτριος.

Επάνω: Ο αρχηγός της ομάδας κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Χριστόδουλος  (αριστερά) ενώ, προσφέρει το 
λάβαρο της ομάδας ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ στον π. Πρόεδρο του Εθνικού Τμήματος I.P.A. κ. ΚΟΝΤΑΚΟ 
Χρήστο. 

Ευχαριστούμε θερμά τον Διαιτητή του αγώνα κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ Ιωάννη και την Γραμματεία 
του αγώνα κ. ΚΟΥΛΕΛΗ Δήμητρα. 
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ΔΙΕΘΝΗΣ  ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΟΠΙΚΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗ  Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

International  Police  Association

Γυμναστήριο  Αστυνομικού  Μεγάρου  Ηρακλείου
Την  11/06/2013 ο Αναπληρωτής Ταμίας του Δ.Σ. του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος και Πρόεδρος της  Τοπικής 
Διοίκηση Ηρακλείου της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών κ. Μανόλης Ζαχαριουδάκης, παρουσία και των Κων/νου 
Μπαρκάτσα Γενικού Γραμματέα της Τ.Δ./Ι.Ρ.Α. Ηρακλείου, Εμμανουήλ Καλαιτζάκη Α΄ Αντιπροέδρου της Τ.Δ./Ι.Ρ.Α. 
Ηρακλείου, Ευτυχίας Φλουρή Β Αντιπροέδρου της Τ.Δ./Ι.Ρ.Α. Ηρακλείου,  παρέδωσαν  στον Πρόεδρο της Ένωσης 
Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν Ηρακλείου κ. Θανάση Μπαλαμούτη και στο Ταμία αυτής κ. Χρήστο Αναμουρλού, 
επιταγή του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος, με το χρηματικό ποσό 
των 500,00€ ως ελάχιστη συμμετοχή της Ένωσης μας  στην προσπάθεια για τη λειτουργία του Γυμναστηρίου 
στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου. Το Γυμναστήριο θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες όλων των Αστυνομικών που 
υπηρετούν στην Αστυνομική Δ/νση Ηρακλείου.  Επίσης η Τοπική Διοίκηση Ηρακλείου το τελευταίο εξάμηνο έχει 
χρηματοδοτήσει για τη συμμετοχή τους στο εργασιακό πρωτάθλημα του Ν. Ηρακλείου και τις δύο ομάδες της Α.Δ. 
Ηρακλείου με το ποσό των 300€ συνολικά. 
Ευχόμαστε καλή επιτυχία στην προσπάθεια της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν Ηρακλείου γα τη λειτουργία 
του Γυμναστηρίου. 
Επίσης οφείλουμε ένα ακόμα ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ στους Αστυνομικούς της περιόδου της δεκαετίας 1995-2005 που με τον 
αγώνα τους, τις προτάσεις τους, την προσπάθεια τους, κατάφεραν και σήμερα υπάρχει στη πόλη μας το Αστυνομικό 
Μέγαρο που διαθέτει παιδικό σταθμό (μοναδικό στην Ελλάδα), Γυμναστήριο, Σκοπευτήριο κ.λ.π. και δεν θα πρέπει 
να το ξεχνάμε. 
Η Τοπική Διοίκηση της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών Ν. Ηρακλείου έχει δηλώσει  και  δηλώνει εκ νέου ότι  θα 
είναι πλάι – μαζί –ενεργός συμπαραστάτης  σε όλες τις συνδικαλιστικές Ενώσεις των Αστυνομικών και θα διεκδικεί 
μαζί τους κάθε δίκαιο αίτημα που θα αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής και τις συνθήκες εργασίας των Αστυνομικών, 
γιατί ο αγώνας για καλύτερες συνθήκες ζωής - εργασίας είναι ζήτημα πολιτισμού, άρα μας ενδιαφέρει. 

Την  Ι.Ρ.Α.  /Τ.Δ. Ηρακλείου επισκέφτηκε ο συνάδελφος 
από την Πολωνία κ. Radosław Dyś μαζί με την σύζυγό 
του κ. Ewelina Dyś. Ο συνάδελφος ευρισκόμενος σε 
διακοπές, μας αναζήτησε και μας επισκέφθηκε στα 
γραφεία μας στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, 
κομίζοντας μας δώρα και την ειλικρινή φιλία του. Από 
την πλευρά μας ανταποδώσαμε τα δώρα και συζητήσαμε 
θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Δεν παραλείψαμε 
να ευχαριστήσουμε, άλλη μια φορά, για την άψογη 
φιλοξενία, την εγκαρδιότητα και την αγάπη που έτυχε η  
αποστολή του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος από
τους συναδέλφους Αστυνομικούς της πόλης του 
Bygdoszcz,  κατά τη διάρκεια της επίσκεψης της στην 
Πολωνία, στις εργασίες  του 20ου Εθνικού Συνεδρίου 
τους. Ανανεώσαμε το ραντεβού μας για την Πέμπτη το βράδυ που θα περιλαμβάνει επίσκεψη του ιστορικού 
κέντρου της πόλης του Ηρακλείου και θα καταλήξει με ρακί και κρητικούς μεζέδες.
Για την Τοπική Διοίκηση Ι.Ρ.Α. Ηρακλείου 
Ο Πρόεδρος    Μανόλης Ζαχαριουδάκης                                 Ο Γ. Γραμματέας    Κων/νος Μπαρκάτσας 
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ  I.P.A. ΔΡΑΜΑΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ       Δράμα 8 Ιουλίου 2013
«Τουρνουά Μπάσκετ Αστυνομικών της Α.Δ. Δράμας προς τιμήν του αδικοχαμένου 
συναδέλφου μας ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ»
Η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών/Τ.Δ.Δράμας (I.P.A.), σε συνεργασία με  συνδικαλιστικά σωματεία του 
Νομού (Αστυνομικών Υπαλλήλων, Συνοριακών Φυλάκων, Απόστρατων Αστυνομικών) και την Ένωση 
Αξ/κών Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης,  διοργάνωσαν το απόγευμα της Τετάρτης 3 Ιουλίου 2013 στο 
κλειστό γήπεδο ΄΄Κραχτίδη΄΄, Τουρνουά Μπάσκετ 3Χ3 με τη συμμετοχή Αστυνομικών της Α.Δ. Δράμας, 
με σκοπό να τιμήσουν τη μνήμη του αδικοχαμένου συναδέλφου «ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Γεώργιου»,
ο οποίος την 17-6-2013 στο Δίστομο Βοιωτίας, τραυματίστηκε θανάσιμα, κατά την εκτέλεση της 
υπηρεσίας του, από τα πυρά αδίστακτων κακοποιών, αλλά και να στηρίξουν οικονομικά την οικογένειά 
του. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Αστυνομικός Υποδ/ντής κ. ΣΕΡΤΗΣ Αθανάσιος, 
Αναπληρωτής Δ/ντού της Α.Δ. Δράμας, όλοι οι Διοικητές των Αστυνομικών Υπηρεσιών, οι Πρόεδροι 
και οι εκπρόσωποι των Συνδικαλιστικών Σωματείων του Νομού, καθώς και πλήθος συναδέλφων και 
πολιτών.

  
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε μέσα σε κλίμα συναδελφικής αλληλεγγύης, τιμώντας ως πραγματικό 
ΗΡΩΑ τον αδικοχαμένο συνάδελφό μας που θυσιάστηκε στο βωμό του υπηρεσιακού καθήκοντος, για 
την προστασία της ζωής και της ασφάλειας των πολιτών.
Στην εκδήλωση συμμετείχαν συνολικά δώδεκα (12) ομάδες από όλες τις Υπηρεσίες της Α.Δ. Δράμας, ενώ 
για την ιστορία νικήτρια του τουρνουά ήταν η ομάδα της Ο.Π.Κ.Ε. όπου στον τελικό νίκησε την ομάδα 
του Τ.Α. Δράμας με σκορ 15 – 12. Επίσης, στον διαγωνισμό τριπόντων νικητής ήταν ο συνάδελφος 
Ανθ. ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ Αντώνιος από την Υ.Φ.Ε.Κ.Κ.Α. Παρανεστίου, με 6 στα 10 τρίποντα.
 Συγκινητική ήταν για μια ακόμη φορά η προσπάθεια και η συνεισφορά των εν ενεργεία και εν 
αποστρατεία συναδέλφων του Νομού Δράμας, αλλά και μεγάλου αριθμού πολιτών και συλλόγων 
της πόλης μας, που ανταποκρίθηκαν και έσπευσαν να βοηθήσουν οικονομικά με κάθε τρόπο από το 
υστέρημά τους και να μαζευτεί έτσι ένα αξιοσέβαστο χρηματικό ποσό, το οποίο μαζί με ένα αναμνηστικό, 
θα δοθούν στην οικογένεια, τη σύζυγο και τα τρία ανήλικα παιδιά του αποβιώσαντος, εκ των οποίων το 
τρίτο νεογέννητο.   
SERVO PER AMIKECO     Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος    ΣΚΑΡΛΙΟΣ Μηνάς                                       Ο Γ. Γραμματέας    ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Γεώργιος
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. IPA ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ (Ι.Ρ.Α.) Τ.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Αριθ. Πρωτ.: 038-2013        Θεσσαλονίκη 12 Ιουλίου 2013
ΠΡΟΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ I.P.A.: 1) ΛΕΥΚΑΔΑΣ,  2) ΠΡΕΒΕΖΑΣ, XIOY, 4) ΣΑΜΟΥ,  5) ΤΡΙΚΑΛΩΝ.
ΚΟΙΝ: ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΧΩΡΑΣ
ΘΕΜΑ: "Ευχαριστήρια επιστολή".
Συνάδελφοι – Αγαπητοί φίλοι.
Η Τοπική Διοίκηση I.P.A. Θεσσαλονίκης, αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει δημόσια τις Τοπικές Διοικήσεις 
ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΧΙΟΥ-ΣΑΜΟΥ και ιδιαίτερα τους Προέδρους αυτών, καθώς και τον Αντιπρόεδρο 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ, αλλά και πλήθος εκπροσώπων Τοπικών Διοικήσεων, για τους κάτωθι λόγους:
1) κ. ΛΙΒΙΤΣΑΝΟ Νικόλαο – Πρόεδρο IPA Λευκάδας, για την εξαιρετική υποδοχή, διαμονή και λοιπές διευκολύνσεις 
προς την Τοπική μας, από τον ίδιο και όλο το Δ.Σ. της Τοπικής Λευκάδας. 
2) κ. ΚΙΤΣΙΟ Σοφοκλή – Πρόεδρο IPA Πρέβεζας, για την εξαιρετική υποδοχή και φιλοξενία που έτυχε η Τοπική μας, 
στις 16-6-2013 στην Πρέβεζα.
3)  κ. ΚΑΡΒΟΥΝΗ Ευστράτιο – Πρόεδρο IPA Χίου για την αποστολή σε μας, φωτογραφικού υλικού περίπου 500 
φωτογραφιών από τις εργασίες του Πανελληνίου Συνεδρίου στην Λευκάδα, το οποίο θα μας είναι εξαιρετικά 
χρήσιμο για την ιστοσελίδα μας, το περιοδικό μας και το αρχείο μας.
4) κ. ΑΒΡΑΜΙΔΗ Γεώργιο – Πρόεδρο IPA Σάμου, ο οποίος και με την ιδιότητα του επίτιμου μέλους μας, προσφέρει 
εξαιρετικές υπηρεσίες στην Τοπική μας και από τις εργασίες του Πανελληνίου Συνεδρίου της Λευκάδας, μας 
απέστειλε μεγάλο όγκο φωτογραφικού υλικού, για τις ανάγκες της Τοπικής μας.
5) κ. ΘΕΟΧΑΡΗ Κων/νο – Αντιπρόεδρο IPA Tρικάλων, για την δωρεά του σπουδαίου βιβλίου «ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ» 
εκδόσεως ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΠ. ΛΑΜΠΡΑΚΑΚΗ, το οποίο θα κοσμήσει την βιβλιοθήκη της Τοπικής μας.
6) Τις δεκάδες των εκπροσώπων Τοπικών Διοικήσεων, τα ονόματα των οποίων δεν αναφέρουμε προς αποφυγή να 
λησμονήσουμε κάποιον, για τα συμβολικά δώρα που πρόσφεραν στην αποστολή της Τοπικής μας, στο Πανελλήνιο 
Συνέδριο της Λευκάδας. 
Συνάδελφοι και φίλοι, σας ευχαριστούμε θερμά και ελπίζουμε στο μέλλον, να σας ανταποδώσουμε την φιλοξενία 
και την φιλία. 
Ο Πρόεδρος    ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας                                      Ο Γ. Γραμματέας    ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος

