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“Δύναμη”

της i.p.a. Νομού Θεσσαλονίκης
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

MΗNΥMA ΠΡΟΕΔΡΟΥ I.P.A. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Αγαπητοί αναγνώστες μας, φίλοι της I. P. A. Νομού Θεσσαλονίκης,
της Ελλάδος, και σε όλο τον κόσμο, φτάσαμε, στο 17ο τεύχος του περιοδικού
μας «Δύναμη». Το περιοδικό μας, μαζί με την αναβαθμισμένη ιστοσελίδα της
Ένωσής μας, www.ipathessaloniki.gr αποτελούν πλέον την πιο αγαπημένη
«παρέα» όλων των συναδέλφων εν ενεργεία και εν αποστρατεία.
Επιθυμώ, για άλλη μια φορά, να τονίσω με ιδιαίτερη έμφαση προς κάθε
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας αποδέκτη, ότι τα ενυπόγραφα άρθρα, τόσο στο περιοδικό μας
πρόεδρος I.P.A.
«Δύναμη», όσο και στην ιστοσελίδα μας www.ipathessaloniki.gr απηχούν
Θεσσαλονίκης
προσωπικές απόψεις του αρθρογράφου και όχι της Ένωσης.
Όποιος εκφράζει αντίθετες απόψεις με τα δημοσιευμένα άρθρα, μπορεί να μας τις στείλει και
εμείς θα τις δημοσιεύσουμε, εφόσον δεν έχουν υβριστικό και απειλητικό περιεχόμενο.

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ
Eσύ συνάδελφε, είσαι μέλος στην μεγάλη οικογένεια της Διεθνούς Ένωσης
Αστυνομικών (I.P.A.) ; Αν όχι, επικοινώνησε αμέσως τώρα με τον
Γ. Γραμματέα της Τοπικής Διοίκησης I.P.A. Ν. Θεσ/νίκης κ. Βασίλειο
Γιαννακόπουλο, στο τηλ. 6975 905020.
Η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών έχει περισσότερα από 400.000 μέλη,
σε 65 χώρες στον κόσμο και η ταυτότητα με την οποία θα εφοδιασθείς
είναι ίδια σε όλες τις χώρες και είναι η μόνη που είναι αναγνωρίσιμη.
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δικαιολογητικά: Μία αίτηση και 1 φωτογραφία έγχρωμη με πολιτικά (τύπου
Βασίλειος
Διαβατηρίου). Αιτήσεις εγγραφής και στο www.ipathessaloniki.gr

ΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΑΣ

Οι συνδρομές στην I.P.A. είναι ένα (1) € τον μήνα και γίνονται συνολικά από την μισθοδοσία μηνός
Δεκεμβρίου κάθε έτους, μαζί με έξι (6) € για το ετήσιο ημερολόγιο τοίχου και δύο (2) € για ενίσχυση Τ.Δ.
Σύνολο 20 €. Στην Ένωσή μας, από το παραπάνω ποσό, έρχεται το ποσό των 4 € από κάθε μέλος (σε
ετήσια βάση). Για τους συνταξιούχους, μέλη της Τοπικής Διοίκησης Νομού Θεσσαλονίκης, είναι ΔΩΡΕΑΝ
σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού μας, και πάντα όσον αφορά μόνο τα δικαιώματα προς την
Τοπική Διοίκηση I.P.A. Νομού Θεσ/νίκης. Το σύνολο των ετήσιων εσόδων μας, από συνδρομές μελών, είναι
περίπου πέντε χιλιάδες (5.000) €.

Πλούταρχος (“Περὶ τοῦ μὴ δεῖν δανείζεσθαι”)
«Το δανείζεσθαι της εσχάτης αφροσύνης και μαλακίας εστίν»
«Ο δανεισμός είναι πράξη υπέρτατης αφροσύνης και μαλθακότητας»!
Το είπε ο Πλούταρχος τον 1ο μ.Χ. αιώνα και να που έφθασε η στιγμή να εκτιμηθούν οι λόγοι
του.
«Εχεις; Μη δανείζεσαι γιατί δεν σου λείπουν.
Δεν έχεις; Μη δανείζεσαι γιατί δεν θα ξεπληρώσεις το χρέος σου»,
«Οι οφειλέτες είναι δούλοι όλων των δανειστών τους.
Είναι δούλοι δούλων αναιδών και βάρβαρων και βάναυσων».
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“Δύναμη”

Υπεύθυνος Έκδοσης - Διευθυντής
Ηλίας Βασιλάκης
τηλ. 6975905010
e-mail: VASILAKIS.H@hotmail.com

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

ΕΝΥΠΟΓΡΑΦΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

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.

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

Φωτοστοιχειοθεσία - Εκτύπωση:

Δημήτριος Κοτσαρίδης
Π.Σιατίστης 38 Ν.Κορδελιό τηλ. 2310 - 756564

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Σωτήριος Κατσαρός
Συνταγματολόγος - Ποινικολόγος
Δικηγόρος Αθηνών

Ιωάννης Μισαηλίδης
Ποινικολόγος
Δικηγόρος Θεσσαλονίκης

Το Δ. Σ. της Τοπικής Διοίκησης Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών ( Ι.P.A.)
Νομού Θεσσαλονίκης

Ηλίας Βασιλάκης
Πρόεδρος

Βασ. Γιαννακόπουλος
Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Χρυσουλάς
Αντιπρόεδρος

Νικ. Ταχματζίδης Δημ. Μπουραζάνας Ιάκωβος Τσαγκαλίδης
Ταμίας
Αν. Γ. Γραμματέας
Αντιπρόεδρος
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Γεώργιος Λαμπάδας
Αντιπρόεδρος

Χριστ. Χριστοδουλής Ιωάννης Πασχαλιάς
Υπ. Δημ. Σχέσεων
Αναπλ. Ταμίας

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ N. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Το χρονικό διάστημα από 20-05-2012 έως 24-05-2012 μέλη της Τοπικής Διοίκησης I.P.A. Μαγνησίας,
πραγματοποίησαν επίσκεψη για θρησκευτικούς λόγους στο Άγιο Όρος.
Στην εκδρομή συμμετείχαν τα μέλη: κ.κ. ΜΑΡΚΑΚΗΣ Εμμανουήλ, ΚΟΥΓΚΟΥΛΑΣ Ιωάννης, ΖΑΧΑΡΙΑΣ
Δημήτριος, ΜΗΤΡΑΤΖΟΥΛΗΣ Κων/νος και συνοδεύονταν από τον Πρόεδρο της Τοπικής Διοίκησης
I.P.A. Νομού Μαγνησίας κ. ΚΑΡΚΑΛΗ Στέφανο.

Κατά την άφιξη στο Άγιο Όρος τους υποδέχτηκε ο πατήρ Ακάκιος, συνάδελφος στην κοσμική ζωή, ο
οποίος τους συνόδευσε στην ανάβαση στην κορυφή του όρους Άθως 2.032 μέτρα.
Στη συνέχεια επισκέφτηκαν την σκήτη της Αγίας Άννας, τη Νέα Σκήτη και την Ιερά Μονή Φιλοθέου,
όπου διέμειναν κατά την παραμονή τους εκεί.
Παράλληλα είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν με τον Αυστριακό συνάδελφο VIEHBOCK ARMIN στον
οποίο δώρισαν ως αναμνηστικό το λάβαρο της Τοπικής Διοίκησης I.P.A. Μαγνησίας. Ο Αυστριακός
συνάδελφος τους προσκάλεσε να επισκεφτούν την πόλη Τουν της Αυστρίας, όπου εργάζεται.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ I.P.A. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Βόλος 4-6-2012.
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι:
1. Το νέο email της Τ.Δ. Μαγνησίας είναι το: ipavolos@yahoo.gr
2. Το site μας είναι: https://sites.google.com/site/ipavolos/home
3. Επίσης μπορείτε να μας δείτε και στο facebook: https://www.facebook.com/I.P.A.Volos
Ευχαριστούμε. ο Πρόεδρος Στ. ΚΑΡΚΑΛΗΣ

