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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.

Γραφιστική Επιμέλεια:
Μαριάντα Κοτσαρίδου, τηλ.: 6942885745 
Εκτύπωση:
Δημήτριος Κοτσαρίδης
Παπαναστασίου 8 - 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 

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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Με μεγάλη επιτυχία, διεξήχθη σήμερα 11-02-
2014 και ώρα 14.30 στο κλειστό γήπεδο του 
Πρωτέα Κορδελιού Θεσσαλονίκης, αγώνας 
φιλίας μπάσκετ μεταξύ των ομάδων της I.P.A. 
Θεσσαλονίκης και του Κέντρου Προστασίας 
Ανηλίκων της Ι. Μητροπόλεως Νεαπόλεως 
Σταυρουπόλεως “Ο ΦΑΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ”. 
Πριν τον αγώνα τελέστηκε αγιασμός από τον 
Αρχιμανδρίτη Αθηναγόρα Λουκατάρη για την 
νέα αθλητική χρονιά.
Τίμησαν την εκδήλωση με την παρουσία τους, 
ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης κ. 
ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ Λάζαρος, ο εκπρόσωπος του 
Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Θεσσαλονίκης 
Α/Υ κ. ΧΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Σπυρίδων, ο Σύμβουλος 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κ. 
ΦΕΣΤΕΡΙΔΗΣ Γεώργιος και από την I.P.A., 
ο Πρόεδρος της Τ.Δ. Θεσσαλονίκης κ. 
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας, ο Ταμίας του Ελληνικού 
Τμήματος και Γεν. Γραμματέας της Τ.Δ. 
Θεσσαλονίκης κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
Βασίλειος, ο Α΄Αντιπρόεδρος κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ 
Χριστόδουλος, και ο Αναπ. Ταμίας κ. 
ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ Ιωάννης.
Η Τοπική Διοίκηση I.P.A. Θεσσαλονίκης, 
απένειμε τιμητική πλακέτα στον Αρχιμανδρίτη 

Αθηναγόρα Λουκατάρη για το σπουδαίο έργο 
που επιτελεί στο κέντρο προστασίας ανηλίκων 
“Ο ΦΑΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ” και ευχαρίστησε 
θερμά την Ι. ΜΠΑΛΑΣΚΑ προϊσταμένη του 
Αθλητικού Τμήματος του Δήμου Ευόσμου για 
την παραχώρηση του κλειστού γηπέδου του 
Πρωτέα, καθώς επίσης την Γραμματεία και 
τους Διαιτητές του αγώνα. Πριν το Τζάμπολ 
κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή, στην μνήμη της 
μητέρας του coach της ομάδας μας ΚΑΝΕΛΛΗ 
Δ. & της μητέρας του διαιτητή του αγώνα 
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗ Χρ. που έφυγαν πρόσφατα.
Με την ομάδα της I.P.A. Θεσσαλονίκης 
αγωνίστηκαν οι: ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ Στ., 
ΚΟΥΡΟΥΤΖΙΔΗΣ Κ., ΖΑΧΑΡΙΟΓΛΟΥ Β., 
ΚΟΥΡΕΛΑΣ Σ., ΤΟΥΡΟΥΤΟΥΤΟΥΔΗΣ Ι., ΒΕΡΡΑΣ 
Στ., ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ Αν., ΤΣΙΤΣΙΝΑΚΗΣ 
Ι., ΚΟΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Κ., ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ Δ., 
ΤΟΥΒΕΝΤΖΙΔΗΣ Ι., ΛΟΥΛΟΥΔΙΑΔΗΣ Ι., ΤΣΙΑΤΣΟΣ 
Σ. & ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Τ. Προπονητής της ομάδας 
της I.P.A. Θεσσαλονίκης είναι ο ΚΑΝΕΛΛΗΣ 
Διαμαντής και Γενικός Αρχηγός της ομάδας ο 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Χριστόδουλος.
Αποτέλεσμα δεν μπορούσε να ήταν άλλο, από 
την προσπάθεια των μελών του ΦΑΡΟΥ και η 
στήριξη από όλους εμάς στην Ι.Ρ.Α.Θεσ/νίκης.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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Πραγματοποιήθηκε ημερήσια εκδρομή-επίσκεψη στις Ιερές Μονές των Μετεώρων από την 
Τ.Δ.ΙΡΑ Λάρισας, προκειμένου να βρεθούμε πιο κοντά στον θεό, που όλοι έχουμε ανάγκη αυτή την 
δύσκολη εποχή που ζούμε. Στα πλαίσια της επίσκεψης, μας υποδέχτηκε εγκάρδια και μας ξενάγησε 
στους χώρους των μοναστηριών  ο Πρόεδρος της  Τ.Δ. ΙΡΑ Τρικάλων κ. ΣΚΡΕΚΑΣ Γεώργιος, ενώ 
ανταλλάχτηκαν αναμνηστικά δώρα και ευχές. Μετά την επίσκεψη στις Μονές, μεταβήκαμε στην 
Καλαμπάκα για να απολαύσουμε τον καφέ μας και για λίγες στιγμές χαλάρωσης. 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΘΕΜΑ: « Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας από 
την  Τ.Δ. Ι.Ρ.Α. Λάρισας από κοινού με την Ένωση 
Αστυνομικών Λάρισας.»
Με την αλλαγή του χρόνου παρουσία των δύο (2) 
προέδρων και των συναδέλφων που εκτελούσαν 
εκείνη την ώρα υπηρεσία, πραγματοποιήθηκε έξω 
από το Αστυνομικό Μέγαρο Λάρισας κοπή της 
πρωτοχρονιάτικης πίτας επάνω σε περιπολικό. 
Ανταλλάχτηκαν ευχές για υγεία, καλή χρονιά και 
μείωση της εγκληματικότητας.

Πραγματοποιήθηκε σε κέντρο της Λάρισας 
Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση για τα παιδιά των 
Αστυνομικών από  την Διεθνή Ένωση Αστυνομικών 
και την Ένωση Αστυνομικών Λάρισας , όπου 
μοιράστηκαν δώρα για τα παιδιά, τα οποία είχαν 
την ευκαιρία να διασκεδάσουν με κλόουν και 
Αγιοβασίληδες. Παράλληλη πρωτοβουλία ήταν η 
συλλογή ρούχων και παιχνιδιών, για προσφορά σε 
άπορες οικογένειες.

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε σε παιδότοπο της 
Λάρισας, η καθιερωμένη αποκριάτικη εκδήλωση 
για τα παιδιά των Αστυνομικών από  την Διεθνή 
Ένωση Αστυνομικών και την Ένωση Αστυνομικών 
Λάρισας, όπου τα παιδιά έπαιξαν και διασκέδασαν 
με την ψυχή τους, σκορπίζοντας χαμόγελα παντού. 
Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης μοιράστηκαν 
δώρα και αποκριάτικα παιχνίδια.



5

Την 30 Ιανουαρίου 2014, των τριών Ιεραρχών, εορτή παιδείας, επέλεξε η Τοπική Διοίκηση Άρτας 
Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών για τη βράβευση των 
επιτυχόντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση παιδιών 
αστυνομικών (μελών της).
Κατά τον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος κ. ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ 
Ανδρέας αναφέρθηκε στην σημασία της εκδήλωσης, 
τονίζοντας το ενδιαφέρον της Τοπικής Διοίκησης Άρτας για 
την προσπάθεια που κατέβαλαν, τόσο οι επιτυχόντες, όσο 
και οι γονείς τους για την επιτυχία τους και την διάκρισή 
τους από τους άλλους συμμαθητές τους, ευχόμενος καλή 
δύναμη και καλή επιστημονική κατάρτιση για το προσωπικό 
τους όφελος και της κοινωνίας γενικότερα.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε, λόγω της ημέρας, στο θεάρεστο 

έργο των τριών Ιεραρχών, καθόσον θεωρούνται οι μέγιστοι οικουμενικοί Διδάσκαλοι, φωτισμένοι 
από το Πνεύμα του Θεού, έχουν αναφερθεί στα συγγράμματά τους με πολλούς τρόπους για το 
πώς έβλεπαν την παρούσα ζωή μας. Φιλοσοφούσαν επάνω στην πραγματικότητα της ζωής και 
κατέληγαν σε θαυμάσια συμπεράσματα και για τους τότε ακροατές τους και για τους σημερινούς 
αναγνώστες τους. Οι γνώμες τους ισχύουν αιώνια, διότι αγγίζουν κάθε άνθρωπο σ΄όποια εποχή 
και αν ζει.
Ο Αστυνομικός Διευθυντής Άρτας κ. Κων/νος ΒΑΡΕΛΗΣ, σε σύντομο χαιρετισμό του, εξήρε την 
προσπάθεια των παιδιών για την επιτυχία τους, εκφράζοντας τα συγχαρητήριά του, τόσο στους 
επιτυχόντες όσο και στους διοργανωτές της εκδήλωσης.
Ακολούθησε προσφορά αναψυκτικών και γλυκισμάτων στους συμμετέχοντες, μέσα σε θερμό και 
εξαίρετο συναδελφικό κλίμα. Ο Πρόεδρος – Ανδρέας ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΑΡΤAΣ
Βράβευση επιτυχόντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

ΘΕΜΑ: Χριστουγεννιάτικη  Εκδήλωση του Ειδικού Σχολείου Έδεσσας.

-Την 23η Δεκεμβρίου 2013 , πραγματοποιήθηκε η Χριστουγεννιάτικη εορταστική εκδήλωση του 
Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και Εδικού Νηπιαγωγείου Έδεσσας Πέλλας, με την παρουσία  μαθητών, 
εκπαιδευτικών, γονέων και εκπροσώπων της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών/Τ.Δ. Πέλλας , καθώς 
και εκπροσώπων άλλων φορέων και συλλόγων της πόλης.
-Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της  Τοπικής Διοίκησης Πέλλας 
εκπροσωπώντας την Ένωσή μας (Διοικητικό Συμβούλιο της Τ.Δ.Πέλλας / Δ.Ε.Α. )  και μοίρασαν 
Δώρα στους μαθητές. 
Ο Πρόεδρος - ΜΠΑΤΣΙΟΣ Ιωάννης               Ο Γραμματέας – ΚΟΥΡΣΑΡΑΚΟΣ Βασίλειος

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΠΕΛΛΑΣ
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Στις 20-12-2014 τα Μέλη του Δ.Σ. της I.P.A. Αλεξανδρούπολης, διέθεσαν στα μέλη τους, αναμνηστικά 
δώρα Χριστουγέννων, τα οποία έφτιαξαν μόνοι τους με πολύ μεράκι.

Παιδικός χορός στην 9-2-2014 για τα παιδιά των μελών της I.P.A. Αλεξανδρούπολης
Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη στις 9-2-14 ο αποκριάτικος παιδικός χορός, που διοργάνωσε η I.P.A. 
Αλεξανδρούπολης σε ΠΟΛΥΤΕΛΗ αίθουσα του ξενοδοχείου ΝΕΦΕΛΗ.

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη στις 15-02-2014 ο αποκριάτικος χορός της Τοπικής Διοίκησης I.P.A. 
Αλεξανδρούπολης, σε πολυτελή αίθουσα του ξενοδοχείου ΝΕΦΕΛΗ.
Στην εκδήλωση παρέστησαν: Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης κ. ΛΑΜΠΑΚΗΣ Ευάγγελος, ο 
Αστυνομικός Δ/ντής Αλεξανδρούπολης Ταξίαρχος κ. ΤΣΟΥΚΝΑΔΗΣ Ιωακείμ, η Ταμίας της Τοπικής 
Διοίκησης I.P.A. Ιωαννίνων κ. ΡΑΠΤΗ Ολγα, Αθλητικά Σωματεία και
η ομάδα Βόλλευ “ΝΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ”, ο Πρόεδρος Τοπικού Συνδικαλισμού Λιμενικού 
Σώματος Αλεξανδρούπολης και από την Τοπική Διοίκηση I.P.A. Αλεξανδρούπολης οι παρακάτω: 
ΜΑΝΩΛΙΚΑ Νατάσα - Πρόεδρος, ΚΟΤΙΣΗ Ελένη - Αντιπρόεδρος, ΦΟΥΤΖΙΤΖΙΔΗΣ Χρήστος - Γ. 
Γραμματέας, ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Θεόφιλος - Ταμίας, ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Χριστόφορος - Αναπλ. Ταμίας  και
ο ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Κων/νος - Υπεύθυνος Δημ. Σχέσεων. Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης, 
βραβεύτηκαν τα παιδιά εν ενεργεία και εν αποστρατεία συναδέλφων, τα οποία πέτυχαν την 
εισαγωγή τους σε ΑΕΙ και ΤΕΙ στις Πανελλήνιες Εξετάσεις του έτους 2013.

Αποκριάτικος χορός για τα Μέλη της I.P.A. Αλεξανδρούπολης
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΞΑΝΘΗΣ
Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 27/02/14 
ο αποκριάτικος χορός της Ι.Ρ.Α. Ξάνθης ο 
οποίος πλέον είναι θεσμός στα πλαίσια 
των θρακικών λαογραφικών εκδηλώσεων 
(Καρναβάλι Ξάνθης). Συνδιοργανωτές στο χορό 
ήταν η Συνδικαλιστική κίνηση και ο σύλλογος 
απόστρατων αστυνομικών Ξάνθης.  Ο χορός 
πραγματοποιήθηκε στην Λέσχη Αξιωματικών 
Φρουράς Ξάνθης. Υπήρχαν πλούσια εδέσματα 
και ποτά για όλους. Για την διασκέδαση των 
μικρών μας φίλων υπήρχαν κλόουν και πολλές 

άλλες εκπλήξεις. Το κέφι ήταν αμείωτο καθ όλη 
την διάρκεια της εκδήλωσης.
Η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών Ξάνθης θα 
ήθελε να ευχαριστήσει δημόσια τον Δ/κτη του 
4ου Σώματος Στρατού Αντιστράτηγου ΧΑΛΚΙΔΗ 
Χρήστο για την παραχώρηση της αίθουσας, 
καθώς και όλο το προσωπικό της Λέσχης για 
την περιποίηση και φιλοξενία τους.
Χορηγός της εκδήλωσης Καταστήματα W I N D 
Ξάνθης.
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Η Τοπική Διοίκηση I.P.A. Ηρακλείου, με 
στόχο την άρτια διοργάνωση και επιτυχία 
της 1η Διεθνούς Συνδιάσκεψης Γυναικών 
Αστυνομικών η οποία θα διεξαχθεί στο 
Ηράκλειο το χρονικό διάστημα από 1-5 
Οκτωβρίου 2014, επισκέφθηκε στις 31-1-
2013 τον Δήμαρχο Ηρακλείου κ. Γιάννη 
Κουράκη τον οποίο ενημέρωση σχετικά. 
Ο Δήμαρχος κ. Γ. Κουράκης εξέφρασε την 
ικανοποίησή του που η  Διεθνής συνδιάσκεψη 
των Αστυνομικών θα πραγματοποιηθεί 

στη Κρήτη και συγκεκριμένα στο Ηράκλειο και επεσήμανε στους διοργανωτές ότι θα έχουν τη 
συμπαράσταση και βοήθεια του Δήμου για την επιτυχία της.

Την 17/01/2014 αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της Ένωση μας, συναντήθηκε με τον Περιφερειάρχη 
Κρήτης κ. Αρναουτάκη Σταύρο  και τον 
ενημέρωσε για τους σκοπούς και τις 
επιδιώξεις μας, τις κοινωνικές προτάσεις μας, 
και συζήτησε το πλαίσιο της διοργάνωσης της 
1ης Συνδιάσκεψης Γυναικών Αστυνομικών, 
που θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο 
από 01 έως 05/10/2014 στο Λιμένα 
Χερσονήσου Ηρακλείου,  η οποία εκτός 
των επαγγελματικών θεμάτων, στοχεύει σε 
εκδηλώσεις που θα αναδύουν το άρωμα και 
την κουλτούρα της Κρήτης και θα φωτίσουν 
τις εξαιρετικές της πτυχές, στον πολιτισμό, 
στη γαστρονομία και στον τουρισμό. 
Ο Περιφερειάρχης Κρήτης, κ. Αρναουτάκης 

Σταύρος, εξέφρασε την ικανοποίηση του για τις δράσεις μας και εκδήλωσε την αμέριστη 
συμπαράστασή του για την επιτυχή  διοργάνωση της 1ης  Συνδιάσκεψης Γυναικών Αστυνομικών, 
στο πνεύμα της συλλογικής προσπάθειας να πετύχουμε τον απώτερο στόχο που είναι η ανάδειξη 
της Κρήτης, η ανάδειξη της Ελλάδας. 

Την 17/01/2014 αντιπροσωπεία του 
Δ.Σ. της Ένωση μας, συναντήθηκε με 
τον Αντιπεριφερειάρχη Κρήτης Ενότητα 
Ηρακλείου, κ. Κουκιαδάκη Ευριπίδη  και τον 
ενημέρωσε για τους σκοπούς και τις επιδιώξεις 
μας, για τις κοινωνικές προτάσεις μας, και 
συζήτησε το πλαίσιο της διοργάνωσης της 
1ης Συνδιάσκεψης Γυναικών Αστυνομικών, 
που θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο από 
01 έως 05/10/2014 στο Ηράκλειο. 
Ο Αντιπεριφερειάρχης /Ενότητα Ηρακλείου 
Κρήτης, κ. Κουκιαδάκης Ευριπίδης εξέφρασε 
την ικανοποίηση του για τις δράσεις της 

Ένωσης μας και εκδήλωσε την αμέριστη συμπαράσταση του για την επιτυχή  διοργάνωση της 1ης  
Συνδιάσκεψης Γυναικών Αστυνομικών. 