Καρπενήσι 09-08-2013
Η Τοπική Διοίκηση Ευρυτανίας, αισθάνεται βαθύτατα την υποχρέωση να 
ευχαριστήσει θερμά τον Πρόεδρο  Ηλία Βασιλάκη και τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου Ι.Ρ.Α. Θεσσαλονίκης για την ευγενική χορηγία αναμνηστικών 
επιτραπέζιων ρολογιών.
Πιστεύουμε ότι τέτοιες ενέργειες μεταξύ των Τ.Δ. επιβεβαιώνουν το πνεύμα και 
το όραμα  του ιδρυτή της Ι.Ρ.Α. Artthur TROOP  και συμβάλλουν στην εδραίωση 
σχέσεων φιλίας  και συνεργασίας μεταξύ των Τοπικών Διοικήσεων και κατ’ 
επέκταση μεταξύ των αστυνομικών.
Ευχόμαστε υγεία, χαρά και δημιουργικό πνεύμα  στα πλαίσια του SERVO PER 
AMIKECO, ως αρωγοί της   κοινής προσπάθειας  για να ανυψώσουμε την Ι.ΡΑ 
στο ψηλότερο σημείο του ιστού  των στόχων και ιδεών της Δ.Ε.Α, εκεί που  
άλλωστε  της αρμόζει.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο - Ο Πρόεδρος – ΠΑΤΛΙΑΣ Ανδρέας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Φίλες και φίλοι. Τώρα για θέματα που αφορούν τους συνταξιούχους συναδέλφους, μπορείτε να 
ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα της ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στο: 
www.apostratoithessalonikis.gr 
Υπεύθυνος της ιστοσελίδας είναι, ο Α΄ Αντιπρόεδρος της Ένωσης Αποστράτων Θεσσαλονίκης
κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας. 
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Αξιωματικοί  και  αξιωματούχοι
Με τον όρο αξία εννοούμε - πέραν των άλλων – την εσωτερική ποιότητα, την ικανότητα, 
την ανωτερότητα και την ηθική υπεροχή. Ο άνθρωπος που αξίζει, είναι άξιος, έχει αξίες, 
έχει προσόντα, είναι ικανός και αξιωμένος. Αξίωμα είναι το λειτούργημα, το υπούργημα, 
κοινώς, το πόστο που κάποιος κατέχει. Αυτός δε, που ασκεί κάποιο λειτούργημα, που 
φέρει κάποιο αξίωμα, λέγεται αξιωματούχος. Ο αξιωματούχος - βαθμούχος (ο κατέχων 
δηλαδή κάποιο αξίωμα-βαθμό), που φέρει στολή και ανήκει στις ένοπλες δυνάμεις ή 
στα σώματα ασφαλείας είναι αξιωματικός. Κοντολογίς, ο αξιωματικός – πέραν από τη 
διάκριση της στολής – είναι φορέας αξιών, αξιοτήτων, αξιοσύνης, ηθικού αναστήματος
και επάρκειας. Αξιωματικός είναι αυτός που αξίζει, ο καταξιωμένος. Έχουν, όμως, τα 

πράγματα έτσι στη σύγχρονη οργανωμένη κοινωνία μας ; Σίγουρα όχι. Απολύτως όχι.
Κάποτε ο πρώτος τη τάξει αξιωματούχος της αρχαίας Σπάρτης, ο βασιλιάς Αγησίλαος, έλεγε πως οι άνδρες (οι 
γυναίκες δεν είχαν ακόμα τότε καταξιωθεί ισότιμα στην ανδροκρατούμενη κοινωνία) τιμούν τις θέσεις και τα 
αξιώματα και όχι οι θέσεις τους άνδρες. Ένας άλλος Αθηναίος αξιωματούχος, ο στρατηγός και πολιτικός Αλκιβιάδης, 
ως καταστάλαγμα της εμπειρίας του, μας άφησε την εξής παρακαταθήκη : «Τα μεγαλεία στέκονται πάντοτε στην 
άκρη του γκρεμού. Το να κυβερνάς σημαίνει ότι πρέπει να προβλέπεις».
Είναι όμως αρκετό να έχει κάποιος προσόντα ; Και πάλι, σίγουρα όχι. Πολλοί ικανοί αξιωματούχοι αποδείχθηκαν 
βλαπτικότεροι των ανικάνων για την κοινωνία.
Αν κάποιος με τη δύναμη της γνώσης και της ευφυΐας φθάσει στον κόκκινο πλανήτη και στην ψυχή παραμένει 
ακόμα σε ημιάγρια - πρωτόγονη κατάσταση είναι ικανός ανίκανος. Κατά τον Άγγλο ποιητή Τέννυσον (1809 – 1892 ) 
η αξία των προσώπων δεν κρίνεται από τα προσόντα τους, αλλά από τη χρήση των προσόντων τους.
Τελικά, μια κοινωνία σαν τη σημερινή, όπου συστηματικά ιδέες και αξίες αποψιλώνονται, όπου ζει και βασιλεύει η 
αναξιοκρατία και η αξιοκρατία κατάντησε ουτοπική επιδίωξη, όπου αξιωματούχοι μεταμορφώνονται σε σκληροί 
επαγγελματίες και αξιωματικοί είναι όσοι φέρουν στολές και σιρίτια, ανεξάρτητα από το περιεχόμενο της ψυχής 
και του πνεύματος , τότε δεν μπορεί παρά να ολισθαίνει όλο και σε πιο χαμηλά επίπεδα κατάπτωσης. Ευτυχώς όμως 
οι ιδέες ποτέ δεν ξεπέφτουν, όπως κάποιοι επιτηδείως διατείνονται, επειδή τις ταυτίζουν αυθαίρετα  με πρόσωπα 
που δήθεν εμφορούνται απ΄ αυτές, συμπεριλαμβανομένων ίσως και των εαυτών τους. Και για να θυμηθούμε 
τον Κικέρωνα οι ιδέες είναι σαν τα καρφιά. Όσο περισσότερο χτυπιούνται από τους επιτήδειους τόσο βαθύτερα 
εισχωρούν.
Δεν είναι ιδεολόγοι αξιωματούχοι, οι γυρολόγοι ψευδεπίγραφων ιδεών και αξιών, όπως δεν είναι αξιωματικοί όλοι 
αυτοί που φορούν στολές, αυτοί που επαινούνται για ότι δεν έχουν, οι υπάκουοι και συμβατοί με το σύστημα, αλλά 
μόνον οι αξιωμένοι.
Και για να καταλήξουμε, ο Άγγλος πολιτικός Χάλιφαξ (1881-1959) έλεγε το εξής σοφό. Η αληθινή αξία είναι σαν 
το ποτάμι, όσο βαθύτερο είναι, τόσο λιγότερο θόρυβο κάνει. Όσοι, λοιπόν, σήμερα αγωνίζονται και παλεύουν 
για τη μεταμόρφωση της κοινωνίας μας, ας αναζητήσουν τα βαθιά ποτάμια. Ας αναζητήσουν αυτούς που δεν 
κάνουν θόρυβο, παρά μόνον τη δουλειά τους. Αυτούς που πάντα κάνουν με σοβαρότητα ό,τι πρέπει, χωρίς ποτέ 
να παίρνουν στα σοβαρά τον εαυτό τους. Οι άλλοι είναι για τα θελήματα, και τα μικρά της ζωής. Κάνουν δε πολύ 
θόρυβο,   σαν και τους τενεκέδες γιατί είναι άδειοι από περιεχόμενο,  ενώ φουσκώνουν σαν τον κούρκο από 
έπαρση και εξουσιαστική αλαζονεία. Ζούμε δυστυχώς, στην εποχή της ανεπάρκειας και της μετριότητας! Πρέπει 
να την ανατρέψουμε……. 
Ηλίας  Κ  Μάρκου  ε.α. Υποστράτηγος ΕΛ.ΑΣ.
iliaskmarkou@yahoo.gr

ΑΡΧΑΙΩΝ  ΑΝΕΚΔΟΤΑ
Ο Φωκίων διαφωνούσε συνήθως με όλους στα πολιτικά θέματα. Μια φορά όμως όταν 
μίλησε στην εκκλησία του δήμου, όλοι ασπάστηκαν τις ιδέες του. Απορημένος γύρισε 
προς τους φίλους του και τους ρώτησε: «Μήπως είπα σήμερα κάποια ανοησία, χωρίς 
να το καταλάβω;».
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ I.P.A. ΧΑΝΙΩΝ

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Με απόλυτη επιτυχία διεξήχθη η 4η Φιλική Συνάντηση 

Τοπικών Διοικήσεων Ι.Ρ.Α.  ΚΡΗΤΗΣ την οποία  διοργάνωσε η 

Τοπικής μας Διοίκηση την 09η Ιουνίου 2013 στα Χανιά..

