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Έτος  2016.    Τεύχος 28.   Τιμή 0,01 €

Διεθνής Ένωση Αστυνομικών. Τοπική Διοίκηση Ν.Θεσσαλονίκης. Μοναστηρίου 326 Τ.Κ 546 28 Θεσσαλονίκη

Ιnternational Police Association. Thessaloniki Local Region / Of Hellenic Section. 326 Monastiriou str, Thessaloniki 54628 Greece 

της i.p.a. Νομού Θεσσαλονίκης

“Δύναμη”
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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:
Μαρία 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 

Ιωάννης Μισαηλίδης
Ποινικολόγος

Δικηγόρος Θεσσαλονίκης

Βασιλική Τουρτσάκη
Ποινικολόγος

Δικηγόρος Θεσσαλονίκης

Βασ. Γιαννακόπουλος
Πρόεδρος

Δημήτριος Χρυσουλάς
Β’ Αντιπρόεδρος & 

Αναπλ. Ταμίας

Γεώργιος Λαμπάδας
Γεν. Γραμματέας

Νικ. Ταχματζίδης
Α’ Αντιπρόεδρος

Σωτήριος Κατσαρός
Συνταγματολόγος - Ποινικολόγος

Δικηγόρος Αθηνών

Ηλίας Βασιλάκης
Προεδρεύων συνεδρ. Δ.Σ. -  

Υπ. περιοδικού - Υπ. ιστοσελ. 
& Επικοινωνίας

Δημ. Μπουραζάνας
Υπ. Τομέα Πολιτιστ. 
& Κοινων. Θεμάτων

Ιωάννης Πασχαλιάς
Γ΄Αντιπρόεδρος & 

Αναπλ. Γραμματέας

Χριστ. Χριστοδουλής
Ταμίας

Δημ. Βασιλάκης
Υπ. Δημ. Σχέσεων
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ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΩ 1 - ΣΚ 54627 – ΘΕ/ΝΙΚΗ.     Α.Φ.Μ. 999305489 Αϋ ΔΟΤ ΘΕ/ΝΙΚΗ 

Σθλ.Κζντρο : 2310553538 & 6975909933   FAX : 2310553430   Email: Synast.thes@gmail.com  
Site: www.ipathessaloniki.gr &  www.apostratoithessalonikis.gr &  www.dinamianagennisis.gr  

 

                                                                  2016 – 2018  

    Στισ τελικζσ τιμζσ ςυμπεριλαμβάνονται όλεσ οι επιβαρφνςεισ (ΦΠΑ – τζλη κινητήσ – ςυνδρομή κλπ) 
 

>                            >                          > 
 

                                       >                            >                         >                                       
 
 

    Αποςτζλλοντασ κενό μινυμα ςτο 1212 ενθμερϊνεςτε για το υπόλοιπο των δεδομζνων ςασ.  
  
 

 Κάκε χρόνο επιδοτιςεισ από 25% ζωσ 34% ωσ ακολοφκωσ : 
Α) 100 € ςε ςφνδεςθ που κα ζχει ετιςια κίνθςθ από 401 € και άνω (δθλαδι ζκπτωςθ ζωσ 25%) 
Β) 200 € ςε ςφνδεςθ που κα ζχει ετιςια κίνθςθ από 701 € και άνω (δθλαδι ζκπτωςθ ζωσ 29%) 
Γ ) 300 € ςε ςφνδεςθ που κα ζχει ετιςια κίνθςθ από 901 € και άνω (δθλαδι ζκπτωςθ ζωσ 34%) 
Η ετιςια κίνθςθ υπολογίηεται από 1θ Δεκεμβρίου-30 Νοεμβρίου και εφόςον ο ςυνδρομθτισ δικαιοφται 
επιδότθςθ, αυτι κα ςυμψθφιςτεί ςτον λογαριαςμό του Ιανουαρίου (που εκδίδεται 15 Φεβρουαρίου). 

 Οι λογαριαςμοί εκτόσ Ν. Θεςςαλονίκθσ αποςτζλλονται με email ι με τα ΕΛΣΑ με χρζωςθ/φάκελο 2€.  
 Η εξόφλθςθ των λογαριαςμϊν, γίνεται ςτα γραφεία μασ με μετρθτά ι με χριςθ καρτϊν όλων των 

τραπεηϊν, με e-Banking ι ςτα ταμεία ςτισ παρακάτω τράπεηεσ:  
ALPHA: GR3201407010701002002016616        ΕΘΝΙΚΗ: GR0201102100000021048123950  
EUROBANK: GR6502601200000590200817092       ΠΕΙΡΑΙΩ: GR3701714020006402126859379. 

 Σα προγράμματα λόγω τθσ οικονομικισ κρίςθσ, απευκφνονται ςε ςυναδζλφουσ όλθσ τθσ χϊρασ. Για 
περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επικοινωνιςτε με τα γραφεία του υνεταιριςμοφ κακθμερινά και ϊρεσ 
08.00-17.00 εκτόσ αββάτου – Κυριακισ και εορτϊν. 

SAT XS 
1,9 € πάγιο (τελικό 4,16€) 

 

 Απερ. ενδοεπικοινωνία 
 1500 λεπ. προσ Wind - Q 
 1500 λεπτά προσ 

ςτακερά 
 130 sms 

 

SAT 150 
9 € πάγιο (τελικό 13,89 €) 

 

 Απερ. Ενδοεπικοινωνία 
 1500 λεπ. προσ Wind - Q 
 1500 προσ ςτακερά 
 150 λεπτά προσ  

Vodafone-Cosmote 
 100 MB (μετά από αίτθςθ) 

 

     (Με αίτηςη προςτίθενται 130 sms με 2€ ) 
 

SAT 300 
10,5 € πάγιο (τελ. 15,96 €) 

 

 Απερ. ενδοεπικοινωνία 
 1500 λεπ. προσ Wind - Q 
 1500 προσ ςτακερά 
 300 λεπτά προσ  

Vodafone-Cosmote 
 300 MB (μετά από αίτθςθ) 

 

(Με αίτηςη προςτίθενται 130 sms με 2€ ) 

SAT 1.000 
14 € πάγιο(τελικό 20,78 €) 

 

 Απερ. ενδοεπικοινωνία 
 1500ϋ προσ Wind - Q 
 1500ϋ προσ ςτακερά 
 1000 λεπτά προσ 

Vodafone-Cosmote 
 1 GB  (μετά από αίτθςθ) 

 

SAT  Unlimited 
16 € πάγιο (τελ. 23,50€) 

 

 Απερ. ενδοεπικοινωνία 
 1500 λεπ. προσ Wind - Q 
 1500     ‘’  προσ ςτακερά  
 1500 Vodafone-Cosmote 
 100 λεπτά διεκνείσ  
 130 sms 
 1,5 GB (μετά από αίτθςθ) 

 

 SAT CONTROL 300 
ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 
 8 € πάγιο (τελ. 12,52 €) 
 

 1500ϋ ενδοεπικοινωνία 
 300 λεπτά προσ κινθτά 
 60 SMS 
 100 MB 

 

Ζητήςτε το ςυμπληρωματικό ζντυπο 
που αφορά τα καρτοςυμβόλαια 

1,5 GB - 2  €  5 GB - 3 €  30 GB - 10 €  

2 GB - 2,5 € 
> 

10 GB - 5 € 30 GB - 10 €  

Mobile internet (προ ΦΠΑ):  
 

 Mobile Broadband (προ ΦΠΑ): 
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Παρουσίαση του βιβλίου “Στη σκιά της σιωπής” από την 
συγγραφέα Αστυνόμο Α΄κ. Μαρία Καραγιάννη 

Με μεγάλη επιτυχία, πραγματοποιήθηκε στις 11-04-2016 στο 
Αμφιθέατρο του Αστυνομικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, η παρουσίαση 

του βιβλίου της Αστυνόμου Α΄ κ. Μαρίας Καραγιάννη.
Η εκδήλωση που διοργανώθηκε από την IPA Θεσσαλονίκης σε συνεργασία 
με την Λέσχη Αστυνομικών Θεσσαλονίκης, είχε εξαιρετική απήχηση από τα 
ΜΜΕ. 
Εισηγητές, στην εκδήλωση ήταν: Ο Πρόεδρος της I.P.A. Θεσσαλονίκης κ. 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος και ο Πρόεδρος της Λέσχης Αστυνομικών 
Θεσσαλονίκης κ. ΦΕΣΤΕΡΙΔΗΣ Γεώργιος.

Ομιλητές ήταν ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ Γιάννης και ο Πρόεδρος του Τριμελούς 
Συμβουλίου Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης κ. ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ Ηλίας. Την Γενική επιμέλεια 
της εκδήλωσης είχε ο Γεν. Γραμματέας της Λέσχης Αστυνομικών Θεσσαλονίκης κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 
Δημήτριος. Την εκδήλωση παρουσίασε η δημοσιογράφος κ. ΚΛΙΑΤΣΗ Φένια.  
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, σύσσωμη η Φυσική ηγεσία της Αστυνομίας στην 
Θεσσαλονίκη με επικεφαλής τον Επιθεωρητή Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ 
Μιχαήλ και τον Γενικό Αστυνομικό Δ/ντή Θεσσαλονίκης Υποστράτηγο κ. ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗ Νικόλαο.

Επίσκεψη στα γραφεία μας, Μέλους της I.P.A. Δωδεκανήσου 
Θεσσαλονίκη 24-04-2016
Η Τοπική Διοίκηση I.P.A. Θεσσαλονίκης, με ιδιαίτερη χαρά 
δέχτηκε στις 22 Απριλίου 2016 στα γραφεία μας, την 
επίσκεψη του Μέλους της I.P.A. Δωδεκανήσου κ. ΠΕΤΑΛΙΔΗ 
Γεωργίου.
Ο κ. ΠΕΤΑΛΙΔΗΣ Γεώργιος, υπηρετούσε για πάρα πολλά 
χρόνια στην Θεσσαλονίκη, στην συνέχεια πήγε στο Άγιο 
Όρος και πλέον είναι μόνιμος κάτοικος της Ρόδου.
Τον εκλεκτό φίλο μας, υποδέχτηκε το Μέλος του Δ.Σ. κ. 
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας.
Έγινε μία εκτενής συζήτηση επί όλων των θεμάτων και 
κυρίως όσον αφορά την πρόσφατη επαναδραστηριοποίηση 
της Τ.Δ. IPA Δωδεκανήσου. 

Στον εκλεκτό φίλο μας, προσφέραμε αναμνηστικά δώρα και του ζητήσαμε να μεταφέρει τους 
θερμούς χαιρετισμούς μας στο Δ.Σ. της IPA Δωδεκανήσου.
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Επίσκεψη της I.P.A. Θεσσαλονίκης στην Αστυνομική 
ηγεσία της Θεσσαλονίκης 

Στις 15 Μαρτίου 2016, ο Πρόεδρος της 
I.P.A. Θεσσαλονίκης κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

Βασίλειος, με τον Α΄ Αντιπρόεδρο κ. 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗ Χριστόδουλο επισκέφτηκαν την 
Αστυνομική ηγεσία της Θεσσαλονίκης. 
Στις συναντήσεις με τον Γενικό Επιθεωρητή 
Ελληνικής Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδος 
Αντιστράτηγο κ. ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ Μιχαήλ και 
τον Γενικό Αστυνομικό Δ/ντή Θεσσαλονίκης 

Υποστράτηγο κ. ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗ Νικόλαο, 
υπήρξε άριστο φιλικό κλίμα. Το προεδρείο της 
I.P.A. Θεσσαλονίκης ευχήθηκε στους Στρατηγούς 
καλή επιτυχία στο έργο τους και να χαίρουν 
υγείας. Από την πλευρά τους οι Στρατηγοί 
δήλωσαν ότι θα είναι ένθερμοι συμπαραστάτες 
στο έργο της I.P.A. Θεσσαλονίκης. Στους 
Στρατηγούς  δόθηκαν αναμνηστικά της I.P.A. 
Θεσσαλονίκης. 

Συμμετοχή Ελληνικής αποστολής στο Ipa house manager 
meeting στο Εδιμβούργο

Πραγματοποιήθηκε στο Εδιμβούργο στις 4&5 
Μαρτίου 2016 το Ipa’s house manager meeting. 
Στην συνάντηση συμμετείχαν  αντιπροσωπίες 
από επτά  Ευρωπαϊκά  Εθνικά Τμήματα (ΣΚΩΤΙΑ, 
ΕΛΛΑΔΑ,  ΔΑΝΙΑ,  ΡΟΥΜΑΝΙΑ, ΣΟΥΗΔΙΑ, 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΟΛΛΑΝΔΙΑ). Το Εθνικό μας Τμήμα 
εκπροσώπησαν οι διαχειριστές των ξενώνων της 
Θεσσαλονίκης και της Αθήνας, κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ 
Χριστόδουλος και κ. ΚΑΡΚΑΛΗΣ Κυριάκος 
αντίστοιχα.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ευχάριστο 
κλίμα και μέσα από ένα εποικοδομητικό διάλογο, 
έγιναν οι παρουσιάσεις των εγκαταστάσεων των 
ξενώνων, η δυναμικότητα και οι παροχές τους. 
Επίσης συζητήθηκαν προτάσεις για την καλύτερη 

φιλοξενία και  την διαμονή των μελών της ΔΕΑ και των οικογενειών τους. Τέλος ανταλλάχθηκαν 
απόψεις και κατατέθηκαν προτάσεις από κάθε αντιπροσωπία για την εξεύρεση πόρων για την 
δημιουργία νέων ξενώνων.
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Συνάντηση στην Θεσσαλονίκη
Στην Θεσσαλονίκη συναντήθηκαν στις 26-03-2016 τα 

Μέλη της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων της I.P.A. 
μετά από πρόσκληση του Γ΄ Αντιπροέδρου του Εθνικού 
Τμήματος I.P.A. κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗ Χριστόδουλου, και 
συσκέφθηκαν για να αποφασίσουν ποιές Τοπικές 
Διοικήσεις θα βραβευθούν για τις δράσεις τους, στο 
προσεχές Συνέδριο της I.P.A. στην Ζάκυνθο. Η επιτροπή 
συνεδρίασε σε χώρο του ξενοδοχείου PORTO PALACE. 
Στην επιτροπή, συμμετείχαν εκτός του κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗ 
και ο Πρόεδρος της I.P.A. Καρδίτσας κ. ΖΑΡΧΑΝΗΣ 
Γεώργιος, ο Πρόεδρος της I.P.A. Αργολίδας κ. 

ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗΣ Χρήστος και ο Πρόεδρος της I.P.A. Ξάνθης κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Χρήστος, ενώ για λόγους 
πέραν της θελήσεώς του, δεν κατέστη εφικτή η συμμετοχή του Προέδρου I.P.A. Χανίων κ. ΠΕΡΡΑΚΗ 
Ιωάννη.
Ταυτόχρονα, τα γραφεία μας επισκέφτηκαν οι: π. Πρόεδρος του Εθνικού Τμήματος I.P.A. κ. ΚΟΝΤΑΚΟΣ 
Χρήστος, το Μέλος του Δ.Σ. Εθνικού Τμήματος I.P.A. κ. ΧΡΑΠΑΣ Παντελής και ο Πρόεδρος της I.P.A. 
Τρικάλων κ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ Κων/νος, τους οποίους υποδέχτηκαν ο Πρόεδρος της I.P.A. Θεσσαλονίκης 
κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος και ο Υπεύθυνος Δημ. Σχέσεων I.P.A. Θεσσαλονίκης κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ 
Δημήτριος.
Μετά το πέρας της συνεδρίασης της επιτροπής, παρατέθηκε δείπνο σε γνωστή ταβέρνα της 
Θεσσαλονίκης, όπου παραβρέθηκαν όλοι οι παραπάνω αναφερόμενοι μετά των συνοδών τους.
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Ο Συνεταιρισμός Αστυνομικών Θεσσαλονίκης στο 
περιοδικό ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Είναι γνωστό ότι, το περιοδικό της Ελληνικής Αστυνομίας ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ στηρίζει 
από τα έσοδά του, αναξιοπαθούντες συναδέλφους. Την προσπάθεια αυτή του περιοδικού έρχεται 
να στηρίξει ο Συνεταιρισμός Αστυνομικών Θεσσαλονίκης, με ολοσέλιδη προσφορά για όλους τους 
συναδέλφους στην εταιρία κινητής τηλεφωνίας WIND. 

Η προσφορά θα δημοσιευτεί για 6 συνεχόμενα τεύχη με 
ολοσέλιδη καταχώρηση, στο εσωτερικό του εξωφύλλου, ενώ 
ήδη υπάρχει έτοιμη συμφωνία για άλλα 6 τεύχη. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Συνεταιρισμός, μετά από πρόταση 
της I.P.A. Θεσσαλονίκης, διέθεσε 60 συνδέσεις εντελώς 
δωρεάν, σε υψηλό πρόγραμμα, στο Ελληνικό Τμήμα I.P.A. 
και στις Τοπικές Διοικήσεις I.P.A. των νομών, για τα έτη 
2016 και 2017 συνολικού κόστους 37.000 ευρώ. Επίσης ο 
Συνεταιρισμός αποδέχτηκε και πρόταση της συνδικαλιστικής 
παράταξης ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ της Ένωσης Αστυνομικών 
Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης για δωρεάν εγκατάσταση και 
λειτουργία WI-FI στα 25 λεωφορεία της Δ/νσης Αστυνομικών 
Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης (ΥΑΤ και ΥΜΕΤ), αποστέλλοντας 
σχετικά έγγραφα. 
Η πραγματοποίηση αυτού του εγχειρήματος επαφίεται στην 
βούληση της  ηγεσίας της ΕΛ.ΑΣ. και ελπίζουμε ότι θα λάβει 
σοβαρά υπόψη την εξύψωση του ηθικού και το οικονομικό 
όφελος των συναδέλφων, ώστε να μην χαθεί η προσφορά. 

Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουμε, ότι κατά το τρέχον έτος ο Συνεταιρισμός έχει ενισχύσει με 
γραφική ύλη (χαρτί, τόνερ κλπ), μεγάλο αριθμό Αστυνομικών Υπηρεσιών στην Θεσσαλονίκη.
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Η I.P.A. Θεσσαλονίκης, στηρίζει όλες τις Τοπικές          
Διοικήσεις I.P.A. της χώρας μας

Στις δύσκολες οικονομικά εποχές που διανύει η χώρα μας, 
τα πράγματα είναι ιδιαίτερα δύσκολα και για τις Τοπικές 
Διοικήσεις της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών της χώρας μας. 
Όλοι οι συνάδελφοι που υπηρετούν τα ιδανικά του  
SERVO PER AMIKECO δίνουν πλέον όχι οικονομικό περίσσευμα, 
αλλά λειτουργούν με ψυχή και καρδιά, προσπαθώντας να 
κρατήσουν ψηλά το λάβαρο της I.P.A.
Σε αυτή την προσπάθεια, η I.P.A. Θεσσαλονίκης, προσπαθώντας 
να συμβάλει απέστειλε το τελευταίο χρονικό διάστημα, σε 
περισσότερες από είκοσι (20) Τοπικές Διοικήσεις, αναμνηστικά 
λάβαρα με την επωνυμία της τοπικής τους. Είναι μια πράξη την 
οποία επαναλαμβάνει σε τακτικά χρονικά σημεία η Τοπική μας 
και εφόσον βεβαίως είναι σε θέση να το πράξει.
Ελπίζουμε, μέχρι τέλος του τρέχοντος έτους να ενισχύσουμε 
με αναμνηστικά άλλες δέκα (10) Τοπικές Διοικήσεις I.P.A.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ I.P.A. ΧΙΟΥ
Σήμερα 6-4-2016  συγκροτήθηκε σε σώμα 
το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο ως ακολούθως:
Πρόεδρος :  ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ
Α΄  Αντιπρόεδρος : ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Β΄  Αντιπρόεδρος : ΖΗΡΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Γ΄  Αντιπρόεδρος : ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
Γεν. Γραμματέας : ΤΟΚΑΤΛΙΑΝ ΣΟΦΙΑ
Βοηθός Γ. Γραμματέας : ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Ταμίας : ΤΣΟΥΡΟΣ ΣΥΜΕΩΝ
Βοηθός Ταμία : ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Υπεύθ. Δημοσίων Σχέσεων: ΠΑΤΕΛΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ I.P.A. ΞΑΝΘΗΣ
Συγκροτήθηκε σήμερα σε Σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της I.P.A. Ξάνθης, μετά τα αποτελέσματα 
των αρχαιρεσιών που έγιναν στις 4-5-2016 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος: ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Χρήστος
Α΄ Αντιπρόεδρος: ΚΑΤΣΑΡΙΚΑΣ Δημήτριος
Β΄ Αντιπρόεδρος: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Ιωάννης
Γ΄ Αντιπρόεδρος: ΔΕΤΣΑΡΙΔΗΣ Δημήτριος
Γ. Γραμματέας: ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗ Ασημένια
Αναπλ. Γραμματέας: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος
Ταμίας: ΑΡΑΠ Μάγδα
Αναπλ. Ταμίας: ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΙΔΗΣ Σταύρος
Δημοσίων Σχέσεων-Τύπου: ΚΑΡΑΜΠΙΠΕΡΗΣ Θεοφάνης
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος: ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
Μέλος: ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
Μέλος: ΝΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ Ζαφείριος
Πρόεδρος

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Χρήστος
Πρόεδρος
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Επίσκεψη στα γραφεία μας, της I.P.A. Σερρών 

Με μεγάλη χαρά, η Τοπική Διοίκηση 
I.P.A. Θεσσαλονίκης, στις 07-06-

2016 υποδέχτηκε στα γραφεία μας, την 
πλειοψηφία του Δ.Σ. της I.P.A. Σερρών, 
αποτελούμενη από τον Πρόεδρο κ. 
ΜΠΑΓΚΟ Στέργιο, τον Γενικό Γραμματέα 
κ. ΚΑΠΗ Θεοφάνη, τον Αναπληρωτή 
Γραμματέα κ. ΚΩΔΩΝΑΚΗ Απόστολο, 
τον Αναπληρωτή Ταμία και Πρόεδρο του 
Σωματείου Αποστράτων κ. ΜΑΡΑΓΚΟΤΙΔΗ 
Ιωάννη και τον Αντιπρόεδρο και Μέλος 
του Δ.Σ. του Ελληνικού Τμήματος I.P.A. κ. 

ΧΡΑΠΑ Παντελή.
Τους εκλεκτούς συναδέλφους από τις Σέρρες, υποδέχτηκαν ο Πρόεδρος κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
Βασίλειος, ο Γ. Γραμματέας κ. ΛΑΜΠΑΔΑΣ Γεώργιος, ο Ταμίας και Αντιπρόεδρος του Ελληνικού 
Τμήματος I.P.A. κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Χριστόδουλος και το Μέλος του Δ.Σ. και Υπεύθυνος Επικοινωνίας 
κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας.
Μετά την ανταλλαγή αναμνηστικών και των απαραίτητων φωτογραφιών, ακολούθησε πολύωρη 
συζήτηση επί όλων των θεμάτων και κυρίως όσον αφορά την I.P.A.
Το συμπέρασμα της όλης συζήτησης ήταν ότι θα αναληφθούν κοινές δράσεις με σκοπό την προβολή 
του servo per amikeco και την επαναφορά της ενότητας της I.P.A., και της φιλίας.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΣΕΡΡΩΝ

Πραγματοποιήθηκε στις 11-06-2016 
στην Λέσχη Αστυνομίας Σερρών η 

καλοκαιρινή αποχαιρετιστήρια εκδήλωση 
του τμήματος Μουσικής της Τ.Δ. Ι.Ρ.Α. 
Σερρών. Τα παιδιά φανέρωσαν ένα μέρος 
αυτών που έχουν διδαχτεί και μάθει κατά 
την διάρκεια της χρονιάς που πέρασε, 
μαγεύοντας με τις φωνές και τις μελωδίες 
τους, μικρούς και μεγάλους.
Κατά την διάρκεια της γιορτής εκτέθηκαν 
έργα των Τμημάτων Ζωγραφικής, 

Αγιογραφίας και Ψηφιδωτού που τελούν υπό την αιγίδα της Τοπικής μας Διοίκησης και τα οποία 
θα συνεχίσουν να εκτίθενται στον χώρο της Λέσχης έως την Κυριακή 26 Ιουνίου 2016.
Μας τίμησαν με την παρουσία τους ο Αστυνομικός Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερρών 
κ. ΜΑΤΣΑΡΟΚΟΣ Αθανάσιος, ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερρών κ. ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ 
Ιωάννης και ο Πρόεδρος της Ένωσης Αποστράτων Αστυνομικών και αναπληρωτής ταμίας της 
Τοπικής μας Διοίκησης  κ. ΜΑΡΑΓΚΟΤΙΔΗΣ Ιωάννης.
Ως Τοπική Διοίκηση θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους γονείς και τα παιδιά που συμμετείχαν στην 
καλοκαιρινή μας γιορτή, τους εθελοντές συναδέλφους-μέλη μας που βοήθησαν προκειμένου 
η προσπάθεια στεφθεί με απόλυτη επιτυχία. Τέλος ένα μεγάλο ευχαριστώ στους δασκάλους 
Μουσικής κ. ΦΑΦΟΥΤΗ Βασίλειο, Ζωγραφικής κ. ΓΚΟΥΓΚΟΥΦΚΑ Κωνσταντίνο και Αγιογραφίας-
Ψηφιδωτού κ. ΤΕΡΖΗ Πολυζώη.
Σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι, με υγεία και ευτυχία και ανανεώνουμε το ραντεβού μας, όπως κάθε 
χρόνο για τον Σεπτέμβριο με την έναρξη των νέων μας τμημάτων.
Ο Πρόεδρος - ΜΠΑΓΚΟΣ Στέργιος           Ο Γ. Γραμματέας ΚΑΠΗΣ Θεοφάνης
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(συνέχεια στην επόμενη σελίδα) 
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Γέμισαν τα καλάθια αγάπης
Οι συνάδελφοι της I.P.A. Τρικάλων, τόλμησαν 
ένα μεγάλο εγχείρημα διοργανώνοντας 
φιλανθρωπικό τουρνουά μπάσκετ με σκοπό 
την συγκέντρωση τροφίμων για το Κοινωνικό 
παντοπωλείου του Δήμου Τρικκαίων.
Στο τουρνουά το οποίο διεξήχθη στις 1-3-2016 στο 
Δημοτικό κλειστό Στάδιο Τρικάλων, συμμετείχαν 
οι ομάδες της I.P.A. Tρικάλων - Λάρισας - 
Θεσσαλονίκης - Καρδίτσας - Μαγνησίας και Ε.Φ. 
Φυλακών Τρικάλων. 
Ευχάριστη έκπληξη, ήταν η παρουσία των: 
Παγκόσμιου Γενικού Γραμματέα I.P.A. κ. 
ΚΑΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Γεωργίου, του π. Προέδρου 
Ελληνικού Εθνικού Τμήματος I.P.A. κ. ΚΟΝΤΑΚΟΥ 
Χρήστου, του π. Προέδρου I.P.A. Θεσσαλονίκης κ. 
ΒΑΣΙΛΑΚΗ Ηλία, του Προέδρου I.P.A. Θεσπρωτίας 
κ. ΧΡΗΣΤΟΥ Δημητρίου, του Προέδρου I.P.A. 
Αρκαδίας κ. ΚΑΣΙΜΟΥ Σωτηρίου, του Προέδρου 
I.P.A. Λακωνίας κ. ΚΟΥΒΟΥΣΗ Δημητρίου.
Τρόφιμα απέστειλαν οι Τοπικές Διοικήσεις I.P.A. 
Xανίων - Ξάνθης - Ηρακλείου - Σάμου - Θεσπρωτίας 
- Λακωνίας - Αρκαδίας - Θεσσαλονίκης - Πιερίας - 
Λάρισας - Καρδίτσας - Μαγνησίας.
Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι οι ανθοδέσμες από 
ορχιδέες είχαν σταλεί από την I.P.A. Σάμου. 