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα) 
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Την 03/02/2014 ο Γενικός Αστυνομικός Δ/ντής 
Περ. Κρήτης, Υποστράτηγος κ. Εμμανουήλ 
Παραβολιδάκης, ευρισκόμενος στο Ηράκλειο 
για υπηρεσιακές υποθέσεις, ικανοποιώντας 
σχετικό αίτημα μας, επισκέφθηκε τα γραφεία 
μας και συναντήθηκε με αντιπροσωπεία του 
Δ.Σ. της Ένωση μας.
Ο κ. Εμμανουήλ Παραβολιδάκης είναι 
ενήμερος για τους σκοπούς και τις επιδιώξεις 
μας, τις κοινωνικές προτάσεις μας, το Ταμείο 
Επαγγελματικής Ασφάλισης, καθώς είναι μέλος 
της Ένωσης μας, εγγεγραμμένος αρχικά στην 
Τ.Δ. Ηρακλείου. 

Συζητήσαμε επίσης την πρωτοβουλία της 
Ένωσης μας για τη  διοργάνωσης της 1ης 
Συνδιάσκεψης Γυναικών Αστυνομικών, που θα 
πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο από 01 έως 
05/10/2014 στο Ηράκλειο Κρήτης,  η οποία 
εκτός των επαγγελματικών θεμάτων, στοχεύει 
σε εκδηλώσεις που θα αναδύουν το άρωμα 
και την κουλτούρα της Κρήτης και θα φωτίσουν 
τις εξαιρετικές της πτυχές, στον πολιτισμό, στη 
γαστρονομία και στον τουρισμό.
Ο κ. Γενικός Αστυν. Δ/ντής Περ. Κρήτης, κ. 
Εμμανουήλ Παραβολιδάκης, εξέφρασε την 
ικανοποίηση του, για τις δράσεις της Ένωσης 
μας και τα θερμά του συγχαρητήρια για την 
πρωτοβουλία μας αυτή και δήλωσε ότι θα σταθεί 
αρωγός και συμπαραστάτης, για την επιτυχή  
διοργάνωση της 1ης  Συνδιάσκεψης Γυναικών 
Αστυνομικών, στο πνεύμα της συλλογικής 
προσπάθειας να πετύχουμε τον απώτερο στόχο 
που είναι η ανάδειξη της Ελλάδος.  
Παραδώσαμε στον κ. Γενικό Αστυν. Δ/ντή 
Περ. Κρήτης  το dvd που έχει επιμεληθεί η Τ.Δ. 
Ηρακλείου, το ημερολόγιο της Ένωσης μας, 
που φέτος είναι αφιερωμένο στην γυναίκα 
Αστυνομικό, το λάβαρο μας και του δωρίσαμε 
το  στυλό με το λογότυπο της Τ.Δ. Ηρακλείου.

Την 07/02/2014 αντιπροσωπεία του 
Δ.Σ. της Ένωση μας, συναντήθηκε με την   
Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής οικονομίας,  
αλιείας και κοινωνικής πολιτικής κ. Βρέντζου- 
Ασκορδαλάκη Θεανώ,  την οποία ενημέρωσε 
για τους σκοπούς και τις επιδιώξεις μας της 
Ένωσης μας, τις κοινωνικές προτάσεις μας, το 
Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης,  και 
συζήτησε το πλαίσιο της διοργάνωσης της 1ης 
Συνδιάσκεψης Γυναικών Αστυνομικών, που 
θα πραγματοποιηθεί από 01 έως 05/10/2014 

στο Ηράκλειο Κρήτης,  η οποία εκτός των 
επαγγελματικών θεμάτων, στοχεύει σε 
εκδηλώσεις που θα αναδύουν το άρωμα και 
την κουλτούρα της Κρήτης και θα φωτίσουν 
τις εξαιρετικές της πτυχές, στον πολιτισμό, στη 
γαστρονομία και στον τουρισμό. 
Η  κ Αντιπεριφερειάρχης, εξέφρασε την 
ικανοποίηση της για τις δράσεις της Ένωσης 
μας και δήλωσε ότι, θα σταθεί αρωγός και 
συμπαραστάτης, εκδηλώνοντας ήδη τις 
ενέργειες της, για την επιτυχή  διοργάνωση της 
1ης  Συνδιάσκεψης Γυναικών Αστυνομικών,
διότι και η ίδια ως γυναίκα, εργαζόμενη και 
μητέρα  βιώνει το χρέος ευθύνης – ελπίδας 
που καλούνται να εγγυηθούν οι εργαζόμενοι 
του σήμερα για να παραδώσουν στην νέα 
γενιά ένα καλύτερο κόσμο ένα κόσμο ισότητας 
δημοκρατίας και δικαιοσύνης, αλλά και  στο 
πνεύμα της συλλογικής προσπάθειας να 
πετύχουμε τον απώτερο στόχο που είναι η 
ανάδειξη της Κρήτης, η ανάδειξη της Ελλάδας.  

«Επίσκεψη του Γενικού Αστυνομικού  Δ/ντή Περ. Κρήτης  Υποστρατήγου κ. Εμμανουήλ 
Παραβολιδάκη στην Ι.Ρ.Α. Ηρακλείου»

«Επίσκεψη στην Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής οικονομίας, αλιείας και κοινωνικής πολιτικής, 
Περ. Κρήτης κ. Βρέντζου -Σκορδαλάκη Θεανώ»

(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα) 

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα) 
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Την 01/02/2014 αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της Ένωση μας, συναντήθηκε με τον  Υφυπουργό 
Εργασίας, κοινωνικής ασφάλισης & Πρόνοιας, Βουλευτή Ηρακλείου κ. Βασίλη Κεγκέρογλου, 
στο γραφείο του στο Ηράκλειο και τον ενημέρωσε για τους σκοπούς και τις επιδιώξεις μας, τις 

κοινωνικές προτάσεις μας, το 
Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης, 
και συζήτησε το πλαίσιο της 
διοργάνωσης της 1ης Συνδιάσκεψης 
Γυναικών Αστυνομικών, που θα 
πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο 
από 01 έως 05/10/2014 στο 
Λιμένα Χερσονήσου Ηρακλείου,  η 
οποία εκτός των επαγγελματικών 
θεμάτων, στοχεύει σε εκδηλώσεις 
που θα αναδύουν το άρωμα και 
την κουλτούρα της Κρήτης και θα 
φωτίσουν τις εξαιρετικές της πτυχές, 
στον πολιτισμό, στη γαστρονομία και 
στον τουρισμό. 
Ο Υφυπουργό Εργασίας, κοινωνικής 

ασφάλισης & Πρόνοιας, Βουλευτής Ηρακλείου κ. Βασίλη Κεγκέρογλου, εξέφρασε την ικανοποίηση 
του για τις δράσεις της Ένωσης μας, και εκδήλωσε την αμέριστη συμπαράσταση του για την επιτυχή  
διοργάνωση της 1ης  Συνδιάσκεψης Γυναικών Αστυνομικών. Η επικοινωνία αυτή της Τ.Δ. Ηρακλείου 
με τον κ. Υφυπουργό δίδει την ευκαιρία για την επικαιροποίηση  της Δ.Ε.Α. ως Μ.Κ.Ο., σύμφωνα με 
τα δεδομένα  του (Ν.2646/1998 Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΕΚΚΑ) αρμοδιότητος του 
Υπουργείου Εργασίας. 
Η Ενωση μας έχει ενταχθεί το έτος 2005, ως φορέας στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα 
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και στο ειδικό μητρώο εθελοντικών Μ.Κ.Ο. του Υπουργείου Υγείας.

«Επίσκεψη στον Υφυπουργό Εργασίας, κοινωνικής ασφάλισης & Πρόνοιας, Βουλευτή 
Ηρακλείου κ. Βασίλη Κεγκέρογλου»

Ηράκλειο 24  Ιανουαρίου  2014
Δελτίο Τύπου
H Τ.Δ. Ηρακλείου  (I.P.A.) της 
Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών 
πραγματοποίησε την Παρασκευή  
24 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 12:00΄ 
την καθιερωμένη κοπή Βασιλόπιτας 
για το νέο έτος μέσα στην κατάμεστη 
από Συναδέλφους και Πολίτες 
φίλους μας, αίθουσα πολλαπλών 
χρήσεων του Αστυνομικού Μεγάρου 
Ηρακλείου.

Η φετινή εκδήλωση μας όμως είχε ξεχωριστό ενδιαφέρον καθώς παρουσιάστηκε για πρώτη φορά 
στο Ηράκλειο η ανάληψη της διοργάνωσης της 1ης  Συνδιάσκεψης Γυναικών Αστυνομικών του 
Κόσμου στο Λιμένα Χερσονήσου από 01 έως  05 Οκτωβρίου 2014.    
Στο περιθώριο της εκδήλωσης έγινε συζήτηση με τον Περιφερειακό Δ/ντή Πυροσβεστικών  Υπηρεσιών 
Κρήτης και τον Διοικητή των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν. Ηρακλείου για το Ταμείο Επαγγελματικής 
Ασφάλισης και της δυνατότητας συμμετοχής των υπηρετούντων στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και 
δόθηκε η υπόσχεση συνάντησης και πληρέστερης ενημέρωσης τους.

(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα) 

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα) 
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Η Τοπική Διοίκηση Ηρακλείου της Διεθνούς 
Ένωσης Αστυνομικών, πιστή και φέτος στο 
Ραντεβού με την παράδοση της Απόκριας 
πραγματοποίησε την 23/02/2014 για 6η 
συνεχή χρονιά τον αποκριάτικο χορός της. 
Σκοπός της εκδήλωσης είναι να αφήσουμε 
στην άκρη τα προβλήματα και την ρουτίνα της 
καθημερινότητας, να φορέσουμε την καλύτερη 
μας διάθεση και διασκεδάσουμε σαν μικρά 
παιδιά.!!!! 
Ευχαριστούμε όλους όσους παρευρεθήκαν και 
μας τίμησαν με την παρουσία τους.!! 

Η συμμετοχή των συναδέλφων ήταν 
συγκινητική παρότι τα μέτρα τάξης έληξαν 
μισή ώρα πριν από την έναρξη της εκδήλωσης 
και αυτό δηλώνει ότι είμαστε αποφασισμένοι 
ότι τίποτα δεν θα χαλάσει την διασκέδαση των 
παιδιών. 
Είμαστε αποφασισμένοι να πάμε ενάντια 
στη μιζέρια και την κατάθλιψη και να μην 
επιτρέψουμε τίποτα να στερήσει στη γενιά 
που μεγαλώνει την ψυχαγωγία τους.
Όλα αυτά για τα οποία αγωνιζόμαστε και 
υπερασπιζόμαστε είναι για ένα καλύτερο 
αύριο για μια δικαιότερη και ασφαλέστερη 
κοινωνία για να ζήσουν αυτά τα παιδιά . Είτε 
στα γήπεδα για ένα καλύτερο αθλητισμό, είτε 
στους δρόμους, είτε στους χώρους εργασίας 
παλεύουμε και έχουμε μόνο ένα στόχο όλοι 
εμείς από όποια θέση κι αν βρισκόμαστε, το 
μέλλον και το χαμόγελο αυτών των παιδιών. 
Ας το αφήσουμε λοιπόν, ελεύθερο να ανθίσει 
μαζί με τη φαντασία και τη δημιουργικότητά 
τους.  Για την  Ι. Ρ. Α. Ηρακλείου
O Πρόεδρος – Μανόλης Ζαχαριουδάκης                        
Ο Γ. Γραμματέας - Κων/νος Μπαρκάτσας

Την 28/01/2014 αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της Ένωση μας, συναντήθηκε με τον κ. Γενικό Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης κ. Δεικτάκη Γεώργιο και τον ενημέρωσε για τους σκοπούς 
και τις επιδιώξεις μας, τις κοινωνικές προτάσεις μας, το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης, και 
συζήτησε το πλαίσιο της διοργάνωσης της 1ης Συνδιάσκεψης Γυναικών Αστυνομικών, που θα 
πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο από 01 έως 05/10/2014 στο Λιμένα Χερσονήσου Ηρακλείου,  η 
οποία εκτός των επαγγελματικών θεμάτων, στοχεύει σε εκδηλώσεις που θα αναδύουν το άρωμα 
και την κουλτούρα της Κρήτης και θα φωτίσουν τις εξαιρετικές της πτυχές, στον πολιτισμό, στη 
γαστρονομία και στον τουρισμό. 
Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, κ. Δεικτάκης Γεώργιος, εξέφρασε 
την ικανοποίηση του για τις δράσεις της Ένωσης μας και εκδήλωσε την αμέριστη συμπαράσταση 
του, την άσκηση της επιρροής του και την παρέμβαση του, για την επιτυχή  διοργάνωση της 1ης  
Συνδιάσκεψης Γυναικών Αστυνομικών, στο πνεύμα της συλλογικής προσπάθειας να πετύχουμε τον 
απώτερο στόχο που είναι η ανάδειξη της Κρήτης, η ανάδειξη της Ελλάδας.  O Πρόεδρος – Μανόλης 
Ζαχαριουδάκης     Ο Γ. Γραμματέας - Κων/νος Μπαρκάτσας

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΠΑΡΤΥ    -    Τεύχος 2014 !!!! 
(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα) 
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ

Την Πρωτοχρονιάτικη πίτα της έκοψε 
η Τοπική Διοίκηση Ακαρνανίας της 
Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών την 
Τρίτη  11 Φεβρουαρίου 2014 . Η 
εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο 
Αστυνομικό Τμήμα Κατούνας., όπου 
παραβρέθηκε πλήθος μελών μας, το 
προσωπικό του Α.Τ. Κατούνας.

Την πίτα ευλόγησε ο Πανος. Αρχιμ. 
π. Νεκτάριος Τριάντης Αρχιερατικός 
και Εφημέριος Κατούνας, ο οποίος 
ευχαρίστησε  για την πρόσκληση και 
τους ευχήθηκε  έτη πολλά ευλογημένα 
και καλή συνέχεια στο έργο που 
επιτελούν μέσα στην κοινωνία.
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Διοίκησης 
Ακαρνανίας ΚΩΣΤΑΣ Νικόλαος 
απεύθυνε χαιρετισμό στους 
προσκεκλημένους και ευχήθηκε σε 
όλους υγεία και καλή χρονιά.

Με επιτυχία διεξήχθη ο αγώνας μπάσκετ 
φιλανθρωπικού χαρακτήρα μεταξύ των 
ομάδων μπάσκετ της Αστυνομικής Διεύθυνσης 
Ακαρνανίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 
Αγρινίου, που έγινε την Κυριακή 12 -01 - 2014 
και ώρα 19:00 στο κλειστό γήπεδο του ΔΑΚ 
Αγρινίου.
Τον αγώνα διοργάνωσε η Διεθνής Ένωση 
Αστυνομικών / Τοπική Διοίκηση Ακαρνανίας 

με σκοπό το χρηματικό ποσό που θα 
συγκεντρώνονταν, να διατεθεί για την ενίσχυση 
αστυνομικού της Α.Δ. Ακαρνανίας, που 
τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα 
παραμονές των εορτών Χριστουγέννων – 
Πρωτοχρονιάς.

Η Ενωση Αστυνομικών με σχετική ανακοίνωσή 
της ευχαρίστησε όλους όσους συνέβαλαν 
στην διεξαγωγή του αγώνα.

ΑΓΩΝΑΣ ΜΠΑΣΚΕΤ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΤΗΝ 12-01-14

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα) 
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Mε επιτυχία πραγματοποιήθηκε, στις 29 Δεκέμβρη, το 1ο Εορταστικό Τουρνουά 
μπάσκετ “Γιώργος Ανδριτσόπουλος” που διοργάνωσε η Τ.Δ. Ι.Ρ.Α. Αιτωλίας και η Ένωση 
Αστυνομικών Υπαλλήλων Α.Δ. Αιτωλίας.

Πολίτες και αστυνομικοί 
παρακολούθησαν το θέαμα 
που προσέφεραν οι ομάδες 
του Χαρίλαου Τρικούπη, του 
Λέων Β.C., των επίλεκτων 
Μεσολογγίου, καθώς και των 
ομάδων του Ι.Ρ.Α Αχαΐας, Ι.Ρ.Α. 
Ακαρνανίας και Ι.Ρ.Α. Αιτωλίας. 
Στον τελικό αγωνίστηκαν οι 
ομάδες του Χαρίλαου Τρικούπη 
και του Λέων Β.C. Νικήτρια 
αναδείχθηκε η ομάδα του 
Χαρίλαου Τρικούπη. 
Η ομάδα μας με χαρά 
αποδέχτηκε την πρόσκληση 

και έδωσε τον καλύτερο της εαυτό προκειμένου να προσφέρει θέαμα στους θεατές που στήριξαν 
αυτήν την προσπάθεια.
Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στην Τ.Δ. Ι.Ρ.Α. Αιτωλίας για την διοργάνωση αυτού του τουρνουά 
που έφερε το όνομα του αδικοχαμένου συναδέλφου μας.

Την Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2013, παραμονή 
της εορτής των Χριστουγέννων, η Τοπική 
Διοίκηση Ακαρνανίας της Διεθνούς Ένωσης 
Αστυνομικών (Ι.Ρ.Α.), σε συνεργασία με την 
Αστυνομική Διεύθυνση Ακαρνανίας και την 
Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων, διοργάνωσε 
Χριστουγεννιάτικη γιορτή για τα παιδιά των 
συναδέλφων. 