Η Τ.Δ. Χανίων της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών,  ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ 

ΑΡΙΘ: 2/52/428                     Χανιά  29  Μαΐου 2013
                                   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
1. Με ιδιαίτερη χαρά το Διοικητικό συμβούλιο της 
Τοπικής Διοίκησης Ι.Ρ.Α. Χανίων καλωσόρισε  και  

έκανε γνωστή την παραδοσιακή ζεστή φιλοξενία 
της Κρήτης, στην 5μελή αποστολή μελών του 
Εθνικού Τμήματος  Ι.Ρ.Α. Πολωνίας στην 15ήμερη 
επίσκεψή τους από  29-04-2013 έως 13-05-2013 
στην πόλη των Χανίων. Ο Πρόεδρος  της Τοπικής 
μας Διοίκησης μαζί με το μέλος αυτής Τζανακάκη 
Εμμανουήλ, τους υποδέχτηκαν στον Αερολιμένα 
Χανίων και  φρόντισαν για την μεταφορά-
τακτοποίηση τους στο  ξενοδοχείο «ΙΟΛΙΔΑ***** 
στην Αγία Μαρίνα Χανίων. 
2. Η αποστολή αποτελούνταν από το μέλος του 
Δ.Σ. της Τοπικής Διοίκησης Ι.Ρ.Α. Bydgoszcz 
Πολωνίας Mr. Krzysztof Warchal που συνοδευόταν 
από την σύζυγο του Marita και το μέλος του Δ.Σ. 
της Τοπικής Διοίκησης Ι.Ρ.Α. Radom Πολωνίας 
Mr.Maciej Szlacheta που συνοδευόταν από την 
σύζυγο του Annie και το υιό τους Alek.  
3. Με προσωπική μέριμνα του Προέδρου της 
Τοπικής μας Διοίκησης ξεναγήθηκαν στην 
παλιά πόλη Χανίων , στο Ενετικό λιμάνι και 
επισκέφθηκαν: α) το Βυζαντινό Μουσείο Χανίων β) 
Το Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων, γ) την ιστορική 
Δημοτική Αγορά ,την "καρδιά» της πόλης, καθώς 
επίσης δ) τους Τάφους των Βενιζέλων, ε) το 
Συμμαχικό Νεκροταφείο Κρήτης, τα Γραφεία της 
Τοπικής μας Διοίκησης, αλλά και άλλα τουριστικά 
αξιοθέατα.
4. Την 07-05-2013 επισκέφθηκαν το Αστυνομικό 
Μέγαρο Χανίων και το γραφείο του Προέδρου 
της Τοπικής μας Διοίκησης, που πολλές φορές  
χρησιμοποιείται και σαν χώρος υποδοχής ξένων 
συναδέλφων της Ι.Ρ.Α.. Την υποδοχή-ξενάγησή τους 
στο Αστυνομικό Μέγαρο έκαναν ο υπογράφων και 
το μέλος της Τοπικής Διοίκησης Νίκη-Αδαμαντία 
Αλευράκη.

5. Το βράδυ της ίδιας ημέρας, δοκίμασαν 
την παραδοσιακή Κρητική φιλοξενία, σε ένα 
οικογενειακό  αδελφικό δείπνο που τους παρέθεσε 
ο Πρόεδρος της Τοπικής μας Διοίκησης στην οικεία 
του. Ήταν μια υπέροχη  και αξέχαστη βραδιά, με 
το Κρητικό Ρακί και τα καλιτσούνια με Μέλι στο 
τέλος να κλέβουν την παράσταση.    

6. Τέλος την 08-05-2013 το Δ.Σ. της Τοπικής 
μας Διοίκησης, παρέθεσε επίσημο δείπνο στους 
Πολωνούς φίλους μας, στην ταβέρνα «Μιχάλης» 
στο βενετσιάνικο λιμάνι των Χανίων με θέα τον 
φωτισμένο φάρο. Στην συνάντηση που έγινε σε 
εγκάρδιο και συναδελφικό κλίμα, ανταλλάχθηκαν 
απόψεις και ιδέες για τα πλαίσια λειτουργίας 
των Τοπικών Διοικήσεων των Πόλεων Radom- 
Χανίων- Bydgoszcz, και πιθανές μελλοντικές 
τους συνεργασίες. Παρόντες εκτός από τους 
υπογράφοντες ήταν τα μέλη του Δ.Σ. της Τ.Δ. Ι.Ρ.Α. 
Χανίων, Αντιπρόεδρος Τζανακάκης Γεώργιος, ο 
Αν. Γ. Γραμματέας Λεβεντάκης Δημήτριος,  καθώς 
επίσης το μέλος και εξωτερική συνεργάτιδα της 
Τοπικής μας Διοίκησης Λογαρίδου Σοφία, με τους 
οποίους έγινε ανταλλαγή αναμνηστικών.
O Πρόεδρος   Ιωάννης Περράκης                       
Η Γ. Γραμματέας   Ελένη Βιγλάκη
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Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα
ΘΕΡΜΑ τους Πρόεδρους και τα μέλη των Δ.Σ. των Τοπικών 

Διοικήσεων που μας τίμησαν με  την συμμετοχή τους.

Ήτοι: Από την  Τ.Δ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ  Δαγαράκης Κυριάκος  (Α΄ 

Αντιπρόεδρος) από την από την Τ.Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Εμμανουήλ 

Ζαχαριουδάκης (Πρόεδρος) &  από την Τ.Δ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

Πρινιωτάκης Γεώργιο (Πρόεδρος) & Κρυονόπουλος Ιωάννης 

(Γ.Γραμματέας). Από την Τ.Δ. Χανίων συμμετείχαν εκτός του 

υπογράφοντα και ο Τζανακάκης Γεώργιος (Α΄ Αντιπρόεδρος), 

Λεβεντάκης Δημήτριος (Αναπληρωτής Γ.Γ.), Λογαρίδου 

Σοφία (Εξωτερική συνεργάτιδα  επί των Δημοσίων σχέσεων) 

& Μουστάκας Κλεάνθης (Μέλος). Η συνάντηση διεξήχθη σε 

εγκάρδιο και αδελφικό κλίμα  με ανταλλαγή απόψεων και 

ιδεών για τα πλαίσια λειτουργίας των Τοπικών μας Διοικήσεων, 

και  για άμεσες εποικοδομητικές συνεργασίες. Οι  Τ.Δ. Κρήτης  

εισηγήθηκαν  τα εξής θέματα :

1. Διοργάνωση, 2ήμερης εκδρομής φιλίας με πέρασμα του 

«Φαραγγιού της Σαμαριάς» και μία διανυκτέρευση στην Αγία 

Ρουμέλη Σφακίων, τον Ιούλιο του 2013  και σε ημερομηνία  

που θα προκύψει μετά από συνεννόηση των Δ.Σ. των Τ.Δ. του 

νησιού μας (από την Τ.Δ. Χανίων).

2. Δρομολόγηση διοργάνωσης-καθιέρωσης  ετήσιου 

τουρνουά ποδοσφαίρου μεταξύ των ομάδων των Τοπικών 

Διοικήσεων Ι.Ρ.Α. Κρήτης, με έκδοση εισιτηρίων, πρόσκληση 

ΜΜΕ, τα έσοδα από το οποίο θα διατεθούν για φιλανθρωπικό 

σκοπό σε ιδρύματα παιδιών με ειδικές ανάγκες, επιλογής 

των Τ.Δ. Δ.Ε.Α. ΚΡΗΤΗΣ. Τόπος και χρόνος του τουρνουά θα 

προκύψει μετά από συνεννόηση των Δ.Σ. των Τ.Δ. του νησιού 

μας.  (από την Τ.Δ. Ι.Ρ.Α. ΧΑΝΙΩΝ).

3. Δρομολόγηση έκδοσης ετήσιου ενημερωτικού περιοδικού 

με την επωνυμία «ΚΡΗΤΙΚΟΙ ΠΑΛΜΟΙ ΤΗΣ Ι.Ρ.Α.»  

απολογιστικού χαρακτήρα και από τις τέσσερις Τοπικές 

Διοικήσεις με θέματα και αρθρογραφία μοιρασμένη ανά 

Τοπική, που θα αξιολογείται-αποφασίζεται μετά από 

συνεννόηση-σύσκεψη των Δ.Σ. των Τ.Δ. του νησιού μας. (από 

την Τ.Δ. Ι.Ρ.Α. ΧΑΝΙΩΝ)

4. Πρόταση (που θα κατατεθεί στο 30ο Πανελλήνιο Συνέδριο  

της Δ.Ε.Α.) διοργάνωσης της  11ης Πανελλήνιας Φιλικής 

Συνάντησης τον Δεκέμβριο 2015 στα  Χανιά  από την Τοπική 

Διοίκηση Χανίων, με την  στήριξη βοήθεια των Τοπικών 

Διοικήσεων του νησιού μας. 

5. Διοργάνωση από την Τ.Δ. Ηρακλείου της 1ης 

Πανευρωπαϊκής Συνδιάσκεψης –Σεμινάριο γυναικών 

Αστυνομικών στο Ηράκλειο Κρήτης, η οποία θα ασχοληθεί 

με θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος όπως το trafficking, 

τα Ναρκωτικά και η παιδική πορνεία , που απασχολούν τους 

Αστυνομικούς όλου του κόσμου με ανταλλαγή απόψεων-

προτάσεων για την αντιμετώπισή τους.( από την Τ.Δ. Ι.Ρ.Α. 

Ηρακλείου)

6. Πρόταση (που έχει κατατεθεί για συζήτηση στο 29ο Π.Σ. 