Απλοί πολίτες, μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, κ.α. προσήρθαν χθες έξω από το δημοτικό κλειστό 
και γέμισαν τα καλάθια προσφοράς.  Μεταξύ αυτών και οι μαθητές της ΣΜΥ.  
Ευχάριστη νότα αποτέλεσε η εμφάνιση ενός όμορφου γυναικείου χορευτικού συνόλου από τον 
ΧΟΤ, που παρουσίασαν μια πολύ ωραία χορογραφία. 
Ο τελικός του τουρνουά ήταν αφιερωμένος στους δύο αδικοχαμένους αστυνομικούς Γιώργο 
Σκυλογιάννη (από τα Τρίκαλα) και Γιάννη Ευαγγελινέλη, που έπεσαν νεκροί εν ώρα υπηρεσίας 
από τις σφαίρες αδίστακτων κακοποιών, σαν χθες την 1η Μαρτίου 2011.
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Στο τουρνουά παρευρέθηκε και χαιρέτησε, 
ο Αγιορείτης π. Εφραίμ ο Βατοπεδινός, 
συνοδευόμενος από τον Σεβασμιώτατο 
Μητροπολίτη Τρίκκης και Σταγών κ. 
Χρυσόστομο. Ο π. Εφραίμ πραγματοποιεί 
ολιγοήμερη επίσκεψη στα Τρίκαλα και 
μάλιστα χθες πρόσφερε το ποσό των 500 
ευρώ για τη διοργάνωση. 
Επίσης παρευρέθηκαν, ο Αστυνομικός 
Διευθυντής Περιφέρειας Θεσσαλίας, 
Υποστράτηγος κ. Δημήτρης Κουτσιάφτης, ο 
Διευθυντής της Αστυνομικής Διεύθυνσης 

Τρικάλων κ. Θανάσης Γραβάνης, ο Υποδιευθυντής κ. Γιώργος Σπηλιόπουλος, η Πρόεδρος της 
Πανευρωπαϊκής Ένωσης Φίλων Αστυνομίας κα Παναγιώτα Λουρίδα, ο Αντιπρόεδρος τους Ταμείου 
Επαγγελματικής Ασφάλισης  Αστυνομικών κ. Θεόδωρος Γούσιας, ο Διοικητής της ΣΜΥ ταξίαρχος 
κ. Γεώργιος Λιάκος, ο Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων κ. Χρήστος Μιχαλάκης, ο Αντιδήμαρχος κ. 
Χρυσόστομος Κυρίτσης, ως εκπρόσωπος του δήμου Τρικκαίων, αντιδήμαρχοι, δημοτικοί και 
περιφερειακοί σύμβουλοι κ.α. Για την ιστορία, η ομάδα της I.P.A. Λάρισας κατέκτησε την πρώτη 
θέση παίζοντας στον τελικό με την ομάδα της IPA Καρδίτσας.
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Στο τέλος, ο πρόεδρος της Ι.Ρ.Α. Τρικάλων κ. Κώστας Θεοχάρης ευχαρίστησε όλους όσους 
συμμετείχαν στο τουρνουά και συνέβαλαν με την προσφορά τους.
Η I.P.A. Τρικάλων απένειμε τιμητική πλακέτα στον π. Πρόεδρο I.P.A. Θεσσαλονίκης κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ 
Ηλία για την σπουδαία προσφορά του στην Διεθνή Ένωση Αστυνομικών. 
Μετά το πέρας των αγώνων, όλοι οι συμμετέχοντες αθλητές, συνοδοί και επίσημοι μετέβησαν σε 
κοσμική ταβέρνα των Τρικάλων, όπου οι συνάδελφοι της I.P.A. Τρικάλων πρόσφεραν ένα πλούσιο 
δείπνο με μουσική.
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ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ I.P.A. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Στις 26-02-2016 πραγματοποιήθηκαν με απόλυτη επιτυχία οι αρχαιρεσίες για νέο Δ.Σ. της Τ.Δ. 
Δωδεκανήσου. Στις 29-02-2016 συνήλθε το Δ.Σ. και συγκροτήθηκε ως ακολούθως:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος: ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ Τσαμπίκος
Α΄ Αντιπρόεδρος: ΠΕΧΛΕΒΑΝΙΔΟΥ Αθανασία
Β΄ Αντιπρόεδρος: ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ Μιχαήλ
Γ΄ Αντιπρόεδρος: ΔΟΞΑΚΗΣ Βασίλειος
Γεν. Γραμματέας: ΡΟΥΣΑΚΗ Αναστασία
Αναπλ. Γεν. Γραμματέας: ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΣ Στυλιανός
Ταμίας: ΣΕΡΑΦΙΔΗΣ Παναγιώτης
Αναπλ. Ταμίας: ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Εμμανουήλ
Αρμόδιος Δημ. Σχέσεων: ΚΑΨΑΛΗΣ Βασίλειος
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος: ΔΑΜΑΛΑΣ Θεόδωρος

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ I.P.A. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Στις 27 Μαΐου 2016 έγιναν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου  Δ. Σ. και Ε. Ε. και τα νέα μέλη 
συγκροτήθηκαν σε Σώμα την 31-05-2016 ως ακολούθως:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος: ΤΖΙΤΖΩΚΟΣ Δ. Ιωάννης
Α΄ Αντιπρόεδρος: ΝΤΖΟΓΙΑΣ Κων/νος
Β΄ Αντιπρόεδρος: ΜΑΝΙΑΤΗΣ Αγγελος
Γ΄ Αντιπρόεδρος: ΤΖΙΤΖΩΚΟΣ Π. Ιωάννης
Γεν. Γραμματέας: ΣΟΥΣΩΝΗΣ Βασίλειος
Βοηθός Γεν. Γραμματέα: ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ Ταξιάρχης
Ταμίας: ΖΗΝΔΡΟΣ Κων/νος
Βοηθός Ταμία: ΚΟΥΚΟΥΤΣΙΔΗΣ Ευστάθιος
Υπεύθ. Δημ. Σχέσεων: ΤΣΙΜΠΡΗΣ Ιωάννης
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος: ΓΚΑΝΑΣΟΣ Σωτήριος
Μέλος: ΜΗΛΙΩΤΗΣ Χαράλαμπος
Μέλος: ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Σοφία

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ I.P.A. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Στις εκλογές (01-04-2016) για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέχθηκαν οι παρακάτω, 
και συγκροτήθηκαν σε σώμα στις 03-04-2016 ως ακολούθως:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος: ΚΙΤΣΙΟΣ Σοφοκλής
Α΄ Αντιπρόεδρος:  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Δημήτριος
Β΄ Αντιπρόεδρος:  ΜΠΑΛΑΓΚΑ Αναστασία
Γ΄ Αντιπρόεδρος:  ΚΑΨΑΛΗΣ Αθανάσιος
Γεν. Γραμματέας:  ΚΟΣΜΑΣ Χρήστος
Βοηθός Γραμματέα:  ΚΟΤΣΑΡΙΝΗΣ Αθανάσιος
Ταμίας:  ΖΟΥΠΑΝΟΥ Ιωάννα
Βοηθός Ταμία:  ΚΟΥΜΠΟΥΛΗ Ευαγγελία
Δημ. Σχέσεις:  ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Λάμπρος
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Λάζαρος
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ Μιχαήλ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Γεώργιος
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Εκδρομή της I.P.A. Λάρισας στην Θεσσαλονίκη  
50 εκδρομείς μέλη της Τ.Δ. ΙΡΑ ΛΑΡΙΣΑΣ με 
επικεφαλής τον Πρόεδρο κ. ΤΣΙΩΡΑ Χρήστο, 
πραγματοποίησαν επίσκεψη  στην πόλη μας 
όπου ξεναγήθηκαν και χάρηκαν την βόλτα τους 
στην παραλιακή και στο Λευκό Πύργο. Τους 
εκδρομείς υποδέχθηκε στην Θεσσαλονίκη, ο 

Αντιπρόεδρος κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Χριστόδουλος. 
Στην φωτογραφία ανταλλαγή αναμνηστικών 
με  τον Πρόεδρο της I.P.A. Λάρισας και τον Α/Δ 
ΛΑΡΙΣΑΣ κ. ΓΑΤΖΟΥΝΙΑ Δημήτριο, με φόντο το 
Άγαλμα του Μεγάλου Αλέξανδρου.

O Πρόεδρος της I.P.A. Πιερίας στα γραφεία μας
Στις 2-3-2016 ο Πρόεδρος της I.P.A. Πιερίας κ. 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Φρειδερίκος επισκέφτηκε τα γραφεία 
μας.
Τον φίλο μας, και Πρόεδρο της Πιερίας, υποδέχτηκε το 
Μέλος του Δ.Σ. και π. Πρόεδρος κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας.
Η συνάντηση έγινε σε άριστο φιλικό κλίμα. Έγινε 
ανταλλαγή απόψεων για όλα τα θέματα και υπήρξε 
ταύτιση απόψεων. 
Εξάλλου, ο Πρόεδρος της I.P.A. Πιερίας είναι από τα πιο 
έμπειρα στελέχη της I.P.A. καθώς έχει θητεύσει και στην 
θέση του Γενικού Γραμματέα του Ελληνικού Τμήματος 
της I.P.A. και άρα έχει την ευκολία να αντιλαμβάνεται 
την νέα πορεία στην οποία θα πρέπει σύντομα να 
οδηγηθεί το Σώμα της Γ.Σ. της IPA. Τέλος, συμφωνήθηκε 
σύντομα να υπάρξει και νέα συνάντηση των δύο Τοπικών 
Διοικήσεων.
Ο Πρόεδρος της I.P.A. Πιερίας, παρέλαβε από τον 
Συνεταιρισμό την δωρεάν για τα έτη 2016

και 2017 τηλεφωνική σύνδεση, μας ευχαρίστησε και μας συνεχάρη για την χορηγία αυτή.
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΞΑΝΘΗΣ
Ρεκόρ Guinness στην Ξάνθη

Η IPA Ξάνθης ήταν υποστηρικτής και παρών στην εκδήλωση.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΧΙΟΥ
Χίος 17-03-2016
Τα Χορευτικά μας τμήματα δεν έχασαν και φέτος την ευκαιρία να ξεφαντώσουν με μουσική και 
χορό μεταμφιεσμένοι! Το Σάββατο 5-3-2016 στο Κέντρο Νεότητας Αγίου Αρτεμίου το βράδυ με dj 
και άφθονο φαγητό και ποτό! Και του χρόνου να είμαστε καλά!
Ο Πρόεδρος – ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ Ζαφείριος
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Ξάνθη 30-03-2016
Ώρα 12.00΄ Ξεκίνησε η μεγαλύτερη καριόκα στον κόσμο το ρεκόρ Guinness διεκδικεί η Ξάνθη!
Ώρα 17.30΄ Έτοιμη η υπερπαραγωγή των Ζαχαροπλαστών της Ξάνθης. 383 κιλά, πλαισιωμένα από 
τη Γαλανόλευκη, γιατί είναι τρελοί αυτοί οι Έλληνες, μα πιο πολύ οι Ξανθιώτες. Μπράβο σε όλους 
τους συντελεστές.
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Την 02-01-2016, η Τοπική Διοίκηση I.P.A. 
Θεσπρωτίας, διοργάνωσε στο κέντρο 

διασκεδάσεως «ANDREOU PALLACE», την 
καθιερωμένη Χοροεσπερίδα – Κοπή Πίτας με 
την ευκαιρία του ερχομού του νέου έτους. 
Στην εκδήλωση συμμετείχαν περισσότερα από 
τετρακόσια (400) άτομα, μέλη και φίλοι της 
I.P.A., που όλοι μαζί περάσαμε μια αξέχαστη 
βραδιά, μέχρι τις πρωινές ώρες, με πλούσιο 
δημοτικό και λαϊκό πρόγραμμα, με πολύ κέφι 
– χορό – διασκέδαση καθώς και λαχειοφόρο 
αγορά με πολλά και πλούσια δώρα. Με 
την παρουσία τους, μας τίμησαν εκτός των 
άλλων ο Βουλευτής Θεσπρωτίας κ. ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ 
Βασίλειος, η Δήμαρχος Σουλίου κα ΜΠΡΑΙΜΗ-
ΜΠΟΤΣΗ Σταυρούλα, ο Γενικός Περιφερειακός 
Αστυνομικός Διευθυντής Δυτικής Μακεδονίας 
Ταξίαρχος ΧΡΗΣΤΟΥ Δημοσθένης και ο 
Διευθυντής Αστυνομίας Θεσπρωτίας Α/Δ΄ 
ΜΠΕΛΛΟΣ Παναγιώτης. Κατά τη διάρκεια της 

εκδήλωσης και ύστερα από ομόφωνη απόφαση 
του Δ.Σ. της Τοπικής μας Διοίκησης, απονεμήθηκε 
στον Γ.Π.Α.Δ. Δυτικής Μακεδονίας Ταξίαρχο 
ΧΡΗΣΤΟΥ Δημοσθένη τιμητική πλακέτα για 
την πολύχρονη και ουσιαστική προσφορά του 
στους σκοπούς και τα ιδεώδη που πρεσβεύει 
η I.P.A., έχοντας μάλιστα διατελέσει επί σειρά 
ετών Πρόεδρος και μέλος του Δ.Σ. της Τοπικής 
μας. Ευχαριστούμε όλα τα μέλη και τους φίλους 
της I.P.A. που μας τίμησαν με την παρουσία 
τους και όσους ακόμα δεν μπόρεσαν για 
διάφορους λόγους να παρευρεθούν. Ιδιαίτερα 
τον ταμία του Δ.Σ. της  Τοπικής Διοίκησης 
Τρικάλων και πρώην μέλος του Δ.Σ. της Τοπικής 
μας, τον ΦΙΛΟ μας ΔΡΑΓΟΥΤΣΟ Βασίλειο, που 
ούτε ακόμα οι τόσο αντίξοες καιρικές συνθήκες 
που επικρατούσαν, δεν μπόρεσαν να σταθούν 
εμπόδιο στην επιθυμία του να είναι όπως κάθε 
χρόνο μαζί μας. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Επίσκεψη στο οινοποιείο «ΤΣΑΝΤΑΛΗ» στον Άγιο Παύλο Χαλκιδικής

Την 8-3-2016 αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της Τοπικής Διοίκησης Χαλκιδικής επισκέφθηκε το οινοποιείο 
ΤΣΑΝΤΑΛΗ στον Άγιο Παύλο Χαλκιδικής, όπου και συναντήθηκε με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της 
ΤΣΑΝΤΑΛΗ Α.Ε κ. Άγγελο Δημητριάδη.  
Στον ανωτέρω, για την πάγια έμπρακτη συμπαράσταση στις δράσεις της Ενώσεώς μας, απονεμήθηκαν 
Τιμητική Πλακέτα, το Έμβλημα της IPA καθώς και Αναμνηστική Πλακέτα της Τοπικής Διοικήσεώς 
μας, που απεικονίζει τον Αριστοτέλη.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Βόλος 15 Απριλίου 2016                    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Την Παρασκευή 09 Απριλίου 2016  στις 19.30 μ.μ., πραγματοποιήθηκε από κοινού με την Ένωση 
Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Μαγνησίας, στην Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας, η βράβευση 
παιδιών αστυνομικών και συναδέλφων της περιοχής μας για την επιτυχία τους στις Πανελλήνιες 
Εξετάσεις, σε αθλητικές διακρίσεις και σε ειδικές κατηγορίες -περιπτώσεις για το έτος 2015, όπου 
τους απονεμήθηκαν αναμνηστικά διπλώματα. 
Με την παρουσία τους μας τίμησαν ο Αστυνομικής Διευθυντής της Αστυνομικής Διεύθυνσης 
Μαγνησίας,  Ταξίαρχος κ. ΤΟΛΙΑΣ Ιωάννης, ο Αστυνομικός Διευθυντής κ. ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 
Βασίλειος και ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής κ. ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ Βασίλειος,  Δ/ντής Υποδιεύθυνσης 
Ασφαλείας Βόλου, Αστυνομικός Υποδιευθυντής κ. ΝΤΙΖΕΣ Γεώργιος, Διοικητής Τροχαίας Βόλου 
Αστυνομικός Υποδιευθυντής κ. ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ Αθανάσιος και ο πρόεδρος των Αποστράτων Σωμάτων 
Ασφαλείας κ. ΚΑΚΚΕΣ Βασίλειος.
Η εκδήλωση που πραγματοποίησε η Τοπική Διοίκηση I.P.A. Μαγνησίας από κοινού με την Ένωση 
Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Μαγνησίας, ήταν το λιγότερο που μπορούσε να πράξει συγχαίροντας 
και επιβραβεύοντας τους κόπους των γονιών και των παιδιών.
SERVO PER AMIKECO   «Υπηρετώ δια της φιλίας»
Ο Πρόεδρος – ΚΑΡΚΑΛΗΣ Στέφανος                      Ο Γ. Γραμματέας – ΠΑΓΩΝΗΣ Κων/νος