ο Γ. Γραμματέας Κων. ΠΑΓΩΝΗΣ
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INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Αγαπητοί συνάδελφοι, Φίλες και φίλοι.
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Τ.Δ. Μεσσηνίας επικοινωνώ
μαζί σας και θέλω να σας ευχαριστήσω για την τιμή που μας κάνατε να
συμμετάσχετε στις εργασίες και τις εκδηλώσεις του 28ου Πανελληνίου
Συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στην Καλαμάτα από 20 έως 24
Ιουνίου 2012. Η παρουσία σας στην πόλη μας και γενικά στο Νομό μας
ήταν μια μικρή οικονομική ανάσα για τον τουρισμό μας, αλλά κυρίως η
ευκαιρία να γνωρίσουν μερικά από τα αξιοθέατα του τόπου μας (Αρχαία
Μεσσήνη, Ανάκτορα Νέστωρα, Πύλος, Μεθώνη και Φοινικούντα), 250
περίπου άτομα από όλη την Ελλάδα καθώς και οι εκπρόσωποι από άλλες
8 Χώρες του Ευρώπης, (Κύπρος, Ιταλία, Σερβία, Βουλγαρία, Γερμανία,
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης
Ρουμανία, Κροατία και Τουρκία) που τίμησαν και αυτοί με την παρουσία
Πρόεδρος I.P.A. Μεσσηνίας
τους το Συνέδριο.
Οι τοπικοί φορείς του Νομού μας αλλά και οι απλοί άνθρωποι της Μεσσηνίας εκφράστηκαν με τα
καλύτερα λόγια για την επιτυχία της διοργάνωσης του 28ου Πανελληνίου Συνεδρίου γνωρίζοντας
παράλληλα τι είναι η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών και ποιοι οι σκοποί της. Πιστεύω από την πλευρά
μας ως Διοικητικό Συμβούλιο να κάναμε το καλύτερο , αλλά αυτό θα το κρίνετε εσείς .
Επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους τους εκπροσώπους των Τοπικών Διοικήσεων για το χρηματικό ποσό
που μας έδωσαν, το οποίο διαθέσαμε για φιλανθρωπικό σκοπό στα παιδικά χωριά SOS, παράρτημα
Καλαμάτας. Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Τμήματος για την
εμπιστοσύνη που μας έδειξε αναθέτοντάς μας την συνδιοργάνωση του 28ου Πανελληνίου Συνεδρίου
καθώς και για την οικονομική βοήθεια σε μέλος μας που τραυματίσθηκε εν ώρα καθήκοντος.
Τέλος ευχαριστώ τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τοπικής Διοίκησης Μεσσηνίας καθώς και
τον φίλο μου Σωτήρη Κασσίμο από την Τοπική Διοίκηση Αρκαδίας, για την βοήθεια που παρείχαν στην
επιτυχία της διοργάνωσης του 28ου Πανελληνίου Συνεδρίου.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος: ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ Μανόλης
Α΄ Αντιπρόεδρος: ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ Εμμανουήλ
Β΄ Αντιπρόεδρος: ΦΛΟΥΡΗ Ευτυχία
Γ΄ Αντιπρόεδρος: ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ Μαρία
Γεν. Γραμματέας: ΜΠΑΡΚΑΤΣΑΣ Κων/νος
Αναπλ. Γεν. Γραμματέας: ΑΛΕΓΚΑΚΗΣ Μανόλης
Ταμίας: ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Στυλιανός
Αναπλ. Ταμίας: ΘΕΟΔΩΣΑΚΗ Αριστέα
Υπεύθυνη Δημ. Σχέσεων: ΚΑΣΑΠΑΚΗ Όλγα

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: ΚΟΥΝΑΛΑΚΗΣ Ιωάννης
Μέλος: ΑΝΑΜΟΡΛΟΥ Χρήστος
Μέλος: ΤΣΟΥΚΑΛΗ Χριστίνα
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

International Police Association (I. P.A.)
Σύμβουλος Οικονομικού & Κοινωνικού Συμβουλίου Ο.Η.Ε.

Μη Κυβερνητική Οργάνωση
ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Αγίου Αρτεμίου 1 Τ.Κ. 716 01 Ν. Αλικαρνασσός
e-mail: mzax@otenet.gr
Τηλ:¨2810 274 147 Fax: 2810 274 062 Κιν: 6936 057 082

ΠΡΟΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΦΙΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Λ. Κατσώνη 18 - Τ.Κ. 142 32 Ν. Ιωνία
Κύριε Πρόεδρε.
Το Δ.Σ. της Τοπικής Διοίκησης Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών Ν. Ηρακλείου, θέλει δημόσια να
ευχαριστήσει τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Φίλων Αστυνομίας (E.C.F.PO) για την προσφορά ενός
ηλεκτρονικού υπολογιστή (LAPTOP), την οποία και αποδεχόμαστε.
Η προσφορά σας αυτή αναβαθμίζει την Τοπική μας Διοίκηση και ήταν όσο ποτέ αναγκαία για την
επικοινωνία μας αλλά και για τις ανάγκες της Ένωσης μας, που προετοιμάζεται για την 1η Συνδιάσκεψη
Γυναικών Αστυνομικών του Κόσμου, στο Ηράκλειο της Κρήτης.
Κύριε Πρόεδρε. Θα θέλαμε επίσης με την παρούσα ανακοίνωση να ευχαριστήσουμε θερμά την Γενική
Γραμματέα του Συνδέσμου σας, κ. Γιώτα ΛΟΥΡΙΔΑ, μία Κυρία που κοσμεί τον Σύνδεσμο σας και βρίσκεται
στο πλευρό της Ένωσης μας και γενικά κοντά στον Έλληνα Αστυνομικό. Ηράκλειο 08/06/2012
Για την Ι. Ρ. Α. Ηρακλείου
Ο Πρόεδρος - Μανόλης Ζαχαριουδάκης
Ο Γ. Γραμματέας - Κων/νος Μπαρκάτσας

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΥΧΕΣ

Δεκάδες φίλοι, επικοινώνησαν μαζί μας και μας έστειλαν τα συγχαρητήρια και τις ευχές τους για την νέα
αναβαθμισμένη ιστοσελίδα μας www.ipathessaloniki.gr . Μεταξύ των πιο ένθερμων συγχαρητηρίων
και ευχών, ήταν αυτές από τους φίλους μας, Πρόεδρο I.P.A. Σάμου κ. ΑΒΡΑΜΙΔΗ Γεώργιο, Πρόεδρο I.P.A.
Αργολίδας κ. ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗ Χρήστο, τον Δ/ντή της ηλεκτρονικής εφημερίδας «ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΦΩΣ»
Χανίων Κρήτης κ. ΚΑΚΑΝΟ Ιωάννη, τον Γενικό Γραμματέα του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος I.P.A. κ. ΠΑΠΑ
Βασίλειο, τον Πρόεδρο της Τ.Δ. Ορεστιάδος κ. ΛΥΤΡΑ Κων/νο και τον Παγκόσμιο Γενικό Γραμματέα I.P.A.
κ. ΚΑΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟ Γεώργιο. Τους ευχαριστούμε όλους θερμά.
Ο Υπεύθυνος της ιστοσελίδας ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας - Πρόεδρος I.P.A. Θεσσαλονίκης

MAGIC PARK ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών I.P.A. Νομού
Θεσσαλονίκης και ο Συνεταιρισμός Αστυνομικών
Θεσσαλονίκης, θα διανείμουν (από τα γραφεία
στην οδό Προμηθέως 1 - έναντι Δικαστηρίων)
στους συναδέλφους 10.000 εκπτωτικά κουπόνια
για το Magic Park Θεσσαλονίκης, αξίας 70.000 €.
Έκπτωση 50% στην τιμή εισόδου αντί 12 €,
με την προσκόμιση του κουπονιού 6 € και
1€ έκπτωση στο εστιατόριο.
Η διανομή ξεκίνησε την 26-06-2012.
Τα κουπόνια ισχύουν μέχρι 31-12-2012.
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

International Police Association (I. P.A.)
Σύμβουλος Οικονομικού & Κοινωνικού Συμβουλίου Ο.Η.Ε.

Μη Κυβερνητική Οργάνωση
ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Αγίου Αρτεμίου 1 Τ.Κ. 716 01 Ν. Αλικαρνασσός

e-mail: ipa_heraklion@hotmail.com - mzax@otenet.gr
Τηλ: 2810 274 147 Fax: 2810 274 062 Κιν: 6936 057 082

Απόστολος της Ελλάδας – Απόστολος των Εθνών
Η Τ.Δ. της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών Ν.
Ηρακλείου (Ι.Ρ.Α.), τιμώντας τον Απόστολο της
Ελλάδας – Απόστολο των Εθνών, Απόστολο
Παύλο, Προστάτη της Ένωσης μας, παρέθεσε
δείπνο στην ταβέρνα Αμβροσία, με επίσημους
προσκεκλημένους τους:
Ταξίαρχο κ. Εμμανουήλ Κοντοδιάκο, Αστυνομικό Δ/
ντή Ηρακλείου, Γενικό Γραμματέα της Παγκρήτιας
Ένωσης Αξιωματικών Αστυνομίας Περ. Κρήτης κ.
Μιχάλη Βισκαδούρο, Αστυν. Υποδ/ντή, Πρόεδρο
της Ένωσης Αστυν. Υπαλλήλων Ν. Ηρακλείου
κ. Θανάση Μπαλαμούτη, τον Αντιπρόεδρο κ.
Εμμανουήλ Καλαιτζάκη και τον Οργαν. Γραμματέα
κ. Γρηγόρη Τζαγκαράκη…..
την Παρασκευή 29/06/2012 και ώρα 21:00
Η συνάντηση είχε ως θέμα συζήτηση την
πρωτοβουλία της Τοπικής μας Διοίκησης, για την
διοργάνωση της πρώτης συνάντησης Γυναικών
Αστυνομικών του Κόσμου με θέμα:
«Η Γυναίκα Αστυνομικός απέναντι στο άδικο και
στα σκοτεινά μονοπάτια της διαφθοράς και του
trafficking»
Η συνάντηση επίσης θα ασχοληθεί με την Γυναίκα
Αστυνομικό ως εργαζόμενη, μητέρα, σύζυγο, θέμα
που ανέδειξαν τα παρευρισκόμενα μέλη του Δ.Σ.
της Τοπικής μας Διοίκησης κ. Μαρία Μαραγκάκη,
Αριστέα Θεοδωσάκη και Ελευθερία Στίνη.