Λευκάδας.) Από τις ετήσιες συνδρομές των συνταξιούχων 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
1. Ήταν μεγάλη μας χαρά και ιδιαίτερη τιμή η 
επίσκεψη στην πόλη των Χανίων  από την 08 έως 
την 17 Ιουνίου 2013 , του μέλους του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Τοπικής Διοίκησης ZEELAND του 
Εθνικού Τμήματος Ι.Ρ.Α. Ολλανδίας Mr. Peter VER-
DAASDONK.       
2. Η συνάντηση έγινε την12-06-2013 στο 
ξενοδοχείο «PALADION” στο οποίο διέμειναν και το 
οποίο μετά από ενέργειες της Τοπικής Διοίκησης 

μελών που εισπράττουν οι  ΤΔ, Προτείνεται από το σύνολο 

των 20 ευρώ  να παραμένουν 15 ευρώ υπέρ των Τοπικών 

Διοικήσεων και να αποδίδουν 5 ευρώ στο ΕΤ για την 

οικονομική τακτοποίηση, απόδοση του year stamp και 

αποστολή περιοδικού και ημερολογίου. .( Από την Τ.Δ. Ι.Ρ.Α. 

Ηρακλείου).

7. Διοργάνωση 2ήμερης εκδρομής με επίσκεψη του νησιού 

Σπιναλόγκα & Φοινικοδάσους  με μία διανυκτέρευση στον 

Άγιο Νικόλαο Λασιθίου σε ημερομηνία  που θα προκύψει 

μετά από συνεννόηση των Δ.Σ. των Τ.Δ. του νησιού μας. (από 

την Τ.Δ. Λασιθίου).

8. Προσπάθεια εγγραφής νέων μελών στο Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α. 

και στην Δ.Ε.Α. μέσω δημιουργίας  αθλητικών ομάδων  που 

θα συμμετάσχουν καταρχήν σε φιλανθρωπικά τουρνουά 

κοινωνικού και πολιτιστικού χαρακτήρα και εν συνεχεία στα 

εργασιακά πρωταθλήματα.

Ομόφωνα αποφασίσθηκε τα παραπάνω θέματα να στηριχθούν 

και να υλοποιηθούν όπως τα περισσότερα  προταθέντα στην 

3η  φιλική συνάντηση του Λασιθίου, ούτως ώστε οι φιλικές 

μας συναντήσεις να αποκτήσουν την δυναμική και το κύρος, 

για να μπορούν να προσκληθούν σε αυτές καταρχήν άλλες 

Τ.Δ. της Χώρας και εν συνεχεία και Τ.Δ. άλλων χωρών μελών 

της Ι.Ρ.Α.

Η επόμενη 5η Φιλική συνάντηση Τ.Δ. Ι.Ρ.Α. ΚΡΗΤΗΣ ορίστηκε 

να γίνει το έτος 2014 στο Ρέθυμνο.

SERVO PER AMIKECO  «Υπηρετώ δια της φιλίας»

ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Ο Ι   Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Ι

Χανίων  Ιωάννης  Περάκης
Ρεθύμνου  Αδάμ  Παραδεισιανός
Ηρακλείου  Μανόλης  Ζαχαριουδάκης
Λασιθίου  Γεώργιος  Πρινιωτάκης



ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
1. Ήταν μεγάλη μας χαρά και ιδιαίτερη τιμή η 
επίσκεψη στην πόλη των Χανίων  από την 11 έως 
την 15 Ιουλίου 2013 , του μέλους της Τ.Δ. Ι.Ρ.Α. 
Αλεξανδρούπολης Κου Σισμανίδη Γεωργίου.

2. Η συνάντηση έγινε την 12-07-2013 στα γραφεία 
της Τοπικής μας Διοίκησης, σε εγκάρδιο και 
αδελφικό κλίμα με ανταλλαγή απόψεων και ιδεών 
για τα πλαίσια λειτουργίας των Τοπικών Διοικήσεων 
των Πόλεων Χανίων-Αλεξανδρούπολης, αλλά  και 
πιθανές μελλοντικές τους δράσεις-συνεργασίες. 
3. Ο αγαπητός συνάδελφος και φίλος που 
συνοδευόταν από την σύζυγο του, εκφράστηκε 
με τα καλύτερα λόγια για την Κρήτη και ιδιαίτερα 
για τα Χανιά καθώς επίσης με ενθουσιασμό για 
την φιλοξενία από τους ιδιοκτήτες και φίλους 
της Ι.Ρ.Α. Χανίων του ξενοδοχείου «PALADION” 
στο οποίο διέμειναν που μετά από ενέργειες της 
Τοπικής Διοίκησης Χανίων αναγνωρίσθηκε από το 
Παγκόσμιο Τμήμα ως ‘Other accommodation” για 
ξενώνες της Ι.Ρ.Α.
  
Ο Πρόεδρος    Ιωάννης Περράκης                    
Η Γ. Γραμματέας   Ελένη Βιγλάκη
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Χανίων αναγνωρίσθηκε από το Παγκόσμιο Τμήμα 
ως ‘Other accommodation” για ξενώνες της Ι.Ρ.Α. 

3. Μέσα σε εγκάρδιο και συναδελφικό κλίμα 
ανταλλάχτηκαν απόψεις και ιδέες για τα πλαίσια 
λειτουργίας των Τ.Δ. των Πόλεων Χανίων - Zee-
land, και πιθανές μελλοντικές τους συνεργασίες.
Ο αγαπητός συνάδελφος που συνοδευόταν από 
την σύζυγο του Ιneke, εκφράστηκε με τα καλύτερα 
λόγια για την Ελλάδα την ιστορία της, την Νήσο 
Κρήτη και ιδιαίτερα τις πόλεις των Χανίων & 
Ρεθύμνου όπου και διέμεινε.
4. Μεγάλη τιμή για τον Πρόεδρο της Τοπικής 
μας ήταν η πρόσκληση από τον φίλο Peter, να 
φιλοξενηθεί στην οικεία του στο Zeeland, αλλά 
και στο Amsterdam σε ξενώνα της Ι.Ρ.Α.

1. Ήταν μεγάλη μας χαρά και ιδιαίτερη 
τιμή η επίσκεψη στην πόλη των Χανίων  από 
την 22 έως την 26 Ιουνίου 2013 , του μέλους 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Τοπικής 
Διοίκησης Αλεξανδρούπολης Κου Βασιλειάδη 
Χριστόφορου. 

2. Η συνάντηση έγινε την 25-06-2013 στα γραφεία 
της Τοπικής μας Διοίκησης, σε εγκάρδιο και 

συναδελφικό κλίμα με ανταλλαγή απόψεων και 
ιδεών για τα πλαίσια λειτουργίας των Τ.Δ. των 
Πόλεων Χανίων-Αλεξανδρούπολης, αλλά  και 
πιθανές μελλοντικές τους δράσεις- συνεργασίες. 
Ο αγαπητός συνάδελφος και φίλος που 
συνοδευόταν από την σύζυγο του, εκφράστηκε με 
τα καλύτερα λόγια για την Κρήτη και την φιλοξενία 
των Κρητικών. 
3. Διέμειναν στο ξενοδοχείο «PALADION”, το οποίο 
μετά από ενέργειες της Τ.Δ. Χανίων αναγνωρίσθηκε 
από το Παγκόσμιο Τμήμα ως ‘Other accommoda-
tion” για ξενώνες της Ι.Ρ.Α.
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ΑΡΙΘ: 2/52/456                      Χανιά  08  Αυγούστου 2013                                                                                   
(1). Ήταν μεγάλη μας τιμή και χαρά η επίσκεψη  στην 
πόλη των Χανίων, στο Αστυνομικό Μέγαρο και στο 
γραφείο του Προέδρου της Τοπικής μας Διοίκησης, 
που χρησιμοποιείται πολλές φορές και σαν χώρος 
υποδοχής ξένων συναδέλφων της Ι.Ρ.Α, των μελών 
του Εθνικού Τμήματος Ι.Ρ.Α. Ρωσίας Mrs. Filonova Na-
talia (Ταξίαρχος) & Mrs Kolomiets Irina (Αστυνομική 
Υποδιευθύντρια) οι οποίες υπηρετούν στην Αγία 
Πετρούπολη Ρωσίας.

 (2). Οι αγαπητές συναδέλφισσες που συνοδευόταν από 
την διερμηνέα-ξεναγό τους Ζoyia –Alpina τα παιδιά 
τους Ηrisa και Valentino  αντίστοιχα, ξεναγήθηκαν στο 
Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων από τον υπογράφοντα 
και την εξωτερική συνεργάτιδα στον τομέα Δημοσίων 
σχέσεων της Ι.Ρ.Α. Χανίων κ. Λογαρίδου Σοφία. Κατά την 
διάρκεια της επίσκεψής τους εξέφρασαν την
επιθυμία να επισκεφθούν τα γραφεία της Τοπικής μας 
Διοίκησης  και αυτό έγινε άμεσα δεκτό για το  απόγευμα 
της ίδιας ημέρας.
(3).  Έτσι το απόγευμα παρουσία και του Α΄ Αντιπρόεδρου  
της Τοπικής μας Διοίκησης Τζανακάκη Γεώργιου η 
συνάντηση στα Γραφεία μας έγινε σε εγκάρδιο και 
συναδελφικό κλίμα όπου ανταλλάχτηκαν αναμνηστικά, 
απόψεις και ιδέες για τα πλαίσια λειτουργίας των Τοπικών 
Διοικήσεων των Πόλεων Χανίων-Αγία Πετρούπολης 
Ρωσίας, και για πιθανές μελλοντικές τους συνεργασίες. 
Μεγάλη τιμή για τον Πρόεδρο και Α΄ Αντιπρόεδρο  της 
Τοπικής μας Διοίκησης ήταν η πρόσκληση που μας 
έκαναν, για επίσκεψη και φιλοξενία μας στην Αγία 
Πετρούπολη. 
(4). Το βράδυ της ίδιας ημέρας, δοκίμασαν την 
παραδοσιακή Κρητική φιλοξενία, σε ένα οικογενειακό 
αδελφικό δείπνο που τους παρέθεσε η Τοπικής 
μας Διοίκησης στο  εστιατόριο Μπάρ «Γαλήνη» στο 
βενετσιάνικο λιμάνι των Χανίων με θέα τον φωτισμένο 
φάρο. Ήταν μια υπέροχη  και αξέχαστη βραδιά, με 
το Κρητικό Ρακί και τις Σφακιανές πίτες με Μέλι στο 
τέλος να κλέβουν την παράσταση. Στην συνέχεια 
περπατήσαμε στην παλιά πόλη των Χανίων όπου με 

θαυμασμό εκφράστηκαν με τα καλύτερα λόγια για την 
Ελλάδα την ιστορία της, την Νήσο Κρήτη και ιδιαίτερα 
την πόλη των Χανίων όπου και διέμειναν. 
(5). Με προσωπική μέριμνα  της Γ. Γ. Βιγλάκη Ελένης και 
της εξωτερικής συνεργάτιδας στον τομέα Δημοσίων 
σχέσεων της Ι.Ρ.Α. Χανίων κ. Λογαρίδου Σοφίας  τις 
επόμενες ημέρες ξεναγήθηκαν  σε τουριστικά αξιοθέατα 
όπως το «Ελαφονήσι», τα «Φαλάσαρνα» κ.α.
(6). Το βράδυ της 02-08-2013 μεταβήκαμε στο 
Κολυμπάρι Χανίων στο ξενοδοχείο « Σελήνη» όπου 
διέμεναν για να τις αποχαιρετίσουμε με την παρουσία 
και πάλι της διερμηνέως Alpina, την οποία ευχαριστούμε 
θερμά για την υπομονή της και την προθυμία που 
επέδειξε μεταφέροντας και από τις δύο πλευρές όλα 
όσα ελέχθησαν , δημιουργώντας άμεσα, και εγκάρδια 
επικοινωνία μεταξύ μας.