- 19 -- 19 -

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Άγιος Νικόλαος 6 Ιουνίου 2016      ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
Στα πλαίσια των εκδηλώσεων - κοινωνικών δραστηριοτήτων μας συνδιοργανώσαμε και υλοποιήσαμε 
ποδοσφαιρικό αγώνα στο Εθνικό Στάδιο Σητείας μεταξύ των ομάδων Παλαίμαχων Σητείας – Διεθνής 
Ένωσης Αστυνομικών Τοπικής Διοίκησης Λασιθίου, τα έσοδα των οποίων διατέθηκαν στο Γενικό 
Νοσοκομείο Σητείας για την συμπλήρωση του ποσού που χρειάζεται για την αγορά τεστ κοπώσεως 
στην καρδιολογική κλινική του Νοσοκομείου. Την εκδήλωση την αγκάλιασαν οι συμπολίτες όλου 
του Νομού οι οποίοι και κατά την προπώληση των εισιτηρίων συνεισφέρανε για τον κοινωφελή 
αυτό σκοπό. Στην εκδήλωση τιμήθηκαν με αναμνηστική πλακέτα της Ι.Ρ.Α. Λασιθίου η ΕΔΕΑΚ (από 
τον Ταξίαρχο κ. Πετάση Εμμανουήλ όπου και παραβρέθηκε ως εκπρόσωπος την φυσικής ηγεσίας 
και ως παλαιότερο μέλος εν ενεργεία της Τ.Δ. Λασιθίου), καθώς και οι παλαίμαχοι Σητείας (από τον 
Πρόεδρο της Τ.Δ. Λασιθίου κ. Φραγκάκη Κωνσταντίνο) για την συνεισφορά τους στην διεξαγωγή 
του ποδοσφαιρικού αγώνα. 
Η Τοπική Διοίκηση Λασιθίου θα συνεχίσει την προσφορά της στους συμπολίτες του Νομού μας, 
διοργανώνοντας ανάλογους αγώνες και στις υπόλοιπες πόλις του Νομού μας, δείχνοντας με αυτό 
τον τρόπο ότι τα μέλη μας ήταν, είναι και θα είναι ενεργά μέλη της κοινωνίας και δεν χάνουν την 
ευκαιρία να το αποδεικνύουν έμπρακτα. 
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους συνέβαλαν στην άψογη υλοποίηση της 
προαναφερόμενης εκδήλωσης και  να υποσχεθούμε ότι θα είμαστε στο πλευρό τους σε ανάλογες 
μελλοντικές εκδηλώσεις κοινωνικού – πολιτιστικού περιεχομένου.  
Ο Πρόεδρος–ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ Κων/νος Ο Γ. Γραμματέας–ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ Εμμανουήλ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ I.P.A. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Στις 10/03/2016, συνήλθαν τα μέλη του νέου Δ. Σ. της I.P.A. Λασιθίου, όπως αυτό προέκυψε από τις 
αρχαιρεσίες της 04/03/2016, και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος: ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ Κωνσταντίνος        
Γ. Γραμματέας: ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ Εμμανουήλ
Α΄ Αντιπρόεδρος: ΠΡΙΝΙΩΤΑΚΗΣ Γεώργιος 
Β’  Αντιπρόεδρος: ΖΕΡΒΑΚΗ Μαρία – Σπυριδούλα
Γ’  Αντιπρόεδρος: ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Ιωάννης
Ταμίας: ΠΥΡΟΜΑΛΗΣ Βασίλειος 
Υπεύθυνος Δημ. Σχέσεων: ΤΣΙΡΑΟΓΛΟΥ Παναγιώτης
Αναπλ. Γραμματέας: ΚΟΝΤΟΠΑΥΛΑΚΟΣ Δημήτριος
Αναπλ. Ταμίας: ΚΡΥΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Με το πέρας του 32ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών (Ι.Ρ.Α.) που  
πραγματοποιήθηκε από 11 – 15 Μαΐου 2016 στο όμορφο νησί μας την Ζάκυνθο, ο Πρόεδρος και τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τοπικής Διοικήσεως Ζακύνθου θα ήθελαν να εκφράσουν τις 
ευχαριστίες τους  στο Εθνικό Τμήμα της Ι.Ρ.Α. και σε όλους τους  συνέδρους που μας εμπιστεύτηκαν 
στην διοργάνωση του 32ου Πανελληνίου Συνεδρίου.
Κατά την τελετή έναρξης – λήξεις του συνεδρίου μας  τίμησαν με την παρουσία τους :
Ο Υφυπουργός Αθλητισμού κ. Σταύρος Κοντονής, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτριος 
Αναγνωστάκης, ο εκπρόσωπος της Αντιπεριφέρειας  Ζακύνθου, Περιφερειακός Σύμβουλος κ. 
Θεόδωρος Καμπίτσης, ο  Δήμαρχος Ζακύνθου κ. Παύλος Κολοκοτσάς, ο Αντιδήμαρχος Ζακυνθίων 
κ. Αναστάσιος Μποτώνης, ο Αστυνομικός Διευθυντής Ζακύνθου κ. Τριαντάφυλλος Πανώριος, 
ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής Ζακύνθου κ. Δήμος Μαριόλης, ο Γενικός  Γραμματέας του ΙΕΒ  κ. 
Γεώργιος Κατσαρόπουλος, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ζακύνθου κ. Δημήτριος Γαργαλέας, ο 
Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ζακύνθου κ. Παναγιώτης Λιβέρης, ο Πρόεδρος 
της Ένωσης Συνταξιούχων Σωμάτων Ασφαλείας Ζακύνθου κ. Σπυρίδων Πυλαρινός, ο Πρόεδρος του 
Οργανισμού Δημόσιας Αντίληψης Ζακύνθου κ. Ευστάθιος Μπετίνης, ο Πρόεδρος του Κυπριακού 
Τμήματος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Φίλων Αστυνομίας κ. Αναστάσιος Πούλος, οι τέως 
Πρόεδροι του ΕΤ ΔΕΑ κ.κ. Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου και Χρήστος Κοντάκος, ο Πρόεδρος 
του Πολιτιστικού Κέντρου Ελληνικής Αστυνομίας, καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Γρίβας, ο οποίος , 
ως κεντρικός ομιλητής του Συνεδρίου, ανέπτυξε το θέμα: «Το νέο γεωπολιτικό περιβάλλον και οι 
προκλήσεις ασφαλείας για την Ελλάδα» προκαλώντας  το έντονο ενδιαφέρον του ακροατηρίου.
Πέραν του γόνιμου διαλόγου κατά την διάρκεια του συνεδρίου μας, θέλουμε να πιστεύουμε ότι 
μέσα από τις εκδρομές που διοργανώσαμε, σας δώσαμε τη δυνατότητα να γνωρίσετε τις ομορφιές 
του τόπου μας και να  χαρείτε στιγμές χαλάρωσης με τις all inclusive παροχές του πολυτελούς 
ξενοδοχείου Atlantica Eleon Resort & Spa και ευχαριστούμε τον ιδιοκτήτη κ. Νικολουδάκη Αντώνιο, 
τον Διευθυντή κ. Ξάνθο Χάρη, καθώς και όλο το προσωπικό για τις προσπάθειες που κατέβαλαν 
κατά την διάρκεια της διαμονής των συνέδρων – εκδρομέων σε αυτό. Ευχαριστούμε τους χορηγούς 
μας, Δήμο Ζακύνθου, Εμπορικό Επιμελητήριο, την ναυτιλιακή εταιρεία ΙΟΝΙΑΝ ΓΚΡΟΥΠ  Levante 
Ferries, την Ελληνική μπύρα CORFU, την Ελληνική εταιρεία αθλητικών ρούχων BODY MOVE, το ΚΤΕΛ 
Ζακύνθου, την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ζακύνθου, το τυροκομείο Μπάστα Παναγιώτη και 
το γραφείο ενοικιάσεως αυτ/των OLYMPIC για τις ευγενικές χορηγίες - προσφορές τους προς την 
Τοπική μας Διοίκηση.
Επίσης θέλουμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας σε όλους τους εκδρομείς που μας επισκέφθηκαν  
και συνόδευσαν τους συνέδρους.
Όλο το Δ.Σ. της Τοπικής μας εργάστηκε με ζήλο πέραν των ωραρίων, παράλληλα με τα υπηρεσιακά 
του καθήκοντα ακόμα και κατά την διάρκεια του συνεδρίου μας, έτσι ώστε να φανούμε αντάξιοι 
της εμπιστοσύνης αυτής και πιστεύουμε ότι τα όποια μικροπροβλήματα δημιουργήθηκαν 
αντιμετωπίστηκαν και δόθηκαν λύσεις άμεσα, γιατί η Τοπική μας,  γνώριζε που θα απευθυνθεί 
για να δοθεί η λύση αυτή. Τέλος θα θέλαμε για μια ακόμα φορά να σας ευχαριστήσουμε και να 
σας διαβεβαιώσουμε ότι όλοι εμείς της Τ.Δ. Ζακύνθου θα είμαστε εδώ να σας προσφέρουμε την 
φιλοξενία μας σε όποιον θελήσει να επισκεφτεί ξανά το νησί μας αλλά και στους φίλους σας, 
σύμφωνα με τις αρχές της ενώσεώς μας (SERVO PER AMIKECO).
Ο Πρόεδρος – ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Χαράλαμπος      Η Γ. Γραμματέας – ΛΙΑΛΙΑ Γεωργία

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα) 
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Από την Διεύθυνση:   Θερμά συγχαρητήρια στον Πρόεδρο της Ζακύνθου και φίλο μας κ. 
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟ Χαράλαμπο, αλλά και σε όλα τα μέλη του εξαιρετικού συμβουλίου του, για 
την τεράστια προσπάθεια που κατέβαλαν, ώστε το Συνέδριο να ολοκληρωθεί με επιτυχία. Η 
Θεσσαλονίκη, ποτέ δεν αμφέβαλε για την ποιότητα, την αξιοσύνη, την συναδελφικότητα και την 
φιλία των συναδέλφων της I.P.A. Ζακύνθου. Σας ευχαριστούμε. Ακολουθεί στην σελίδα αυτή ένα 
φωτορεπορτάζ από τον εκλεκτό συνάδελφο, φίλο και επίτιμο μέλος μας ΑΒΡΑΜΙΔΗ Γεώργιο. Η 
επιλογή των φωτογραφιών δική μας.

- 21 -

Όλα τα νέα της I.P.A. Θεσσαλονίκης, αλλά και όλων των Τοπικών Διοικήσεων I.P.A. της χώρας, 
μπορείτε να τα μαθαίνεται πρώτοι, στην ιστοσελίδα μας:
      www.ipathessaloniki.gr
Στην ιστοσελίδα μας, στην κατηγορία ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ θα ενημερωθείτε για όλες τις προσφορές 
της Τ.Δ. I.P.A. Θεσσαλονίκης και του Συνεταιρισμού Αστυνομικών Θεσσαλονίκης.

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

Αριθ. Πρωτ.: 14/16     Μυτιλήνη 4 Ιουνίου 2016     

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

Η Τοπική Διοίκηση Λέσβου του Ελληνικού 
Τμήματος της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών 
διοργανώνει το 2ο Τουρνουά Μπάσκετ Σωμάτων 
Ασφαλείας Λέσβου στο Κλειστό Γυμναστήριο 
στη Νεάπολη Μυτιλήνης υπό την αιγίδα της 
Τοπικής Επιτροπής Καλαθοσφαίρισης Νομού 
Λέσβου και με τη συνδρομή του ΝΠΔΔ Παιδείας, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Λέσβου 
και του Συνδέσμου Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης 
Λέσβου.

Στο Τουρνουά θα συμμετέχουν δύο ομάδες της 
Ελληνικής Αστυνομίας, μία ομάδα του Λιμενικού 
Σώματος και μία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 
Οι δύο πρώτοι αγώνες θα διεξαχθούν τη Κυριακή 
05/06/2016 και ώρα 18:00 (Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΣ. 2) και 
την ίδια ημέρα στις 19:30 (ΕΛ.ΑΣ. 1 – Π.Υ.). Για 
τους λοιπούς αγώνες θα εκδοθεί νέο Δελτίο 
Τύπου. 
Η είσοδος είναι ελεύθερη και κατά τη διάρκεια 
των αγώνων θα λειτουργεί το κυλικείο του 
κλειστού γηπέδου. Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος – ΣΑΜΑΡΑΣ Παναγιώτης        
Ο Γ. Γραμματέας – ΚΑΝΙΜΑΣ Πολυχρόνης

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ
Ορεστιάδα 14-02-2016
Την 12/2/2016, η Τ.Δ. Ορεστιάδας, πραγματοποίησε Φιλική βραδιά σε ταβέρνα της Ορεστιάδας, 
με σκοπό την σύσφιξη ακόμη περισσότερο των σχέσεων των μελών της, την συνδιασκέδαση, την 
περαιτέρω γνωριμία.    Ο Πρόεδρος - Κων/νος Λύτρας
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Νέα συνεργασία του Συνεταιρισμού Αστυνομικών 
Θεσσαλονίκης με την εταιρία «δίκτυο» 

 Tώρα για τους 10.000 χρήστες συνδέσεων, των εταιρικών πακέτων κινητής τηλεφωνίας του 
Συνεταιρισμού Αστυνομικών Θεσσαλονίκης, υπάρχει η συνεργασία με το «δίκτυο». 

 Στην οδό Κ. Καραμανλή 143 και Μαρτίου στην Θεσσαλονίκη, θα βρεις Κινητά – Λάπτοπ – 
Τάμπλετ –Αξεσουάρ  κινητών και χιλιάδες άλλα είδη σε εκπληκτικές τιμές.  

 Θέλεις να μεταφέρεις τα δεδομένα του κινητού σου τηλεφώνου; Τότε έλα στο «δίκτυο». 
Μοναδική προσφορά. Θέλεις να επισκευάσεις το κινητό σου; Έλα στο «δίκτυο». 

 Για τους χρήστες συνδέσεων του Συνεταιρισμού Αστυνομικών Θεσσαλονίκης που δεν 
μπορούν να μεταβούν στο «δίκτυο» υπάρχει η αγορά προϊόντων από την ιστοσελίδα 
www.diktyoshop.gr   Εύκολη διαδικασία και τα προϊόντα αποστέλλονται σε όλη τη χώρα. 

 Απαραίτητη και μοναδική προϋπόθεση, για τους χρήστες συνδέσεων των εταιρικών 
πακέτων του Συνεταιρισμού Αστυνομικών Θεσσαλονίκης, για να τυγχάνουν των ειδικών 
τακτικών και έκτακτων προσφορών από την εταιρία «δίκτυο» είναι να δηλώνουν στον 
υπάλληλο της εταιρίας «δίκτυο» ή στην ιστοσελίδα www.diktyoshop.gr τον αριθμό 
τηλεφώνου που έχουν στην χρήση τους, από τον Συνεταιρισμό Aστ/κών Θεσσαλονίκης. 