Με την ευκαιρία του εορτασμού του Αποστόλου Παύλου,
Προστάτη της Ένωσης μας, ευχόμαστε υγεία και δύναμη
στις δύσκολες χειμερινές και καλοκαιρινές βάρδιες.
Για την Ι. Ρ. Α. Ηρακλείου
O Πρόεδρος – Μανόλης Ζαχαριουδάκης
Ο Γεν. Γραμματέας - Κων/νος Μπαρκάτσας
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ΗΜΕΡΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
Την 10/06/2012 και ώρα 10:30, στον Ιερό Ναό του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά στην Θεσσαλονίκη,
τελέστηκε δοξολογία και δέηση υπέρ των Αποστράτων Αστυνομικών. Παρέστησαν ο Γενικός
Επιθεωρητής Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδας Αντιστράτηγος Παπαδόπουλος Δημήτριος, ο Γενικός
Αστυνομικός
Διευθυντής
Θεσσαλονίκης
Υποστράτηγος κ. Κούκιος Τρύφων, ο Πρόεδρος
της I.P.A. Νομού Θεσσαλονίκης κ. Βασιλάκης Ηλίας,
ο Γ. Γραμματέας της I.P.A. Νομού Θεσσαλονίκης και
Ταμίας του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος I.P.A. και Γ.
Γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών ε.α.
Νομού
Θεσσαλονίκης
κ.
Γιαννακόπουλος
Βασίλειος, ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών εν
αποστρατεία Νομού Θεσσαλονίκης κ. Ζαχαράκης
Σωτήριος, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Αποστράτων
Αξιωματικών Αστυνομίας Νομού Θεσσαλονίκης
κ. Αντωνίου Παύλος, ο εκπρόσωπος της Ένωσης
Αξιωματικών Κεντρικής Μακεδονίας κ. Γεωργιάδης
Παύλος, οι εκπρόσωποι της Συνδικαλιστικής
Ένωσης Αστυνομικών Θεσσαλονίκης Σ.Ε.Α.Θ.
κ.κ. Δαγκλής Δημήτριος και Μπαλατσούκας
Ιωάννης, αντιπροσωπείες συναδέλφων από όλες τις Διευθύνσεις της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης
Θεσσαλονίκης, πολιτικοί υπάλληλοι και πλήθος απόστρατων συναδέλφων μας.
-Συγχαρητήρια ανήκουν στους υπευθύνους του Γραφείου Δημοσίων σχέσεων της Γεν. Αστυν. Δ/
νσης Θεσσαλονίκης, για τη όλη οργάνωση της εκδηλώσεως, η οποία - όπως πάντα - ήταν άψογη και
εντυπωσιακή.

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΑΜΟ
Στον Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος στο Βαθύ της
ΣΑΜΟΥ, την 10/06/2012 και ώρα 10:00, τελέστηκε
δοξολογία και δέηση υπέρ των Αποστράτων
Αστυνομικών.
Παρέστησαν
από
Πλευράς
Αστυνομικής
Διεύθυνσης Σάμου, μόνον!!! ο Αστυνομικός
Διευθυντής κ. ΛΑΓΟΣ Κωνσταντίνος και η
υπασπιστής κ. ΒΕΡΓΙΝΗ Νίκη η οποία και ανέγνωσε
την ημερήσια διαταγή και τον χαιρετισμό του
αρχηγού, ενώ απούσα ήταν όλη η ένστολη δύναμη
και οι αρχές του τόπου. Παρών ακόμη στην ημέρα
τιμής των Αποστράτων ήταν:
Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Αποστράτων
Αστυνομίας Νομού Σάμου
κ. ΣΑΚΕΡΛΗΣ Γεώργιος και η πλειοψηφία των Αποστράτων του Συνδέσμου.
O Πρόεδρος της Τ.Δ I.P.A. Νομού Σάμου κ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Γεώργιος και η πλειοψηφία των μελών της Τ.Δ
ΙΡΑ Σάμου. Συγχαρητήρια ανήκουν σε όλους όσους παραβρέθηκαν και τίμησαν την Ημέρα Τιμής των
Αποστράτων τόνισε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αποστράτων Αστυνομίας Νομού Σάμου κ. ΣΑΚΕΡΛΗΣ
Γεώργιος.
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ – ΤΟΠΙΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
Στήριξη σε οικογένειες Αστυνομικών.

Η οικογένεια της αστυνομίας στέκεται κοντά
στις οικογένειες των αστυνομικών, που χάθηκαν
για διάφορους λόγους. Η αλληλεγγύη είναι το
αυτονόητο και σκοπός είναι να στηρίζει η ΕΛΑΣ,
τις οικογένειες αυτές. Με αυτή τη σκέψη στις
13 Απριλίου 2012 Μεγάλη Παρασκευή και σε
βαρύ κλίμα, λόγω και του Θείου δράματος, η
Τοπική Διοίκηση Λάρισας της Διεθνούς Ένωσης
Αστυνομικών (IPA), σε σεμνή τελετή στην αίθουσα
του Μεγάρου της Αστυνομίας, πρόσφερε συμβολικό
ποσό σε τέσσερις οικογένειες αστυνομικών, που
έφυγαν από την ζωή, για διάφορους λόγους.
Όπως υπογράμμισε ο πρόεδρος της Ένωσης κ.
Χρήστος Τσιώρας, η προσφορά δεν αντισταθμίζει
την προσφορά των αστυνομικών, που έφυγαν.
Παρών ήταν και ο Αστυνομικός Δ/ντής Λάρισας,
ταξίαρχος κ. Συμεών Οφείδης, που σημείωσε ότι
τέτοιες εκδηλώσεις είναι δύσκολες από μόνες
τους και με την ευκαιρία των εορτών του Πάσχα,
ευχήθηκε δύναμη και κουράγιο. Ευχαριστίες
εκφράστηκαν και από μέρους των οικογενειών για
τη συμπαράσταση και τις καλές κουβέντες.
Στην εκδήλωση συμμετείχαν η Γραμματέας της
Τοπικής Διοίκησης κ. Μαρία Χαρετίδου και ο
εκπρόσωπος της Ένωσης στο ΤΕΑΕΤΔΕΑ κ. Κων/
νος Γιαννακός. Με την ευκαιρία, ο πρόεδρος της
Ένωσης κ. Χρήστος Τσιώρας ανέφερε στην «Ε» την
Όπως ακριβώς δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα
ύπαρξη του ταμείου, που είναι
της Λάρισας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» (14 - 4 - 12)
λογαριασμός αλληλεγγύης και βοηθάει τους
αστυνομικούς και τις οικογένειές τους, που αντιμετωπίζουν προβλήματα αναπηριών ή ακόμα και
θανάτου, με εφάπαξ βοήθημα 14.000 ευρώ στην οικογένεια. Πολλοί αστυνομικοί δεν το γνωρίζουν ή
αδιαφορούν για το ταμείο και τις ωφέλειες που παρέχει, στηρίζοντας τον αστυνομικό και συνάνθρωπο.