1. Ήταν μεγάλη μας χαρά και ιδιαίτερη τιμή η επίσκεψη 
στην πόλη των Χανίων  από την 14 έως την 22 Ιουλίου 
2013, του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Τοπικής 
Διοίκησης I.P.A. Κέρκυρας Β΄ Αντιπροέδρου Σπυράκου 
Σωκράτη.

2. Η συνάντηση έγινε την 19-07-2013 στο καφέ     
«ΡΕΜΕΝΤΖΟ» στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων σε  εγκάρδιο 
και συναδελφικό κλίμα με ανταλλαγή απόψεων και ιδεών 
για τα πλαίσια λειτουργίας των Τοπικών Διοικήσεων των 
Πόλεων Χανίων-Κέρκυρας, αλλά  και πιθανές μελλοντικές 
τους δράσεις-συνεργασίες. Ο αγαπητός συνάδελφος και 
φίλος που συνοδευόταν από την σύζυγο και τα δύο του 
παιδιά,  εκφράστηκε με τα καλύτερα λόγια για την Κρήτη 
,τα  Χανιά και την φιλοξενία των Κρητικών. Παρών στην 
συνάντηση εκτός του υπογράφοντα ήταν το μέλος και 
εξωτερικός συνεργάτης για πολιτιστικά θέματα της Τ.Δ. 
Ι.Ρ.Α. Χανίων Δημητρουλάκης Νικόλαος.
3. Ο αξιότιμος και αγαπητός φίλος Σωκράτης, διέμεινε με 
την οικογένειά του, στο ξενοδοχείο «ΠΥΡΓΟΣ”, οι ιδιοκτήτες 
του οποίου μετά από ενέργειες της Τοπικής Διοίκησης 
Χανίων προσφέρουν στα μέλη της Διεθνούς Ένωσης 
Αστυνομικών και τις οικογένειές τους έκπτωση σε όλου 
του τύπου τα δωμάτια και για όλη περίοδο λειτουργίας 
του. Ήτοι καθόλην την διάρκεια του έτους .
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ΘΕΜΑ:  « Παγκόσμια Ημέρα κατά της χρήσης 
ναρκωτικών ουσιών» 

ΘΕΜΑ:  « Στο πανελλήνιο πρωτάθλημα beach volley 
αστυνομικών η Τ.Δ. Καρδίτσας» 

Η τοπική διοίκηση Καρδίτσας είχε τη χαρά να συμμετέχει με 
ομάδα της στο 1ο πανελλήνιο πρωτάθλημα αστυνομικών 
beach volley. Το πρωτάθλημα διοργανώθηκε από την Αθλητική 
Ένωση Αστυνομικών Ελλάδας και πραγματοποιήθηκε στις 
επαγγελματικές εγκαταστάσεις στην παραλία «Καράβι», στον 
Σχοινιά Αττικής, το Σαββατοκύριακο 15-16 Ιουνίου. Η ομάδα της 
Τ.Δ. Καρδίτσας αποτελούνταν από τους Σακελλαρίου Ευάγγελο 
και Μανώλη Ηλία και κατάφερε να προκριθεί την πρώτη ημέρα 
από τον όμιλο της, όμως στη συνέχεια αποκλείστηκε στους

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Η 26η Ιουνίου έχει καθιερωθεί ως παγκόσμια ημέρα κατά της χρήσης ναρκωτικών ουσιών. Φυσικά, όπως 
πολύ καλά εκ του επαγγέλματος μας γνωρίζουμε, η χρήση των ναρκωτικών ουσιών είναι ένα από τα 
μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας, ιδιαίτερα όταν αφορά νέους ανθρώπους, 
που παρασύρονται ασυνείδητα στον όλεθρο των ναρκωτικών ουσιών, από αδίστακτους εγκληματίες.
Η τοπική διοίκηση Καρδίτσας, ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη για ανάλογα θέματα, με αυτή την αφορμή,  
συνάντησε τους νέους και τις νέες της Καρδίτσας στα στέκια τους και τους μοίρασε «προσκλήσεις στη 
ζωή», δηλαδή όμορφες κάρτες με το ηχηρό μήνυμα «Πες ΟΧΙ στα ναρκωτικά, πες ΝΑΙ στη ζωή».

Η Τ.Δ. Καρδίτσας είναι αποφασισμένη να συμβάλει με όλες της τις δυνάμεις στην προστασία και την 
ενημέρωση των πολιτών για τις ναρκωτικές ουσίες. Για το λόγο αυτό προγραμματίζονται και νέες 
δραστηριότητες, όπως διαλέξεις και ημερίδες που θα διοργανωθούν σε συνεργασία με άλλους φορείς. 
Σκοπός μας να προστατεύσουμε τους φίλους, τους συγγενείς , τα παιδιά μας, αλλά και όλους τους νέους 
που ζουν δίπλα μας και, ταυτόχρονα, μέσα από τη δράση της  ΙΡΑ να αναδείξουμε το κοινωνικό πρόσωπο 
και το πραγματικό ενδιαφέρον από το βάθος της ψυχής του Έλληνα αστυνομικού. Servo per amikeco – 
Υπηρετώ δια της φιλίας - Για το Δ.Σ.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Τοπική Διοίκηση Καρδίτσας της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών ευχαριστεί θερμά τη 
Διοίκηση του Ατρομήτου Παλαμά, για την προσφορά αθλητικού υλικού για την ποδοσφαιρική 
της ομάδα.

«Διαλέξεις για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου»

Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα
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«Let’s do it Greece 2013»

νοκ άουτ αγώνες, στο δρόμο για την κατάκτηση του τροπαίου. Μέσα και από αυτή τη συμμετοχή, η 
τοπική μας διοίκηση δείχνει έμπρακτα ότι  είναι κοντά στον αθλητισμό και βοηθάει άμεσα και ενεργά όσα 
μέλη της θέλουν να συμμετέχουν σε ανάλογες δραστηριότητες. Άλλωστε, επί σειρά ετών οι αστυνομικοί 
της Καρδίτσας έχουν συγκροτήσει ομάδες ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης, ενώ 
τελευταία βρίσκεται στα σκαριά η συγκρότηση ομάδας χαντμπολ, για πρώτη φορά στα ελληνικά 
αστυνομικά χρονικά σε τοπικό επίπεδο. Είμαστε διαθέσιμοι για διοργάνωση αθλητικών συναντήσεων 
με άλλες τοπικές διοικήσεις, μερικές εκ των οποίων έχουν ήδη προγραμματιστεί. 
Η Τ.Δ. Καρδίτσας ευχαριστεί θερμά το κατάστημα επισκευής ηλεκτρονικών συσκευών του κ. Πιλάτου 
Απόστολου, στην οδό Ιεζεκιήλ, για την χορηγία αθλητικού υλικού στις ομάδες πετοσφαίρισης.

Κατά το τελευταίο τρίμηνο του περασμένου σχολικού έτους, η 
τοπική διοίκηση Καρδίτσας διοργάνωσε, σε σχολικές μονάδες 
του νομού μας, διαλέξεις για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου 
και τους κινδύνους που προέρχονται από την κακή χρήση του.
Οι συγκεκριμένες διαλέξεις έγιναν δεκτές με ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον από μαθητές και εκπαιδευτικούς, ενώ η τοπική μας 
διοίκηση είναι ήδη δέκτης μεγάλου  αριθμού αιτημάτων για 
διοργάνωση αντίστοιχων διαλέξεων με την έναρξη της νέας 
σχολικής χρονιάς.Πραγματικά, η Τ.Δ. Καρδίτσας προτίθεται 

να διοργανώσει πολλαπλάσιες αντίστοιχες ενημερωτικές διαλέξεις στις μαθητικές κοινότητες, 
συμβάλλοντας έστω και ελάχιστα στη μείωση των προβλημάτων που ανακύπτουν από την κακή χρήση 
του διαδικτύου και των συνεπειών τους. Αυτές οι διαλέξεις θα πραγματοποιηθούν παράλληλα με εκείνες 
για τα τροχαία ατυχήματα, που γίνονται εδώ και χρόνια. Οι διαλέξεις για το διαδίκτυο έγιναν από τον 
Αρχ/κα Νικόλαο ΓΟΥΣΙΑ, έμπειρο σε αντίστοιχα θέματα και εξαιρετικά καταρτισμένο στο αντικείμενο.

Στην παγκόσμια δράση για καθαρότερο περιβάλλον, Let’s do it, συμμετείχε στις 14 Απριλίου η 
Τ.Δ. Καρδίτσας. Τα μέλη μας, μαζί με μέλη άλλων συλλόγων και οργανώσεων, όπως η Λέσχη 4x4, η 
Ραδιολέσχη και η Οικόσφαιρα Καρδίτσας, καθάρισαν την παρόχθια έκταση του ποταμού Καράμπαλη 
στη συνοικία του Αγ. Παντελεήμονα, στην Καρδίτσα, δημιουργώντας ένα χώρο που δίνει τη δυνατότητα 
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σε όλους τους πολίτες να απολαύσουν σε μόνιμη βάση το υπέροχο περιβάλλον, κάτι που ήταν ανέφικτο 
τα προηγούμενα χρόνια, λόγω της υποβάθμισης της περιοχής από την ανεξέλεγκτη ρίψη μπάζων και 
σκουπιδιών. Η τοπική μας διοίκηση θα συνεχίσει στο πνεύμα του «servo per amikeco» να προσφέρει 
στο κοινωνικό σύνολο και στο περιβάλλον, συμμετέχοντας σε αντίστοιχες δράσεις ή προκαλώντας 
αντίστοιχες.
Επίσης εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια σε όσες τοπικές διοικήσεις συμμετείχαν στο Let’s do 
it 2013, με αντίστοιχες δράσεις, και ευελπιστούμε ότι το 2014 θα συμμετάσχουν πολλαπλάσιες τοπικές 
διοικήσεις, για ένα καλύτερο περιβάλλον.