 Οι συνάδελφοι το ζητούσαν και ο Συνεταιρισμός Αστ/κών Θεσσαλονίκης ανταποκρίθηκε. 
Τώρα το «δίκτυο» είναι στην διάθεσή σας, για να σας προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες 

υψηλού επιπέδου, σε εκπληκτικές τιμές.  Μπες τώρα στο www.diktyoshop.gr   
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Μία από τις πιο απολαυστικές, ζωντανές και με καλό 
χιούμορ κωμωδίες των τελευταίων ετών με τίτλο 
“Ψέμα στο Ψέμα”, ανεβάζει φέτος η θεατρική ομάδα  
ΘΕΑΤΡόPolice της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών  
Τοπικής Διοίκησης Ακαρνανίας και της Ένωσης 
Αστυνομικών Υπαλλήλων Ακαρνανίας και, σε 
συμπαραγωγή με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου, την Τετάρτη 
15, την Πέμπτη 16 και την Παρασκευή 17 Ιουνίου, με 
ώρα έναρξης στις 21:15 στην αίθουσα του Δημοτικού 
Θεάτρου Αγρινίου.
Η Ομάδα για τρίτη χρονιά δοκιμάζει τις ικανότητες της 
επιλέγοντας το «Ψέμα στο Ψέμα» μια πολύ ιδιαίτερη 
δουλειά που συνδυάζει μοναδικά την τρυφερότητα με το 
χαμόγελο και την συγκίνηση με το γέλιο μέχρι δακρύων. 
Πρόκειται για μια εντελώς νέα πρόταση για την κωμωδία 
στα ελληνικά θεατρικά δεδομένα, που σκηνοθέτησε με 
μεράκι κι αγάπη κ αι φέτος η Γιούλη Μαρούση.

κάστανα

Βοηθούν 
στην απώλεια 

βάρους 

Προστατεύουν  
τη καρδιά μας 

Μειώνουν τη 
χοληστερίνη 

Καταπολεμούν 
τον καρκίνο 

Ρυθμίζουν τη 
πίεση 

ανανάς

Δυναμώνει τα 
κόκκαλα 

Απαλύνει το 
κρύωμα 

Βοηθά τη 
πέψη 

Εξαφανίζει 
οζίδια 

Σταματά τη 
διάρροια 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΦΩΚΙΔΑΣ
Στις 7 Απριλίου 2016, με την ευκαιρία 
της ανάληψης των καθηκόντων του νέου 
Διευθυντή  της Διεύθυνσης Αστυνομίας 
Φωκίδας, Αστυνομικού Διευθυντή κ. 
ΡΟΥΜΕΛΗ Παναγιώτη, πραγματοποιήθηκε 
εθιμοτυπική επίσκεψη μελών του Δ.Σ. της 
Ένωσης  αποτελούμενη  από τον Πρόεδρο 
κ. ΠΑΣΧΑΛΗ Γρηγόριο, Β΄ Αντιπρόεδρο 
κ. ΛΑΜΠΑΔΑΡΗ Ιωάννη και τον Γενικό 
Γραμματέα  κ. ΚΩΣΤΑΚΟ Αθανάσιο. Κατά την 
συνάντησή μας, του ευχηθήκαμε υγεία καλή 
δύναμη και επιτυχία στο έργο που καλείται 
να εκπληρώσει.

Ο Αστυνομικός Διευθυντής  κ. ΡΟΥΜΕΛΗΣ Παναγιώτης  εκτίμησε ιδιαίτερα την παρουσία μας, 
συζητήθηκαν διάφορα θέματα της  Τοπικής και παράλληλα δήλωσε ότι θα σταθεί δίπλα μας σε 
κάθε μας προσπάθεια.  SERVO  PER  AMIKECO  (Υπηρετώ διά της φιλίας)
Ο Πρόεδρος -  ΠΑΣΧΑΛΗΣ Γρηγόριος                        Ο Γ. Γραμματέας - ΚΩΣΤΑΚΟΣ Αθανάσιος
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Από την 26η  έως την 30η Μαΐου 2016, 
πραγματοποιήθηκε εκδρομή-προσκύνημα, στο 
περιβόλι της Παναγίας, το Άγιο Όρος. Ήταν μια 
ιδιαίτερα ευλογημένη εμπειρία τόσο για τους  
Αστυνομικούς μέλη της Διεθνούς Ενώσεως 
Αστυνομικών (ΙΡΑ) Αργολίδας, όσο και για τα 
εκλεκτά μέλη της τοπικής μας κοινωνίας και 
φίλους μας,  που συμμετείχαν σ΄ αυτή.
Επικεφαλής της προσκυνηματικής εκδρομής των 
είκοσι πέντε (25) συνολικά ατόμων, τέθηκε ο 
Πρόεδρος της Τοπικής Διοίκησης ΙΡΑ Αργολίδας, 
ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗΣ Χρήστος.
Οι Ιερές Μονές και τα λοιπά Ιερά 
προσκυνήματα, τα οποία επισκεφθήκαμε ήταν 
πολλά.    Ενδεικτικά αναφέρουμε τις Ιερές 
Μονές: Γρηγορίου, Διονυσίου, Ξενοφώντος, 
Δοχειαρίου, Παύλου,  Μεγίστης Λαύρας, 
Βατοπαιδίου, Κουτλουμουσίου, Ιβήρων και Ιερά 
Σκήτη Αγίας Άννης.  Επίσης, κατά την πρώτη 
ημέρα, επισκεφθήκαμε το Ιερό Ησυχαστήριο 
του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή 
Θεσσαλονίκης, όπου προσκυνήσαμε τον τάφο 
του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Στους 
τόπους  αυτούς είχαμε την ιδιαίτερη ευλογία να 
προσκυνήσουμε τα χαριτόβρυτα Ιερά Λείψανα, 

τις θαυματουργές εικόνες, να γνωρίσουμε την 
έκφραση του Ορθόδοξου Μοναχισμού στο 
πρόσωπο των μοναχών.
Συμμετείχαμε στις λατρευτικές συνάξεις 
και γενικώς ακολουθήσαμε το πρόγραμμα 
ζωής και λειτουργίας των Ιερών χώρων που 
επισκεφθήκαμε. Η ωφέλειά μας από το 
Αγιώνυμο  Όρος ήταν πολύ μεγάλη, καθώς 
ζήσαμε έστω και αυτές τις λίγες ημέρες την 
αγγελική πολιτεία των Αγιορειτών Μοναχών. 
Θερμές ευχαριστίες θέλουμε να εκφράσουμε:
(1). Στον πρώην Διευθυντή της Δ/νσης 
Αστυνομίας Αργολίδας, Υποστράτηγο ε.α. 
κ.ΝΤΟΚΟΜΕ Γεώργιο, καθώς και στον Ταξίαρχο 
ε.α. του Στρατού κ. ΤΣΙΓΑΡΑ Ιωάννη,  για την 
τιμητική τους συμμετοχή στην προσκυνηματική 
μας εκδρομή και
(2). Στους Καθηγουμένους των Ιερών μονών 
όπου διαμείναμε και φιλοξενηθήκαμε για 
προσκύνημα, αλλά και στους μοναχούς των 
προαναφερόμενων Ιερών Μονών, για την 
αμέριστη και αγόγγυστη διευκόλυνσή τους .-   
Servo Per Amikeco    Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος – ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗΣ Χρήστος    
Ο Γεν. Γραμματέας – ΚΑΖΑΣ Αθανάσιος

μανιτάρια

Ρυθμίζουν τη 
πίεση 

Μειώνουν τη 
χοληστερίνη 

Σκοτώνουν τα 
βακτηρίδια 

Καταπολεμούν 
τον καρκίνο 

Δυναμώνουν 
τα κόκκαλα 
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΔΡΑΜΑΣ
Δράμα 12 Ιουνίου 2016
Π Ρ Ο Σ:Τοπικές Διοικήσεις Δ.Ε.Α.                   
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας προσκαλούμε να τιμήσετε με την παρουσία σας την 
κορυφαία εκδήλωση της χρονιάς που διοργανώνει για 
6η συνεχή χρονιά η Τοπική Διοίκηση Δράμας (I.P.A) της 
Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών για τα παιδιά των μελών και 
φίλων της ένωσής μας.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 19 
Ιουνίου 2016 κατά τις ώρες 10:00΄ έως 16:00΄ στον Ιππικό 
Σύλλογο Δοξάτου (11ο χλμ. Ε.Ο. Δράμας – Καβάλας) 
και περιλαμβάνει πλήθος δραστηριοτήτων όπως π.χ. 
Ελεύθερη Ιππασία, Βόλτα με παραδοσιακό κάρο, 
Αναπαράσταση παραδοσιακών γεωργικών εργασιών, 
Επίδειξη πολεμικών τεχνών, Διδασκαλία ποδοσφαιρικών 
δεξιοτήτων, Τσουβαλοδρομίες, Διελκυστίνδα, Χειροτεχνίες 
και ζωγραφική στη φύση, Κουκλοθέατρο, παραδοσιακούς 
χορούς, οι οποίες πραγματοποιούνται από εθελοντές της 
ένωσής μας και προσφέρονται Δωρεάν σε όλους. 
Με ιδιαίτερη εκτίμηση.

Ο Πρόεδρος – ΣΚΑΡΛΙΟΣ Μηνάς                        Ο Γεν. Γραμματέας – ΣΑΠΑΝΙΔΗΣ Παναγιώτης 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ ΔΡΑΜΑΣ

Το μέλος της I.P.A. Δράμας ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Γρηγόρης, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Αγγλία, 
είχε τη χαρά να συναντήσει την 2 Απριλίου 2016 στην πόλη EXETER που βρίσκεται στο νοτιοδυτικό 
τμήμα του Ηνωμένου Βασιλείου, τα μέλη της αντίστοιχης Τοπικής Διοίκησης IPA (7 Region-Devon 
Branch-Exeter) στη Λέσχη του Βασιλικού Ναυτικού «White Ensign Club».
Η συνάντηση έγινε μέσα σε εγκάρδιο και συναδελφικό κλίμα, ο δε Πρόεδρος Graham Bulford και τα 
μέλη του Δ.Σ. Rab Peattie, Steve Blundell, Ian Peattie, Una Blundell & Sue Bulford , επιφύλαξαν στο 
μέλος μας θερμή υποδοχή κι αφού συζήτησαν για διάφορα αστυνομικά και πολιτιστικά θέματα, στη 
συνέχεια αντάλλαξαν αναμνηστικά δώρα κι έδωσαν αμφότεροι την υπόσχεση να ξανασυναντηθούν 
για περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων. Εξάλλου, η ιδέα της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών που 
αποτυπώνεται στο έμβλημά της, δηλ. το «Υπηρετώ δια της Φιλίας», γεννήθηκε το 1950 στην Αγγλία 
από τον Αρχιφύλακα Artur Troop. 
Ως Έλληνες Αστυνομικοί νιώθουμε ιδιαίτερα υπερήφανοι, διότι ανήκουμε σε μια τόσο μεγάλη 
παγκόσμια οικογένεια, όπως είναι η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών (65 χώρες και πάνω από 300.000 
μέλη) και τυγχάνουμε του ανάλογου σεβασμού κι αποδοχής.
Ο Πρόεδρος – ΣΚΑΡΛΙΟΣ Μηνάς                Ο Γ. Γραμματέας – ΣΑΠΑΝΙΔΗΣ Παναγιώτης

«Εθυμοτυπική επίσκεψη μέλους I.P.A. Δράμας στην 7 Region-Devon Branch-Exeter της Αγγλίας»
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΧΑΝΙΩΝ
ΑΡΙΘ.2/52/489         Χανιά  08 Μαρτίου 2016             ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πέρασαν 30 χρόνια, από την ίδρυση της Τοπικής Διοίκησης Χανίων (Ι.Ρ.Α. ΧΑΝΙΩΝ)  της Διεθνούς 
Ένωσης Αστυνομικών. Αυτό το έτος όλες μας οι εκδηλώσεις θα έχουν σημείο αναφοράς την επέτειο 
αυτή.  
Τρεις δεκαετίες  Ι.Ρ.Α. ΧΑΝΙΩΝ  με  τεράστια προσφορά  στο  Ελληνικό Εθνικό Τμήμα που απορρέει 
από τις σημαντικές κοινωνικές & πολιτιστικές δραστηριότητες της, αλλά και την σημαντική θέση 
που κατέχει σύμφωνα με και τις τιμητικές διακρίσεις που έχει λάβει από αυτό.

μπανάνα 

Προστατεύει 
τη καρδιά μας 

Μαλακώνει 
τον βήχα 

Δυναμώνει τα 
κόκαλα 

Ρυθμίζει τη 
πίεση 

Σταματά τη 
διάρροια 

Έτσι στα πλαίσια των κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων για την επέτειο συμπλήρωσης 
των 30 χρόνων της, η  Τοπικής μας Διοίκησης την 06 Φεβρουαρίου 2016 σε συνεργασία με τον  
Πρωτοσύγκελο Εμμανουήλ Χατζηδάκη Αρχιερατικού Επιτρόπου της Ε΄ Αρχιερατικής Περιφέρειας, 
που είχε και τον συντονισμό, συμμετείχε,  σε μία όμορφη μελωδική εκδήλωση στο Πολιτιστικό 
Κέντρο της Μητροπόλεως μας, με την απαράμιλλη ερμηνεία  των  έξοχων χορωδιών (παιδικής και 
ενηλίκων) της Ενορίας Υψώσεως Τιμίου Σταυρού Αλικιανού, 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 βαθύ νόημα  του “Servo Per Amiceko”, αποσπώντας τα ευμενή σχόλια  των 
πολιτών για την προσφορά της αυτή.
Οι χορωδίες απέδωσαν όμορφα ελληνικά τραγούδια, ενώ η καταξιωμένη διεθνούς φήμης βιολίστρια 
κ. Μαρία Μανουσάκη που κατάγεται από τον Αλικιανό Χανίων, κόσμησε με τις ιδιαίτερες εκτελέσεις 
της, την όμορφη αυτή εκδήλωση.
Η αγάπη για τον πάσχοντα συνάνθρωπο μας, πιασμένη χέρι – χέρι με την αγάπη μας για την 
μουσική, και το τραγούδι, μας ενσωμάτωσε με την παράσταση, που απολαύσαμε, σε μια μαγική 
πέρα για πέρα βραδιά, με συγκινησιακή φόρτιση λόγω του σκοπού της,  αγγίζοντας την καρδιά μας. 
Μετά το πέρας της εκδήλωσης ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, κ.κ. Δαμασκηνός, συνεχάρη 
τον Πρωτ. Εμμανουήλ Χατζηδάκη, το Εκκλησιαστικό συμβούλιο της Ενορίας Αλικιανού, τις 
μελωδικότατες χορωδίες, την Μαρία Μανουσάκη. Παράλληλα  εκφράστηκε με τα καλύτερα λόγια 
για τις δραστηριότητες  και την προσφορά της Ι.Ρ.Α Χανίων και ευχαρίστησε όλο τον κόσμο που 
έδωσε το παρών στην όμορφη  αυτή βραδιά.
Χίλια συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές.SERVO PER AMIKECO «Υπηρετώ δια της φιλίας»