Παράξενα, Περίεργα κι όμως αληθινά

1.Κάθε ρήγας στην τράπουλα αναπαριστά έναν μεγάλο βασιλιά της ιστορίας: ο ρήγας μπαστούνι τον Δαυίδ, ο ρήγας σπαθί
τον Μέγα Αλέξανδρο, ο ρήγας κούπα τον Καρλομάγνο και ο ρήγας καρό τον Ιούλιο Καίσαρα.
2.Οι οδοντίατροι συνιστούν οι οδοντόβουρτσες να βρίσκονται 2 μέτρα μακριά από την λεκάνη της τουαλέτας για να
αποφεύγεται η μετάδοση σωματιδίων μέσω του αέρα κάθε φορά που τραβιέται το καζανάκι.
3.Ορισμένα λιοντάρια ζευγαρώνουν πάνω από 50 φορές την ημέρα.
4.Οι πεταλούδες έχουν την αίσθηση της γεύσης στα πόδια τους.
5.Ο πιο δυνατός μυς του ανθρώπινου σώματος είναι η γλώσσα.
6.Ο αστερίας δεν έχει εγκέφαλο.
7.Τα μαργαριτάρια λιώνουν στο ξύδι.
8.Τα σαλιγκάρια μπορούν να κοιμούνται για 3 χρόνια χωρίς να τρώνε καθόλου.
9.Ο Τσάρλι Τσάπλιν (ο αυθεντικός) βγήκε τρίτος σε έναν διαγωνισμό σωσιών του Τσάρλι Τσάπλιν.
10.Κάθε μέρα είναι κατά 55 δισεκατομμυριοστά του δευτερολέπτου μεγαλύτερη από την προηγούμενη μέρα.
11.Η Αφροδίτη είναι ο μόνος πλανήτης στο ηλιακό σύστημα που περιστρέφεται κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού.
12.Οι πατημασιές των αστροναυτών στη Σελήνη μπορούν να παραμείνουν αναλλοίωτες για πάνω από 10 εκατομμύρια
χρόνια, αφού η Σελήνη δεν έχει ατμόσφαιρα.
13.Οι γαιοσκώληκες έχουν πέντε καρδιές.
14.Τα δακτυλικά αποτυπώματα των Κοάλα και των ανθρώπων είναι πανομοιότυπα.
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ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
1. Από 11 έως 13-05-2012 αντιπροσωπευτικές ομάδες
Ποδοσφαίρου – Καλαθοσφαίρισης της Αθλητικής
Ένωσης Αστυνομικών Β. Ελλάδος πραγματοποίησαν
Διεθνείς φιλικές αναμετρήσεις ποδοσφαίρου και
καλαθοσφαίρισης με αντίστοιχες ομάδες Αστυνομίας
της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ της Τουρκίας στα πλαίσια
εθιμοτυπικής επίσκεψης στην ανωτέρω πόλη της
γείτονας χώρας με σκοπό τη σύσφιξη σχέσεων των
Αστυνομικών των δύο χωρών. Οι συνθέσεις των
ομάδων της Α.Ε.Α./Π.Β.Ε.: Ποδόσφαιρο: (προπονητής
ΔΟΥΒΑΛΗΣ Γ.) – ΜΑΚΡΗΣ, ΖΑΧΑΡΗΣ, ΑΓΓΟΣ, ΔΟΥΒΑΛΗΣ,
ΓΙΑΝΤΣΙΟΣ,
ΑΒΡΑΜΑΚΗΣ,
ΓΚΙΩΝΗΣ,
ΚΟΥΣΗΣ,
ΔΑΛΙΑΝΗΣ, ΚΑΖΑΣ, ΠΑΥΛΙΔΗΣ, ΤΣΑΙΡΙΔΗΣ, ΝΤΕΛΛΗΣ,
ΤΑΣΟΥΛΑΣ, ΠΑΝΤΙΚΙΔΗΣ, ΚΟΥΡΑΣ, ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.
Καλαθοσφαίριση: (προπονητής ΔΕΛΙΤΖΑΚΗΣ) –
ΔΟΥΒΑΛΗΣ, ΒΕΡΡΑΣ, ΠΑΠΑΙΔΗΣ, ΓΚΡΕΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ,
ΖΑΧΑΡΗΣ,
ΘΕΟΤΟΚΗΣ,
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,
ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ και διαιτήτευσε ο ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ
Χρήστος. Στις αναμετρήσεις παρέστησαν εκπρόσωποι
του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στη Κων/πολη και
πολιτειακοί και Αστυνομικοί εκπρόσωποι της γείτονας
χώρας.
2. Με επιτυχία διεξήχθη στη Πρώτη Σερρών και
Ροδολίβος Σερρών από 22 έως 24-05-2012 η ημιτελική και
τελική φάση του 12-ου πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου
Αστυνομικών Διευθύνσεων Χώρας που διοργάνωσε
η Α.Ε.Α./Π.Β.Ε. στο οποίο συμμετείχαν από την αρχή
της χρονιάς 15 Διευθύνσεις. Νικήτρια πρωταθλήματος
αναδείχθηκε η ομάδα της Α.Δ. Θεσπρωτίας
επικρατώντας στον τελικό που έγινε στο Δ.Α.Κ. Πρώτης
Σερρών, της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης με
σκορ 2-1 στην παράταση. Οι συνθέσεις. ΑΔ Θεσπρωτίας:
(προπονητής ΧΑΤΖΑΛΗΣ Κ. – ΜΠΕΣΗΣ Ζ.) – ΧΑΪΔΟΣ
Γ., ΝΙΚΟΛΙΤΣΗΣ Κ., ΝΤΟΥΜΑΣ Δ., ΠΑΥΛΟΥ Ζ., ΤΣΩΤΟΣ
ΑΠ., ΖΗΚΟΣ ΑΠ., ΜΠΑΛΛΑΣ ΑΛ., ΚΑΖΑΚΟΣ Κ., ΤΣΑΓΚΑΣ
ΗΛ., ΠΑΠΠΑΣ Κ., ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝ., (50΄ΤΣΟΥΜΕΛΗΣ)
(61 ΚΕΓΚΟΣ) (70 ΤΡΙΑΝΤΗΣ) (81 ΧΑΤΖΑΛΗΣ Κ.). Δ/νση
Τροχαίας Θεσ/νίκης: (προπονητής ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ
ΗΛ.) – ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ Α., ΖΙΚΟΣ Γ., (60 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ Χ.),
ΓΚΑΜΟΥΡΑΣ Α., ΚΟΥΣΗΣ ΣΤ., ΣΑΠΑΝΗΣ ΧΡ., ΚΙΧΙΔΗΣ
ΣΤ., (60΄ΚΟΥΤΣΙΔΗΣ ΠΛ.) ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΣΤ., (65΄ΝΤΑΚΗΣ
Ν.) ΠΕΖΗΣ Σ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Σ. (70΄ΤΟΥΛΚΕΡΙΔΗΣ Χ.) ΤΕΛΙΑΔΗΣ. Στον τελικό
παρέστησαν εκπρόσωποι Πολιτικών, Αστυνομικών,
Στρατιωτικών αρχών, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του
Νομού, συνάδελφοι και πλήθος κόσμου. Στο ημίχρονο
του τελικού βραβεύτηκαν βετεράνοι αθλητέςπροπονητές και χόρεψε ο Πολιτιστικός Σύλλογος του
Δήμου Αμφίπολης τοπικούς παραδοσιακούς χορούς.
Την απονομή στην πρωταθλήτρια ομάδα έκανε ο
Ταξίαρχος κ. ΜΑΡΑΠΙΔΗΣ Παρασκευάς της Γ.Α.Δ.
Θεσσαλονίκης.
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Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα

3. Με επιτυχία διεξήχθησαν στις Σέρρες από 30-05 έως
03-06-2012 το 8ο τουρνουά Καλαθοσφαίρισης και το 3ο
τουρνουά Πετοσφαίρισης Αστυνομικών Διευθύνσεων
χώρας που διοργάνωσε η Α.Ε.Α./Π.Β.Ε. στο οποίο
συμμετείχαν από την αρχή της χρονιάς 14 Διευθύνσεις.
Νικήτρια του τουρνουά Καλαθοσφαίρισης αναδείχθηκε
η ομάδα της Α.Ε.Α./Π.Β.Ε επικρατώντας στο τελικό που
έγινε στο Δ.Α.Κ. Σερρών της Δ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης με σκορ
70-66. Διαιτητές του τελικού ήταν οι: ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ
Χ., ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Π., και γραμματεία οι ΚΑΡΑΚΟΝΤΙΝΟΣ
Σ., ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Π., ΖΕΙΜΠΕΚΙΕΡΗΣ Α., ΚΙΑΠΙΔΗΣ
Ν., ΚΟΛΙΑΣ Γ., ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ Β., ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ Ι. Οι
συνθέσεις. Α.Ε.Α./Π.Β.Ε.: (προπονητής ΔΕΛΙΤΖΑΚΗΣ Γ.) –
ΔΕΚΟΥΛΑΚΟΣ, ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ, ΜΙΣΙΡΛΟΓΛΟΥ, ΤΣΙΑΤΣΙΟΣ,
ΚΟΥΡΟΥΤΖΙΔΗΣ, ΖΑΧΑΡΙΟΓΛΟΥ Β., ΚΟΥΡΓΙΑΝΙΔΗΣ
Κ., ΜΠΑΚΙΡΤΖΙΔΗΣ Π., ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ ΣΤ., ΠΑΛΙΟΚΑΣ Δ.,
ΠΟΥΛΙΑΚΗΣ Δ., ΤΣΑΒΛΙΔΗΣ ΑΝ., Δ.Α.Ε.Θεσσαλονίκης:
(προπονητής
ΔΟΥΒΑΛΗΣ
Γ.)
ΤΟΥΒΕΝΤΖΙΔΗΣ,
ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ, ΝΤΟΥΡΟΣ, ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ,
ΛΟΥΛΟΥΔΙΑΔΗΣ,
ΣΤΕΡΓΙΟΥ,
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ,
ΑΣΑΡΒΕΛΗΣ, ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΕΛΟΓΛΟΥ, ΖΙΟΓΑΣ,
ΜΟΑΒΙΝΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ, ΤΣΑΪΡΙΔΗΣ.
Νικήτρια του τουρνουά πετοσφαίρισης αναδείχθηκε
η ομάδα της Α.Ε.Α./Π.Β.Ε. επικρατώντας στον τελικό
που έγινε στο Δ.Α.Κ. Σερρών, της Α.Δ. Σερρών με
σκορ 3-1 σετ. Διαιτητής τελικού ο ΣΤΥΑΡΙΑΝΙΔΗΣ
Θεόφιλος. Η σύνθεση της Α.Ε.Α/Π.Β.Ε.: (προπονητής
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ) ΒΑΓΓΕΛΗΣ, ΝΤΕΛΛΗΣ, ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ,
ΤΕΜΕΛΟΥΔΗΣ, ΜΑΥΡΙΔΗΣ, ΚΙΟΣΣΕΣ, ΣΙΠΗΤΑΝΟΣ,
ΞΑΝΘΙΑΚΟΣ, ΒΑΡΒΕΡΗΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ, ΜΟΚΑΛΗΣ.
Η σύνθεση της Α.Δ. Σερρών: ΚΑΤΟΣ, ΚΑΡΑΓΙΟΖΗΣ,
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ, ΚΑΝΑΡΑΚΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΙΔΗΣ, ΚΑΠΗΣ,
ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ,
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ,
ΚΑΠΡΙΝΙΩΤΗΣ.
Στους τελικούς παρέστησαν εκπρόσωποι Πολιτικών,
Αστυνομικών, Στρατιωτικών αρχών, εκπρόσωποι της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Νομού, συνάδελφοι και
πλήθος κόσμου. Στο ημίχρονο του τελικού βραβεύτηκαν
βετεράνοι αθλητές-προπονητές και χόρεψε ο
Πολιτιστικός Σύλλογος των Αποστράτων Αστυνομικών
Ν. Σερρών τοπικούς παραδοσιακούς χορούς.
4. Από 28 έως 30-06-2012 αντιπροσωπευτικές ομάδες
Ποδοσφαίρου – Καλαθοσφαίρισης της Αθλητικής
Ένωσης Αστυνομικών Β. Ελλάδος πραγματοποίησαν
Διεθνείς φιλικές αναμετρήσεις ποδοσφαίρου και
καλαθοσφαίρισης με αντίστοιχες ομάδες Αστυνομίας
της Αυλώνας-Αγίων Σαράντα και Χειμμάρας Αλβανίας
στα πλαίσια εθυμοτυπικής επίσκεψης στις ανωτέρω
πόλεις της γείτονας χώρας με σκοπό την σύσφιξη
σχέσεων των Αστυνομικών των δύο χωρών. Οι
συνθέσεις των ομάδων της Α.Ε.Α./Π.Β.Ε.: Ποδόσφαιρο:
(προπονητής ΓΙΑΝΤΣΙΟΣ, ΖΙΚΟΣ) – ΚΑΡΑΤΣΙΩΛΗΣ, ΖΙΚΟΣ,
ΓΙΑΝΤΣΙΟΣ, ΚΕΛΕΚΙΔΗΣ, ΓΚΙΩΝΗΣ, ΚΟΥΡΑΣ, ΑΓΓΟΣ,
ΠΑΥΛΟΣ, ΤΑΣΟΥΛΑΣ, ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ, ΜΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ,
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ.
Καλαθοσφαίρισης:
(προπονητής
ΔΕΛΙΤΖΑΚΗΣ)
ΚΑΡΑΤΣΙΩΛΗΣ,
ΔΕΛΙΤΖΑΚΗΣ,
ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ,
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ,
ΓΚΙΩΝΗΣ,
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ και διαιτήτευσε ο ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ
Χρήστος. Στια αναμετρήσεις παρέστησαν πολιτειακοί
και Αστυνομικοί εκπρόσωποι της γείτονας χώρας.
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Αθάνατη Χωροφυλάκα....!!!!
Το παρακάτω κείμενο είναι ένα ντοκουμέντο.
Πρόκειται για την αστυνομική διαταγή που
εξέδωσε ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος
Ματαράγκας Καρδίτσας, στις 8 Δεκεμβρίου
1907 και είναι αποκαλυπτική για τα ήθη της
επαρχίας εκείνης της εποχής. Μας το έστειλε
από την Λάρισα, ο καλός συνάδελφος και φίλος
ο Σωτήρης Μουντζούρης. Απολαύστε το:

Αστυνομική Διαταγή 8 Δεκ. 1907

Προς απάσας τας αρχάς που διοικούν το χωρίον Ματαράγκα Καρδίτσης:
Δήμαρχο, ιερέα του χωριού, Δάσκαλο και άπαντας τους προύχοντας του χωρίου.
Ήρθα εις Ματαράγκαν κατόπιν διαταγής του διοικητού μου μετά ενός χωροφύλακος προς επιβολήν της τάξεως,
από άκρου εις άκρον του χωρίου, άνευ χρονοτριβής και άμεσα.
Διότι προχθές στο σιργιάνη μετά την Θίαν και Ιεράν Λιτουργίαν εν τω ναό όταν έπεζαν τα κλαρίνα και τα
όργανα ο Κώστας (ας μην αναφέρο το ονομά του) χόρεβε σινέχεια μπροστά .... χορίς να αφίνη και τους άλους να
χορέψουν μπροστά με κατά συνέπια παραξιγιθήκατε και πλακoθίκατε στο ξίλο με τα παλούκια και τα μαχέρια
με αποτέλεσμα και κατά σινέπια να τραβματιστούν πολλοί άνθροποι. Πάραφτα να εφαρμόσετε απάσας τα εξίς
διαταγάς μου:
1) Αν ξανασιμβή τιάφτη πράξης εν τω χωρίο να γνορίζετε ότι θα σας συλλάβω και άνεφ χρονοτριβής αμέσος
θα σας κλείσο στη φυλακή. Όταν πέζουν τα κλαρίνα και τα μουσικά όργανα στο σιργιάνη στο πανιγίρη και στο
γάμο πρέπη να χορέβουν μπροστά άπαντες που επιθιμούν να χορέψουν και όχι μόνο ο ίδιος άνθροπος. Αφτό
είνε γαηδουριά.
2) Μου αναφέρθικε ότι ο γάηδαρος του χαντζόπουλου τον Σεπτέμβριο μπίκε στο καλαμπόκι του Βάϊου (ας
μην αναγράψο το επίθετο) και ο Βάϊος εκνεβρίστικε και κάρφοσε τον γάηδαρο με την αξάλη στο ένα καπούλι.
Καταλαβένετε ο γάηδαρος δέν είναι όνος αλά ο Βάϊος. Άνεφ πολόν σκέψεον καταλαβένη κανής ότι το κεφάλη
δεν έχει μιαλό αλά κολοκιθόσπορο. Απαγορεύετε να ξαναγίνη εκ νέου τέτιο απαράδεκτο ή παρόμιο πράγμα.
3) Πίγα στο μαγαζή για καφέ και από έξο βρομούσε κατρουλιό. Απαγορεύετε νά κατουράτε έξω στον τίχο του
μαγαζιού.
4) Απαγορεύετε το βρισίδιν το φονασκίν και εντός του καφενίου το ανεμίζιν διότι είναι χιμόνας και εσθάνετέ τις
αποφορά από τι βρόμα. Όστις επιθιμή να ανεμιστή να εξέρχετε έξοθεν του καφενίου.
5) Ίδα πολλές γυνέκες να πιάνουν τη σιγκούνα μετά του υποκαμίσου να το τραβούν πρό το έμπροσθεν να
ανίγουν τα πόδια και να ουρούν ορθίος. Το τιούτον είναι απαράδεκτο και πρέπη άνεφ χρονοτριβίς να τις
βρακόσετε άπαξ και διαπαντός.
6) Όταν λίαν προίαν πάτε τα γελάδια στο γελαδάρη και γιρίζοντας πρέπη ανιπερθέτος να μαζέβετε τις βονιές
των ζώον από το δρόμο, το ίδιο να κάνετε και το βράδη διότι δεν έχη που να πατίση όστις βαδίζη εις τας οδούς
του χωρίου. Και εκτός του τιούτου σας χριάζοντε αι βονιές να ζεστένεστε στο μπουχαρί το χιμόνα με τα κρία.
7) Σε κάθε πανιγίρι αποκριές πάσχα και γάμους που βαδίζη καλοντιμένος ο κόσμος πάι στην Εκλισία και μετά
χορέβη στα σιργιάνια και στους γάμους πρέπη άπαντα τα σκυλιά να είναι δεμένα διά χονδρόν αλισίδεον και
σχινίον προς αποφιγίν ατιχιμάτων εκ τον σκιλοδακομάτων.
8) Να μιν πίνετε πολί ινοπνεμβατόδη ποτά τσίπουρα και ίνους και μετά ξερνοβολάτε και κάνετε χαζαμάρες.
9) Να τιρίσετε άνεφ αντιρίσεος και χρονοτριβής την άνοθεν τάφτην διαταγήν μου άνθροπη σκύλη και γινέκες
διότι όπιος συληφθή παραβάτις θα τον σιλάβο θα τον κλίσο στο σχολίο και αλίμονό του θα τον ταράξο και θα
τον μαβρίσο στο ξίλο.
Να με σιγχορίτε αν έκανα κάπιο σιντακτικό λάθος καθότι τελίοσα και εγώ την Τρίτη του Δημοτικού σχολίου
διότι δεν με έστιλε ο πατέρας μου από το χωρίον εις τιν Λάρισσαν για να μάθο περισσότερα γράματα. Σαν
γκαραγκούνις που είμε και εγό καταλαβένετε άπαντες τας γραφάς μου τας οπίας θέλετε δεν θέλετε να τας
τιρίσετε ανιπερθέτος.
Εν Ματαράγκα τη 8η Δεκεμβρίου 1907
Ο διοικητής του χωρίου
Νικόλαος Παπακωνσταντίνου
Υπονοματάρχης
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
EUROPEAN COMMUNITY FORUMS FOR THE POLICE
Ελληνικό Εθνικό Τμήμα