46ο Διεθνές Φεστιβάλ Πολιτισμού «Καραϊσκάκεια»
Στις Σέρρες υπάρχει μια ομάδα συναδέλφων, μια 
αληθινή παρέα, πραγματικό κόσμημα για την 
ΙΡΑ. Συνταξιούχοι και εν ενεργεία αστυνομικοί, 
μαζί με τους δικούς τους ανθρώπους και λίγους 
καλούς φίλους, έχουν συγκροτήσει τη χορευτική 
ομάδα της Τ.Δ. Σερρών. Μπολιασμένοι με άφθονο 
μεράκι και πάθος για τους παραδοσιακούς χορούς, 
πραγματοποιούν εμφανίσεις υψηλού επίπεδου, 
σχεδόν επαγγελματικές, διαφημίζοντας με τον 
καλύτερο τρόπο την Ελληνική Αστυνομία, την ΙΡΑ 
και πάνω απ’ όλα την πατρίδα τους, τις Σέρρες. 
Στην Καρδίτσα είχαμε την ευκαιρία για δεύτερη 

φορά να τους απολαύσουμε. Φέτος συμμετείχαν στο μεγαλύτερο, ίσως, φεστιβάλ παραδοσιακών χορών 
της Ελλάδας, τα «Καραϊσκάκεια», που διοργανώθηκαν για 46η χρονιά. 
Έπειτα από μεσολάβηση της τοπικής μας διοίκησης οι συνάδελφοι υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στην 



- 33 -

Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα

οργανωτική επιτροπή του θεσμού, όπως και πολλοί 
ακόμα σύλλογοι από όλη τη χώρα και το εξωτερικό, 
και λόγω του υψηλού επιπέδου που κατέχουν 
επιλέχθηκαν για να λάβουν μέρος στη μεγάλη αυτή 
γιορτή των παραδοσιακών χορών. Η χορευτική 
ομάδα παρουσίασε χορούς της Μακεδονίας, και 
των Σερρών ειδικότερα, και απέσπασε θερμότατο 
χειροκρότημα από το πλήθος που κατέκλυζε κάθε 
βράδυ την κεντρική πλατεία της Καρδίτσας, όπου 
βρισκόταν η κεντρική σκηνή. Επίσης, χόρεψε στο 
Δομοκό Φθιώτιδας, καλεσμένη του Δημάρχου κ. Στ. 

Σύρρου, στα πλαίσια των παράλληλων εκδηλώσεων της διοργάνωσης. Η χορευτική ομάδα βραβεύτηκε 
για την άψογη παρουσία της από τον πρόεδρο της Τ.Δ. Καρδίτσας κ. Ιάσωνα Τσιρώνη και τον υπεύθυνο 
συνεδριάσεων του Ε.Τ. κ. Κώστα Θεοχάρη. Ευχαριστούμε θερμά την διοργανώτρια του θεσμού Ένωση 
Πολιτιστικών Συλλόγων Καρδίτσας, που πρόσφερε μια αξέχαστη διαμονή για τους χορευτές της ΙΡΑ 
Σερρών, στους χώρους των Λουτρών Σμοκόβου, ενός κρυμμένου διαμαντιού του Ν. Καρδίτσας που 
αξίζει να εξερευνηθεί απ’ όλους.

ΘΕΜΑ:  « Αρτοκλασία εορτής Απ. Παύλου» 
Η Τ.Δ. Καρδίτσας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά 
πραγματοποίησε αρτοκλασία με την ευκαιρία 
εορτής της μνήμης του Απ. Παύλου, προστάτη 
του Εθνικού Τμήματος της ΙΡΑ. Η εκδήλωση 
πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 28 Ιουνίου 
στον Ιερό Ναό Αγ. Σεραφείμ, μετόχι της Ι.Μ. 
Κορώνας στην Καρδίτσα. Η Τ.Δ. Καρδίτσας, 
με την ευκαιρία της εορτής, εύχεται σε όλους 
τους συναδέλφους της Ένωσης μας, που έχουν 
αποφασίσει να υπηρετούν δια της φιλίας τον 
ένστολο βίο τους, καλή δύναμη στα καθήκοντα 
τους και υγεία.

Ο Πρόεδρος    Ιάσωνας Τσιρώνης                                     Ο Γ. Γραμματέας    Γεώργιος Ζαρχανής 

Θέμα: «Διάκριση μέλους μας σε ιστιοπλοϊκούς αγώνες»
Καρδίτσα 8 Αυγούστου 2013         ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η τοπική διοίκηση Καρδίτσας  συγχαίρει το μέλος 
της, Υπαρχιφύλακα ΖΙΩΓΑ Γεώργιο, ο οποίος 
υπηρετεί στο Α.Τ. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ, για τη νίκη που 
κατέκτησε ως μέλος του πληρώματος του σκάφους 
της Ελληνικής Αστυνομίας, που φέρει την επωνυμία 
«HELLENIC POLICE».Συγκεκριμένα, το σκάφος της 
ιστιοπλοϊκής ομάδας του Σώματος συμμετείχε σε 
πρωτάθλημα της κατηγορίας J24, που έγινε στο 
Θερμαϊκό κόλπο, με την επωνυμία ΚΥΑΤΣΟΥΣ και 
ΕΠΑΝΟΜΗ, όπου κατέκτησε την πρώτη θέση και 

στις δύο ημέρες του αγώνα.  Ευχόμαστε πάντα επιτυχίες στο συνάδελφο, ο οποίος αποτελεί σταθερό 
μέλος της ιστιοπλοϊκής ομάδας της ΕΛΛ.ΑΣ, και εμπλουτίζει τον μακρύ κατάλογο των μελών της τοπικής 
μας διοίκησης, οι οποίοι παράλληλα με τα καθήκοντα τους ασχολούνται, σε υψηλό επίπεδο, με τον 
αθλητισμό και τον πολιτισμό.  SERVO PER AMIKECO - (Υπηρετώ διά της Φιλίας)
Ο  Πρόεδρος    Τσιρώνης Ιάσωνας                                   O Γεν. Γραμματέας    Ζαρχανής Γεώργιος
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Ι.Ρ.Α. ΣΑΜΟΥ
Σάμος: Τελετή μνήμης για τη Γενοκτονία των Ποντίων (19-05-2013)

Με την παρουσία τον Σωμάτων Ασφαλείας, της Στρατιωτικής και 
Πολιτικής ηγεσίας και Προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Σάμου 
κ.κ ΕΥΣΕΒΙΟΥ πραγματοποιήθηκε η επιμνημόσυνη δέηση και η 
κατάθεση στεφάνων στην πλατεία Πυθαγόρα της πρωτεύουσας 
της νήσου Σάμου τιμώντας την 19η Μαΐου Ημέρα Μνήμης για 
τη Γενοκτονία των Ελλήνων στον Πόντο. 
Μετά την δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου 
Νικολάου και την επιμνημόσυνη δέηση ακολούθησε η ομιλία 
του προέδρου τον ποντίων Σάμου "η Παναγία Σουμελά" και 
επιτίμου προέδρου του Συλλόγου Θρακομακεδόνων Σάμου "η 
Εγνατία" Γιώργου Αβραμίδη, ο οποίος έκανε εκτενή αναφορά 
στην εθνική ημέρα μνήμης (19η Μαΐου ημέρα μνήμης για την 
γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού) και στην ιστορία των 
Ποντίων.
Τέλος πραγματοποιήθηκε κατάθεση στεφάνων από τον 
Διοικητή της 79 ΑΔΤΕ Ταξίαρχο κ Προκόπη Παπαθανασίου, 
τον αντιπεριφερειάρχη κ. Θεμιστοκλή Παπαθεοφάνους, τον 

αντιδήμαρχο Σάμου κ. Νίκο Τριανταφύλλου, τον πρόεδρο του 
Συλλόγου ποντίων Σάμου "η Παναγία Σουμελά" και επιτίμου προέδρου του Συλλόγου Θρακομακεδόνων 
Σάμου "η Εγνατία" κ. Γιώργου Αβραμίδη και από εκπροσώπους κομμάτων.

Σάμος 24 Ιουνίου 2013
Επιτρέψτε μου να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες μου προς 
όλους εκείνους που συνέβαλαν στην επιτυχή διεξαγωγή 
του 29ου Πανελληνίου Συνεδρίου ΙΡΑ της Διεθνής Ένωσης 
Αστυνομικών, που διεξήχθη στην ΛΕΥΚΑΔΑ από τις 16 έως τις 
20 Ιουνίου 2013. 
Ιδιαίτερα ευχαριστώ τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της 
τοπικής διοίκησης ΙΡΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ που συνετέλεσαν καθοριστικά 
στη δημιουργία των καλύτερων εντυπώσεων και αξίζουν 