Η γιορτή πραγματοποιήθηκε στo 
κινηματοθέατρο «ΑΝΕΣΙΣ». Τα παιδιά 
παρακολούθησαν παιδική χριστουγεννιάτικη 
ταινία, έπαιξαν με την καλή νεράιδα διάφορα 
παιχνίδια και τέλος πήραν τα δώρα τους  από τον 
Άγιο Βασίλη. Στους μικρούς και τους μεγάλους 
μας φίλους μοιραστήκαν κουραμπιέδες και 
μελομακάρονα καθώς και αναψυκτικά.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ  I.P.A. ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα) 

(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα) 
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Η Τοπική Διοίκηση Ακαρνανίας της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών (Ι.Ρ.Α.), εν όψει των εορτών 
των Χριστουγέννων, ανέλαβε την πρωτοβουλία να συγκεντρώσει τρόφιμα για τα συσσίτια που 
πραγματοποιούνται στην ενορία του Αγίου Δημητρίου της πόλης του Αγρινίου.

Οι συνάδελφοι και τα μέλη μας, ανταποκριθήκαν στο μέγιστο βαθμό και την Παρασκευή 
10 Ιανουαρίου 2014, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, επισκέφθηκαν το χώρο εστίασης, 
προετοιμασίας και διανομής των συσσιτίων για να παραδώσουν τα τρόφιμα. Ξεναγήθηκαν από τον 
εφημέριο του Ιερού Ναού, ο οποίος δέχτηκε με μεγάλη χαρά την προσφορά αυτή, μας ευχαρίστησε 
και ευχήθηκε καλή συνέχεια στο φιλανθρωπικό μας έργο.

Συγκέντρωση τροφίμων από την I.P.A. Ακαρνανίας

Η Τοπική Διοίκηση Ακαρνανίας της Διεθνούς 
Ένωσης Αστυνομικών (Ι.Ρ.Α.), από τον 
Οκτώβριο του 2013, λειτουργεί για τα μέλη 
της και τις οικογένειές τους: Α) Τρία Τμήματα 
Παραδοσιακών Χορών, ενηλίκων, εφηβικό 
και παιδικό. Β) Τμήμα Αγγλικών, ενηλίκων. 
Γ) Τμήμα Αερόβιας Γυμναστικής. Σε όλα τα 
Τμήματα υπάρχει μεγάλη συμμετοχή και 
ανταπόκριση από τα μέλη μας. Ευχαριστούμε 
θερμά τον δάσκαλο Παραδοσιακών χορών 
και συνάδελφο Υπαρχ/κα ΤΑΜΠΑΚΕΛΗ 
Δημοσθένη, την καθηγήτρια των Αγγλικών 
ΤΖΑΧΡΗΣΤΟΥ Δήμητρα και της αερόβιας 
γυμναστικής ΔΑΒΟΥΛΟΥ Γιώτα για την 
ανιδιοτελή προσφορά τους.

(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα) 
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ                                                                          

Την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου  2014, 
αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Ενώσεώς μας, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο 
Χρήστο ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗ, το Β΄Αντιπρόεδρο 
Ανδρέα ΓΚΙΚΑ, το Γενικό Γραμματέα Αθανάσιο 
ΚΑΖΑ και το Βοηθό Γενικού Γραμματέα 
Χαράλαμπο ΡΗΓΟΠΟΥΛΟ, πραγματοποίησε 
προγραμματισμένη εθιμοτυπική επίσκεψη στο 
νέο Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αργολίδος 
κ.κ. Νεκτάριο, με την ευκαιρία της ενθρόνισής 
του στη Μητρόπολη Αργολίδος, μετά το θάνατο 
του μακαριστού Μητροπολίτη Ιακώβου.
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ., εκ μέρους 
όλων των μελών της Τοπικής Διοίκησης, 
καλωσόρισαν το νέο Μητροπολίτη και του 
ευχήθηκαν ολόψυχα καλή δύναμη και καλή 
επιτυχία στο έργο του, επ’ ωφελεία του λαού 
της Αργολίδος. Επακολούθησε μία ευχάριστη 
και χρήσιμη συζήτηση, η οποία  διεξήχθη 
σε πολύ καλό κλίμα με κυρίαρχο θέμα, την 

ενδελεχή ενημέρωση του Μητροπολίτη για 
τις δράσεις και τους σκοπούς της Διεθνούς 
Ένωσης Αστυνομικών, τόσο σε παγκόσμιο και 
πανελλαδικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο 
Νομού. Αναφέρθηκε η συνεχής και ουσιαστική  
συνεισφορά μας σε τρόφιμα, ως ΙΡΑ Αργολίδος,  
από το 2012 μέχρι και σήμερα, αφενός μεν  στα 
συσσίτια που πραγματοποιεί ο εφημέριος του 
Ιερού Ναού της Ευαγγελίστριας Ναυπλίου, 
π.Ελευθέριος ΜΙΧΟΣ, αφετέρου δε στο 
κοινωνικό παντοπωλείο που λειτουργεί υπό την 
εποπτεία του εφημερίου του Ιερού Ναού του 
Αγίου Κωνσταντίνου Ναυπλίου, π.Γεωργίου 
ΦΡΥΜΗ.
Στο νέο Μητροπολίτη, επιδόθηκαν ως 
αναμνηστικά δώρα, το λαβαράκι του Ελληνικού 
Εθνικού Τμήματος της ΙΡΑ, καθώς και το φετινό 
ημερολόγιο, που έχει ως θέμα τη γυναίκα 
αστυνομικό.
Τέλος, απευθύνθηκε προς τον Σεβασμιώτατο 
Μητροπολίτη Αργολίδος κ.κ. Νεκτάριο, η 
παραίνεση, για τη συνέχιση του μεγάλου 
κοινωνικού και αγαθοεργού έργου που 
επιτελούσε και ο προκάτοχός του μακαριστός 
ποιμενάρχης και η προτροπή, όπως, για 
οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστεί, να μη 
διστάσει να απευθυνθεί στα μέλη μας, τα 
οποία παρ’ όλα τα τεράστια προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν τόσο σε οικονομικό όσο και σε 
υπηρεσιακό επίπεδο, να θεωρεί τη συνδρομή 
τους προς την Εκκλησία, πάντα δεδομένη.  
Servo Per Amikeco

Την Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 
2014 και ώρα 11.00΄, 
πραγματοποιήθηκε με μεγάλη 
επιτυχία, στην αίθουσα 
πολλαπλών χρήσεων της 
Α.Δ.Αργολίδας στο Ναύπλιο, η 
κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, 
με τη συμμετοχή του Προέδρου 
της Τοπικής Διοίκησης της 
Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών 
Αργολίδας κ. ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗ 

Χρήστου, του Προέδρου της Ένωσης Αστυνομικών Αργολίδας, κ.ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΗ Γεωργίου, του 
Προέδρου του Συνδέσμου Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Αργολίδας κ.ΠΡΑΣΣΑ Γεωργίου, 
των Συμβουλίων των παραπάνω Ενώσεων και πλήθος αστυνομικών από όλες τις υπηρεσίες της      
Αστυν/κής Δ/νσης Αργολίδας.

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα) 
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Την 21η Ιανουαρίου 2014,  πραγματοποίησε 
στην Α.Δ.Αργολίδας και στην Ένωσή μας, 
ποιμαντική επίσκεψη, ο Διευθυντής της 
Θρησκευτικής Υπηρεσίας  της Ελληνικής 
Αστυνομίας, Αρχιμανδρίτης π. Νεκτάριος 
ΚΙΟΥΛΟΣ, για καθαγιασμό του προσωπικού, 
λόγω του νέου έτους.
Στα πλαίσια του καθαγιασμού λόγω του νέου 
έτους, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα 
πολλαπλών χρήσεων της Α.Δ.Αργολίδας, μία 
σεμνή θρησκευτική τελετή.
Στη συνέχεια, ο Δ/ντής της Α.Δ.Αργολίδας, 
Αστυν/κός Δ/ντής κ. Θωμάς ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 
πλαισιωμένος από Αξ/κούς της Δ/νσης και 
τον Πρόεδρο της Τοπικής μας Διοίκησης 
κ.Χρήστο ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗ, είχαν μία ευχάριστη 
και χρήσιμη συζήτηση, η οποία  διεξήχθη 
σε πολύ καλό κλίμα με κυρίαρχο θέμα, το 
ποιμαντικό έργο της Θρησκευτικής Υπηρεσίας 
της Ελληνικής Αστυνομίας, το οποίο επιτελεί 
υπεύθυνα και αγόγγυστα ο π. Νεκτάριος στις 

αστυνομικές υπηρεσίες, σε όλη την επικράτεια.
Από τον Πρόεδρο της Ένωσής μας, 
επισημάνθηκαν οι συνεχείς και άοκνες 
προσπάθειες  εκ μέρους του συνόλου 
των αστυνομικών της Αργολίδας, για την 
αντιμετώπιση της εγκληματικότητας σε επίπεδο 
Νομού και ζητήθηκε η ηθική και η πνευματική 
συμπαράσταση της Θρησκευτικής Υπηρεσίας 
του Σώματος, στη συνολική προσπάθεια 
που καταβάλλεται για την  προστασία των 
έννομων αγαθών των πολιτών. Παράλληλα 
απευθύνθηκε προς τον π. Νεκτάριο, ο οποίος 
πλέον αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι 
της Μεγάλης Αστυνομικής  Οικογένειας, η 
παραίνεση, για τη συνέχιση του μεγάλου 
κοινωνικού και αγαθοεργού έργου που επιτελεί 
στην Ελληνική Αστυνομία, για τουλάχιστον 
δεκαέξι (16) συνεχή έτη.-    Servo Per Amikeco   
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος – Χρήστος Σχοινοχωρίτης               
Ο Γ. Γραμματέας – Αθανάσιος Καζάς

EΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ I.P.A. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Αρχαιρεσίες  04-12-2013

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος: ΚΙΤΣΙΟΣ Κων/νος
Α΄ Αντιπρόεδρος: ΧΡΗΣΤΟΥ Αθανάσιος
Β΄ Αντιπρόεδρος: ΚΟΥΜΑΤΣΙΟΥΛΗ Αγγελίνα
Γ΄ Αντιπρόεδρος: ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Κοσμάς
Γεν. Γραμματέας: ΤΣΙΡΩΝΗΣ Νικόλαος
Βοηθός  Γραμματέας: ΠΑΡΓΙΝΟΣ Χρήστος
Ταμίας: ΡΑΠΤΗ Ολγα
Βοηθός Ταμίας: ΜΠΑΚΑΡΑΣ Δημήτριος
Δημόσιες Σχέσεις: ΠΑΠΠΑΣ Αγγελος

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΣΙΛΙΚΗΣ Βασίλειος
ΑΛΕΞΙΟΥ Θεόδωρος
ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ Γεώργιος

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ I.P.A. ΚΑΒΑΛΑΣ
Αρχαιρεσίες 27-02-2014

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος: ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Θεμιστοκλής
Α΄ Αντιπρόεδρος: ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Γεώργιος
Β΄ Αντιπρόεδρος: ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ Νεκτάριος
Γ΄ Αντιπρόεδρος: ΡΑΠΤΗΣ Δημήτριος
Γεν. Γραμματέας: ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ Ιωάννης
Αν. Γεν. Γραμματέας: ΚΟΝΤΟΣΤΟΛΗ Αναστασία
Ταμίας: ΓΛΑΒΙΝΑΣ Περικλής
Αναπλ. Ταμία: ΚΑΝΤΖΙΔΗΣ Χρήστος
Αρμ. Δημ. Σχέσεων: ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗΣ Γεώργιος

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος: ΜΑΝΟΣ Δημήτριος
Μέλος: ΑΝΤΩΝΙΟΥ Δημήτριος
Μέλος: ΣΕΡΔΑΡΗΣ Αργύριος

Επίσκεψη στην Α.Δ. Αργολίδας του Δ/ντή Θρησκευτικής Υπηρεσίας της ΕΛ.ΑΣ.
(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα) 
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
« Η Τ.Δ. Καρδίτσας στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου σάλας »

Η ποδοσφαιρική ομάδα της Τοπικής Διοίκησης Καρδίτσας συμμετείχε και φέτος στο μεγαλύτερο 
παγκόσμιο τουρνουά  Ποδοσφαίρου Σάλας αστυνομικών, που γίνεται κάθε χρόνο στο Eibergen της 
Ολλανδίας. Η δεκαμελής ελληνική αποστολή, που απογειώθηκε από τη Θεσσαλονίκη, απόλαυσε 
πραγματικά την πενθήμερη παραμονή της στη χώρα της «τουλίπας», ενώ διανυκτέρευσε για ένα 
βράδυ και στην εντυπωσιακή και πανέμορφη Βιέννη. Στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα η ομάδα της 
Τ.Δ. Καρδίτσας ήταν και πάλι η μόνη εκπρόσωπος της Ελλάδας, γεγονός που εκτίμησαν δεόντως 
οι διοργανωτές κάνοντας ιδιαίτερη παρουσίαση κατά την τελετή έναρξης. Κατά τη διάρκεια της 
διοργάνωσης είχαμε ενδιαφέρουσες συναντήσεις με συναδέλφους απ’ όλο τον πλανήτη και 
την ευκαιρία να αναπτύξουμε τις διεθνείς μας σχέσεις, αλλά και να διαφημίσουμε την Ελλάδα 
και ιδιαίτερα τον τόπο μας, την Καρδίτσα. Η αγωνιστική παρουσία της ομάδας μας δεν ήταν η 
αναμενόμενη, καταφέρνοντας να πετύχει μόνο μια νίκη, ενάντια στην ομάδα του Στρασβούργου 
(Γαλλία). Παρόλα αυτά διάχυτη ήταν η ικανοποίηση από τη συμμετοχή και μόνο σε μια τέτοια 
διοργάνωση, παγκόσμιας εμβέλειας.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης μας στην πρωτεύουσα της χώρας, το Άμστερνταμ, είχαμε την 
δυνατότητα να επισκεφτούμε ένα από τα κεντρικότερα αστυνομικά τμήματα και να λάβουμε 
πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας της ολλανδικής Αστυνομίας από τον πολύ φιλόξενο 
Αρχιφύλακα Jan Rozenbrand. Επίσης για μια ακόμη φορά είχαμε τη δυνατότητα να έχουμε ως 
ξεναγούς τους καλούς μας φίλους Bernie Blom και Peter Berentsen, εθελοντές της διοργάνωσης.  
Η Τοπική μας Διοίκηση Καρδίτσας  αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει  την Περιφερειακή 
Ενότητα Καρδίτσας και την Ιερά Μονή Σπηλιάς, και ιδιαίτερα το ΚΤΕΛ Καρδίτσας και την εταιρεία

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα) 
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Impregilo, για τη μεγάλη βοήθεια τους. Επίσης ευχαριστεί θερμά για την υποστήριξη τους, τις 
εταιρείες  Dimakopouloi + Coucna, TSIGAS A.E., ALFA SECURITY και Monotecnhiki και τα καταστήματα 
«βιβλιοπωλείο Στάθης», «Φαρμακείο  Κεφαλά», «Φωτογραφείο Φως & Γραφή», «Αθλητικά 
Mega Sport’s Bazaar», «εκτυπώσεις Χρυσικός» και «ξενοδοχείο Thessalikon Grand», «οινοποιείο 
Καραμήτρος» που βοήθησαν στην πραγματοποίηση αυτής της αποστολής με κάθε τρόπο. Επίσης 
η ομάδα είχε την υλική και ηθική υποστήριξη της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Καρδίτσας και 
της Ένωσης Συνοριακών Φυλάκων Καρδίτσας.
Τέλος, ευχαριστούμε ιδιαίτερα το Εθνικό Τμήμα για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημα μας για 
οικονομική βοήθεια και παροχή αναμνηστικών ειδών, καθώς και την Τ.Δ. Θεσσαλονίκης που δια 
του Αντιπροέδρου της κ. Χριστοδουλή, μας έλυσε σημαντικά προβλήματα μετακινήσεων από και 
προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Αγώνας μπάσκετ με σκοπό την ενίσχυση του «Σπιτιού της Αγάπης»

Στις 23 Δεκέμβρη η Τοπική μας Διοίκηση 
συνδιοργάνωσε στο κλειστό γυμναστήριο της 
Καρδίτσας μια σημαντική, φιλανθρωπική, 
αθλητική εκδήλωση. Ήταν μια γιορτή του 
καρδιτσιώτικου μπάσκετ, αφού κυριολεκτικά ... 
ήταν όλοι εκεί! Σκοπός, η ενίσχυση του «Σπιτιού 
της Αγάπης» με τρόφιμα και χρήματα. Το 
«Σπίτι της Αγάπης», δημιουργήθηκε το 1998 
από την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος και 
Φαναριοφερσάλων και καθημερινά προσφέρει 
στην κοινωνία της Καρδίτσας με γεύματα στις 
άπορες οικογένειες.
Όλα ξεκίνησαν μετά την ιδέα και πρωτοβουλία 
που είχε ο Κώστας Τσέλιος, γνωστός 
καλαθοσφαιριστής με θητεία στην Α1, ο 
οποίος και ανέλαβε το μεγαλύτερο κομμάτι της 
οργάνωσης ΙΡΑ Καρδίτσας – ΙΡΑ Μαγνησίας! Οι 
συνθέσεις των ομάδων:

Τ.Δ. Καρδίτσας: Πανιόγλου, Καραβούλιας, 
Χονδρόπουλος, Μπελάγιας, Καραγιάννης, 
Τράκας, Παπαζαφείρης, Περιστέρης, Μανώλης, 
Πετράκης, Ζαρχανής.
Τ.Δ. Μαγνησίας: Πανταζής, Καρκάλης, Πλάτης, 
Κόφφας, Κατσικάς, Κυρίτσης, Κασούμης, 
Καργαδούρος, Μαρούλης, Διανέλλος, 
Κωστάκης.    
Η Τ.Δ. Καρδίτσας απένειμε τιμητική πλακέτα 
στο «Σπίτι της Αγάπης» για την προσφορά του 
στην κοινωνία της Καρδίτσας και παράλληλα 
κατασκεύασε ένα πανό με μήνυμα εναντίον 
της βίας στους αγωνιστικούς χώρους, το οποίο 
τοποθετήθηκε ήδη μόνιμα στην αίθουσα 
του κλειστού της πόλης. Ανάλογο πανό έχει 
τοποθετηθεί ήδη στο κλειστό του Παλαμά 
και στόχος μας είναι να αναρτηθούν ανάλογα 
μηνύματα και σε άλλα γήπεδα του νομού μας.