Ιδρύθηκε το 2003. Αποτελεί συνένωση του παλαιότερου συλλόγου ΟΜΙΛΟΥ ΦΙΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ με
νέα μέλη και κινήσεις πολιτών από όλη την Ελλάδα στα πλαίσια των κανόνων που ορίζει ο E.C. F. PO. για Εθνικά
Τμήματα. Μέρος της σημαντικής προσφοράς του είναι η δωρεά κτηρίου στο Β' Αστυνομικό Τμήμα Νέας Ιωνίας
Αττικής, η δωρεά κτηριακών εγκαταστάσεων των παιδικών κατασκηνώσεων της Ελληνικής Αστυνομίας στον Άγιο
Ανδρέα Αττικής, η παροχή υλικοτεχνικής υποδομής σε Αστυνομικές υπηρεσίες, διευθύνσεις και τμήματα σε τακτική
βάση- στο βαθμό που αυτή δεν καλύπτεται από το κράτος- η βοήθεια αστυνομικών, μετά από κάποιο ατύχημα,
αλλά και η στήριξη της αστυνομικής οικογένειας, μέσα στα εκάστοτε πλαίσια των δυνατοτήτων του. Άλλωστε είναι
ο μόνος Σύνδεσμος στη χώρα που έχει καταστατικά και το Μητρώο Αστυνομικών Οικογενειών όπως και πολλά
ενεργά μέλη που ανήκουν στην ευρύτερη Αστυνομική οικογένεια. Το Ελληνικό Εθνικό Τμήμα ενδιαφέρεται για τον
Ευρωπαίο αστυνομικό, είτε ζει και εργάζεται στην Ελλάδα είτε σε οποιοδήποτε μέρος της Ευρώπης. Για τις συνθήκες
εργασίας του, για τη βελτίωση της καθημερινής εκπαίδευσής του σε όλα τα επίπεδα. Ενδιαφέρεται και πιέζει με
κάθε τρόπο για τον εκσυγχρονισμό της Αστυνομίας, ώστε να γίνει όσο το δυνατόν λειτουργικότερη και χρήσιμη
στον πολίτη. Να λειτουργεί υποστηρικτικά στις ανάγκες του και όχι εχθρικά, μέσα από τις εντολές της εκάστοτε
εξουσίας ή την ελλιπή εκπαίδευση. Παράλληλα παρακολουθεί εντάσεις που κατά διαστήματα δημιουργούνται
μεταξύ αστυνομικών και πολιτών προσπαθώντας μέσα από τον δημόσιο διάλογο ενός φόρουμ, όπου συμμετέχουν
αστυνομικοί και πολίτες, να δοθούν ικανοποιητικές απαντήσεις και να αποδοθούν ευθύνες εκεί που ανήκουν. Μέσα
στα πλαίσια λειτουργίας της είναι η συνεργασία με φορείς που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με την Αστυνομία, τη
Διεθνή Ένωση Αστυνομικών, την Ε.Ε., Υπουργεία, Μεταναστευτικές οργανώσεις, οργανώσεις για την προστασία
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κλπ. Θεωρεί σημαντική την ανάπτυξη του αθλητικού ιδεώδους τόσο στα μέλη του,
όσο και στην τοπική κοινωνία. Έχει βραβεύσει Έλληνες Ολυμπιονίκες, με πρωτοβουλία μελών της ίδρυσε Αθλητικό
Σκοπευτικό Σύλλογο, οργάνωσε την 1η Έκθεση Πολεμικών Τεχνών & Μαχητικών Σπορ Ελλάδας – Κύπρου, υπό την
Αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και κατά διαστήματα με έγκυρους εκπαιδευτές οργανώνει σεμινάρια
αυτοάμυνας ανοικτά για μέλη και μη. Στο χώρο της ενημέρωσης έχει κυκλοφορήσει δύο ειδικές εκδόσεις με
θέματα αστυνομικά, εγκληματικότητας, νέων τεχνολογιών, ασφάλειας, εναλλακτικών δράσεων, αθλητισμού, κλπ.
(NATIONAL E.C. F. PO. GREECE).Στον σχεδιασμό του είναι η δημιουργία Παραρτημάτων E. C. F. PO. σε κάθε νομό της
Ελλάδας. Ήδη λειτουργεί το πρώτο Παράρτημα στο Νομό Φθιώτιδας από το 2011. Στις αρχές του 2012 ιδρύθηκε με την ουσιαστική στήριξή του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος - το Κυπριακό Εθνικό Τμήμα E.C.F.PO. με σημαντικές
προσωπικότητες της Κυπριακής κοινωνίας.

Γραφεία: Λ. Κατσώνη, Τ.Κ. 142 32 Περισσός,
Νέα Ιωνία Αττικής
Τηλ.: 210 2797250
E-mail: ecfpogr@gmail.com
www.ecfpo.gr www.ecfpo.gr/forum

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:
Πρόεδρος: Ιωάννης Βέλλης,
Αντιπρόεδρος: Αναστάσιος Μεσσήνης,
Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Φύκιρης
Γεν. Γραμματέας: Παναγιώτα Λουρίδα
Γεν. Έφορος: Κων/νος Βελιανίτης
Ειδ. Γραμματέας: Σπυρίδων Κουνίδης
Υπ. Δημοσίων Σχέσεων: Λεόντιος Πετμεζάς
Ταμίας: Ιορδάνης Καρακυριακόπουλος
Αν. Ταμίας: Χρήστος Τσιαντής
Αν. Υπ. Δημοσίων Σχέσεων: Βασίλειος Λαμπρινός
Υπ. Τεχνικών Θεμάτων: Λεωνίδας Χριστόπουλος
Υπ. Επαρχιακού: Κων/νος Λάμπρου
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Από την ομιλία του Ιαβέρη
στην Ερμούπολη Σύρου:
1) Ξέρετε με πόσα χιλιόμετρα έπεσε πάνω στην κολώνα της
μπασκέτας ο μπασκετμπολίστας Μπόμπαν Γιάνκοβιτς; Ε; Με τέσσερα
(4) χιλιόμετρα την ώρα.
Και έμεινε ανάπηρος, παραπληγικός. Οταν λοιπόν το παιδί σας
στέκεται λυμένο και όρθιο ανάμεσα στα δύο μπροστινά καθίσματα
και φρενάρετε ή τρακάρετε με περισσότερα από 4 χ.α.ω., ξέρετε
τί είναι πιθανό να γίνει; Και πόσο συχνά πάτε με 4 χ.α..ω.; Και πόσο
συχνά ο απέναντί σας πάει επίσης με 4 χ.α.ω.;
Για την αντιγραφή των
2) Οταν ένα ΙΧ κινείται με 50 χ.α.ω. και τρακάρει σε σταθερό σημείο
κειμένων: ΛΑΜΠΑΔΑΣ
(κολώνα) ξέρετε με πόση δύναμη θα σκάσει ο επιβάτης που δε
Γεώργιος – Αντιπρόεδρος
φοράει ζώνη στο ταμπλώ; Με δύναμη 3 τόνων. Μπορείτε εσείς να
I.P.A. Θεσσαλονίκης
σηκώσετε 3 τόνους; Ο Πύρρος Δήμας σηκώνει κάπου 240 κιλά...
Είμαστε λοιπόν τόσο ηλίθιοι; Ναι είμαστε. Αλλά αν ρωτήσεις γύρω σου, όλοι πιστεύουν ότι ξέρουν να
"οδηγάνε".. Ρε δεν πάμε στο διάολο, λέω εγώ .
3) Όταν οι πίσω επιβάτες δε φοράνε ζώνη ασφαλείας (αλήθεια πόσοι από τους πίσω επιβάτες φοράνε
ζώνη; ξέρετε με πόση δύναμη θα σκάσουν πάνω στους μπροστινούς; Τα ίδια, με 3 τόνους. Ε, λοιπόν τί
νόημα έχει να φοράει ο μπροστινός επιβάτης ζώνη ασφαλείας, άμα δε φοράει ο πίσω;
4) Οταν η μαμά κρατάει το αγγελούδι της στην αγκαλιά, καθισμένη στο μπροστινό κάθισμα, ξέρετε με
πόση δύναμη θα το συνθλίψει πάνω στο ταμπλώ, αν γίνει ατύχημα με μόλις 50 χ.α.ω.; Ε, τώρα πια ξέρετε.
Με 3 τόνους. Θα βάζατε το παιδί σας να το συνθλίψει ένα φορτηγό 3 τόνων; Οχι; Ε, γιατί το κρατάτε στην
αγκαλιά; Και μή μου πείτε ότι θα το συγκρατήσετε..
5) Λέει ο Ελληνας που τα ξέρει... όλα: "Αμα δε φοράω κράνος, βλέπω καλύτερα και στο κάτω κάτω μόνο
τον εαυτό μου βλάπτω". Αλήθεια; Κλαμένος και μυξωμένος, πέρα από αηδία είσαι και σκέτη τύφλα.
Την τύφλα σου δε βλέπεις. Αλλά ας το δούμε και αλλιώς. Αν πηγαίνεις με 80 χ.α.ω και φας τη μέλισσα
στη μούρη, δεν είναι πιθανό να προκαλέσεις ατύχημα; Και ποιός θα φταίει τότε; Βλέπεις λοιπόν που το
κράνος δεν είναι μόνο "δική σου υπόθεση";
6) Εχετε δει κάποιους πιτσιρικάδες με φτιαγμένα παπιά που έχουν (για μόδα; δεν ξέρω) ημιφορεμένο
το κράνος, δηλ. το ακουμπάνε μέχρι το μέτωπο, κάπως σαν την περικεφαλαία του Περικλή; Θα το έχετε
δει, δε μπορεί. Το ξέρετε ότι είναι χειρότερο από το να μή φοράνε καθόλου κράνος; Κι αυτό γιατί το
ακουμπισμένο σαν περικεφαλαία κράνος σε πιθανή πτώση μπορεί να τραυματίσει τον αυχένα και να
είναι αυτό η αιτία που θα αφήσει τον αναβάτη ανάπηρο. Το ίδιο ισχύει και για αυτόν που φοράει μεν το
κράνος του αλλά το έχει λυμένο. Αμα είσαι λοιπόν τόσο ανόητος και έχεις το κράνος για περικεφαλαία
ή το έχεις λυμένο, καλύτερα χωρίς κράνος, τόνισε ο Ιαβέρης.
7) Ξέρετε ότι πολλοί γονείς προσπαθούν οι ίδιοι (εν αγνοία τους βέβαια) να στείλουν τα παιδιά τους
στον τάφο; Δείτε πώς. Πραγματικό γεγονός σε ελληνικό νησί. Ο γιός συλλαμβάνεται μέσα στη νύχτα με
μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού, χωρίς κράνος και χωρίς δίπλωμα από την αστυνομία. Οι αστυνομικοί
παίρνουν μέσα στη νύχτα τηλέφωνο στο σπίτι του νεαρού και ειδοποιούν τους γονείς του. Το επόμενο
πρωί πέφτουν από τον πατέρα τηλεφωνιές σε "παράγοντες" Tου τόπου και η κλήση σβήνεται και το θέμα
είναι "λήξαν".
Είναι όμως; Σε λίγο καιρό ο νεαρός σκοτώνεται με τη μηχανή χωρίς να φοράει κράνος. Τί
έκανε ο πατέρας; Εδωσε το χείριστο παράδειγμα στο γιό του. Με τη στάση του τού είπε:
"Δεν είναι κακό να οδηγούμε ενάντια στον ΚΟΚ, αρκεί να είμαστε σε θέση να μην τρώμε πρόστιμο και
ποινές". Οταν ο πατέρας επιδεικνύει τη ... δύναμή του σβήνοντας την κλήση του γιού που οδηγεί χωρίς
δίπλωμα,του "δείχνει" με ποιόν τρόπο πρέπει να πορεύεται στη ζωή. Γλύφοντας, παρακαλώντας και
κοροϊδεύοντας τον ίδιο σου τον εαυτό και τους άλλους. Η παιδεία, επέμεινε ο Ιαβέρης, αποκτάται μέσα
από το σπίτι. Το παράδειγμα των γονιών είναι το πιο ισχυρό παράδειγμα. Αλλά οι περισσότεροι γονείς
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Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα

είναι οι ίδιοι κάκιστα παραδείγματα.
8) Τί είναι για την ελληνική πολιτεία πιο κακό; Το να αποπειραθείς να κλέψεις λεφτά από μία τράπεζα ή
το να αποπειραθείς να δολοφονήσεις κάποιον;
Ε, λοιπόν πιο κακό είναι το πρώτο. Δείτε γιατί: -Άμα σε πιάσουν να κλέβεις μια τράπεζα, θα πας
κατηγορούμενος στα ποινικά δικαστήρια. –Άμα περάσεις με κόκκινο (άρα στην ουσία άμα αποπειραθείς
να σκοτώσεις κάποιον άλλο που περνάει με πράσινο) πληρώνεις πρόστιμο 700 ευρώ. Κι άμα "τα έχεις τα
φράγκα" και πληρώσεις μέσα σε 10 μέρες, σου κάνουν ΕΚΠΤΩΣΗ 50% και πληρώνεις 350 ευρώ.
Αμα πας να κλέψεις λοιπόν, πας φυλακή. Άμα πας να σκοτώσεις, πληρώνεις και με έκπτωση. Μή γελάτε,
εμάς αφορούν αυτά.
9) Αλλά η ελληνική πολιτεία έχει μακρά θητεία στην υποκρισία. Τη μέρα που ψηφιζόταν ο νέος ΚΟΚ,
ένα κανάλι την είχε στήσει στην είσοδο του γκαράζ της Βουλής. Σχεδόν κανένας βουλευτής δε φορούσε
ζώνη..... Και πήγαιναν να ψηφίζουν για να πάει το πρόστιμο για τη ζώνη στα 350 ευρώ! Με έκπτωση 50%,
αν πληρώσεις σε 10 μέρες, βεβαίως....
10) Να πάμε και στην Ελληνική Αστυνομία; Πόσες φορές έχετε δει αστυνομικό να φοράει ζώνη ασφαλείας
στο περιπολικό; Μάλλον ποτέ ή σπάνια. Δηλ. αυτός που σου δίνει πρόστιμο για μη χρήση ζώνης είναι ο
ίδιος παράνομος. Τί να λέμε τώρα;
11) Ας δούμε όμως και το θέμα της συνήθειας. Κάθε μέρα σκοτώνονται περίπου 3 άνθρωποι από τροχαίο.
Πλήρης απάθεια. Το θεωρούμε σαν κάτι φυσικό. Όταν όμως σκοτώθηκαν 21 παιδιά στα Τέμπη, όλοι
μιλούσαν για "εθνική τραγωδία". Μα αφού σε 7 μέρες θα έχουμε πάλι συμπληρώσει άλλους 21 νεκρούς
σε τροχαία! Κάθε εβδομάδα 21 άνθρωποι (νέοι ως επί το πλείστον) σκοτώνονται στους δρόμους. Αλλά
είπαμε, το έχουμε ΣΥΝΗΘΙΣΕΙ.
Μόνο άμα είναι μαζεμένοι σε ένα τροχαίο 21 νεκροί ιδρώνει λίγο τ' αυτί μας. Αλλιώς, χεστήκαμε.
12) Αλλά ας το πάμε και παραπέρα. Πόσοι κάηκαν στις φωτιές της Πελοποννήσου το 2007; 80 άνθρωποι.
Και πάλι ο κοιμισμένος στον καναπέ του Ελλην, ξύπνησε από το μόνιμο λήθαργό του και μίλησε για
"εθνική τραγωδία". Οι 2.500 νεκροί κάθε χρόνο στα τροχαία τί είναι; Έχει διαφορά ένας άνθρωπος που
καίγεται από έναν που σκοτώνεται σε τροχαίο; Για πείτε μου;
Και κλείνει την κουβέντα στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου της Ερμούπολης ο Ιαβέρης, ζητώντας να
μή χειροκροτήσουμε (γιατί τα χάλια μας δε θέλουν και χειροκρότημα) και ανακοινώνοντάς μας ένα
ουσιαστικό και βαρύ σα σίδερο. "Καληνύχτα σας".

Μην τα βάζετε με τα παιδιά...
Τα παιδιά ήταν σε σειρά στην καφετέρια του σχολείου για το μεσημεριανό. Στην αρχή του τραπεζιού
ήταν μια μεγάλη στοίβα με μήλα. Μια δασκάλα έκανε ένα σημείωμα και το άφησε δίπλα στα μήλα.
"Πάρτε μόνο ΈΝΑ. Ο Θεός κοιτάει."
Στην άλλη πλευρά του τραπεζιού υπήρχε μια μεγάλη πιατέλα με μπισκότα σοκολάτας.
Και ένα παιδί έγραψε ένα σημείωμα. "Πάρτε όσα θέλετε, ο Θεός προσέχει τα μήλα!"

ΑΝΕΚΔΟΤΟ

Ένας άντρας ρωτά το γιατρό αν θα ζήσει μέχρι τα 100.
Ο γιατρός τον ρωτά: Πίνεις, καπνίζεις;
Όχι απαντά ο άντρας.
Γιατρός: Ξενυχτάς, παίζεις χαρτιά;
Άντρας: Όχι βέβαια, ποτέ δεν έκανα κάτι τέτοιο μέχρι τώρα.
Γιατρός: οδηγείς επικίνδυνα, πας με άλλη γκόμενα κάθε βράδυ;
Άντρας: Όχι και ούτε πρόκειται.
Γιατρός: Και τότε γιατί στο διάολο θες να ζήσεις τόσο πολύ; !!!
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
I.P.A. ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
Δράμα 28 Ιουνίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«1º Τουρνουά Ποδοσφαίρου Αστυνομικών ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΥΡΙΔΗΣ»
Η εκδήλωση αυτή ευελπιστούμε να πραγματοποιείται κάθε χρόνο προς Τιμήν του αξέχαστου και
αγαπητού συναδέλφου μας «Βασίλη ΛΥΡΙΔΗ» που έχασε την άνιση μάχη με τον καρκίνο τον Αύγουστο
του 2011.
Στα πλαίσια των αθλητικών εκδηλώσεων η Τ.Δ. Δράμας (I.P.A.) πραγματοποίησε με απόλυτη επιτυχία,
σε συνεργασία με τα Σωματεία Αστυνομικών Υπαλλήλων και Αστυνομικών Υπαλλήλων Συνοριακής
Φύλαξης Ν.Δράμας, το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Ιουνίου 2012 Διήμερο Τουρνουά Ποδοσφαίρου
7Χ7 Αστυνομικών της Α.Δ. Δράμας, στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Παναδραμαϊκού στο Μυλοπόταμο
Δράμας.

Στο τουρνουά συμμετείχαν συνολικά έντεκα (11) ομάδες από διάφορες Υπηρεσίες της Αστυνομικής Δ/
νσης Δράμας και κατέλαβαν τις παρακάτω
θέσεις: 1) ΟΠΚΕ, 2) Α.Τ. Προσοτσάνης, 3) Τ.Α Δράμας, 4) Α.Τ. Δοξάτου, 5) Απόστρατοι, 6) ΤΣΦ Παρανεστίου,
7) Τ.Τ. Δράμας, 8) Επιτελείο ΔΙ.ΑΣ., 9) Τ.Σ.Φ. Κ.Νευροκοπίου, 10) Α.Τ. Κ.Νευροκοπίου και 11) Κέντρο R/T.Για
την ιστορία στον μεγάλο τελικό που έγινε μεταξύ των ομάδων ΟΠΚΕ και ΑΤ Προσοτσάνης, επικράτησε
με σκορ 3-2 η ομάδα της Ο.Π.Κ.Ε.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Βουλευτής Δράμας και Επίτιμος Πρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ.
κ. ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ Δημήτρης, ο Διευθυντής της Αστυνομικής Δ/νσης Δράμας Α/Δ΄ ΤΟΛΙΟΣ Βασίλειος, οι
Διοικητές όλων των Υπηρεσιών της Α.Δ. Δράμας, Ο Πρόεδρος της Τ.Δ. Δράμας (I.P.A.) κ. ΣΚΑΡΛΙΟΣ Μηνάς
και σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος του Σωματείου Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν.Δράμας
κ. ΔΑΝΟΓΛΟΥ Κων/νος, ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Συνοριακής Φύλαξης
Ν.Δράμας κ. ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ Ισαάκ, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Αποστράτων Αστυνομικών Ν.Δράμας κ.
ΤΣΕΠΕΛΗΣ Ανέστης, ο Επίτιμος Πρόεδρος του Συνδέσμου Αποστράτων κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος,
καθώς επίσης ο αδερφός και η σύζυγος του Βασίλη ΛΥΡΙΔΗ με τα δύο παιδιά τους.
Το Δ.Σ. της Τοπικής Διοίκησης Δράμας (I.P.A.) ευχαριστεί θερμά όλους όσους συνέβαλαν για την επιτυχία
της αθλητικής εκδήλωσης και ιδιαίτερα όλους τους συναδέλφους για την καθολική συμμετοχή τους στο
τουρνουά, οι οποίοι αγωνίστηκαν κάτω από υψηλότατες για την εποχή θερμοκρασίες, καθώς και τους
ανθρώπους του Πανδραμαϊκού για τη διάθεση και την άριστη φιλοξενεία στο πιο σύγχρονο προπονητικό
κέντρο του Νομού μας. SERVO PER AMIKECO (Υπηρετώ δια της Φιλίας)
Για το Δ.Σ. O Πρόεδρος – ΣΚΑΡΛΙΟΣ Μηνάς
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
I.P.A. ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δράμα 10 Ιουνίου 2012
«Εκδήλωση για παιδιά στον Ιππικό Σύλλογο Δοξάτου»
Η Τοπική Διοίκηση Δράμας (I.P.A.), στα πλαίσια των κοινωνικών της εκδηλώσεων, πραγματοποίησε την
Κυριακή 3 Ιουνίου 2012 και από ώρες 10:00΄ έως 15:00΄ στον Ιππικό Σύλλογο Δοξάτου, εκδήλωση για τα
παιδιά των μελών και φίλων της ένωσής μας.