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο  Πρόεδρος – ΠΕΡΡΑΚΗΣ Ιωάννης                              Η Γ. Γραμματέας – ΣΧΟΙΝΟΠΛΟΚΑΚΗ Αικατερίνη
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ΑΡΙΘ.2/52/472           Χανιά 10 Μαρτίου 2016        ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πέρασαν 30 χρόνια, από την ίδρυση της Τοπικής Διοίκησης Χανίων (Ι.Ρ.Α. ΧΑΝΙΩΝ)  της Διεθνούς 
Ένωσης Αστυνομικών. Αυτό το έτος όλες μας οι εκδηλώσεις θα έχουν σημείο αναφοράς την επέτειο 
αυτή. 
Τρεις δεκαετίες  Ι.Ρ.Α. ΧΑΝΙΩΝ  με  τεράστια προσφορά  στο  Ελληνικό Εθνικό Τμήμα που απορρέει 
από τις σημαντικές κοινωνικές & πολιτιστικές δραστηριότητες της, αλλά και την σημαντική θέση 
που κατέχει σύμφωνα με και τις τιμητικές διακρίσεις που έχει λάβει από αυτό.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΧΑΝΙΩΝ
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Αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της Τοπικής Διοίκησης  Χανίων της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών (Ι.Ρ.Α 
Χανίων) εκπροσωπούμενη από τον υπογράφοντα πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο Μπερτάκη Νικόλαο, 
την Γ.Γ. Σχοινοπλοκάκη Αικατερίνη, την υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων Σοφία Λογαρίδου και τον 
Ταμία Λεβεντάκη Δημήτριο, επισκέφθηκε εθιμοτυπικά στις 03-03-2016 τον Γενικό Περιφερειακό 
Αστυνομικό Διευθυντή Κρήτης, Υποστράτηγο ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ Ανδρέα εκφράζοντας τα θερμά τους 
συγχαρητήρια για την προαγωγή του στον βαθμό του Υποστράτηγου, την τοποθέτησή του στην  
ηγεσία της Γ.Π.Α.Δ. ΚΡΗΤΗΣ, με τις ευχές για υγεία, δύναμη και επιτυχία στην δύσκολη αποστολή 
που αναλαμβάνει, με δεδομένα, τον σεβασμό και την εκτίμησή τους, να είναι συμπαραστάτης, σε 
κάθε του ενέργεια προώθησης των κοινών τους στόχων.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης που έγινε σε εγκάρδιο και συναδελφικό κλίμα, συζητήθηκαν 
διάφορα θέματα, όπως: α) Η βούληση της Τοπικής μας Διοίκησης για δημιουργία ξενώνα για Ξένους 
και έλληνες συναδέλφους και τις οικογένειές τους (Ι.Ρ.Α. HOUSE) στο οίκημα του Αστυνομικού 
Σταθμού Στερνών που έχει καταργηθεί και παραμένει κλειστός β) Στην  επέτειο  των 30 χρόνων που 
το τρέχον έτος 2016 συμπληρώνει  από την ίδρυση της Τοπικής μας Διοίκησης και τις εκδηλώσεις 
που έχουν προγραμματισθεί στα πλαίσια αυτής.
Ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης εκφράστηκε με τα καλύτερα λόγια για 
τις δραστηριότητες  και την προσφορά της Ι.Ρ.Α Χανίων στο έργο της Ελληνικής Αστυνομίας σε 
Τοπικό αλλά και διεθνές επίπεδο μέσα από το  «Servo Per Amikeco”, την πεποίθηση της συνέχισης 
αυτών, αλλά και την αμέριστη  στήριξή του στην προσπάθειά μας  για την υλοποίηση δράσεων προς 
όφελος της ΕΛ.ΑΣ. σε πολιτιστικό και κοινωνικό επίπεδο προσβλέποντας στην περαιτέρω σύσφιξη 
σχέσεων μεταξύ της Αστυνομίας και των πολιτών αλλά και μεταξύ των συναδέλφων. 

Servo per Amikeco «Υπηρετώ δια της φιλίας»
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο  Πρόεδρος – ΠΕΡΡΑΚΗΣ Ιωάννης                              Η Γ. Γραμματέας – ΣΧΟΙΝΟΠΛΟΚΑΚΗ Αικατερίνη
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Ηράκλειο 11-04-2016
Ανοικτή συνεδρίαση του Δ.Σ. της I.P.A. Ηρακλείου, την Κυριακή 10/04/2016 και ώρα 13:00 στο 
Α.Τ. Πύργου Ηρακλείου.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ανοικτή συνεδρίαση της Ι.Ρ.Α. Ηρακλείου, την Κυριακή 
10/04/2016 και ώρα 13:00 στο Α.Τ. Πύργου. Συμμετείχαν και τους ευχαριστούμε: 
Ο Δήμαρχος Δήμου Αρχανών- Αστερουσίων κ. Εμμανουήλ Κοκοσάλης, ο Αντιδήμαρχος Δήμου 
Αρχανών- Αστερουσίων κ. Γεώργιος Σεραφιμείδης, η εντεταλμένη Δημοτικός Σύμβουλος Υγείας 
του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων κ. Μαρία Καλαθάκη, ο Πρόεδρος του Δ.Δ. Πύργου κ. Αντώνιος 
Αντωνάκης, ο Αστυνόμος Α΄ κ. Εμμανουήλ Καρανδινός, εκπρόσωπος του Δ/ντή της Δ.Α. Ηρακλείου, 
ο Διοικητής του Α.Τ. Πύργου κ. Ιορδάνης Τσάκας με την πλειοψηφία των υπηρετούντων συναδέλφων 
του Α.Τ. Πύργου, ανεξαρτήτως βαθμού. 
Σε κλίμα διαλόγου, αλληλοκατανόησης και αμοιβαίας συνεργασίας συζητήθηκαν θέματα κοινού 
ενδιαφέροντος, ενημερώνοντας τους συναδέλφους για τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της 
Ένωσης, το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης, για τον προγραμματισμό δράσης και εκδηλώσεων 
του Ελληνικού Τμήματος, των αποτελεσμάτων της 6ης Φιλικής Συνάντησης Νήσου Κρήτης  και 
ειδικότερα  και αναλυτικά της Ι.Ρ.Α. Ηρακλείου . 
Συζητήθηκαν θέματα περαιτέρω συνεργασίας της Ένωσης μας, με το Δήμο Αρχανών- Αστερουσίων 
σε θέματα κοινωνικά και πολιτιστικά προς όφελος των συναδέλφων της περιοχής και επιβεβαιώθηκε 
η άριστη συνεργασία του Α.Τ. Πύργου με τον Δήμο Αρχανών- Αστερουσίων. 
Συζητήθηκε επίσης η συμμετοχή της Ένωσής μας στο συνέδριο που διοργανώνεται με θέμα «Τα 
Αστερούσια της παράδοσης και της Ιστορίας» που θα πραγματοποιηθεί στον Πύργο- Χάρακα και 
Εθιά από 14 έως 17/7/2016.
Απονεμήθηκε αναμνηστική πλακέτα στον Διοικητή του Α.Τ. Πύργου για το έργο του και η θεά της 
δημιουργίας και παραγωγικότητας στον Δήμαρχο Αρχανών-Αστερουσίων.
Σε όλους τους συμμετέχοντες μοιράστηκαν τα περιοδικά της Ένωσής μας «Δράση της Ι.Ρ.Α. 
Ηρακλείου» και το επιτραπέζιο ημερολόγιο μας για το έτος 2016. 
Στη συνέχεια η Ι.Ρ.Α Ηρακλείου επισκέφθηκε την Ιερά Μονή Επανωσήφη, αφιερωμένη στον Άγιο 
Γεώργιο, που είναι από τις παλαιότερες στη νήσο Κρήτη. Στο μοναστήρι υπάρχουν πολύτιμα 
κειμήλια μέσα στα οποία συγκαταλέγεται και το ιερό αργυρό δισκοπότηρο του 1842. Η μονή κατά 
την τουρκοκρατία αποτέλεσε σπουδαίο πνευματικό κέντρο όπου εκπαιδεύτηκαν αρκετοί κληρικοί. 
Στην επανάσταση του 1821 οι Τούρκοι εκτέλεσαν 18 μοναχούς λόγω της υποστήριξης της μονής 
στον αγώνα της Λευτεριάς. Μας υποδέχθηκε ο Ηγούμενος της Μονής μαζί με τους μοναχούς και 
συζητήσαμε επί μακρόν στο αρχονταρίκι της Μονής, αφού είχαμε ξεναγηθεί στους χώρους της 
Μονής και στο Μουσείο των πολύτιμων κειμηλίων. Δωρίσαμε στον ηγούμενο της Μονής τον στυλό 
με το λογότυπο της Ι.Ρ.Α. Ηρακλείου ευχόμενοι η θεία χάρη να προστατεύει τους συναδέλφους μας 
Αστυνομικούς και όλον τον Κόσμο.  
Η Τ.Δ. Ηρακλείου της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών εκφράζει ένα μεγάλο Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Ω για την 
συμμετοχή και την στήριξή της στην προσπάθειά της.
Ο Πρόεδρος – ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ Μανόλης                     H Γ. Γραμματέας - Έφη Φλουρή
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Ηράκλειο 12 Ιουνίου 2016 
ΘΕΜΑ: «Υποδοχή και φιλοξενία από την Τ.Δ. Θεσσαλονίκης.»
Κατά την επιστροφή μου μαζί με τον Α΄ Αντιπρόεδρο της Ι.Ρ.Α./Τ.Δ. Λασιθίου κ. Γεώργιο 
Πρινιωτάκη,  την 05/06/2016 από την 2η Συνδιάσκεψη Γυναικών Αστυνομικών του Κόσμου που 
πραγματοποιήθηκε στη Μόσχα, μας  υποδέχθηκε στον αερολιμένα Θεσσαλονίκης, το μέλος του 
Δ.Σ. και υπεύθυνος επικοινωνίας κ. Ηλίας Βασιλάκης.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Στην συνέχεια και με τη συμμετοχή του 
Προέδρου κ. Βασίλειου Γιαννακόπουλου 
και του Ταμία κ. Χριστόδουλου 
Χριστοδουλή ξεκίνησαν πολύωρες 
συζητήσεις για το παρόν και τον μέλλον 
της ένωσης μας και συμφωνήθηκε 
ότι αποτελεί ευθύνη όλων μας η 
επαναφορά της ενότητας, της φιλίας 
και της συναδελφοσύνης μέσα από ένα 
ειλικρινή διάλογο που θα σηματοδοτήσει 
την ελπίδα και την πορεία προς μια νέα 
αρχή, προς όφελος των συναδέλφων, 
των μελών μας και της πολλαπλώς 
δοκιμαζόμενης κοινωνίας μας.

Την 06/06/2016 συνοδευόμενοι  από τον Πρόεδρο της Ι.Ρ.Α. Θεσσαλονίκης επισκεφθήκαμε τον Γενικό 
Επιθεωρητή Βορείου Ελλάδος Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ Καραμαλάκη τον οποίο και ενημερώσαμε, 
το δικαιούται και ως μέλος της Ι. Ρ. Α. Ηρακλείου, για τα αποτελέσματα της 2ης Συνδιάσκεψης 
Γυναικών Αστυνομικών του Κόσμου, που πραγματοποιήθηκε στη Μόσχα από 01 έως 05 Ιουνίου 
2016, σε συνέχεια της 1ης που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης  και είχε χαιρετήσει ως 
Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Περ. Κρήτης.
Επίσης τον κ. Επιθεωρητή ενημερώσαμε για τα κοινωνικά θέματα που έχει αναδείξει η Ένωση μας 
προς όφελος των συναδέλφων.  
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος της Ι.Ρ.Α. /Τ.Δ. Θεσσαλονίκης προσκάλεσε τον  Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ 
Καραμαλάκη την 14/10/2016 στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί από την Τ.Δ. Θεσσαλονίκης 
προς τιμή της 11μελής αποστολής της Ι.Ρ.Α./ Τ.Δ. Ηρακλείου. 
Ευχαριστούμε για την φιλοξενία, ήταν όλα υπέροχα. Ευελπιστούμε να ανταποδώσουμε στο Ηράκλ
ειο.                                SERVO PER AMIΚECO 
Ο Πρόεδρος – ZAXΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ Μανόλης              H Γ. Γραμματέας – ΦΛΟΥΡΗ Εφη
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΣΕΡΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ   ΤΥΠΟΥ    Σέρρες 17/06/2016
Πραγματοποιήθηκε σήμερα 17 Ιουνίου 2016 
στις Σέρρες, συνάντηση σύσφιξης σχέσεων 
και ανταλλαγής απόψεων μελών Τοπικών 
Διοικήσεων Ι.Ρ.Α Ελλάδος. Η συνάντηση 
πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα στα 
γραφεία της Τοπικής Διοίκησης Σερρών που 
βρίσκονται στην Λέσχη Αστυνομίας Σερρών. 
Τα μέλη των Τ.Δ υποδέχθηκαν ο Πρόεδρος κ. 
ΜΠΑΓΚΟΣ Στέργιος, ο Α’ Αντιπρόεδρος κ. ΧΡΑΠΑΣ 
Παντελής, η Γ’ Αντιπρόεδρος κ. ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΥ 
Ελευθερία, ο Γεν.Γραμματέας κ. ΚΑΠΗΣ 

Θεοφάνης, ο Αν.Γεν.Γραμματέας κ. ΚΩΔΩΝΑΚΗΣ Απόστολος, ο Ταμίας κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Ζήσης, ο 
Αν.Ταμίας κ. ΜΑΡΑΓΚΟΤΙΔΗΣ Γιάννης και ο Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων κ. ΚΑΛΛΙΤΣΑΡΗΣ Μάκης. 
Μας τίμησαν με την παρουσία τους ο τέως Πρόεδρος του Εθνικού Τμήματος κ. ΚΟΝΤΑΚΟΣ 
Χρήστος, ο Πρόεδρος Θεσσαλονίκης κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος, ο Ταμίας κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ 
Χριστόδουλος,ο Γεν.Γραμματέας κ. ΛΑΜΠΑΔΑΣ Γιώργος, ο Δημοσίων Σχέσεων κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ 
Δημήτριος και ο πρώην Πρόεδρος και μέλος κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας,  ο Πρόεδρος Τ.Δ της ΔΡΑΜΑΣ 
κ.ΣΚΑΡΛΙΟΣ Μηνάς και ο Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Παύλος, ο Πρόεδρος  
Τ.Δ. Καβάλας κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Θεμιστοκλής, ο Πρόεδρος Τ.Δ. Τρικάλων κ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ Κωνσταντίνος 
και τα μέλη Δ.Σ.  των Τοπικών  Διοικήσεων Χαλκιδικής με την  Α’ Αντιπρόεδρος κ. ΧΤΕΝΑ Χαρά και 
την Ταμία κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Θωμαή και την Τ.Δ Πιερίας ο Γεν. Γραμματέας κ. ΡΙΖΟΣ Αθανάσιος.  
Αναγνώσθηκαν τα ακόλουθα μηνύματα:

1.    Μήνυμα του Παγκόσμιου Γεν. Γραμματέα Ι.P.A.  κ. ΚΑΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Γεώργιου  
14/06/2016  Αγαπητοί φίλοι,
Σας ευχαριστώ για την τιμητική πρόσκληση να συμμετάσχω στην  
εκδήλωσή σας. Δυστυχώς βρίσκομαι στο εξωτερικό και θα επιστρέψω 
στην Αθήνα την Παρασκευή το απόγευμα, έτσι μου είναι δύσκολο να 
ανταποκριθώ θετικά και να έχω την χαρά να σας συναντήσω.
Σας εύχομαι καλή επιτυχία και είμαι σίγουρος ότι από την συνάντηση αυτή 
θα προκύψουν εποικοδομητικές απόψεις για ένα καλύτερο αύριο.
Παρακαλώ να μεταφέρετε σε όλους τους συμμετέχοντες τις καλύτερες 
ευχές μου.
Με εκτίμηση - ΚΑΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γιώργος