Η Τ.Δ. Καρδίτσας είχε τη χαρά για μια ακόμη φορά να 
προσκαλέσει τις γυναίκες που υπηρετούν στην Α.Δ. Καρδίτσας, 
στο καθιερωμένο πια ραντεβού για απογευματινό καφεδάκι. 
Στο πολύ φιλόξενο café Beller, στην πόλη της Καρδίτσας, οι 
συναδέλφισσες όλων των υπηρεσιών είχαν την ευκαιρία να 
συναντηθούν απερίσπαστες από το άγχος της υπηρεσίας και ... 
του νοικοκυριού. Παλιές και νέες στην παρέα, εν ενεργεία και εν 
αποστρατεία, με μεγάλη χαρά ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα. 

(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα) 

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα) 
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Από την τοπική μας διοίκηση ενημερώθηκαν για όλα τα θέματα που τις αφορούν και κυρίως 
για την Παγκόσμια Συνάντηση γυναικών αστυνομικών, που θα γίνει τον επόμενο Οκτώβρη στο 
Ηράκλειο, όπου πολλές εξέφρασαν την επιθυμία να συμμετάσχουν. Επίσης συζητήθηκαν και 
προγραμματίστηκαν δράσεις της τοπικής μας που θα έχουν ως επίκεντρο τη γυναίκα αστυνομικό. 
Η βραδιά έκλεισε με ένα όμορφο δώρο «ευεξίας» που πρόσφερε προς όλες τις κυρίες το        
Γυμναστήριο – Spa ΚΟΥΚΟΥΛΕΤΣΟΣ, το οποίο ευχαριστούμε θερμά.

Στις 24 Ιανουαρίου η ομάδα μπάσκετ του Πανιωνίου προπονήθηκε στο κλειστό γυμναστήριο της 
Καρδίτσας, ενόψει του αγώνα της με τα Τρίκαλα για το πρωτάθλημα της Α1. Πριν την έναρξη της 
προπόνησης οι παίκτες της ομάδας φωτογραφήθηκαν μπροστά στο πανό που έχει τοποθετήσει η 
Τ.Δ. Καρδίτσας, στηρίζοντας στην πράξη το μήνυμα ενάντια στη βία. Ευχαριστούμε την ομάδα του 
Πανιωνίου! Servo per amikeco!

Με μεγάλη επιτυχία και σημαντική προσέλευση πραγματοποιήθηκε η αιμοδοσία της τοπικής 
διοίκησης Καρδίτσας, την 1-2-2014, ημέρα κατά την οποία γιορτάστηκαν τα 25 χρόνια από την 

ίδρυση της Τ.Δ. Καρδίτσας. Τα μέλη της Τ.Δ. Καρδίτσας 
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και έδωσαν 10’ 
λεπτά από το χρόνο τους, δίνοντας ζωή και ελπίδα. 
Ευχαριστούμε θερμά το προσωπικό του Τμήματος 
Αιμοδοσίας Νοσοκομείου Καρδίτσας και τον Δ/ντη 
αυτού κ. Αθανασίου για τη θερμή υποδοχή τους και 
ευχόμαστε καλή συνέχεια στο σημαντικό τους έργο. 
Ταυτόχρονα, καλούμε όσα  μέλη και  φίλοι μας δεν το 
έχουν κάνει μέχρι τώρα, να γίνουν άμεσα εθελοντές 
αιμοδότες προσφέροντας το πολύτιμο αυτό αγαθό 
στο συνάνθρωπο τους!

Η Τ.Δ. Καρδίτσας στις 7 Φεβρουαρίου 2014 έκλεισε τα 25 χρόνια ζωής, αφού το πρώτο της 
συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα την ίδια 
ημερομηνία, στο μακρινό 1989. Εν μέσω λοιπόν των 
αγροτικών κινητοποιήσεων, που απαιτούν μεγάλος 
αριθμός συναδέλφων να μετακινείται καθημερινά σε 
όμορους νομούς, καταφέραμε να γιορτάσουμε αυτή 
τη σημαντική επέτειο μαζί με τους συναδέλφους του 
Α.Τ. Σοφάδων.  
Σε μια όμορφη και ζεστή βραδιά στους Σοφάδες, που 

οργάνωσαν οι αξιόλογοι συνάδελφοι του τοπικού Τμήματος, η τοπική μας διοίκηση δεν έκοψε 
τούρτα αλλά ... την πρωτοχρονιάτικη πίτα για το 2014. Ταυτόχρονα υπήρξε ενημέρωση για την 
Ένωση μας, αλλά και για το Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α.Π.Λ. και για τις επόμενες δράσεις και εκδηλώσεις της 
τοπικής μας διοίκησης, όπως η επικείμενη εκδρομή στο Banskο της Βουλγαρίας. Μάλιστα ο τυχερός 
της βραδιάς κέρδισε δωρεάν τη συμμετοχή του σ’ αυτή την εκδρομή.
O Πρόεδρος – ΤΣΙΡΩΝΗΣ Ιάσων                                    Ο Γ. Γραμματέας – ΖΑΡΧΑΝΗΣ Γεώργιος

(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα) 
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 «Εκδρομή Τ.Δ. Θεσ/νίκης (I.P.A.) στην Ονειρούπολη Δράμας – 
Φιλικός αγώνας Μπάσκετ στο γήπεδο ΚΡΑΧΤΙΔΗ»

Το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2013 αντιπροσωπεία της Τ.Δ. Δράμας (I.P.A.), αποτελούμενη από 
τον Πρόεδρο κ. ΣΚΑΡΛΙΟ Μηνά, τον Α΄ Αντιπρόεδρο κ. ΚΑΛΤΣΑ Αθανάσιο, τον  Γ΄ Αντιπρόεδρο κ. 
ΒΟΥΛΤΣΙΟ Ιωάννη, τον Ταμία κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ Παύλο και την υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων κα. 
ΕΓΓΛΕΖΟΥ Μαρία, υποδέχτηκε με μεγάλη χαρά στην πρωτεύουσα των Χριστουγέννων, όπως 
δικαιολογημένα έχει χαρακτηριστεί η πόλη της Δράμας (9ος προορισμός σε όλη την Ευρώπη), 
σαράντα (40) συναδέλφους με τις οικογένειές τους, μέλη της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών 
Θεσ/νίκης.   
Ακολούθησε ξενάγηση στο χώρο της «Ονειρούπολης» που βρίσκεται στο Δημοτικό Κήπο στο 
κέντρο της πόλης και πιο συγκεκριμένα, επίσκεψη στο σπίτι του Αϊ Βασίλη, στο εργαστήρι 
ζαχαροπλαστικής, στο σπίτι του Παραμυθιού, στο σπίτι των νέων Τεχνολογιών, στο ατελιέ των 
ξωτικών για ζωγραφική προσώπου, στο Ταχυδρομείο και το Σταθμαρχείο της Ονειρούπολης 
κ.α., έκαναν βόλτα με το τρένο στο κέντρο της πόλης, ενώ στην κεντρική σκηνή της Ονειρούπολης 
εμφανίστηκαν διάφορες παιδικές χορωδίες, παραδοσιακά χορευτικά συγκροτήματα, ενώ δόθηκε 
και μουσική συναυλία με τη γνωστή τραγουδίστρια Μαντώ το απόγευμα της ιδίας ημέρας. 
Να υπενθυμίσουμε ότι όλες οι παραπάνω δράσεις προσφέρονται δωρεάν στους επισκέπτες. 
Παράλληλα, στον ίδιο χώρο, αλλά και λίγο πιο δίπλα, στην Πλατεία Ελευθερίας, οι μικροί φίλοι 
είχαν την ευκαιρία να διασκεδάσουν, αφού υπάρχουν όλα σχεδόν τα παιχνίδια του καλύτερου 
«Λούνα Παρκ», όπως Καρουζέλ, Μπαλαρίνα, Ρόδα, Ταψί, Καρφί, Συγκρουόμενα και Πατινάζ στον 
πάγο, κλπ.

Στα πλαίσια της ως άνω επίσκεψης και περί ώρα 17:00΄ της ιδίας ημέρας, δόθηκε αγώνας φιλίας στο 
κλειστό Α.Π.Κ. Κραχτίδη Δράμας, μεταξύ των ομάδων μπάσκετ της  Ι.P.A. Δράμας και της Ι.P.A. Θεσ/
νίκης, με μοναδικό σκοπό τη σύσφιξη των σχέσεων και την ανάπτυξη πνεύματος συναδελφικής 
αλληλεγγύης, παρουσία εκατό (100) περίπου συναδέλφων και μελών των οικογενειών τους, οι 
οποίοι χειροκρότησαν τις προσπάθειες των αθλητών συναδέλφων και ανταμείφθηκαν από το 
όμορφο θέαμα που προσέφεραν.

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα) 
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Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, ο Αν. Δ/ντής της Α.Δ. Δράμας Α/Υ΄ κ. ΣΕΡΤΗΣ 
Αθανάσιος, ο Ταμίας του Εθνικού Τμήματος της Δ.Ε.Α. κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλης, ο Υπεύθυνος 
Δημ. Σχέσεων της Τ.Δ. Θεσ/νίκης κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Χριστόδουλος, ο Γεν. Γραμματέας της Τ.Δ. Καβάλας 
κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Θεμιστοκλής, ο Διοικητής του Α.Τ. Δράμας και Πρόεδρος της Τ.Δ. Δράμας κ. ΣΚΑΡΛΙΟΣ 
Μηνάς, ο εκπρόσωπος του Σωματείου Αστυνομικών Υπαλλήλων κ. ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξανδρος, ο 
Πρόεδρος του Σωματείου Αστυνομικών Υπαλλήλων Συνοριακής Φύλαξης κ. ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ Ισαάκ 
και αρκετοί συνάδελφοι. Το σκορ του αγώνα δεν έχει σημασία, ωστόσο για την ιστορία νικήτρια 
ήταν η ομάδα της Τ.Δ. Θεσ/νίκης.

Στα πλαίσια της αθλητικής συνάντησης και πριν από την έναρξη του αγώνα, κρατήθηκε ενός λεπτού 
σιγή, ως ελάχιστος φόρος τιμής στον αδικοχαμένο συνάδελφό μας Υπαρχιφύλακα ΚΩΣΤΕΝΗ Ηλία, 
ετών 43, πατέρα ενός ανήλικου τέκνου, που υπηρετούσε στο Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Πρεσπών 
Φλώρινας και ο οποίος ευρισκόμενος σε διατεταγμένη Υπηρεσία τραυματίστηκε θανάσιμα την 
8-12-2013 από πυρά αδίστακτων Αλβανών κακοποιών σε ορεινή περιοχή στο Βροντερό Φλώρινας 
στις Μικρές Πρέσπες. 
Ευχαριστούμε θερμά τον Δήμο Δράμας για τη διάθεση του κλειστού Α.Π.Κ. Κραχτίδη και την 
ουσιαστική συμβολή του στις δράσεις της ένωσής μας.
Αμέσως μετά τον αγώνα βγήκαμε αναμνηστική φωτογραφία στο σύμβολο κατατεθέν πλέον της 
πόλης μας, το μπρούτζινο Άγαλμα της Νίκης, τα αποκαλυπτήρια του οποίου έγιναν φέτος ανήμερα 
της Εθνικής Επετείου, για τον εορτασμό της επετείου των 100 χρόνων από την απελευθέρωση της 
Δράμας. 
Είμαστε στη διάθεση όσων Τοπικών Διοικήσεων ανά τη Χώρα επιθυμούν να ενημερωθούν 
για τις δράσεις και τις εκδηλώσεις της Ονειρούπολης, οι οποίες θα πρέπει να σημειώσουμε ότι 
κορυφώνονται τις επόμενες ημέρες των Εορτών των Χριστουγέννων και του νέου Έτους, μέχρι και 
τα Θεοφάνεια. Σας περιμένουμε στην ωραιότερη πόλη των Χριστουγέννων. Ελάτε και εσείς να 
ζήσετε το δικό σας παραμύθι. 
Για το Δ.Σ.             Ο  Π ρ ό ε δ ρ ο ς - ΣΚΑΡΛΙΟΣ Μηνάς                                                      

(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα) 
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«Εκδήλωση κοπής Βασιλόπιτας Τ.Δ. Δράμας (I.P.A) για το νέο έτος»
H Τ.Δ. Δράμας (I.P.A.) της Διεθνούς Ένωσης 
Αστυνομικών πραγματοποίησε την Παρασκευή  17 
Ιανουαρίου 2014 και ώρα 21:00΄ στο καφέ «ΑΝΩΪ» στη 
Δράμα, την καθιερωμένη κοπή Βασιλόπιτας για το νέο 
έτος. 
Στα πλαίσια της εκδήλωσης βραβεύθηκαν από τον 
Πρόεδρο της Τ.Δ. Δράμας (I.P.A) κ. ΣΚΑΡΛΙΟ Μηνά, δύο 
από τα πιο παλιά μέλη, ο ΚΙΟΣΟΓΛΙΔΗΣ Δημήτριος 
και ο ΝΑΤΣΗΣ Γεώργιος, για την πολυετή και πολύτιμη 
προσφορά τους στην ένωσή μας, καθώς επίσης 
και τα παρακάτω έντεκα παιδιά των Αστυνομικών 
της Α.Δ. Δράμας, τα οποία εισήχθησαν μέσω των 
πανελλαδικών εξετάσεων του έτους 2013 στα Ανώτερα 

και Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Χώρας μας :
1. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ Βασίλειος του Ιωάννη, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων 
2. ΓΚΟΥΛΕΚΑΣ Βασίλειος του Αθανασίου, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων
3. ΚΑΛΤΣΑ Βασιλική του Αθανασίου, Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Π.Θ. (Αλεξανδρούπολη) 
4. ΤΕΛΛΙΔΟΥ Αλεξάνδρα του Παρασκευά,  Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Παν. Αιγαίου 
5. ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΟΥ Ελένη του Σάββα, Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
6. ΣΑΒΒΙΔΗΣ Θεόφιλος του Κυριάκου, Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Σάμος). 
7. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία – Ελένη του Βασ., Κοιν. Ανθρ. & Ιστορίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
8. ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ Σταμάτιος του Παύλου, Τμήμα Λογιστικής του Τ.Ε.Ι. Καβάλας.
9. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ιερεμίας του Σωκράτη , Τμήμα Λογιστικής του Τ.Ε.Ι. Καβάλας. 
10. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ιωάννης του Αναστασίου, Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας. 
11. ΚΟΒΟΓΛΑΝΙΔΗΣ Ανέστης του Νικολάου, Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Ιατροδικαστής της Κεντρικής Μακεδονίας Dr. 
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Μηνάς που είναι και επίτιμο μέλος της ένωσής μας, ο Αστυνομικός Διευθυντής Δράμας 
κ. ΚΑΪΠΑΚΗΣ Γεώργιος, ο Διοικητής της Ε΄ Μοίρας Καταδρομών Αν/χης ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Ανέστης, ο 
Αστυν. Υποδ/ντής της Α.Δ. Δράμας Α/Υ΄ ΣΕΡΤΗΣ Αθανάσιος, ο Πρόεδρος της Ένωσης Αξ/κών Ανατ. 
Μακεδονίας & Θράκης Α/Α΄ ΔΡΑΓΟΥΔΑΚΗΣ Αναστάσιος, ο Πρόεδρος του Σωματείου Αστυνομικών 
Υπαλλήλων Ν. Δράμας κ. ΠΙΤΣΙΚΟΓΛΟΥ Απόστολος και ο Πρόεδρος του Σωματείου Συνοριακής 
Φύλαξης Ν. Δράμας κ. ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ Ισαάκ, οι Διοικητές Αξ/κοί των Υπηρεσιών της Α.Δ. Δράμας 
και πλήθος συναδέλφων.   
Ήταν πραγματικά μια αξέχαστη βραδιά για όλους μας, μέσα σε πνεύμα συναδελφικής αλληλεγγύης, 
σε έναν μοναδικό ζεστό χώρο που διαθέτει το καφέ «ΑΝΩΪ», όπου διασκεδάσαμε μέχρι αργά με το 
ωραίο μουσικό πρόγραμμα που διέθετε, ενώ γευτήκαμε τα παραδοσιακά αφεψήματα (ρακόμελο, 
αχνιστό κρασί, λικέρ) που φτιάχνει με μεράκι, εδώ και πολλά χρόνια, ο ίδιος ο ιδιοκτήτης του 
καταστήματος. 
Με ιδιαίτερη εκτίμηση    -    Για το Δ.Σ. O Πρόεδρος – ΣΚΑΡΛΙΟΣ Μηνάς
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη την Κυριακή 22-
12-2013 και ώρα 17:00 ο 3ος Φιλικός Αγώνας 
Μπάσκετ, μεταξύ των ομάδων της Αστυνομικής 
Διεύθυνσης Κέρκυρας και του Φαίακα, για 
την ενίσχυση του Κέντρου Ειδικής Αγωγής και 
Επαγγελματικής Κατάρτισης «Η Μέλισσα», 
που διοργανώθηκε από τη Διεθνή Ένωση 
Αστυνομικών – Τοπική Διοίκηση Κέρκυρας.
Οι θεατές που βρέθηκαν στο Κλειστό Γυμναστήριο 
του Ε.Α.Κ. Κέρκυρας, απόλαυσαν πλούσιο  
μπασκετικό θέαμα από τις δύο ομάδες, ενώ στο 
ημίχρονο, σε αγώνα επίδειξης, αναμετρήθηκαν 
τα τμήματα υποδομής (μίνι) του Φαίακα. Με την 
ομάδα της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κέρκυρας, 
αγωνίστηκε και αθλητής της «Μέλισσας», ο 
οποίος συγκίνησε με την προσπάθεια που 

κατέβαλε και κέρδισε το θερμό χειροκρότημα 
των θεατών και των συναθλητών του. Μετά τη 
λήξη του αγώνα απονεμήθηκαν αναμνηστικά 
διπλώματα στους αθλητές των ομάδων της 
Αστυνομικής Διεύθυνσης Κέρκυρας και του 
Φαίακα, καθώς και στα παιδιά που συμμετείχαν 
στον αγώνα επίδειξης του ημιχρόνου.
Η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών – Τοπική 
Διοίκηση Κέρκυρας αισθάνεται την ανάγκη να 
ευχαριστήσει όλους όσους βοήθησαν ώστε να 
πραγματοποιηθεί ο αγώνας αυτός, τους θεατές 
που βρέθηκαν στις εξέδρες του Ε.Α.Κ. Κέρκυρας 
αλλά και όσους προμηθεύτηκαν προσκλήσεις 
για να ενισχύσουν τη «Μέλισσα», ώστε να 
συγκεντρωθεί ένα σημαντικό χρηματικό ποσό το 
οποίο θα καλύψει μέρος των αναγκών της. 