συγχαρητήρια σε όλους τους, για τις εξαιρετικές προσπάθειες που κατέβαλαν ώστε να έχουμε όλοι οι 
Σύνεδροι και εκδρομείς, μία άνετη διαμονή. 
Οι επισκέψεις των συνέδρων και εκδρομέων στα νησιά Σκορπιό και Μεγανήση, στην πόλη της Λευκάδας 
και στα μουσεία, στην Ιερά Μονή Φανερωμένης και εκδρομή τον γύρο του νησιού συνετέλεσαν 
καθοριστικά στη δημιουργία των καλύτερων εντυπώσεων και αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους τους 
συναδέλφους της Τοπικής Διοίκησης ΙΡΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ και τους υπευθύνους αυτών των τομέων όπως την 
γενική γραμματέα κ. ΝΑΣΤΟΥ Μαργαρίτα η οποία ευρισκόμενη ως υπεύθυνη στο πρώτο Λεωφορείο που 
μετέφερε τον παγκόσμιο πρόεδρο της ΙΡΑ κ. Pierrre-Martin MOULIN, τον παγκόσμιο γενικό γραμματέα 
ΙΡΑ κ. Κατσαρόπουλο Γεώργιο, τον πρώην Παγκόσμιο Αν. Γεν. Γραμματέα ΙΡΑ κ. Ιωάννη Πανούση, και τις 
ξένες αποστολές, έκανε με την πραγματικά ανθρώπινη επικοινωνία της, να αποκομίσουν τις καλύτερες 
εντυπώσεις. Επιπροσθέτως, θέλω να ευχαριστήσω θερμά και να συγχαρώ τον Πρόεδρο της Τ.Δ. Λευκάδας 
κ. ΛΙΒΙΤΣΑΝΟ Νικόλαο, τον οποίο πρότεινα για Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και ομόφωνα έγινε 
αποδεκτός, ανταποκρίθηκε άριστα στα καθήκοντά του, ως Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δεχόμενος 
από όλους τα συγχαρητήρια για τον μοναδικό τρόπο που διεύθυνε και προωθούσε τα θέματα των 
εργασιών του Συνεδρίου. servo per amikeco     
O πρόεδρος Τ.Δ Σάμου    Αβραμίδης Γεώργιος
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Η ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΣΑΜΟ
Την Κυριακή 30 Ιουνίου και ώρα 10.00 των Αγίων 
Πάντων, εορτάστηκε πανελλαδικά η καθιερωμένη 
«Ημέρα τιμής των Αποστράτων της Ελληνικής 
Αστυνομίας». Στις έδρες των Αστυνομικών 
Διευθύνσεων, μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, 
ακολούθησε δέηση υπέρ των αποστράτων 
αστυνομικών και στη συνέχεια αναγνώστηκε η 
Ημερήσια Διαταγή του κ. Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. 
Στην Σάμο Σάμου τελέστηκε δοξολογία στον ιερό 
ναό του Αγίου Σπυρίδωνα από τον ιερέα Ιωακείμ. 
Το παρών έδωσαν ο Αστυνομικός Διευθυντής 
Σάμου κ. ΧΙΩΤΕΛΛΗΣ Δημήτριος, οι Διοικητές 
τμημάτων σωμάτων ασφαλείας του νησιού με το 
αστυνομικό και πολιτικό προσωπικό, ο Στρατηγός 
ε.α κ. ΜΑΝΩΛΙΑΔΗΣ Δημήτριος, ο πρόεδρος
του Συνδέσμου Φίλων Αστυνομίας κ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ 
Κυριάκος, ο  πρόεδρος του Συνδέσμου 
Αποστράτων Αστυνομικών Σάμου κ. ΣΑΚΕΡΛΗΣ 
Γεώργιος και ο πρόεδρος της Τοπικής Διοίκησης Διεθνής Ένωσης Αστυνομικών Ι.Ρ.Α κ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ 
Γεώργιος με τα μέλη της Τ.Δ ΙΡΑ Σάμου και δεκάδων αποστράτων Αστυνομικών.
Ο Πρόεδρος    ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Γεώργιος                

Ευχαριστήρια επιστολή στην Τοπική Διοίκηση ΙΡΑ Ξάνθης και στον πρόεδρό της κ. 
Χρήστο Ιωαννίδη από τον πρόεδρο της Τ.Δ ΙΡΑ Σάμου κ. Γιώργο Αβραμίδη.
Μεγάλη φιλική συνάντηση, με σημαία το servo per amikeco πραγματοποιήθηκε 25-05-2013 στην Ξάνθη από 

την Τοπική Διοίκηση της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών 
(I.P.A.) Την εκδήλωση, τίμησαν με την παρουσία 
τους ο Παγκόσμιος Γενικός Γραμματέας της I.P.A. κ. 
ΚΑΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, ο Πρόεδρος του Ελληνικού 
Εθνικού Τμήματος I.P.A, ο Πρόεδρος της I.P.A. Σάμου και 
ιδρυτικό μέλος της I.P.A. Ξάνθης κ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Γεώργιος 
ο οποίος τιμήθηκε ως ιδρυτικό μέλος της I.P.A. Ξάνθης 
που γιόρτασε τα 25 χρόνια. Την τοπική διοίκηση ΙΡΑ 
Ξάνθης τίμησαν ακόμα όλες οι τοπικές διοικήσεις της 
βορείου Ελλάδος όπου και συζητήθηκαν θέματα που 
αφορούν την καταστατική λειτουργία του εθνικού 
τμήματος. "Ευχαριστώ θερμά την τοπική διοίκηση ΙΡΑ 
Ξάνθης το διοικητικό συμβούλιο και τον πρόεδρο κ. 
Χρήστο Ιωαννίδη για την τιμητική βράβευση προς το 
πρόσωπό μου. Θεωρώ ότι αυτή η βράβευση δεν είναι 
μόνο προσωπική και θα ήθελα να τη μοιραστώ με όλους 
τους συνεργάτες, μέλη και φίλους της ΙΡΑ που είχα και έχω 

όλα αυτά τα χρόνια ως απλό μέλος, υπεύθυνος δημοσίων 
σχέσεων και πρόεδρος. Με αυτούς που εθελοντικά δούλεψαν για το servo per amikeco και φέραμε τα γνωστά σε 
όλους αποτελέσματα. Χωρίς αυτούς δε θα είχα καταφέρει απολύτως τίποτα. Πιστεύω ότι η τοπική διοίκηση ΙΡΑ 
Ξάνθης, έχει όλες τις προϋποθέσεις για να ανεβάσει την ΙΡΑ  ακόμα πιο ψηλά. Εύχομαι σε όλα τα μέλη της τοπικής 
διοίκησης ΙΡΑ Ξάνθης και κυρίως στον άξιο και ακούραστο πρόεδρο κ. Χρήστο Ιωαννίδη και τους συνεργάτες του 
στο Δ.Σ καλή δύναμη και καλή επιτυχία. Δεσμεύομαι ότι θα είμαι πάντα κοντά στην τοπική διοίκηση ΙΡΑ Ξάνθης και 
θα παλεύω σαν απλό μέλος για την ανάδειξη της ΙΡΑ αλλά και την προώθηση του servo per amikeco να κρατηθεί 
ως σημαία μας στην κορυφή κάθε ιστού  της κάθε τοπικής.
Κλείνω την ευχαριστήρια επιστολή μου λέγοντας ότι θα πρέπει να είμαστε όλοι κοντά στις τοπικές μας ( ΙΡΑ ) 
και να μην ξεχνάμε ποτέ ότι αν δεν παλεύουμε καθημερινά γι αυτά που θέλουμε τότε σίγουρα θα χάσουμε και 
αυτά που έχουμε. Σας ευχαριστώ πολύ".
Ο Πρόεδρος της I.P.A. Σάμου και ιδρυτικό μέλος της I.P.A. Ξάνθης - ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Γεώργιος
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ  I.P.A. ΣΑΜΟΥ
«Χριστός Σάμον Έσωσεν» τη 6η Αυγούστου 1824. 
189 χρόνια μετά... τη Ναυμαχία της Μυκάλης 

Ο πρόεδρος της Τ.Δ ΙΡΑ Σάμου Γεώργιος Αβραμίδης και επίτιμο μέλος της ΙΡΑ Θεσσαλονίκης τίμησε με 
την παρουσία του τις εορταστικές εκδηλώσεις για την Ναυμαχία της Μυκάλης και κατέθεσε δάφνινο 
στεφάνι στο μνημείο του Λυκούργου Λογοθέτη αρχηγού της ελληνικής επανάστασης.
Με μεγαλοπρέπεια γιορτάστηκε φέτος η 189η επέτειος της ναυμαχίας της Μυκάλης με τις εορταστικές 
εκδηλώσεις στο Πυθαγόρειο της Σάμου. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε η Γενική Γραμματέας της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, Χριστιάνα Καλογήρου, ενώ παρέστησαν επίσης η βουλευτής του 
Νομού Αγνή Καλογερή, ο βουλευτής Επικρατείας των ΑΝ.ΕΛ. Τέρενς Κουίκ, ο βουλευτής Σερρών της 
Χρυσής Αυγής Αρτέμης Ματθαιόπουλος ο περιφερειάρχης Β. Αιγαίου Νάσος Γιακαλής, ο Δήμαρχος 
Σάμου Στέλιος Θάνος, η Στρατιωτική και Πολιτική ηγεσία, ο πρόεδρος της Τοπικής Διοίκησης της 
Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών (ΙΡΑ) Γιώργος Αβραμίδης, ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ 
Ανδρέας Παπαμιμίκος και ο Γραμματέας Οργανωτικού Γεώργιος Λουλουδάκης. Το βράδυ της Δευτέρας 
εψάλη εσπερινός χοροστατούντος του Mητροπολίτη Μεσογαίας και Λαυριωτικής κ.κ. Νικόλαο και 
του Mητροπολίτη Σάμου κ.κ. Ευσέβιο, ακολούθησε η λιτάνευση της εικόνας της Μεταμόρφωσης στο 
λιμάνι του Πυθαγορείου και οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν με την αναπαράσταση της ναυμαχίας της 
Μυκάλης και το κάψιμο της τουρκικής ναυαρχίδας, ενώ ένα φαντασμαγορικό θέαμα προσέφεραν τα 
βεγγαλικά που έκαναν μέρα τον ουρανό του Πυθαγορείου εντυπωσιάζονταν όσους βρέθηκαν εκεί για 
να παρακολουθήσουν τη μεγάλη γιορτή του νησιού.
Το πρωί της Τρίτης τελέσθηκε δοξολογία και εψάλη επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο του Λυκούργου 
Λογοθέτη αρχηγού της ελληνικής επανάστασης, ενώ ακολούθησε η κατάθεση στεφάνων. Οι εκδηλώσεις 
συνεχίστηκαν στην Πλατεία Ειρήνης με ομιλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις με τοπικούς χορούς και 
τραγούδια.
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ  
Του Χρήστου Κοντάκου - π. Προέδρου Ελληνικού Εθνικού Τμήματος
Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών
ΠΡΟΣ: Την Τοπική Διοίκηση Ν. Θεσσαλονίκης Διεθνούς Ένωσης 
Αστυνομικών.
Αγαπητοί φίλοι Θεσσαλονικείς σας διαβεβαιώνω ότι κατά την διάρκεια 
της παραμονής μου στην Θεσσαλονίκη μας και στον ξενώνα IPA HOUSE, 
η διαμονή μου ήταν εξαιρετική αλλά και οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης , 
υποδειγματικές.
Μέσα στην βεντάλια των δράσεων που είχα την ευκαιρία να 
παρακολουθήσω, θα ήθελα να επισημάνω με έμφαση και συγκίνηση, 
τον αγώνα μπάσκετ της ομάδας της IPA Θεσσαλονίκης με την ομάδα 
μπάσκετ των αποθεραπευμένων παιδιών της θεραπευτικής κοινότητας 
«ΙΘΑΚΗ». Σε έναν όμορφο χώρο (κλειστό γήπεδο μπάσκετ) στις 02-07-

2013 στην Σίνδο Θεσσαλονίκης, σε μια μαγική ατμόσφαιρα καταδείξατε με τον πιο αγωνιστικό τρόπο 
την ΔΥΝΑΜΗ σας και την δυείσδυση στις πραγματικές διαστάσεις της Κοινωνίας και των προβλημάτων 
της. Για αυτές τις στιγμές που τις θεωρώ από τις πιο σημαντικές της ζωής μου, θέλω να σας εκφράσω τον 
θαυμασμό μου και τις ευχαριστίες μου. Με αγάπη και εκτίμηση. Χρήστος Κοντάκος. 