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα) 
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2. ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΣΑΜΟΥ
Σάμος 15-06-2016 Κύριε πρόεδρε. Αγαπητέ φίλε Στέργιο.
Η Τοπική Διοίκηση I.P.A. Σάμου, με ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση, εκφράζει τα θερμά 
συγχαρητήριά της σε εσένα και σε όλα τα μέλη του συμβουλίου της I.P.A. Σερρών, 
για την εκδήλωση της 17-06-2016 που διοργανώνεται στην πόλη σας. Δυστυχώς 
προγραμματισμένες εκδηλώσεις της Τοπικής μας δεν μου επιτρέπουν να είμαι 
κοντά σας, αλλά παρακαλώ διαβεβαιώστε όλους τους συναδέλφους ότι είμαι 
μαζί σας. 
Είμαι κοντά και δίπλα σε κάθε εκδήλωση που σκοπό έχει την σύσφιξη των σχέσεων, 
της φιλίας, της επαναφοράς της ενότητας στην I.P.A. που τα τελευταία χρόνια 
δυστυχώς δοκιμάζεται έντονα και όλοι σας γνωρίζετε ότι προσωπικά υπήρξα 

πρόσφατα θύμα ανοίκειας προσωπικής επίθεσης. Οφείλουμε όλοι μας, να προστατέψουμε την I.P.A. 
και να θέσουμε στο περιθώριο, άτομα φαντασιόπληκτα με μανία καταδίωξης και βλαβερά για την υγεία 
όλων μας. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε να αποκλείσουμε και τους διάφορους πόντιους πιλάτους, οι οποίοι 
μονίμως νίπτουν τας χείρας των και σφυρίζουν αδιάφορα, υποκλέπτοντας την ψήφο εμπιστοσύνης των 
καλοκάγαθων συναδέλφων μας. Συνάδελφοι και Φίλοι μου.
Πάμε δυνατά, πάμε ενωτικά, πάμε για μια μεγάλη I.P.A. όπως αυτή που είχαμε και έχουμε στην καρδιά 
μας. Ο αδελφικός φίλος όλων σας. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Γεώργιος – Πρόεδρος I.P.A. Σάμου

3. Μήνυμα του Προέδρου της Ι.P.A. Λάρισας κ. ΤΣΙΩΡΑ Χρήστου 
17/06/2016
Αδέρφια μου. Λόγοι πάνω από τη θέληση μου, δεν μου επέτρεψαν να είμαι κοντά 
σας. Όμως να ξέρετε ότι η σκέψη μου είναι μαζί σας.
Εύχομαι καλή επιτυχία και σε πνεύμα αντάξιο του SERVO PER AMIKECO σε όλες 
τις διεργασίες αυτής της συνάντησης.
Χαιρετίζω από τη Λάρισα όλες και όλους που συμμετέχουν στη συνάντηση αυτή 
με την πεποίθηση ότι θα γίνει εφαλτήριο για ένα καινούργιο ξεκίνημα..... Να 
περάσετε όμορφα. Τσιώρας Χρήστος

4. Μήνυμα του Προέδρου της Τ.Δ. Ι.Ρ.Α. Χανίων Κρήτης κ. ΠΕΡΡΑΚΗ Ιωάννη προς την Τ.Δ. Ι.Ρ.Α. Σερρών.    
Χανιά 17 Ιουνίου 2016   
Αξιότιμε  Πρόεδρε  της Τ.Δ. Σερρών και Αγαπητέ φίλε Στέργιε
Αγαπητοί μας φίλοι ,συνεργάτες και μέλη της Τ.Δ. Ι.Ρ.Α. Σερρών
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ι.Ρ.Α. Χανίων και ο υπογράφων πρόεδρος προσωπικά, 
σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στην εκδήλωσή σας, εκφράζοντας τα ειλικρινή και 
εγκάρδια συγχαρητήριά μας για όλες τις υπέροχες κοινωνικές και πολιτιστικές 
εκδηλώσεις  σας, που σκοπό έχουν  την προσφορά και την αλληλεγγύη προς τους 
συνανθρώπους μας, πιστοί στην επιγραμματική φράση της ένωσής μας ‘Servo Per 
Amikeco” που σημαίνει υπηρετώ δια της φιλίας. Δυστυχώς λόγω ανειλημμένων 

υποχρεώσεων, δεν καθίσταται δυνατή η συμμετοχή μας στην σίγουρης επιτυχίας
εκδήλωσή σας. Θα ήταν μεγάλη μας χαρά και τιμή να βρεθούμε κοντά σε αγαπημένους φίλους και 
συναδέλφους. Οι ευχές μας και η εκτίμηση μας θα είναι συμπαραστάτης σε κάθε σας ενέργεια 
προώθησης των κοινών μας στόχων.  
Ο  Πρόεδρος – Περράκης Ιωάννης             Η Γενική Γραμματέας – Αικατερίνη  Σχοινοπλοκάκη

5. Μήνυμα του Προέδρου της Τ.Δ  I.P.A.  Ηρακλείου κ. ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ Μανόλη 
Ηράκλειο, 17 Ιουνίου 2016 ΘΕΜΑ: «Εκδήλωση Ι.Ρ.Α. //Τ.Δ. Σερρών.»
Κύριε πρόεδρε. Αγαπητέ φίλε Στέργιο. Χαιρετίζω με  ιδιαίτερη χαρά  την εκδήλωση 
σύσφιξης σχέσεων και ανταλλαγής απόψεων της Τ.Δ. Σερρών. Η επαναφορά της 
ενότητας, της φιλίας και της συναδελφοσύνης μέσα από ένα ειλικρινή διάλογο 
που θα σηματοδοτήσει την ελπίδα και την πορεία μας προς μια νέα αρχή 
αποτελεί ευθύνη όλων μας, ευθύνη ως προς τους συναδέλφους μας, το σύνολο 
των μελών  μας  αλλά και της πολλαπλώς δοκιμαζόμενης κοινωνίας μας. Εύχομαι 
καλή επιτυχία.  
Μανόλης Ι. Ζαχαριουδάκης - Αρμόδιος Δημοσίων Σχέσεων Ελληνικού Εθνικού 
Τμήματος - Πρόεδρος Ι.Ρ.Α//Τ.Δ. Ηρακλείου.

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα) 

(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα) 
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6. Σε τηλεφωνικό χαιρετισμό με ανοικτή ακρόαση, προέβη ο Πρόεδρος της I.P.A. Ξάνθης  
κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Χρήστος.

Ο Πρόεδρος της I.P.A. Ξάνθης, λόγω σοβαρού οικογενειακού θέματος, δεν κατέστη 
εφικτό να παρευρεθεί στην εκδήλωση, τηλεφωνικά όμως δήλωσε δυναμικό 
παρόν, στην όμορφη αυτή συγκέντρωση.
Η Τοπική Διοίκηση Σερρών ευχαριστεί όλους όσους συμμετείχαν στην σημερινή 
συνάντηση. Με εκτίμηση  Για το Δ.Σ. 
Ο Πρόεδρος – ΜΠΑΓΚΟΣ Στέργιος    Ο Γεν. Γραμματέας – ΚΑΠΗΣ Θεοφάνης

Μήνυμα από την I.P.A. Θεσσαλονίκης
Η Τοπική Διοίκηση I.P.A. Θεσσαλονίκης, εκφράζει δημόσια τις ευχαριστίες της, 
στο Δ.Σ. της I.P.A. Σερρών, καθώς έδωσε την ευκαιρία στην πλειοψηφία του 
Διοικητικού μας Συμβουλίου, που συμμετείχαμε στην εξαιρετική παραπάνω 
εκδήλωση, να απολαύσουμε όμορφες στιγμές με αδελφικούς φίλους, ελπίζοντας 
άμεσα αυτό να συμβαίνει και στα Συνέδρια της I.P.A., με το σύνολο των Τοπικών 
που θα συμμετέχουν.
Εξαιρετικές τοποθετήσεις από όλους τους παρευρισκόμενους στην εκδήλωση, 
αλλά και εξαιρετικά όλα τα μηνύματα που αναγνώσθηκαν. Εξαιρετική και η 
τηλεφωνική παρέμβαση του Προέδρου της I.P.A. Ξάνθης.

Ρίγη συγκινήσεως προκάλεσε σε όλους το μήνυμα που ΔΕΝ έστειλε το Εθνικό Τμήμα I.P.A.
Όμως, η ΕΝΟΤΗΤΑ καταγράφηκε στις Σέρρες και δεν σταματά. Το ρυάκι, έγινε ποτάμι και το ποτάμι είναι 
ορμητικό !! Συνάδελφοι και φίλοι της Τοπικής Διοίκησης Σερρών, με την εκδήλωση αυτή, προσφέρατε 
σπουδαία υπηρεσία στην I.P.A. και σας ευχαριστούμε θερμά.
Ο Υπεύθυνος επικοινωνίας - ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας

(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα) 

βερίκοκο 

Καταπολεμά 
τον καρκίνο 

Ρυθμίζει τη 
πίεση 

Προστατεύει 
την όραση 

Προστατεύει 
από Alzheimer 

Επιβραδύνει 
τη γήρανση 
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Από 23 έως 29 Μαΐου, στη Χαλκιδική, 
διοργανώθηκε από το παράρτημα 
Βορείου Ελλάδας της Αθλητικής Ένωσης 
Αστυνομικών, το 13ο πανελλήνιο 
πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης σωμάτων 
ασφαλείας, στα πλαίσια της 1ης 
Αστυνομιάδας.  Η ομάδα καλαθοσφαίρισης 
της Τοπικής μας Διοίκησης συμμετείχε για 
τρίτη συνεχόμενη φορά στη διοργάνωση 
εκπροσωπώντας την Δ.Α. Καρδίτσας. 
Οι αστυνομικοί της Καρδίτσας, υπό την 
τεχνική καθοδήγηση του καταξιωμένου 
προπονητή Τάκη Δρόσου, ο οποίος εδώ 
και μερικούς μήνες ανέλαβε τα ηνία της 

τεχνικής καθοδήγησης εθελοντικά και αφιλοκερδώς και ανέλαβε να προετοιμάσει την ομάδα για 
αυτό το πρωτάθλημα, έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους στο παρκέ. 
Η ομάδα μας βέβαια ανέβηκε στη Χαλκιδική με αρκετές ελλείψεις, ακόμα και με τραυματισμούς 
της τελευταίας στιγμής με αποτέλεσμα να μην καταφέρει να προκριθεί από τον όμιλο, όπου 
κληρώθηκε με τις ομάδες της Λάρισας, της Αλεξανδρούπολης και την περυσινή φιναλίστ, τα 
Ιωάννινα. Αναλυτικά η σύνθεση της ομάδας μας: Αποστολός, Τράκας, Χονδρόπουλος, Μπελάγιας, 
Τσίγκας, Καραγιάννης, Πετράκης. Υπενθυμίζουμε ότι το περυσινό αντίστοιχο πρωτάθλημα είχε 
διεξαχθεί στην Καρδίτσα και μάλιστα διατηρήθηκε το ρεκόρ συμμετοχής ομάδων που είχε γίνει 
τότε. Η Τοπική μας Διοίκηση επιθυμεί να εκφράσει τις θερμές της ευχαριστίες στην Π.Ο.ΑΣ.Υ., την 
Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Καρδίτσας και το Σωματείο Συνοριακών Αστυνομικών Καρδίτσας 
που συνέδραμαν οικονομικά στην αποστολή της ομάδας μας. Servo per amikeco  (Υπηρετώ δια της 
φιλίας)

Για μια ακόμη χρονιά, πέμπτη στη σειρά, η Τοπική Διοίκηση Καρδίτσας, έλαβε μέρος στο Let’s do 
it! GREECE, την πανελλήνια, ταυτόχρονη εκδήλωση καθαρισμού των πόλεων.  

Φέτος επιλέξαμε να καθαρίσουμε το λόφο 
«Πεύκα», που βρίσκεται στα πανέμορφα  
Κανάλια του Δήμου Μουζακίου, όπου 
προηγουμένως συμπολίτες μας πέταξαν τα 
σκουπίδια τους σκορπώντας ασχήμια σε ένα 
τόπο όπου η φύση απλόχερα έδωσε ομορφιά. 
Έτσι, συγκεντρωθήκαμε το πρωί της Κυριακής 
24 Απριλίου και ξεκινήσαμε αμέσως τον 
καθαρισμό του χώρου από τα σκουπίδια. 
Συνολικά συγκεντρώθηκαν περισσότερες από 
δέκα σακούλες απορριμμάτων, με κυρίαρχα 
πλαστικές και χάρτινες συσκευασίες και 
πλαστικά μπουκάλια. 

Στη συνέχεια, όπως συνηθίζουμε, προσφέραμε στα μέλη και τους φίλους μας πικ νικ, το οποίο 
ειδικά οι μικροί μας φίλοι απόλαυσαν ιδιαίτερα. 
Φεύγοντας, αφήσαμε πεντακάθαρο αυτό το όμορφο περιβάλλον για να το χαίρονται οι κάτοικοι 
και επισκέπτες των Καναλίων και με την ευχή να μην υπάρξει ποτέ ξανά εκεί αυτή την άσχημη 
εικόνα των πεταμένων σκουπιδιών. SERVO PER AMIKECO (Υπηρετώ δια της φιλίας
Ο  Πρόεδρος – ΖΑΡΧΑΝΗΣ Γεώργιος               Ο Γ. Γραμματέας – ΓΟΥΣΙΑΣ Νικόλαος
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΣΑΜΟΥ
Εγώ παίζω Εθνική Ελλάδος! 
Δήλωσε με νόημα... από την Σάμο ο Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής κ.  Νότης Μαριάς!
Τη Σάμο επισκέφτηκε με πρωτοβουλία του προέδρου της ΙΡΑ ΣΑΜΟΥ κ. Γιώργου Αβραμίδη την 
Παρασκευή 11/3 και το Σάββατο 12/3 ο Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής Νότης Μαριάς προκειμένου 
να συναντηθεί με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σάμου κ.κ. Ευσέβιο, με τους τοπικούς φορείς, με 
τα Σώματα Ασφαλείας και τους πολίτες για να συζητήσει μαζί τους το μεταναστευτικό - προσφυγικό 
και τη συνθήκη Σέγκεν.

Ο Ευρωβουλευτής Νότης Μαριάς με τους διοργανωτές της ομιλίας Γιώργο Αβραμίδη Πρόεδρο Τοπικής 
διοίκησης της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών, Γιάννη Παπαπαναγιώτου Πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου 
“ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Ο ΣΑΜΙΟΣ” και ο επιχειρηματίας Γιακουμής Αμυρσώνης.

Χορηγοί επικοινωνίας, ο Ραδιοφωνικός Σταθμός 2000 FM και η Ηλεκτρονική Εφημερίδα Σαμιακή Γνώμη.