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η εκδήλωση για την 
κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συνδέσμου 
φίλων της Αστυνομίας Σάμου και η διαδικασία 
εκλογών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου. Tίμησαν με την παρουσία τους την 
εκδήλωση, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σάμου 
και Ικαρίας κκ ΕΥΣΕΒΙΟΣ, ο Αντιπεριφερειάρχης 
Σάμου κ. ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Θεμιστοκλής, 
ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. 
ΣΤΑΝΤΖΟΣ Γεώργιος, ο Αστυνομικός Διευθυντής 
Σάμου κ. ΧΙΩΤΕΛΛΗΣ Δημήτριος, ο Λιμενάρχης 
Σάμου κ. ΚΩΣΤΑΝΤΕΛΗΣ Νικόλαος, ο Στρατηγός 
ε.α. κ. ΠΑΤΣΙΔΗΣ Κυριάκος, ο Πρόεδρος της 
Τοπικής Διοίκησης ΙΡΑ Σάμου Διεθνής Ένωσης 
Αστυνομικών κ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Γεώργιος, ο 
Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων 
Σάμου κ. ΤΣΙΟΥΓΚΟΣ Νικόλαος, ο Πρόεδρος 
Αποστράτων Αστυνομικών κ. ΣΑΚΕΡΛΗΣ Γεώργιος 
και ο Πρόεδρος Συνταξιούχων Δημοσίου κ. 
ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ Κωνσταντίνος. Την εκδήλωση 
άνοιξε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου κ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ 

Κυριάκος ο οποίος με την ομιλία του χαιρέτησε 
τους παρευρισκομένους και παρουσίασε τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου και αναφέρθηκε 
περιληπτικά στα έργα και στις δραστηριότητές 
του Συνδέσμου. Στην συνέχεια ο Αστυνομικός 
Διευθυντής Σάμου κ. ΧΙΩΤΕΛΛΗΣ Δημήτριος 
απεύθυνε χαιρετισμό. Mετά το πέρας των 
χαιρετισμών ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης 
Σάμου και Ικαρίας κκ ΕΥΣΕΒΙΟΣ ευλόγησε την 
βασιλόπιτα. Το φλουρί έτυχε ο Αστυνομικός 
Διευθυντής Σάμου κ. ΧΙΩΤΕΛΛΗΣ Δημήτριος και 
παρέλαβε την εικόνα της Αγίας Ειρήνης από τον 
πρόεδρο του συνδέσμου κ. ΜΟΥΖΑΚΗ Κυριάκο. 
Ακολούθησε στη συνέχεια η διαδικασία εκλογών 
για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου 
όπου εκλέχτηκαν και επανεκλέχτηκαν τα νέα 
πρόσωπα για το νέο Δ.Σ. Τα άτομα που εκλέχτηκαν 
είναι ΜΟΥΖΑΚΗΣ Κυριάκος, ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ 
Γεώργιος,  ΑΜΥΡΣΩΝΗΣ Γιακουμής, ΒΑΡΟΥΜΑΣ 
Νικόλαος, ΜΗΤΩΝΑΣ Στέφανος, ΤΣΟΥΜΑΚΗΣ 
Νικόλαος, ΤΣΑΚΑΛΩΦΑΣ Ευάγγελος. 

Σύνδεσμος Φίλων Αστυνομίας Σάμου 
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Χριστουγεννιάτικη παιδική γιορτή
Στις 20/12/2013 η Τοπική μας Διοίκηση με την συμμετοχή της Αστυνομικής Δ/νσης Ζακύνθου και 
της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ζακύνθου, πραγματοποιήσαμε μέσα σε ένα χαρούμενο 
περιβάλλον σε παιδότοπο της περιοχής , την ετήσια Χριστουγεννιάτικη εορτή για τα παιδιά μας. 
Στην γιορτή  προσφέρθηκαν δώρα στα παιδιά μας καθώς και χρηματικά βραβεία στα παιδιά που 
πέτυχαν στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της Χώρας και στη συνέχεια ακολούθησε δείπνο με πλούσιο φαγητό, 
ποτό και διασκέδαση τόσο για τα μικρά παιδιά μας όσο και για τους μεγάλους που συμμετείχαν.

Την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2014 
στον 1ο όροφο της Α.Δ. Ζακύνθου 
πραγματοποιήθηκε Αγιασμός και η 
κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας μας 
με την συμμετοχή των συναδέλφων 
μας. Μετά το κόψιμο της πίτας στον 
αίθριο χώρο του κτηρίου ακολούθησε 
μικρή όπου προσφέρθηκαν αναψυκτικά 
και γλυκίσματα. Όλη η εκδήλωση ήταν 
προσφορά της Τοπικής μας Διοικήσεως 
για όλους τους παρευρισκόμενους.

Στα πλαίσια του εορτασμού της Τσικνοπέμπτης πραγματοποιήθηκε και φέτος με επιτυχία η εκδήλωση 
που πραγματοποίησε η Τοπική μας Διοίκηση στον αίθριο χώρο της Αστυνομικής Διεύθυνσης. 

Στην εκδήλωσή μας προσφέρθηκαν, όλα 
δωρεάν από την Ένωσή μας, σε όλους 
τους συναδέλφους που συμμετείχαν, 
ψητά, αναψυκτικά και ποτά.
Ευχαριστούμε πολύ τις συναδέλφους, 
ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ελένη, ΛΙΑΛΙΑ 
Γεωργία και ΣΠΑΝΟΥ Μαρία, για τα σπιτικά 
γλυκά που έφεραν και που γευτήκαμε όλοι 
εμείς οι συμμετέχοντες.

Το Δ.Σ. της Τοπικής μας Διοικήσεως ευχαριστεί όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν και 
υποσχόμαστε ότι και στο μέλλον θα υπάρξουν και άλλες τέτοιες εκδηλώσεις.
O Πρόεδρος – ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Χαράλαμπος               Η Γ. Γραμματέας – ΛΙΑΛΙΑ Γεωργία

H Τοπική Διοίκηση I.P.A. Ζακύνθου έκοψε την πίτα της.

Τσικνοπέμπτη στην I.P.A. Ζακύνθου
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη στις  22-01-2014 
η Γενική Συνέλευση των μελών της Τοπικής 
Διοίκησης IPA Θεσσαλονίκης.
Σε μία μεγάλη αίθουσα του ξενοδοχείου POR-
TO PALACE περισσότεροι από 400 συνάδελφοι 
έδωσαν ένα βροντερό παρόν, αποδεικνύοντας 
ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της IPA 
Θεσσαλονίκης, είναι κοντά στους συναδέλφους 
του νομού Θεσσαλονίκης, με κάθε τρόπο και οι 
συνάδελφοι αναγνωρίζουν αυτή την προσφορά.

Την Γενική Συνέλευση τίμησε με την παρουσία 
του και απεύθυνε χαιρετισμό, ο Πρόεδρος της 
IPA Τρικάλων κ. ΣΚΡΕΚΑΣ Γεώργιος.
Στην Γενική Συνέλευση χαιρετισμό απεύθυνε 
και ο νομικός μας σύμβουλος Δικηγόρος 
Θεσσαλονίκης κ. ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ Ιωάννης, ο 
οποίος ενημέρωσε τους συναδέλφους και για 
διάφορα ζητήματα.

Όλα τα θέματα εγκρίθηκαν ΟΜΟΦΩΝΑ από την Γενική Συνέλευση, στην οποία έλαβαν τον λόγο 
και τοποθετήθηκαν πάρα πολλοί συνάδελφοι. Η Γενική Συνέλευση που άρχισε στις 18.00 ώρα 
περαιώθηκε στις 21.00 ώρα της 22-01-2014 σε άριστο συναδελφικό και φιλικό κλίμα.

ΣΚΡΕΚΑΣ Γεώργιος   ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ Ιωάννης

ΜΗΝΥΜΑ:  Συγχαρητήρια για την επιτυχημένη σας την 22-1-2014 Γενική 
Συνέλευση όπου η  συμμετοχή των μελών της τοπικής διοίκησης ΙΡΑ 
Θεσσαλονίκης ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Το ενδιαφέρον  των μελών 
για το μέλλον της τοπικής διοίκησης ΙΡΑ Θεσσαλονίκης καθώς  και ο 
προβληματισμός τους για τα αυξημένα προβλήματα της ΙΡΑ που θα κληθεί 
να λύσει η διοίκηση  την επόμενη χρονική περίοδο, επιβεβαιώνουν την 
αγάπη και τον σεβασμό που έχει κερδίσει ο πρόεδρος Ηλίας ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ 
και το διοικητικό συμβούλιο της Τ.Δ ΙΡΑ Θεσσαλονίκης τα τελευταία χρόνια 
και στέλνουν το μήνυμα ότι ακόμη και μέσα σ αυτήν την δύσκολη χρονική 

συγκυρία εάν είμαστε ενωμένοι και λειτουργήσουμε συλλογικά θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε 
τις αντιξοότητες και να φέρουμε την ΙΡΑ και το servo per amikeco στην θέση που του αξίζει.
Αγαπητοί φίλοι και αδέρφια του servo per amikeco της ΙΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ σας θαυμάζουμε και 
σας συγχαίρουμε για την πρωτοφανή συγκέντρωση μελών για άλλη μια φορά που μόνον εσείς στην 
τοπική σας μπορείτε να συγκεντρώσετε και με ομοψυχία να στείλετε το μήνυμα αδερφοσύνης σε 
όλες τις τοπικές διοικήσεις της χώρας. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Γεώργιος – Πρόεδρος I.P.A. Σάμου
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ΜΙΑ ΟΜΟΡΦΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ 
ΣΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ «ΑΓΙΟΣ 

ΣΕΡΑΦΕΙΜ»

Μία όμορφη εκδήλωση έγινε την Κυριακή 2 
Φεβρουαρίου στο Γηροκομείο της Ιεράς 

Μητροπόλεως «Άγιος Σεραφείμ» από τον 
Εφημέριο της ενορίας των Αγίων Αναργύρων 
Μουζακίου Καρδίτσας, μέλος του Ι.Ρ.Α. 
Καρδίτσας και συνεργάτης της θρησκευτικής 
Υπηρεσίας της ΕΛ.ΑΣ., με σκοπό την στήριξη 
του Ιδρύματος, με τρόφιμα και είδη πρώτης 
ανάγκης, αλλά και  των μοναχικών γερόντων που 
διαμένουν εκεί.  Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη 
στη Μητέρα και όπως τόνισε στην ομιλία του 
ο π. Νικόλαος, «οι μητέρες εορτάζουν σήμερα 
επειδή εορτάζει η Παναγία μας, η Μητέρα του 
Κυρίου μας, η Γαλακτοτροφούσα, η Παναγία 
της Υπαπαντής». 
Στη σύντομη ομιλία του τόνισε την ανάγκη 
σεβασμού των Γονέων, μετά τον Θεό, διότι 
ο Θεός, μέσω των Γονέων, μας έφεραν 
στη ζωή και στην ύπαρξη. «Πρέπει να τους 
τιμήσουμε σαν τα παιδιά του Διαγόρα από τη 
Ρόδο, τα οποία νίκησαν στους Ολυμπιακούς 
αγώνες το 448 π.Χ. , και τίμησαν τον πατέρα 
τους στεφανώνοντας την κεφαλή του με τα 

στεφάνια της νίκης, περιφέροντας στους 
ώμους τον Πατέρα τους, δηλώνοντας με αυτόν 
τον τρόπο, το ότι έγιναν, το οφείλουν στον 
Πατέρα τους». Σε άλλο σημείο τόνισε την 
τιμή και τον σεβασμό ακόμα και όταν φύγουν 
από την ζωή, όπως ένας Ηπειρώτης νέος, που 
πολέμησε με τον Ελληνικό στρατό για την 
απελευθέρωση της πόλεως, ο οποίος στις 21 
Φεβρουαρίου 1913 που ελευθερώθηκαν  τα 
Γιάννενα έτρεξε στον τάφο του πατέρα του, 
έσκυψε, τον φίλησε και με δάκρυα φώναξε: 
«Πατέρα! Ξύπνα! Τα Γιάννενα είναι, επιτέλους, 
ελεύθερα».  Την εκδήλωση έκλεισαν τρεις 
μουσικοί από τα Τρίκαλα, ο Άρης Ντίνας στο 
ούτι και στο τραγούδι, ο Γιώργος Ντίνας στα 
κρουστά και ο Νεκτάριος Παπαγεωργίου στο 
Κλαρίνο, οι οποίοι δέχθηκαν με προθυμία την 
πρόσκληση και έδωσαν κι αυτοί με την σειρά 
τους την χαρά στους Γέροντες να ακούσουν 
από κοντά πολλά Παραδοσιακά Τραγούδια,  
αλλά και να τους τραγουδήσουν τα αγαπημένα 
τους Δημοτικά.  «Είναι τιμή μας», τόνισε ο κος 
Άρης Ντίνας, «να είμαστε κοντά σας και να σας 
προσφέρουμε κι εμείς λίγες στιγμές χαράς, 
μέσω της παράδοσής μας, διότι σε ένα δημοτικό 
τραγούδι κρύβετε μια ολόκληρη ιστορία». Αυτό 
που χαροποίησε περισσότερο τους τροφίμους 
του Ιδρύματος ήταν η αναφορά κι εξήγηση 
της ιστορίας του κάθε τραγουδιού αλλά και 
η υπόσχεση, από μέρους των μουσικών, να 
έλθουν ξανά στο μέλλον.  Ο Διευθυντής του 
Γηροκομείου, Ιωάννης Σούφλας, ευχαρίστησε 
ιδιαιτέρως τους μουσικούς και τον π. Νικόλαο, 
για την όμορφη και αξιέπαινη φιλανθρωπική 
εκδήλωση και την στήριξη στο Γηροκομείο, 
λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «πρέπει να 
επαινούνται τέτοιες προσπάθειες, αλλά και 
ο κόσμος να συμμετέχει στηρίζοντας το έργο 
της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλιώτιδος με 
απώτερο σκοπό τον άνθρωπο, ο οποίος σε 
αυτήν την ηλικία, χρειάζεται μία αξιοπρεπή 
διαβίωση, την οποία παρέχει το Ίδρυμά μας».    
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Σπουδαία εκδήλωση από την Τοπική Διοίκηση Ροδόπης

Στις 24-01-2014 η Τοπική Διοίκηση IPA 
Ροδόπης έκοψε την πίτα της. Η εκδήλωση 
έλαβε χώρα στον Ίασμο Ροδόπης, σε ένα 
εξαιρετικό κέντρο, το οποίο ήταν κατάμεστο.
Η Τοπική Διοίκηση IPA Θεσσαλονίκης, 
έλαβε πρόσκληση από την τοπική 
Διοίκηση Ροδόπης και συμμετείχε δια 
του Προέδρου της κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ Ηλία, του 
Γεν. Γραμματέα της και ταμία του Εθνικού 
Τμήματος κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Βασιλείου 
και του Α΄Αντιπροέδρου κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗ 
Χριστόδουλου. 
Παρόντες στην εκδήλωση ο Πρόεδρος της IPA 
Ξάνθης κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Χρήστος, ο Πρόεδρος 
της IPA Ορεστιάδος κ. ΛΥΤΡΑΣ Κων/νος, η 
ηγεσία της Αστυνομίας, Πρόεδροι Σωματείων 
και εκατοντάδες συνάδελφοι.
Η Τοπική Διοίκηση IPA Θεσσαλονίκης, 
ευχαριστεί θερμά την Τοπική Διοίκηση IPA 
Ροδόπης για την σπουδαία φιλοξενία και την 
συγχαίρει για την άρτια εκδήλωση, η οποία 
είχε απόλυτη επιτυχία.

ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
 Θεσσαλονίκη 14 Φεβρουαρίου 2014

                          Κύριο
                          Ηλία ΒΑΣΙΛΑΚΗ
                          Πρόεδρο Διεθνούς Ένωσης                   
                          Αστυνομικών Ν. Θεσσαλονίκης
   
κ. Πρόεδρε
Παρακαλώ δεχθείτε τις θερμές και εγκάρδιες 
ευχαριστίες μου για την ανιδιοτελή και πολύτιμη 
δωρεά ωτοασπίδων και γυαλιών raptor, αξίας 320.00 
Ευρώ, για την κάλυψη αναγκών του Τμήματος 
Εκπαίδευσης της Υπηρεσίας μας.
Η ευγενική σας αυτή προσφορά αποδεικνύει 
έμπρακτα τα αισθήματα αναγνώρισης του έργου 
που προσφέρει η Ελληνική Αστυνομία στο κοινωνικό 
σύνολο.
Τέλος, με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα να σας 
διαβεβαιώσω ότι θα είμαι πάντα στη διάθεσή σας, 
διότι πιστεύω ότι ο I.P.A. αποτελεί γνήσιο τέκνο της 
Αστυνομίας και ταυτίζει το μέλλον με την αναβάθμιση 
του Αστυνομικού.
Με ιδιαίτερη εκτίμηση
ΤΡΥΦΩΝ ΚΟΥΚΙΟΣ - Υποστράτηγος        

EΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ I.P.A. KEΡΚΥΡΑΣ
Αρχαιρεσίες  04-12-2013
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος: ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος
Α΄ Αντιπρόεδρος: ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ Γεώργιος
Β΄ Αντιπρόεδρος: ΣΠΥΡΑΚΟΣ Σωκράτης
Γ΄ Αντιπρόεδρος: ΖΑΨΑΣ Χριστόδουλος
Γεν. Γραμματέας: ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ Φώτιος
Βοηθός  Γραμματέας: ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ Κων/νος
Ταμίας: ΜΠΟΛΩΣΗΣ Ευάγγελος
Βοηθός Ταμίας: ΣΙΝΔΡΑ Πηνελόπη
Δημόσιες Σχέσεις: ΓΕΛΑΤΣΟΡΑΣ Νικηφόρος
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος: ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ Αχιλλέας
Μέλος: ΡΟΖΟΣ Δημήτριος
Μέλος: ΤΖΕΛΕΤΑ Φωτεινή
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ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Tης ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΟΥ Σοφίας, τελειόφειτος φοιτήτρια οδοντιατρικής

Η διατήρηση της στοματικής 
υγιεινής είναι ιδιαίτερα 
σημαντική τόσο για τα δόντια όσο 
και για τα ούλα διότι προφυλάσσει 
από παθήσεις όπως ουλίτιδα, 
περιοδοντίτιδα, τερηδόνα κ.α. 
Εάν τα δόντια δεν βουρτσίζονται, 
μετά από 24 ώρες δημιουργείται 
ένα ορατό στρώμα πλάκας. Στην 
πλάκα είναι συσσωρευμένοι 
μικροοργανισμοί, καθώς από 
ένα μικροοργανισμό μέσα σε 24 
ώρες παράγονται 256 νέοι(!), οι 
οποίοι καταστρέφουν το σμάλτο 
των δοντιών και δημιουργούν 
κοιλότητες, οδηγούν στην 
εμφάνιση ουλίτιδας κ.α. Για 
το λόγο αυτό τα δόντια πρέπει 
να βουρτσίζονται 2 φορές η 
μέρα(πρωί και βράδυ). Το σωστό 
βούρτσισμα διαρκεί το λιγότερο 2 
λεπτά  και  γίνεται ως εξής: Ξεκινάμε 
με την εξωτερική επιφάνεια 

των επάνω δοντιών, καθώς η 
οδοντόβουρτσα τοποθετείται  σε 
γωνία 45’ ως προς την παρυφή 
των ούλων. Με κυκλικές κινήσεις 
βουρτσίζουμε ένα-ένα τα δόντια 
της άνω και ύστερα της κάτω 
γνάθου.  Έπειτα βουρτσίζουμε 
με παρόμοιες κινήσεις την 
εσωτερική επιφάνεια των άνω 
και ύστερα των κάτω δοντιών. 
Στη συνέχεια καθαρίζουμε τις 
μασητικές επιφάνειες. Τέλος ποτέ 
δε πρέπει να παραλείπουμε να 
βουρτσίσουμε μαλακά τη γλώσσα, 
καθώς και εκεί συσσωρεύονται 
βακτηρίδια. Μετά το βούρτσισμα 
η οδοντόβουρτσα πρέπει να 
τοποθετείται σε μέρος όπου 
μπορεί να στεγνώσει γιατί η 
υγρασία ευνοεί την ανάπτυξη 
μικροοργανισμών.  Όσων αφορά 
την επιλογή οδοντόβουρτσας 
πρέπει να προτιμάμε αυτές με 
μικρό κεφάλι, καθώς μπορούν 
να εισχωρήσουν και να 
καθαρίσουν και τα πιο δύσβατα 
πίσω δόντια. Αντικατάσταση 
της οδοντόβουρτσας πρέπει 
να γίνεται όταν βλέπουμε ότι 
έχει φθαρεί ή ανά 3 μήνες.                      
Εκτός από το βούρτσισμα των 
δοντιών απαραίτητη θεωρείται η 
χρήση οδοντικού νήματος , διότι 
το νήμα καθαρίζει περιοχές που 
η οδοντόβουρτσα δεν φθάνει, 
όπως η περιοχή ανάμεσα στα 
δόντια. Παίρνουμε νήμα 30cm, 

το τυλίγουμε στα μεσαία δάχτυλα 
ώστε να μείνει νήμα 5-6cm 
ανάμεσα στα δάχτυλα. Με το 
δείκτη και τον αντίχειρα κρατάμε 
το νήμα και με παλινδρομικές, 
ήπιες  κινήσεις το τοποθετούμε 
ανάμεσα στα δόντια μέχρι να 
φθάσει στα ούλα. Με παρόμοιες 
κινήσεις το αφαιρούμε από τα 
δόντια και επαναλαμβάνουμε 
για κάθε δόντι ξεχωριστά. Τα 
διάφορα στοματικά διαλύματα 
επίσης βοηθούν στην 
καταπολέμηση της πλάκας. Εκτός 
από το βούρτσισμα καλό είναι 
μετά από κάθε γεύμα και κυρίως 
μετά από γλυκά, αλκοολούχα 
ποτά να ξεπλένουμε το στόμα 
μας γιατί οι μικροοργανισμοί 
στο στόμα μας χρησιμοποιούν 
ως πηγή ενέργειας τη ζάχαρη 
και παράγουν οξέα τα οποία 
καταστρέφουν το σμάλτο και 
προκαλούν τερηδόνα. Σύμφωνα 
με έρευνες η συστηματική 
μάσηση μαστίχας χωρίς ζάχαρη 
με ξυλιτόλη, σορβιτόλη μετά από 
τα γεύματα οδηγεί στη μείωση 
της πλάκας και της τερηδόνας. 
Η τήρηση των παραπάνω 
κανόνων στοματικής υγιεινής 
και η επίσκεψη ανά 6 μήνες 
στον οδοντίατρο προφυλάσσουν 
από την εμφάνιση παθήσεων 
των δοντιών και των ούλων και 
βοηθούν στο να μην επιδεινωθούν 
τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα. 

EΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ I.P.A. ΣΑΜΟΥ
Αρχαιρεσίες  13-01-2014
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος: ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Γεώργιος
Α΄ Αντιπρόεδρος: ΧΙΩΤΕΛΛΗΣ Δημήτριος
Β΄ Αντιπρόεδρος: ΠΕΤΡΟΥ Σταματία
Γ΄ Αντιπρόεδρος: ΛΟΥΚΟΣ Δημήτριος
Γεν. Γραμματέας: ΣΑΚΕΡΛΗΣ Γεώργιος
Αναπλ. Γεν. Γραμματέας: ΖΙΩΓΟΥ Ιωάννα
Ταμίας: ΚΟΥΛΟΥΚΤΣΗΣ Βασίλειος
Αναπληρωτής Ταμίας: ΤΣΙΡΙΓΟΣ Δημήτριος
Δημόσιες Σχέσεις: ΜΑΥΡΙΔΟΥ Μαρία
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος: ΤΑΓΗΣ Νικόλαος
Μέλος: ΔΗΜΗΤΡΕΛΙΑΣ Νικόλαος
Μέλος: ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δημήτριος

Ο πτωχός, εργάζεται.
Ο πλούσιος, τον εκμεταλλεύεται.
Ο στρατιώτης, προστατεύει και τους δυο.
Ο φορολογούμενος, πληρώνει και για τους τρεις.
Ο απατεώνας, εκμεταλλεύεται και τους τέσσερεις.
Ο μεθύστακας, πίνει στην υγεία και των πέντε.
Ο τραπεζίτης, εξαπατάει και τους έξι.
Ο δικηγόρος, αγορεύει ξεγελώντας και τους επτά.
Ο γιατρός, σκοτώνει και τους οκτώ.
Ο νεκροθάφτης, θάβει και τους εννέα.
Ο πολιτικός, ζει σε βάρος και των δέκα.

Επιβεβαίωση: Ο κόσμος δεν έχει αλλάξει εδώ και 
δυο χιλιάδες χρόνια !...

Μας το έστειλε ο Κων/νος Θεοχάρης
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΑΧΑΪΑΣ                               
ΘΕΜΑ: «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΟΠΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ»  
Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2014 η κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας της 
Τ.Δ. Αχαΐας από κοινού με τις συνδικαλιστικές ενώσεις και τον σύνδεσμο αποστράτων . Η εκδήλωση 
πραγματοποιήθηκε στην κατάμεστη αίθουσα του ξενοδοχείου «Αστήρ» στην Πάτρα. Κατά την 
διάρκεια της εκδήλωσης μέσα σε κλίμα συγκίνησης, βραβεύτηκαν για εξαίρετες πράξεις που 
έκαναν ο Αρχ/κας ΚΑΠΠΟΣ Ανδρέας, ο Υπαρ/κας ΠΑΤΕΝΤΑΣ Κων/νος , ο Ιατρός ΛΙΑΝΑΣ Δημήτριος, 
η Επισκέπτρια Υγείας ΓΙΑΤΡΑ Διαμαντινα και ο Ειδ. Φρουρός ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Λάμπρος. Επιπλέον 
για την προσφορά του στον σύνδεσμο αποστράτων τιμήθηκε ο Σπύρος ΡΑΙΚΟΣ και απονεμήθηκε 
τιμητική πλακέτα στο Τμήμα Αιμοδοσίας του Γ.Ν. Πατρών την οποία παρέλαβε η Διευθύντρια κ. 
ΘΕΟΔΩΡΗ Ελένη. Τέλος απονεμηθήκαν έπαινοι σε όλα τα παιδιά που εισήχθησαν το 2013 στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα τραγούδια της χορωδίας του Λυκείου Ελληνίδων υπό την διεύθυνση 
του Δημητρίου ΣΑΚΑΛΗ έντυσαν μουσικά και ζέσταναν την ατμόσφαιρα. Την πίτα ευλόγησε ο 
εκπρόσωπος του Μητροπολίτη μας, Αρχιμανδρίτης Πατέρας ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ο οποίος συγκίνησε με 
τον λόγο του.

Τίμησαν την εκδήλωση μας με την παρουσία τους ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος κ. ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ 
Απόστολος, ο Αντιδήμαρχος Πατρών κ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Αχιλλέας, ο βουλευτής Αχαΐας κ. 
ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ Αθανάσιος, ο Αστυνομικός Διευθυντής Αχαΐας Ταξίαρχος κ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κων/
νος, η τοπική φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού σώματος, ο Ειδικός γραμματέας 
της Π.Ο.ΑΣ.Υ κ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος , ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ 
Πλάτωνας, ο Διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΠ κ. ΠΛΑΤΥΚΩΣΤΑΣ Κώστας, ο πρόεδρος του ΚΤΕΛ 
Αχαΐας κ. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας και πλήθος εκπροσώπων συνδικαλιστικών ενώσεων, τοπικών 
φορέων και συλλόγων.
Το Ελληνικό τμήμα της Δ.Ε.Α. εκπροσωπήθηκε από τον πρόεδρο κ. ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗ Ιωάννη 
συνοδευόμενο από τον Αντιπρόεδρο και πρόεδρο του Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α.Π.Λ. κ. ΜΑΡΟΥΝΤΑ Νικόλαο 
και τον Υπεύθυνο διεθνών σχέσεων κ. ΚΑΡΚΑΛΗ Κυριάκο. Ο πρόεδρος της Τ.Δ. Αχαΐας στην ομιλία 
του αναφέρθηκε στην σημασία των κοινωνικών συνεργασιών προς όφελος των μελών μας και της 
κοινωνίας ενώ ο πρόεδρος του Ελληνικού τμήματος αναφέρθηκε στις δράσεις και στους σκοπούς 
της Δ.Ε.Α.

Την Κυριακή 29 Δεκεμβρίου 2013 η ομάδα μπάσκετ της Τοπικής μας διοίκησης ύστερα από 
πρόσκληση της Τ.Δ. Αιτωλίας και της ΕΑΥ Αιτωλίας, 
συμμετείχε στο 1ο Εορταστικό Τουρνουά Μπάσκετ «Γιώργος 
Ανδριτσόπουλος» στην πόλη του Μεσολογγίου, που είχε 
φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Ήταν ένα τουρνουά που είχε καλό 
θέαμα και πάθος. 
Η ομάδα μας με μια νίκη και μια ήττα αποκλείστηκε στην 
ημιτελική φάση. 
Ευχαριστούμε θερμά τους προέδρους κ. ΤΕΓΑ Χρήστο και κ. 

ΚΑΡΑΠΑΝΟ Νίκο για την πρόσκληση και την φιλοξενία.
O Πρόεδρος – ΦΩΤΟΓΛΟΥ Σπυρίδων                Ο Γ. Γραμματέας – ΧΑΛΙΜΟΣ Κων/νος
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΧΑΝΙΩΝ  

1.- Και αυτήν την χρονιά η Τοπική Διοίκηση 
Χανίων της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών δεν 
θα μπορούσε να λείπει από την εντυπωσιακή, 
χαρούμενη και τόσο σημαντική φιλανθρωπική 
διοργάνωση όπως αυτή του Santa Run με 
στόχο την αλληλεγγύη, την αγάπη στον 
συνάνθρωπο-συμπολίτη και μοναδικό σκοπό 
να συγκεντρωθούν χρήματα  για παιδιά που 
έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Έτσι με 
την συμμετοχή των εγγεγραμμένων μελών της,  
έδωσε άλλη μια φορά  το στίγμα  του SERVO 
PER AMICEKO, αποσπώντας τα ευμενή σχόλια  
των πολιτών και διοργανωτών.
2.-   Η ομάδα των μελών της Ι.Ρ.Α. Χανίων 
ξεκίνησε από τα γραφεία μας και φορώντας 
τις στολές του Άι- Βασίλη, άρχισαν να 
συγκεντρώνονται από τις 5 το απόγευμα της 
27-12-2013 στο 1ο Γυμνάσιο Χανίων. Μέσα 

σε έντονη βροχόπτωση που έδωσε μια μαγική 
ομορφιά και δεν πτόησε κανένα από τους 
συμμετέχοντας, ενώθηκαν μαζί με τους άλλους  
Άγιους Βασίληδες διασχίζοντας το ιστορικό 
και εμπορικό κέντρο των Χανίων την πλατεία 
Δημοτικής Αγοράς, το Βενετσιάνικο  Λιμάνι  
Χανίων καταλήγοντας στην κεντρική πλατεία 
Ελευθερίας , στέλνοντας μηνύματα αγάπης και 
ανθρωπιάς.
3.-  Η εκδήλωση φέτος ξεπέρασε κάθε 
προσδοκία με την συμμετοχή 3.000 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 
διπλάσια συμμετοχή από πέρυσι.