18-07-2013 ΕΠΙΣΤΟΛΗ  
Του Κίτσιου Κων/νου - Προέδρου Τοπικής Διοίκησης Ιωαννίνων
Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών.
ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο της Τοπικής Διοίκησης Θεσσαλονίκης
Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ Ηλία
Αγαπητέ φίλε Ηλία, παρακαλώ να διαβιβάσεις στα μέλη του Δ.Σ. της 
Τοπικής Διοίκησης Θεσσαλονίκης, τις πιο θερμές και ειλικρινείς
ευχαριστίες μου για την φιλοξενία καθώς και την τιμή που μου κάνατε 
να παρευρεθώ μαζί σας και να ανταλλάξουμε απόψεις κατά την 
πρόσφατη επίσκεψή μου στην πόλη σας.
Να ευχαριστήσω θερμότατα τον κ. Βασίλη Γιαννακόπουλο, και τον κ. 
Χριστοδουλή Χριστόδουλο για την υπομονή και την καρτερικότητα 
που επιδεικνύουν ως υπεύθυνοι του ξενώνα της ΙΡΑ στην Θεσσαλονίκη, 
ξενώνα που παρέχει άνεση ,καθαριότητα και ηρεμία στους διαμένοντες. 

Θέλω επίσης να συγχαρώ τον κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ Δημήτρη διότι με το ήθος του και την συναδελφικότητα που 
επιδεικνύει υπηρετεί επάξια την μεγάλη ιδέα του SERVO PER AMIKECO.
Με ειλικρινή εκτίμηση – Κωνσταντίνος Κίτσιος 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ  I.P.A. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Τ.Δ. Καρδίτσας εκφράζει τα θερμά και ειλικρινή της συγχαρητήρια στο νεοεκλεγέν διοικητικό συμβούλιο 
της Τ.Δ. Θεσσαλονίκης και ιδιαίτερα στον Πρόεδρο κ. Ηλία Βασιλάκη για την επανεκλογή του.
Οι άοκνες και σημαντικές πρωτοβουλίες όλων των ανθρώπων που αποτελούν την Τ.Δ. Θεσσαλονίκης 
επιβραβεύτηκαν με τον καλύτερο τρόπο κατά τις πρόσφατες αρχαιρεσίες, που χαρακτηρίστηκαν από την 
αθρόα προσέλευση των μελών.  Παράλληλα, ευχαριστούμε θερμά την Τ.Δ. Θεσσαλονίκης για τη στήριξη 
που μας παρείχε κατά το τελευταίο έτος, χορηγώντας μας μεγάλο αριθμό αντιτύπων του περιοδικού 
"Δύναμη", διάφορα αναμνηστικά καθώς και αντίτυπα του βιβλίου "ΠΑΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ", τα οποία 
διατέθηκαν σε σχολεία του νομού μας.
Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο έργο της νεοεκλεγείσας διοίκησης για την προσεχή τριετία και είμαστε 
σίγουροι ότι θα κινηθεί ξανά στο πνεύμα του servo per amikeco, το οποίο οφείλει να χαρακτηρίζει τις 
πράξεις όλων όσων υπηρετούμε την ιδέα της ΙΡΑ.            Για το Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ιάσων Τσιρώνης                                       Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ    Γεώργιος Ζαρχανής
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ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΗΠΟ
* ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΛΑΤΑ: Φτιάξτε εξαιρετικά αρωματικά άλατα για το μπάνιο σας, γεμίζοντας τα άδεια 
μπουκάλια από τα αρώματά σας με χοντρό αλάτι. Κλείστε τα μπουκάλια καλά και αφήστε τα για 1-2 
μήνες προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το αλάτι.
* ΘΑΜΠΩΜΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ: Για να αποφύγετε το θάμπωμα στους καθρέφτες του λουτρού όταν 
κάνετε μπάνιο ρίξτε πρώτα στη μπανιέρα 2-3 εκ. κρύο νερό προτού ρίξετε το ζεστό. Έτσι οι υδρατμοί 
μειώνονται αισθητά!! 
* ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ: Λίγες φλούδες πορτοκαλιού πάνω στα κλιματιστικά μηχανήματα θα αρωματίσουν 
την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας ευχάριστα και διακριτικά.. 
* ΣΗΜΑΔΙΑ ΑΠΟ ΕΠΙΠΛΑ: Αλλάξατε θέση στα έπιπλά σας; Πως θα σβήσετε τα σημάδια που έχουν 
αφήσει τα πόδια του τραπεζιού στη μοκέτα; Αφήνοντας απλώς τον ατμό από το σίδερό σας σε απόσταση 
5 εκ. από τα σημάδια και τρίβοντας μετά με δύναμη το σημείο που έχει πατηθεί. 
* ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ: Για να βελτιώσετε την απόδοση ενός καλοριφέρ, κολλήστε με μία αυτοκόλλητη ταινία, 
ένα κομμάτι αλουμινόχαρτο ανάμεσα στο καλοριφέρ και στον τοίχο.Το αλουμινόχαρτο θα ανακλά όλη 
τη θερμότητα προς το εσωτερικό του δωματίου.. 
* ΜΠΟΓΙΑ: Όταν έρχεται σε επαφή με το αέρα που μένει κλεισμένος στο κουτί, η μπογιά σχηματίζει μια 
κρούστα. Για να διατηρείται καιρό ένα κουτί μπογιάς που έχει ήδη ανοιχτεί, τοποθετήστε το ανάποδα.

Γν ω ρί ζα τ ε  ότ ι . . . .
1.  Ο Τζένγκις Χαν πέθανε κατά τη διάρκεια του σεξ
2.  To λιοντάρι του λογότυπου της Metro-Goldwyn-Mayer (ΜGM), σκότωσε                                                       
τον εκπαιδευτή του  την επόμενη ημέρα μετά τα γυρίσματα.
3.  Ο 'Αλμπερτ Αϊνστάιν δεν θυμόταν ποτέ τον αριθμό του τηλεφώνου του.
4.  Το βρώμικο χιόνι λιώνει γρηγορότερα από ό,τι το καθαρό.
5.  Το γραφείο έχει 400 φορές περισσότερα βακτήρια από μια τουαλέτα.
6.  1111111 x 1111111 = 1234567654321.
7.  Ο Λεονάρντο ντα Βίντσι ζωγράφιζε ταχείλη της Μόνα Λίζα 12 χρόνια.
8.  Όταν φτερνίζεστε τα μάτια σας δεν μπορείτε να τα έχετε ανοιχτά.
9.  Ένα παιδί τεσσάρων χρονών κάνει 400 ερωτήσεις την ημέρα.
10. «OK» - η πιο δημοφιλής λέξη στον κόσμο.

TO ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑΣ «ΔΥΝΑΜΗ» ΣΕ ΤΟΜΟΥΣ
Μετά και την συμπλήρωση είκοσι 
(20) τευχών του περιοδικού μας 
«Δύναμη», η Τοπική Διοίκηση 
I.P.A. του Νομού Θεσσαλονίκης 
προχώρησε στην βιβλιοδεσία 
των είκοσι (20) τευχών σε δύο (2) 
πολυτελείς τόμους, οι οποίοι θα 
κοσμούν πλέον την βιβλιοθήκη της 
Τοπικής μας Διοίκησης.
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ  I.P.A. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ε υ χαρι σ τ ήρι ο
Η Τοπική Διοίκηση Θεσσαλονίκης της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών, ευχαριστεί θερμά τις 
παρακάτω επιχειρήσεις, οι οποίες στήριξαν οικονομικά την δημιουργία της ομάδας μπάσκετ 
της Τοπικής μας.

1)  ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ. – ΜΠΟΖΙΝΗ Π. & ΣΙΑ Ο.Ε. εστιατόριο ΜΟΛΥΒΟΣ επί της οδού Ίωνος Δραγούμη 
στην Θεσσαλονίκη και χρηματικό ποσό 200 €.

2)   Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ΠΑΡΚ Α.Ε. – Ξενοδοχείο ΠΑΡΚ επί της οδού Ι. Δραγούμη 81 Θεσσαλονίκη 
κ. ΜΟΥΣΙΑΔΗΣ Δημήτριος για την απευθείας καταβολή χρηματικού ποσού 280€ για την αγορά 
αθλητικού υλικού της ομάδας.

3) Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ΑΙΓΑΙΟΝ Α.Ε. – Ξενοδοχείο ΕΓΝΑΤΙΑ PALACE – Εγνατίας 61 κ. 
ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗ Ελευθέριο για την απευθείας καταβολή χρηματικού ποσού 280€ για την αγορά 
αθλητικού υλικού της ομάδας.

4)   Ζαχαροπλαστείο «ΒΑΣΙΛΗΣ» κ. ΚΑΛΤΣΙΔΟΥ Ελλάδα – Εθν. Αντίστασης και Παιδικής χαράς – 
Μικρόπολη Θεσσαλονίκης για την απευθείας καταβολή χρηματικού ποσού 460€ για την αγορά αθλητικού 
υλικού της ομάδας.

5)   Τουριστικό γραφείο CREAZY HOLIDAYS – κ. ΠΕΖΙΚΟΓΛΟΥ Μιχάλης – Αριστοτέλους 10 Θεσσαλονίκη, 
για την διάθεση ενός τουριστικού λεωφορείου για την μεταφορά της ομάδας την 9-6-2013 στην Έδεσσα 
και τον φιλικό αγώνα με την ομάδα της Α.Δ. Πέλλας.

Τους ευχαριστούμε θερμά και ελπίζουμε να είναι συνεχώς κοντά στην ομάδας μας.
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