Συνάντηση με τον αναπληρωτή υπουργό Μεταναστευτικής 
Πολιτικής, κ. Γιάννη Μουζάλα. 

Ο Πρόεδρος της Τοπικής Διοίκησης ΙΡΑ Σάμου κ. 
Γεώργιος Αβραμίδης, ο ταμίας κ. Βασίλειος Κουλουξής 
και μέλη της Τ.Δ ΙΡΑ Σάμου είχαν συνάντηση με τον 
αναπληρωτή υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, 
κ. Γιάννη Μουζάλα.
Ο Υπουργός ευχαρίστησε τους συνομιλητές του, 
για την πλήρη ενημέρωση, έμεινε έκπληκτος με 
όσα άκουσε και παρέλαβε το λάβαρο της Τοπικής 
Διοίκησης ΙΡΑ Σάμου και δυο αναμνηστικά στυλό. 

Σε εκδήλωση στους Φούρνους Κορσεών η π. Υπουργός Τουρισμού Βουλευτής Ν.Δ  
κ. Όλγα Κεφαλογιάννη παρέλαβε από τον πρόεδρο κ. Γεώργιο Αβραμίδη, το λάβαρο της Τ.Δ  
ΙΡΑ Σάμου Διεθνής  Ένωσης Αστυνομικών και δυο αναμνηστικά στυλό της ΙΡΑ Θεσσαλονίκης. 
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε για την επίσημη ένταξη των Φούρνων στο «Πρόγραμμα  
Ιατρικής Υιοθεσίας» καθώς και η ανακήρυξη του Προέδρου του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, 
Δρ. Γεώργιου Αποστολόπουλου, σε Επίτιμο Δημότη Φούρνων, πραγματοποιήθηκε

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα) 
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το Σάββατο 4 Ιουνίου 2016 στο Δημαρχείο των Φούρνων Κορσεών, παρουσία της Βουλευτή Ν.Δ 
και π. υπουργού κας Όλγας Κεφαλογιάννη, της Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου κας Χριστιάνας 
Καλογήρου, του Αντιπεριφερειάρχη Σάμου κ. Νικολάου Κατρακάζου, του Δημάρχου Φούρνων 
Γιάννη Μαρούση και του Δημοτικού Συμβουλίου, του Έπαρχου Ικαρίας κ. Παναγιώτη Γενούζου, 
του προέδρου Λιμενικού ταμείου Σάμου  κ. Ελισαίο Μαυρατζώτη, του προέδρου της ΙΡΑ Σάμου 
κ. Γεώργιο Αβραμίδη των Στρατιωτικών και Πολιτικών αρχών του τόπου, καθώς και κατοίκων του 
νησιού.

Με το «Πρόγραμμα Ιατρικής Υιοθεσίας», ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών θα βρίσκεται διαρκώς στο 
πλευρό των κατοίκων των Φούρνων Κορσεών, προσφέροντας τις κορυφαίες υπηρεσίες του και 
πιο συγκεκριμένα, την πλήρη και δωρεάν νοσηλεία στο «Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών» και στο 
«Παιδιατρικό Κέντρο του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης», όλων των παιδιών και εφήβων 
του νησιού που έχουν ανάγκη νοσοκομειακής φροντίδας, μέχρι τη συμπλήρωση της ηλικίας των 14 
ετών και τη δωρεάν παροχή τοκετού στο Μαιευτήριο «ΓΑΙΑ» στην Αθήνα και στο Μαιευτήριο του 
Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης σε όλες τις επιτόκους του νησιού. 
Επιπλέον, οι κάτοικοι του Δήμου μπορούν να πραγματοποιήσουν δωρεάν ένα ολοκληρωμένο 
πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου της υγείας τους στην υπερσύγχρονη Κινητή Ιατρική Μονάδα του 
Ομίλου που βρίσκεται στους Φούρνους.

Ο επικεφαλής του Ποταμιού κ. Σταύρος Θεοδωράκης συναντήθηκε με τον Πρόεδρο κ. Γιώργο 
Αβραμίδη και τα μέλη της Τοπικής Διοίκησης ΙΡΑ Σάμου (7-6-2016). 

Ο  πρόεδρος του Ποταμιού Σταύρος Θεοδωράκης, 
ο οποίος επισκέφθηκε τη Σάμο συναντήθηκε με 
τον πρόεδρο και μέλη της Τοπικής Διοίκησης  
ΙΡΑ Σάμου και ενημερώθηκε για τους σκοπούς 
της ΙΡΑ και τα κοινωνικά - πολιτιστικά δρώμενα 
της Τοπικής Διοίκησης  ΙΡΑ Σάμου.
Στη συνέχεια  ο επικεφαλής του Ποταμιού 
Σταύρος Θεοδωράκης παρέλαβε το λάβαρο 
της Τοπικής Διοίκησης ΙΡΑ Σάμου και συνεχάρη 
τον πρόεδρο Γιώργο Αβραμίδη και τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβούλιου για το κοινωνικό και 
πολιτιστικό έργο που προσφέρουν στο νησί της 
Σάμου.

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα) 

(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα) 
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Ο Πρόεδρος της I.P.A. Σάμου, με τον 
Υπουργό κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή.

Ο πρόεδρος της ΙΡΑ Σάμου κ. Γιώργος Αβραμίδης στις 
10-06-2016 συναντήθηκε με τον Υπουργό Εσωτερικών 
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Παναγιώτη 
Κουρουμπλή στην κεντρική πλατεία του χωριού 
Μυτιληνιών Σάμου σε στιγμές διασκέδασης και 
χαλάρωσης. 

Με τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, συναντήθηκε ο 
Πρόεδρος της I.P.A. Σάμου κ. Γεώργιος Αβραμίδης

Με τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκο 
Μητσοτάκη συναντήθηκε ο πρόεδρος της Τοπικής 
Διοίκησης ΙΡΑ Σάμου Διεθνής Ένωσης Αστυνομικών 
κ. Γιώργος Αβραμίδης σε συνεστίαση που έγινε στην 
κεντρική πλατεία Μυτιληνιών Σάμου όπου συμμετείχαν 
οι Δήμαρχοι όλης της χώρας (ΚΕΔΕ) και του παρέδωσε το 
λάβαρο της Τοπικής Διοίκησης ΙΡΑ Σάμου και δυο στυλό 
της ΙΡΑ Θεσσαλονίκης.

Στη συνάντηση παρών ήταν και ο Συντονιστής Μεταναστευτικής Πολιτικής της Ν.Δ και πρώην 
Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη Βουλευτής κ. Βασίλης Κικίλιας, με τον οποίο 
συζητήθηκαν  θέματα της επικαιρότητας, αλλά και της ΙΡΑ! παραλαμβάνοντας στη συνέχεια δυο 
αναμνηστικά στυλό της ΙΡΑ Θεσσαλονίκης.

καυτερές 
πιπεριές (τσίλι) 

Βοηθούν τη 
πέψη 

Απαλύνουν 
τον πονόλαιμο 

Θεραπεύουν 
την ιγμορίτιδα 

Καταπολεμούν 
τον καρκίνο 

Ενισχύουν το 
ανοσοποιητικό 

κεράσια 

Προστατεύουν 
τη καρδιά μας 

Καταπολεμούν 
τον καρκίνο 

Θεραπεύουν 
την αϋπνία 

Επιβραδύνουν 
τη γήρανση 

Προστατεύουν 
από την νόσο 

Αlzheimer 

(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα) 
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ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ I.P.A. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(Η εφορευτική επιτροπή: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Γ. – ΠΑΠΑΤΖΙΑΜΟΣ Β. – ΜΑΝΤΑΡΛΗΣ Κ.)

Με πρωτοφανή συμμετοχή υποψηφίων και ψηφοφόρων, πραγματοποιήθηκαν στις 27-05-2016 
στα γραφεία μας, αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής 
Επιτροπής. Στις 30-05-2016 πραγματοποιήθηκε, η συγκρότηση σε Σώμα και συνεδρίαση του νέου 
Διοικητικού Συμβουλίου, με πρόσκληση του πλειοψηφίσαντα συμβούλου κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ Ηλία, στους 
εκλεγμένους συμβούλους και αφού τηρήθηκαν  όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες, εκλέχθηκαν 
στις παρακάτω θέσεις οι:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος: ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος
Γ. Γραμματέας: ΛΑΜΠΑΔΑΣ Γεώργιος
Α΄ Αντιπρόεδρος: ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ Νικόλαος
Β΄ Αντιπρόεδρος & Αναπλ. Ταμίας: ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ Δημήτριος
Γ΄ Αντιπρόεδρος & Αναπλ. Γραμματέας: ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ Ιωάννης
Ταμίας: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Χριστόδουλος
Υπεύθυνος Δημ. Σχέσεων: ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Δημήτριος
Μέλος: ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΑΣ Δημήτριος
Μέλος: ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος: ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ Ιάκωβος
Μέλος: ΠΑΣΧΑΛΕΡΗΣ Παναγιώτης
Μέλος: ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος
Θα πρέπει να τονισθεί, ότι όλες οι θέσεις για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. καλύφθηκαν με ΟΜΟΦΩΝΕΣ 
αποφάσεις. Επίσης, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ αποφάσισε τα ακόλουθα:
Α) Υπεύθυνος Πολιτιστικών και Κοινωνικών Θεμάτων ορίσθηκε ο ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΑΣ Δημήτριος
Β) Προεδρεύων στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., καθώς επίσης και Υπεύθυνος του περιοδικού, της 
ιστοσελίδας και της επικοινωνίας ορίσθηκε ο ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας
Γ) Υπεύθυνος ενημέρωσης των συναδέλφων στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης ορίσθηκε ο 
ΚΑΤΣΑΟΥΝΙΔΗΣ Νικόλαος.
Δ) Στην πρώτη Γενική Συνέλευση, να βραβευθεί για την προσφορά του ο προπονητής της ομάδας 
μπάσκετ κ. ΚΑΝΕΛΛΗΣ Διαμαντής.
Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι δεκάδες μηνύματα συγχαρητηρίων και ευχών απεστάλησαν στην 
Τοπική μας, μεταξύ των οποίων του Προεδρείου Ελληνικού Τμήματος I.P.A., του Παγκόσμιου Γενικού 
Γραμματέα κ. ΚΑΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Γεωργίου, του π. Προέδρου Ελληνικού Τμήματος I.P.A. κ. ΚΟΝΤΑΚΟΥ 
Χρήστου, και πλήθους προέδρων και στελεχών Τοπικών Διοικήσεων I.P.A. 
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ΟΙ ΟΡΧΙΔΕΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ
(Οι φωτογραφίες είναι από τα θερμοκήπια του κ. ΑΜΥΡΣΩΝΗ Γιακουμή στην Σάμο)

Ο επιχειρηματίας λουλουδιών καλλιεργητής Ορχιδέας στη Σάμο γεωπόνος κ. Αμυρσώνης Γιακουμής 
ενημερώθηκε από το περιοδικό “ΔΥΝΑΜΗ” για τις δραστηριότητες της ΙΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ αλλά 
και άλλων Τοπικών Διοικήσεων. 
Ο κ. Αμυρσώνης Γιακουμής κοσμήτορας του Συνδέσμου φίλων Αστυνομίας Σάμου και 
Αντιπρόεδρος, είναι προσωπικός φίλος του προέδρου Γιώργου Αβραμίδη, της ΙΡΑ Σάμου και φίλος 
της ΙΡΑ Θεσσαλονίκης.
Στην Ελλάδα η ορχιδέα παράγεται κατ’ αποκλειστικότητα  στο ακριτικό νησί της Σάμου. Υπάρχουν 
δυο μονάδες συστηματικής καλλιέργειας ορχιδέας και βρίσκονται και οι δυο στη Σάμο. Η 
αποκλειστικότητα αυτή   οφείλεται τόσο στις ιδανικές κλιματολογικές και εδαφολογικές συνθήκες 
του νησιού  αλλά και στο γεγονός πως βρέθηκαν  οι κατάλληλοι άνθρωποι που οραματίστηκαν την 
καλλιέργεια του υπέροχου αυτού λουλουδιού και τα κατάφεραν.
Η παραγωγή ξεκίνησε το 1979 από τον κ. Αμυρσώνη Γιακουμή, ο οποίος επιστρέφοντας από τις 
σπουδές γεωπονίας στην Ιταλία θέλησε να ασχοληθεί με την καλλιέργεια της ορχιδέας.  Το ξεκίνημά 
του ήταν πολύ δύσκολο, όπως τονίζει ο ίδιος, και συνάντησε πολλά εμπόδια και έντονες αποτροπές 
από τους ειδικούς και αρμόδιους της εποχής. Παρόλα αυτά, με το πείσμα και την πίστη στις γνώσεις  
του ο κ. Αμυρσώνης κατάφερε να πραγματοποιήσει το όνειρό του. Ξεκίνησε την παραγωγή ορχιδέας 
το 1979 σε ένα θερμοκήπιο 2 στρεμμάτων στο Κοκκάρι της Σάμου που κατάφερε να φτιάξει όταν 
εντάχθηκε στον Αναπτυξιακό Νόμο του 76.
Επί 34 χρόνια καλλιεργεί τις ορχιδέες  Cimbidium, Cattleya, Phalaenopsis  και Dendrobium. Έχει 
επεκτείνει και εκσυγχρονίσει τα θερμοκήπιά του στο Κοκκάρι και έχει δημιουργήσει κι άλλα στη 
Χώρα της Σάμου. Ο κ. Αμυρσώνης συμμετέχει κάθε χρόνο στις εκθέσεις λουλουδιών που γίνονται 
στην  Κηφισιά και στη Βάρκιζα και έχει βραβευτεί πολλές φορές για τις ορχιδέες του.
Τα θερμοκήπια Αμυρσώνη, εκτός από το μόνιμο προσωπικό που είναι απαραίτητο για την 
καλλιέργεια, ολόκληρο το χρόνο, κάθε φθινόπωρο προσλαμβάνουν επιπλέον προσωπικό για να 
καλύψουν τις ανάγκες της παραγωγής. Το προσωπικό αυτό απασχολείται ως  το τέλος Απριλίου, 
ενισχύοντας την τοπική οικονομία και δίνοντας μια ανάσα στην υψηλή ανεργία που σημειώνεται 
τα τελευταία χρόνια στο νησί.
Η διάθεση της ορχιδέας  των θερμοκηπίων Αμυρσώνη γίνεται σε όλη την Ελλάδα. Στη Σάμο τα  
προϊόντα είναι διαθέσιμα στα θερμοκήπια που βρίσκονται στο Κοκκάρι και στη Χώρα Σάμου, όπου 
πωλούνται είτε χονδρικώς, είτε ως δρεπτά άνθη, είτε ως γλαστρικά φυτά, είτε  σε συσκευασίες 
δώρου.
Θερμοκήπια Αμυρσώνη Γιακουμή  - Δ/νση:  Κοκκάρι 83100 Σάμος  Tηλ. 22730 92424
https://www.facebook.com/amirsonis.orxideessamou?fref=ts



- 40 -

Ορχιδέες. Διαβάστε σχετικά στην σελίδα 39