Ήταν μεγάλη μας χαρά  η επίσκεψη την 22-01-2014 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., του 
μέλους του Εθνικού Τμήματος Ι.Ρ.Α. Αγγλίας 
απόστρατου Αστυνομικού Mr. Dereck 
Dawes που υπηρέτησε ως επιθεωρητής στην 
Μητροπολιτική Αστυνομία του Λίβερπουλ και 
αργότερα Διοικητής της ομάδας δικυκλιστών 
συνοδείας επισήμων. Ο αγαπητός συνάδελφος 
δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την 
συνάντησή μας, αλλά και την αγάπη του για την 
Χώρα μας και ιδιαίτερα της πόλης των Χανίων 
όπου σκοπεύει να εγκατασταθεί μόνιμα.. Την 

υποδοχή-ξενάγησή τους στο Αστυνομικό Μέγαρο έκαναν ο υπογράφων και το μέλος της Τοπικής 
Διοίκησης Ι.Ρ.Α. Χανίων η Γ΄ Αντιπρόεδρος της Τοπικής μας Διοίκησης Κα Βιγλάκη Ελένη μαζί με 
το μέλος μας 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.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ                               Χανιά  24 Ιανουαρίου 2014
Αγαπητοί συνάδελφοι
Το σημερινό περιβάλλον αποδίδει σε όλους μας την μεγάλη ευκαιρία για αναστοχασμό και 
προαγωγή πολιτισμικών δράσεων και δημιουργίας. 
Η τέχνη ως το κατεξοχήν κοινωνικό φαινόμενο νουθετεί, διδάσκει και αναδεικνύει παράγοντες 

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα) 
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διαμόρφωσης και εξέλιξης του πολιτισμού μας. Με τις σκέψεις αυτές, η Τοπική Διοίκηση Χανίων 
της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών επιχειρεί να προβάλει μία άλλη πτυχή του Έλληνα Αστυνομικού. 
Μία πτυχή που χαρακτηρίζεται από ψυχική καλλιέργεια, δημιουργική δύναμη και αισθητικές 
αναζητήσεις. Με την έλευση του νέου έτους η Τοπική Διοίκηση Χανίων προτείνει την συμμετοχή 
προς τα μέλη της, αλλά και προς το σύνολο των Αστυνομικών του Νησιού μας στην Έκθεση Εικαστικής 
Δημιουργίας που προτίθεται να διοργανώσει στην πόλη των Χανίων. 
Το πεδίο εικαστικών εφαρμογών που θα  παρουσιαστεί στην επικείμενη Έκθεση, περιλαμβάνει 
ελεύθερο σχέδιο, συναρμογή, φωτογραφία, αγγειοπλαστική, γλυπτική & κατασκευή  παραδοσιακών 
έργων.  Για το σκοπό αυτό παρακαλούνται οι Τοπικές Διοικήσεις Κρήτης και οι Υπηρεσίες της Ελληνικής 
Αστυνομίας που αποστέλλεται η παρούσα επιστολή, να ενημερώσουν του ενδιαφερόμενους 
Αστυνομικούς. 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται για την γνωστοποίηση της συμμετοχής τους έως τις  28-02-
2014 με τηλεφωνική επικοινωνία στους :  Πρόεδρο ΠΕΡΑΚΗ Ιωάννη (6981420346) & την Υπεύθυνη 
Δημοσίων Σχέσεων ΛΟΓΑΡΙΔΟΥ Σοφία (6980513591) ή με e –mail. στο  i.p.a.chania@gmail.com

Με ιδιαίτερη χαρά το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Διοίκησης Χανίων της Διεθνούς  Ένωσης 
Αστυνομικών στα πλαίσια της ετήσιας εκδήλωσης  κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας, διοργάνωσε 
και πραγματοποίησε  2ήμερη οδική εκδρομή στο πανέμορφο Οροπέδιο Ασκύφου, με αναχώρηση 
το Σάββατο 15-02-2014 και ώρα 16.00 από τα γραφεία της Τοπικής μας Διοίκησης. Μετά από την 
όμορφη και χαρούμενη στιγμή της άφιξης και γνωριμίας όλων των μελών της αποστολής, αφήνοντας  
πίσω μας τα Χανιά κατευθυνθήκαμε νότια προς το Οροπέδιο Ασκύφου  που βρίσκεται 50km νότια 
των Χανίων μια από τις ομορφότερες και αυθεντικότερες περιοχές της Κρήτης. Σε μια καταπράσινη 
διαδρομή μέσα από τα χωριά  της Επαρχίας Αποκόρωνα ανηφορίσαμε προς τον  Λευκορίτη με 
τα άγρια ψηλά βουνά τριγύρω και η γαλήνη του κάμπου να συνθέτουν ένα υπέροχο σκηνικό την 
ηλιόλουστη ετούτη ημέρα.

Στις 16.30 ώρα φθάσαμε στο ωραίο χωριό Βρύσες. Από εκεί με νότια κατεύθυνση ανηφορίσαμε 
το μοναδικό δρόμο από βορρά που οδηγεί στα ηρωικά Σφακιά. Φθάνοντας την 17.30 ώρα στο 
παραδοσιακό θέρετρο-συγκρότημα ξενώνων «ΛΕΥΚΟΡΙΤΗΣ RESORT» μας υποδέχθηκε ο φίλος της 
Ι.Ρ.Α Χανίων και ιδιοκτήτης της μονάδας αξιότιμος κ. Νίκος Καλογερής και φρόντισε την τακτοποίησή 
μας στα υπέροχα ζεστά με τζάκι διαμερίσματά του.
Σε μια γλυκιά βραδιά στον πανέμορφο χώρο του εστιατορίου του Λευκορίτη κόψαμε την 
πρωτοχρονιάτικη πίτα μας με την συμμετοχή (48) μελών και φίλων της Τοπικής μας Διοίκησης και 
στο δείπνο που ακολούθησε  απολαύσαμε πεντανόστιμα παραδοσιακά κρητικά πιάτα και κρασί, 
λαϊκό αλλά και κρητικό τραγούδι ,τραγουδήσαμε, χορέψαμε και όπως πάντα ενωθήκαμε σε μια 
γλυκιά παρέα, διασκεδάζοντας έως τις πρώτες πρωινές ώρες. 
Επιβράβευση της Τοπικής μας Διοίκησης, ήταν το 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, αλλά και πολίτες που αγαπούν,

(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα) 

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα) 
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σέβονται και εκτιμούν την ιδέα της Ι.Ρ.Α. και του «SERVO PER AMIKECO.
Την 11.30  ώρα της Κυριακής 16-02-2014  περίπου  μετά από ένα υπέροχο παραδοσιακό πρωινό από 

μια αξέχαστη ομαδική φωτογράφιση αφήσαμε 
με βαριά καρδιά τον πανέμορφο Λευκορίτη και
κατευθυνθήκαμε στον οικισμό Καρέ Ασκύφου 
όπου  επισκεφθήκαμε το Πολεμικό Μουσείο 
του Γεώργιου Χατζηδάκη, που γεννήθηκε το 
1931 και από τα 14 του χρόνια συλλέγει ότι 
πολεμικό υλικό βρέθηκε στην περιοχή του 
από τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά και από 
παλιότερες εποχές. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Διοίκησης Ι.Ρ.Α. Χανίων ευχαριστούμε θερμά όλους τους 
συμμετέχοντες για τη συνεχή τους στήριξη, συνεργασία και φιλία , τον ιδιοκτήτη κ. Νίκο Καλογερή 
και το προσωπικό του παραδοσιακού θέρετρου «ΛΕΥΚΟΡΙΤΗΣ RESORT»  για την άψογη φιλοξενία 
και ιδιαίτερα το μέλος του Δ.Σ. του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος και καλό φίλο Πρόεδρο της 
Τοπικής Διοίκησης Ηρακλείου της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών  κ. ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ Μανώλη που 
μας τίμησε με την παρουσία του.

Με κατάμεστη από μικρούς και μεγάλους την 
αίθουσα των εκδηλώσεων στον 4ο όροφο του 
Αστυνομικού Μεγάρου πραγματοποιήθηκε 
το απόγευμα του Σαββάτου 21/12/2013, 
και ώρα 17.00  η ετήσια καθιερωμένη 
Χριστουγεννιάτικη γιορτή για τα παιδιά του 
Αστυνομικού προσωπικού και των πολιτικών 
υπαλλήλων  της Αστυνομικής Διεύθυνσης 
Χανίων.
Διοργανωτές της εκδήλωσης ήταν : α)Η 
Αστυνομική Διεύθυνση Χανίων  β) Η Ενωση 
Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Χανίων,  γ) Η 
Τοπική Διοίκηση Χανίων, της Διεθνούς Ένωσης 
Αστυνομικών και  δ) Η Ενωση Ειδικών Φρουρών 
Κρήτης, την οποία τίμησαν με την αφιλοκερδή 
συμμετοχή τους ηθοποιοί  του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 
Κρήτης εκπροσωπούμενοι  από τον πρόεδρο 
του κ. Μιχάλη Αεράκη, ο οποίος τιμήθηκε 
με πλακέτα που του επέδωσε ο Αστυνομικός 
Διευθυντής Χανίων κ. Αρτέμιος Κουτσαυτάκης 
για την  συμβολή του στον πολιτισμό. 
Μετά την απονομή  ο κ. Μιχάλης Αεράκης 
δήλωσε  « Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο 
Κρήτης πιστό και φέτος στο ραντεβού του σε 
διάφορους χώρους όπως είναι ο δικός σας 
φιλόξενος χώρος, βρίσκεται εδώ για να σας 
διασκεδάσει προσφέροντας χαρά κυρίως 
στα μικρά παιδιά» . Σύντομους χαιρετισμούς 
με πολλές ευχές για τα Χριστούγεννα, την 
Πρωτοχρονιά και το νέο έτος απηύθυναν οι 

εκπρόσωποι των συντελεστών της εκδήλωσης, 
ο Αστυνομικός Διευθυντής Χανίων  κ. Αρτέμιος 
Κουτσαυτάκης , ο κ. Ιωάννης Ζερβός, πρόεδρος 
της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. 
Χανίων  και ο κ. Ιωάννης Περράκης πρόεδρος 
της Τοπικής Διοίκησης Χανίων της Διεθνούς 
Ένωσης Αστυνομικών. Ο πρόεδρος της 
Τοπικής Διοίκησης Χανίων της Διεθνούς 
Ένωσης Αστυνομικών, εξέφρασε την βαθύτατη 
ικανοποίησή του  για την συμμετοχή της Ι.Ρ.Α. 
Χανίων, σε αυτήν την σημαντική εκδήλωση  
και ευχήθηκε σε όλους καλά Χριστούγεννα 
και Χρόνια πολλά με υγεία , τονίζοντας να μην 
ξεχνάμε ποτέ ότι η μεγαλύτερη επένδυση που 
μπορούμε να κάνουμε είναι να επενδύσουμε 
στα παιδιά μας.  Όταν επενδύουμε στα παιδιά 
μας, τότε σίγουρα μια καλύτερη κοινωνία από 
τη σημερινή θα έχουμε αύριο».    
Το Δ.Σ. της  Τοπικής Διοίκησης Ι.Ρ.Α. Χανίων, 
ευχαριστούμε από καρδιάς το δημοσιογράφο κ. 
Ιωάννη Κάκανο απόστρατο συνάδελφο & μέλος 
της Τοπικής μας Διοίκησης  που κάλυψε την 
εκδήλωση με ρεπορτάζ και φωτογραφίες  στις 
εφημερίδες  « Επαρχιακό Φώς» και «Χανιώτικα 
Νέα». SERVO PER AMIKECO -  «Υπηρετώ δια της 
φιλίας»

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο  Πρόεδρος                           Περράκης  Ιωάννης
Η Γεν. Γραμματέας           Αικατερίνη Σχοινοπλοκάκη

(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα) 
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΗΛΕΙΑΣ  
Τον Αντιπεριφεριάρχη Δυτικής Ελλάδας κ. ΚΑΦΥΡΑ Χαράλαμπο, τους Δημάρχους Πύργου κ. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟ Μάκη, Αμαλιάδας κ. ΛΥΜΠΕΡΗ Ιωάννη, Αρχαίας Ολύμπιας κ. ΚΟΤΖΙΑ Ευθύμιο, 
τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ηλείας κ.κ. Γερμανό καθώς και τον Αστυνομικό Διευθυντή Ηλείας 
Ταξίαρχο κ. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟ Αριστείδη επισκέφτηκε αντιπροσωπεία της Ένωσης μας προκειμένου 
να τους ευχηθεί για την έλευση της νέας χρονιάς και να τους παραδώσει το φετινό ημερολόγιο 
του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών που είναι αφιερωμένο στις 
γυναίκες αστυνομικούς όλου του κόσμου. Επίσης ενημέρωσε τους ανωτέρω για την πρώτη διεθνή 
συνδιάσκεψη γυναικών αστυνομικών στον κόσμο που θα φιλοξενήσει η χώρα μας τον Οκτώβριο 
στην Κρήτη σε μια προσπάθεια που γίνεται για να αναδειχθεί ο ρόλος της γυναίκας αστυνομικού 
και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Για όλες τις δράσεις τόσο της Τοπικής Διοίκησης I.P.A. Θεσσαλονίκης, αλλά και όλων των Τοπικών 
Διοικήσεων I.P.A. Χώρας, μαζί με σπουδαίες προσφορές σε προϊόντα και υπηρεσίες, μπορείτε 
να ενημερώνεστε και από την ιστοσελίδα μας www.ipathessaloniki.gr 

Τέλος, η αντιπροσωπεία της Ένωσης μας είχε την ευκαιρία να ενημερώσει τον Δήμαρχο Αρχαίας 
Ολύμπιας κ. ΚΟΤΖΙΑ Ευθύμιο για την πρόταση που πρόκειται να υποβάλλει το Εθνικό Τμήμα στο 
Παγκόσμιο Συνέδριο για τη θεσμοθέτηση κάθε τέσσερα (4) χρόνια Διεθνούς Συμποσίου στην 
Αρχαία Ολυμπία με τίτλο  «Το Ολυμπιακό Πνεύμα και η Ι.Ρ.Α. στην Αρχαία Ολυμπία» που σκοπό 
θα έχει να τη δημιουργία ¨Ολυμπιακού Κινήματος Ι.Ρ.Α.¨, τη συμμετοχή των μελών Ι.Ρ.Α. στην Αφή 
της Ολυμπιακής Φλόγας, τη γνωριμία με το Παγκόσμιο λίκνο του αρχαίου Ελληνικού πολιτισμού  
και αθλητισμού στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, την Αρχαία Ολυμπία και το να δοθεί 
η ευκαιρία σε μέλη της Ι.Ρ.Α. να συμμετάσχουν κάθε τέσσερα (4) χρόνια σ΄ αυτό το Παγκόσμιο 
Πολιτιστικό γεγονός.
Ο Πρόεδρος – ΜΑΡΟΥΝΤΑΣ Νικόλαος           Ο Γ. Γραμματέας – ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Διονύσιος
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Η Αστυνομία δίπλα στον πολίτη, στον συνάνθρωπο, στον συνάδελφο! 
Στα πλαίσια των κοινωνικών δράσεων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Σάμου.

Αντιπροσωπεία της Α.Δ ΣΑΜΟΥ, με επικεφαλής τον 
Αστυνομικό Διευθυντή Σάμου κ. ΧΙΩΤΕΛΛΗ Δημήτριο 
πραγματοποίησε επίσκεψη στο Ειδικό Σχολείο ΣΑΜΟΥ 
για διανομή δώρων και πραγματοποίηση ομιλίας στους 
μαθητές. Ακόμα, η αντιπροσωπεία της Αστυνομικής 
Διεύθυνσης Σάμου με επικεφαλής τον διευθυντή κ. 
ΧΙΩΤΕΛΛΗ Δημήτριο έκαναν διανομή γαλοπούλας και 
βασιλόπιτας σε οικογένειες Αστυνομικών που έχουν 
ανάγκη.
Συνεχίζοντας την κοινωνική δράση της, η  Α.Δ ΣΑΜΟΥ 
μετέβη και παρέδωσε τρόφιμα και ρουχισμό στο 

παντοπωλείο της Αγάπης της Ιεράς Μητρόπολης Σάμου.
Όλα τα παραπάνω δείχνουν την ευαισθησία και την αγάπη για τον συνάνθρωπο που καθημερινά οι 
αστυνομικοί μας έχουν και προσπαθούν για το καλύτερο.
Συγχαρητήρια στον διευθυντή κ. Δημήτρη ΧΙΩΤΕΛΛΗ και το αστυνομικό προσωπικό της Α.Δ ΣΑΜΟΥ 
που τέτοιες μέρες βρίσκονται εκτός τον άλλων υπηρεσιακών καθηκόντων και κοντά στα προβλήματα 
που παρουσιάζονται σε συμπολίτες μας. Ρεπορτάζ: Γεώργιος Αβραμίδης.

Ευχές για τη νέα χρονιά και κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας στο Δημαρχείο της Σάμου.

Μετά την θεία λειτουργία και τη δοξολογία για 
την πρώτη ημέρα του χρόνου στο μητροπολιτικό 
ναό του νησιού, και με την παρουσία μελών 
της διοίκησης του Δήμου Σάμου, εκπροσώπων 
φορέων του νησιού, εκπροσώπων συλλόγων, 
ενώσεων και συνδέσμων πραγματοποιήθηκε 
σήμερα το πρωί η καθιερωμένη εκδήλωση που 
αφορά την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας 
στο Δημαρχείο της Σάμου.  Ο Δήμαρχος Σάμου 
κύριος Στέλιος ΘΑΝΟΣ ευχήθηκε για τη νέα 
χρονιά και έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα 
όπου η μικρή συμπολίτισσα μας που βρέθηκε 
με τον πατέρα της Γιώργο ΚΙΟΥΛΑΦΑ ( πρόεδρος 
Βουρλιωτών ) στην εκδήλωση έτυχε το φλουρί 
κερδίζοντας και το δώρο που αντιστοιχούσε  

σε αυτό. Ο πρόεδρος της Τ.Δ ΙΡΑ Σάμου της 
Διεθνής Ένωσης Αστυνομικών ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ 
Γεώργιος ευχήθηκε στον Δήμαρχο Σάμου, 
τους τοπικούς άρχοντες του νομού Σάμου 
και τους δημότες Καλή Χρονιά με Υγεία και η 
νέα χρονιά να φέρει ανάπτυξη στον τόπο μας 
ξεπερνώντας την δρομολογημένη κρίση που 
έφεραν παλαιότερες πολιτικές! συνεχίζοντας 
ζήτησε από όλους αυτές της ημέρες να 
επισκεφτούν την αστυνομική Διεύθυνση και τα 
αστυνομικά τμήματα και να ευχηθούν με τους 
συναδέλφους αστυνομικούς μας, που μέρα 
νύχτα είναι σε επαγρύπνηση για την ασφάλεια 
των πολιτών και όλων μας.

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα) 
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Αστυνόμος Α΄ κ. ΒΕΡΓΙΝΗ Νίκη, Διοικητής τροχαίας Σάμου: Mας κάνουν περήφανους 
μέσα από τα έργα τους!!!

Την Πρωτοχρονιάτικη πίτα τους έκοψαν στις 29-01-2014, η Α.Δ. Σάμου και η Τ.Δ. ΙΡΑ Σάμου της 
Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών, στην κατάμεστη αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Αστυνομικού 
Μεγάρου Σάμου. Χαιρετισμό απεύθυναν οι: Πρόεδρος της Τ.Δ ΙΡΑ Σάμου κ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Γεώργιος, 
Α/Δ Σάμου κ. ΧΙΩΤΕΛΛΗΣ Δημήτριος  και ο Σεβασμιότατος Mητροπολίτης Σάμου και μέλος της ΙΡΑ 
κ.κ ΕΥΣΕΒΙΟΣ, ο οποίος αναφέρθηκε στην ιδέα της ΙΡΑ και του  servo per amikeco λέγοντας πως 
έχει ταυτότητα μέλους της ΙΡΑ και παρακολουθεί με ιδιαίτερη χαρά από κοντά τις εκδηλώσεις που 
διοργανώνονται από την Τοπική Διοίκηση Σάμου και ευχήθηκε σε όλους ΔΥΝΑΜΗ, χρόνια πολλά 
με υγεία και χαρούμενο το 2014 για να ακολουθήσει η κοπή της πίτας από τον Σεβασμιότατο 
Μητροπολίτη Σάμου και μέλος της ΙΡΑ κ.κ ΕΥΣΕΒΙΟ. 

Ο πρόεδρος της Τ.Δ ΙΡΑ Σάμου  ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Γεώργιος επισκέφτηκε σήμερα 2 Ιανουαρίου 2014 την 
Διοικητή Τροχαίας Σάμου Αστυνόμο Α΄ κ. ΒΕΡΓΙΝΗ Νίκη στο γραφείο της, όπου ευχήθηκε στην 

ίδια και σε όλο το ένστολο και πολιτικό 
προσωπικό Χρόνια πολλά! Καλή χρονιά 
γεμάτη υγεία και πάνω από όλα όπως 
τόνισε για όλους, να έχουν αντοχές! 
Δύναμη και αισιοδοξία.
Η  Διοικητής Τροχαίας Σάμου Αστυνόμος 
Α΄ κ. ΒΕΡΓΙΝΗ Νίκη ευχαρίστησε τον 
Πρόεδρο της Τ.Δ ΙΡΑ Σάμου  κ. ΑΒΡΑΜΙΔΗ 
Γεώργιο για την επίσκεψη και τις ευχές 
του στο Τμήμα Τροχαίας Σάμου και του 
ευχήθηκε ότι καλύτερο για το 2014 
στον ίδιο την οικογένειά του και σε όλα 

τα μέλη της ΙΡΑ. Ο Πρόεδρος της Τ.Δ ΙΡΑ Σάμου κ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Γεώργιος παρέδωσε στο Τμήμα 
Τροχαίας το λάβαρο της ΙΡΑ, το περιοδικό «ΔΥΝΑΜΗ» της Τ.Δ. IPA Θεσσαλονίκης και τον Σπουδαίο 
Οδηγό Σπουδών «Πάμε Πανεπιστήμιο» το οποίο απέστειλε η ΙΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
Η Διοικητής Τροχαίας Σάμου Αστυνόμος Α΄ κ. ΒΕΡΓΙΝΗ Νίκη ενθουσιασμένη από τον οδηγό 
σπουδών τον οποίο αμέσως παρέδωσε σε συνάδελφο που ο γιος του είναι στην Γ΄ Λυκείου, αλλά 
και από το περιοδικό «ΔΥΝΑΜΗ» έδωσε τα συγχαρητήριά της στον πρόεδρο κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ Ηλία και 
το Διοικητικό Συμβούλιο IPA Θεσσαλονίκης, στέλνοντας τις ευχές της για καλή χρονιά, χρόνια πολλά 
και όπως είπε να έχουν ΔΥΝΑΜΗ και να μας κάνουν περήφανους μέσα από τα έργα τους!!! έργα 
όπως αυτά του περιοδικού «ΔΥΝΑΜΗ» και του οδηγού σπουδών! κλείνοντας με μια φράση που 
όλους μας ενώνει...  servo per amikeco

Τ.Δ. ΙΡΑ Σάμου και Α.Δ. Σάμου έκοψαν την Πρωτοχρονιάτικη πίτας τους! 

(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα) 



36

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σήμερα Πέμπτη 23-01-2014 επισκέφτηκε τα 
γραφεία μας, ο Πρόεδρος της Τ.Δ. IPA Τρικάλων 
κ. ΣΚΡΕΚΑΣ Γεώργιος, ο οποίος συνοδευόταν 
και από τον γιό του Χρήστο.
Ο καλός συνάδελφος, ο οποίος παρακολούθησε 
χθες 22-01-2013 και την Γενική Συνέλευση της 
Τοπικής μας Διοίκησης, εξέφρασε την έκπληξή 
του για την συμμετοχή περισσοτέρων από 
400 συναδέλφων στην Γενική Συνέλευση 
της Τοπικής μας και μας ευχαρίστησε για την 

ευκαιρία που του δόθηκε να αποκτήσει αυτή την εμπειρία. Με τον εκλεκτό φίλο της Τοπικής μας 
κ. ΣΚΡΕΚΑ Γεώργιο είχαμε μια πολύωρη συζήτηση επί όλων των θεμάτων και οι απόψεις μας ήταν 
ταυτόσημες σε όλα τα θέματα.
Η Τοπική μας Διοίκηση δώρισε στον Πρόεδρο της IPA Τρικάλων δύο βιβλία «ΠΑΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ» 
για να τα διαθέσει στα μέλη του.

Βόλος 21 Δεκεμβρίου 2013  Προς: Όλα τα μέλη μας.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Μετά το πέρας της ετήσιας Χριστουγεννιάτικης 
γιορτής, που πραγματοποιήθηκε σήμερα (21-12-
2013) στο Συνεδριακό Κέντρο της Ιεράς  Μητρόπολης 
Δημητριάδος θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε 
όλους για της συμμετοχή σας και να σας ευχηθούμε 
από τα βάθη της καρδιάς μας.
Καλές Γιορτές και Ευτυχισμένες με το Χαμόγελο των 
Παιδιών σας να συντροφεύει κάθε στιγμή της.  
SERVO PER AMIKECO - (Υπηρετώ διά της φιλίας)

                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                 Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                                                              ΚΑΡΚΑΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ    ΠΑΓΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Κόψιμο πίτας Επιτελείου Α.Δ. Χίου. 

Την Παρασκευή 10/01/2014 το προσωπικό του 
Επιτελείου της Α.Δ. Χίου μετά των συζύγων, έκοψε 
την πίτα του στο κέντρο “ΑΠΟΜΕΡΟ”.  Πριν το κόψιμο 
της πίτας, απονεμήθηκε  πλακέτα Τιμής Ένεκεν 
στον Α/Β ε.α. ΜΠΟΥΡΝΑ Γεώργιο, καλό συνάδελφο 
και συνεργάτη για πολλά πολλά χρόνια, ο οποίος 
συνταξιοδοτήθηκε το 2014.  Ακολούθησε το κόψιμο 
της πίτας και  τυχερός ήταν ο Α/Β ε.α. ΜΠΟΥΡΝΑΣ 
Γεώργιος. Προσωπικά, είχα την μεγάλη τύχη να 
συνεργαστώ με τον Γιώργο για πολλά χρόνια και ήταν 

πραγματικός φίλος, συνάδελφος και πιστός στο SERVO PER AMIKECO. 
Του εύχομαι υγεία, να χαρεί την σύνταξή του και πάντα η πόρτα μου θα είναι ανοικτή.  Ζαφείρης 
Λασκαρίδης

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΧΙΟΥ
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ I.P.A. ΞΑΝΘΗΣ

Η Τοπική Διοίκηση Ακαρνανίας ευχαριστεί θερμά τον Πρόεδρο Ηλία Βασιλάκη και τα μέλη του Δ.Σ. 
Ι.Ρ.Α. Θεσσαλονίκης για την χορηγία αναμνηστικών επιτραπέζιων ρολογιών.
Πιστεύουμε ότι αυτές οι ενέργειες συμβάλλουν στην εδραίωση σχέσεων φιλίας και συνεργασίας 
μεταξύ των Τοπικών Διοικήσεων.
Για τις άγιες μέρες των Χριστουγέννων και του νέου έτους, σας ευχόμαστε ολόψυχα ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, 
ευτυχισμένος, ειρηνικός και δημιουργικός ο ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Την Τοπική Διοίκηση I.P.A. Ξάνθης επισκέφτηκε 
το προεδρείο της Τοπικής μας την 25-1-2014. 
Μας υποδέχτηκαν ο Πρόεδρος κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 
Χρήστος, μαζί με τον Γενικό Γραμματέα κ. 
ΔΕΤΣΑΡΙΔΗ Δημήτριο και άλλα στελέχη του Δ.Σ. 
Σε ένα ωραίο περιβάλλον είχαμε την 
ευκαιρία, να ανταλλάξουμε σκέψεις και 
προβληματισμούς. Στην όμορφη παρέα 

μας, προστέθηκε και η Ταμίας της Τοπικής 
Διοίκησης IPA Ιωαννίνων κ. ΡΑΠΤΗ  Όλγα. Η 
Τοπική Διοίκηση IPA Θεσσαλονίκης, ευχαριστεί 
θερμά την Τοπική Διοίκηση IPA Ξάνθης για την 
εξαιρετική φιλοξενία, ελπίζοντας πως σύντομα 
θα δοθεί η ευκαιρία να ανταποδώσουμε 
ανάλογη φιλοξενία στην Θεσσαλονίκη. 

     ΠΑΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Μετά το 1ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης, το 1ο Επαγγελματικό 
Λύκειο Ξάνθης το βιβλίο ΠΑΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
που εκδόθηκε από την Διεθνή Ένωση Αστυνομικών 
Θεσσαλονίκης, από σήμερα βρίσκεται στην δανειστική 
βιβλιοθήκη του 2ου Γενικού Λυκείου Ξάνθης ώστε να 
βοηθήσει τους μαθητές του να επιλέξουν το μέλλον τους.

Σχόλιο: Η Τοπική Διοίκηση I.P.A. Θεσσαλονίκης, συγχαίρει 
θερμά και ευχαριστεί τον Πρόεδρο της Τοπικής Διοίκησης 
I.P.A. Ξάνθης κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ Χρήστο, αλλά και όλους 
τους συναδέλφους της T.Δ. Ξάνθης, για την εξαιρετικά 
ωφέλιμη για τα παιδιά των συναδέλφων, αλλά και 

γενικότερα των παιδιών της Ξάνθης, διάθεση των βιβλίων ΠΑΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ που και φέτος 
καταφέραμε και εξασφαλίσαμε.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ I.P.A. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ I.P.A. AKAΡΝΑΝΙΑΣ
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ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ E.E. KAI E.A. ΝΟΜΟΥ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α.Φ.Μ. 999305489  Α΄ ΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ  ΚΑΙ  ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ 1  Τ.Κ. 54627 ΤΗΛ.2310-553538  FAX.2310-553430 

Νέα προσφορά για το 2013-2014
Α΄   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ 3 ευρώ μηνιαίο πάγιο !!!
1) ΔΩΡΕΑΝ 25 ώρες  μηνιαίως προς όλη την WIND.
2) ΔΩΡΕΑΝ 25 ώρες  μηνιαίως προς όλα τα σταθερά
3) ΔΩΡΕΑΝ 130 SMS  κάθε μήνα, προς όλα τα δίκτυα.
Τελική τιμή 5,64 €, (με ΦΠΑ, τέλη κινητής και 1,50 € συνδρομή στον Συνεταιρισμό ). 

Β΄   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ 12 ευρώ μηνιαίο πάγιο !!!
1) ΔΩΡΕΑΝ 25 ώρες  μηνιαίως προς όλη την WIND
2) ΔΩΡΕΑΝ 25 ώρες  μηνιαίως προς όλα τα σταθερά.
3) ΔΩΡΕΑΝ 150 λεπτά  μηνιαίως προς COSMOTE – VODAFONE
4) ΔΩΡΕΑΝ 130 SMS  κάθε μήνα προς όλα τα δίκτυα.
5) ΔΩΡΕΑΝ 100 ΜΒ internet  (μετά από αίτηση του συνδρομητή)
Τελική τιμή 18,03 €, (με ΦΠΑ, τέλη κινητής και 1,50 € συνδρoμή στον Συνεταιρισμό). 

Γ΄   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ 20 ευρώ μηνιαίο πάγιο !!!
1) ΔΩΡΕΑΝ 25 ώρες  μηνιαίως προς όλη την WIND
2) ΔΩΡΕΑΝ 25 ώρες  μηνιαίως προς όλα τα σταθερά.
3) ΔΩΡΕΑΝ 5 ώρες  μηνιαίως προς COSMOTE – VODAFONE
4) ΔΩΡΕΑΝ 130 SMS  κάθε μήνα προς όλα τα δίκτυα.
5) ΔΩΡΕΑΝ 300 ΜΒ internet (μετά από αίτηση του συνδρομητή)
Τελική τιμή 29,05 €, (με ΦΠΑ, τέλη κινητής και 1,50 € συνδρομή στον Συνεταιρισμό). 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:
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 0,31 €/ 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. 
Η εξόφληση των λογαριασμών, είναι δυνατή και στις Τράπεζες ALPHA-EΘΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-EURO-
BANK. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τα γραφεία του Συνεταιρισμού, καθημερινά 
08.00-17.00 εκτός Σαββάτου – Κυριακής και αργιών (τηλ.2310553538 και 6975909933)

  Αποστέλλοντας κενό μήνυμα 
στο 1212 ενημερώνεστε για 

το υπόλοιπο του χρόνου σας.

  Αποστέλλοντας κενό μήνυμα 
στο 1212 ενημερώνεστε για 

το υπόλοιπο του χρόνου σας.
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ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ E.E. KAI E.A. ΝΟΜΟΥ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α.Φ.Μ. 999305489  Α΄ ΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ  ΚΑΙ  ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ 1  Τ.Κ. 54627 ΤΗΛ.2310-553538  FAX.2310-553430 

ΝΕΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ 
ΚΑΡΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ 
ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ.

Α΄   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ 3,22 ευρώ μηνιαίο πάγιο !!!
1) Απεριόριστα ενδοεταιρικά.
2) 2000 λεπτά μηνιαίως προς εθνικά σταθερά.
3) 300 ΜΒ mobile internet (μετά από αίτηση του συνδρομητή).
Τελική τιμή 5,94 €, (με ΦΠΑ, τέλη κινητής και 1,50 € συνδρομή στον Συνεταιρισμό ). 

Β΄   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ 12,20 ευρώ μηνιαίο πάγιο !!!
1) Απεριόριστα ενδοεταιρικά.
2) 300 λεπτά μηνιαίως προς εθνικά κινητά.
3) 1500 λεπτά μηνιαίως προς εθνικά σταθερά.
4) 200 ΜΒ mobile internet (μετά από αίτηση του συνδρομητή).
Τελική τιμή 18,31 €, (με ΦΠΑ, τέλη κινητής και 1,50 € συνδρoμή στον Συνεταιρισμό). 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

• Μobile internet add on 200 MB στα 2 € με ΦΠΑ
• Ασύρματο internet 2 – 5 – 10 και 20 GB με έκπτωση.
• Χρεώσεις κλήσεων ομιλίας προς εθνικά δίκτυα και προς σταθερά 0,31 €/ λεπτό με ΦΠΑ.
• Αποστολή γραπτών μηνυμάτων σε εθνικά δίκτυα 0,1349 €/SMS
• Ελάχιστη χρέωση προς σταθερά και κινητά 60 δευτερόλεπτα.  
• Οι συνδρομητές του εταιρικού πακέτου εκτός Θεσσαλονίκης, επιβαρύνονται με κάθε αποστολή 

λογαριασμού με 2 ευρώ έξοδα. Αποστολή λογαριασμών με email ή fax δεν είναι εφικτή.
• Η εξόφληση των λογαριασμών, είναι δυνατή και στις Τράπεζες ALPHA-EΘΝΙΚΗ-EUROBANK. 
• Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τα γραφεία του Συνεταιρισμού, καθημερινά 

08.00- 17.00 εκτός Σαββάτου – Κυριακής και αργιών (τηλ.2310-553538 και 6975909933).

Αποστέλλοντας κενό μήνυμα 
στο 1284 ενημερώνεστε για 
το υπόλοιπο του χρόνου σας.

Αποστέλλοντας κενό μήνυμα 
στο 1284 ενημερώνεστε για 
το υπόλοιπο του χρόνου σας.
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ΟΙ ΔΥΟ ΛΥΚΟΙ

Ένα βράδυ ένας γέρος Ινδιάνος της φυλής Τσερόκι, μίλησε στον εγγονό του για 
τη μάχη που γίνεται μέσα στην ψυχή των ανθρώπων, και του είπε:

Γιε μου, η μάχη γίνεται μεταξύ δυο λύκων που υπάρχουν μέσα σε όλους μας. 

             Το Κακό               Το Καλό

Ο εγγονός το σκέφτηκε για ένα λεπτό και μετά ρώτησε τον παππού του: «Ποιος 
λύκος νικάει;»

Ο γέρος Ινδιάνος απάντησε απλά... «Αυτός που ταΐζεις.» 

Ο ένας είναι το Κακό 

Είναι:
• ο θυμός
• η ζήλια
• η θλίψη
• η απογοήτευση
• η απληστία
• η αλαζονεία
• η αυτολύπηση
• η ενοχή
• η προσβολή
• η κατωτερότητα
• τα ψέματα
• η ματαιοδοξία
• η υπεροψία
• το εγώ

Ο άλλος είναι το Καλό

Είναι: 
• η χαρά
• η ειρήνη
• η αγάπη
• η ελπίδα
• η ηρεμία
• η ταπεινοφροσύνη
• η ευγένεια
• η φιλανθρωπία
• η συμπόνια
• η γενναιοδωρία
• η αλήθεια
• η ευσπλαχνία
• η πίστη στο Θεό