Τα παιδιά είχαν τη χαρά να γνωρίσουν από κοντά διάφορα είδη αλόγων, όπως Πόνυ, Αγωνιστικά κλπ,
να κάνουν ιππασία, αλλά και να φωτογραφηθούν με αυτά, ενώ από τον υπεύθυνο του συλλόγου κ.
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γεώργιο έγινε ενημέρωση - παρουσίαση για τη ζωή και τις συνήθειες του αλόγου και
ακολούθησε σχετική επίδειξη με άλογα. Επίσης, για τους μικρούς μας φίλους υπήρχαν και πολλές άλλες
ευχάριστες εκπλήξεις, όπως γνωριμία με το άθλημα της τοξοβολίας, τσουβαλοδρομίες, διελκυστίνδα,
βόλτα με παραδοσιακό κάρο, επίδειξη ΤΑΕ KWO DO, ακόμα και ζωγραφική στη φύση με τη βοήθεια
των μελών του Κέντρου Ημέρας Δράμας ΄΄ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ΄΄. Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες
υποστηρίζονταν από επαγγελματίες του είδους. Συνολικά παρευρέθησαν πάνω από διακόσια περίπου
άτομα (γονείς με παιδιά). Στα πλαίσια της εκδήλωσης ενισχύθηκε οικονομικά ο Σύλλογος Γονέων και
Παιδιών ΄΄ΛΑΜΨΗ΄΄ πασχόντων από κακοήθη νοσήματα, στέλνοντας στην τοπική κοινωνία το μήνυμα
πως «ο καρκίνος της παιδικής ηλικίας μπορεί να ιαθεί». Ευελπιστούμε και άλλες Τοπικές Διοικήσεις να
βοηθήσουν με όποιον τρόπο μπορούν το σύλλογο της ΛΑΜΨΗΣ, στηρίζοντας έμπρακτα τις οικογένειες
και τα παιδιά αυτά που μάχονται για την ίδια τη ζωή. Ο Πρόεδρος της Τ.Δ. Δράμας (I.P.A.) κ. ΣΚΑΡΛΙΟΣ
Μηνάς, ευχαρίστησε θερμά εκ μέρους του Δ.Σ., όλους τους αστυνομικούς και τους φίλους της ένωσης,
οι οποίοι με τις οικογένειές τους συμμετείχαν στην εκδήλωση και ιδιαίτερα τον Δήμαρχο Δοξάτου κ.
ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ Aναστάσιο, τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του Ιππικού Συλλόγου Δοξάτου κ. ΘΩΜΑΪΔΗ
Γεώργιο για την φιλοξενία και τη διάθεση του χώρου, την πρωταθλήτρια Ελλάδος και μέλος της Εθνικής
Ομάδας ΤΑΕ-KWO-DO, προπονήτρια του Συλλόγου ΄΄ΒΟΪΡΑΝΗ΄΄ κα. ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ Γιώτα, την υπεύθυνη
ψυχολόγο του Κέντρου Ημέρας Δράμας ΄΄ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ΄΄ της Ε.Ψ.Υ.Κ.Α. κα. ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΙΔΟΥ Θάλεια για
τα πανέμορφα χειροποίητα άλογα που έκαναν τα μέλη της δομής και μοίρασαν σε όλα τα παιδιά, καθώς
επίσης όλους τους εθελοντές συναδέλφους και μέλη του Ιππικού Συλλόγου η συμβολή των οποίων ήταν
καθοριστική για την επιτυχία της εκδήλωσης. Τόνισε επίσης ότι, μέσα από τέτοιου είδους εκδηλώσεις
αναπτύσσεται η συναδελφική αλληλεγγύη και βελτιώνεται η εικόνα του Σώματος, καθώς αναδεικνύεται
το ανθρώπινο πρόσωπο του σύγχρονου Έλληνα Αστυνομικού. SERVO PER AMIKECO (Υπηρετώ δια
της Φιλίας)
Για το Δ.Σ. Ο Π ρ ό ε δ ρ ο ς - ΣΚΑΡΛΙΟΣ Μηνάς
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Επιμέλεια άρθρου:
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Χριστόδουλος
Υπ. Δημοσίων Σχέσεων IPA
Θεσ/νίκης

ΘEΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΓΚΩΜΙΟΝ

Των Μακεδόνων Ελλήνων πρώτη από την γέννησή της, σταυροδρόμι Εθνών και διαχρονική Μητρόπολη
Τεχνών και Πολιτισμού. Λαμπρά μνημεία οι περικαλλείς ναοί και τα ισχυρά κάστρα της, την κοσμούν από
τότε και κορυφαίοι οι λόγιοί της φώτισαν με τα έργα τους και με το ανέσπερο φως του Χριστού και της
Ελλάδας, ανθρώπους και Έθνη.
Καλλίστη «Νύμφη του Θερμαϊκού», με την θάλασσα πλουτοφόρο και πολύκαρπη την μεγάλη πεδιάδα
κοντά της, πάνω στην Αρχαία Εγνατία οδό και τη σύγχρονη, φυσική πύλη της Βαλκανικής στη Μεσόγειο,
αναπτύσσεται, γεννά και δημιουργεί και πορεύεται σταθερά προς ένα λαμπρότερο του ιστορικού
παρελθόντος Ελληνικό μέλλον ως κέντρο του Απόδημου Ελληνισμού οικουμενικό.
Οδεύει ήδη δυναμική και ακμαία στον 24-ο αιώνα της ζωής της «αεί το κάλλος έχουσα» όπως την ύμνησε
γοητευμένος Βυζαντινός Έλληνας θαυμαστής της.
Πόλη με ζωή και διαρκή ακμή, έχει ιδιαίτερα υμνηθεί από ποιητές, συγγραφείς, ρήτορες, υμνωδούς,
περιηγητές, ιεράρχες, πολιτικούς, καλλιτέχνες. Διακόσιοι και πλέον κοσμητικοί χαρακτηρισμοί αδάμαντες
στίλβοντις στο στέμμα της Θεσσαλονίκης!!!!
Οι κυριότεροι των χαρακτηρισμών έχουν ως: Άγαλμα Οικουμένης, Αγιοβάδιστη, Αγιοφύλακτη, Αγίων
Πατρίδα, Αγλάϊσμα της Ορθοδοξίας, Αδάμας Φωτεινός, Αειθαλής, Αειλαμπής, Αθάνατη, Αιώνια,
Ακαταμάχητη, Ακμάζουσα, Ακτινοβολούσα, Αρχόντισσα, Βασίλισσα, Γενναία, Δημιουργική, Δικαιοσύνης
Πρυτανείο, Ειρηνική Γέφυρα, Ελευθέρα Πόλις, Ελληνίδα Βασίλισσα, Ελληνικοτάτη, Ένδοξη, Επάξια,
Ερωτική, Ευανδρούνα Ευλογημένη, Ευσεβεστάτη, Ηρωϊκή, Θαλερά, θαυμαστή, Θεοτάτη, Θεοσκέπαστη,
Θεοσκέπαστο Κάστρο Ορθοδοξίας, Θεοφρούρητη, Θεοφύλακτη, Θεσπεσία, Καλλίστη των πόλεων,
Κάμινος λαών, Κέντρον Πολιτισμού, Κιβωτός Ορθοδοξίας, Κόσμημα της Ελλάδας, Κοσμοπολίτικη, Κυψέλη
Ελληνική, Λαμπροτάτη, Λεβέντισσα, Μακεδόνων πρώτη, Μάνα των λαών, Μαργαριτάρι του Θερμαϊκού,
Μεγαλείον της Ελλάδος, Μήτηρ πάσης Μακεδονίας, Μητρόπολις Μακεδόνων, Μοναδική, Νεράϊδα, Νύμφη
του βορρά, Νύμφη του Θερμαϊκού, Ξακουστή, Οικουμένης Άγαλμα, Όμορφη, Παινεμένη, Πανέμορφη,
Πάνσεπτος, Περικαλής, Περιλάλητη, Πηγή Πολιτισμού, Πολυθρύλητη, Πολυπολιτισμική, Προμαχών της
Χριστιανοσύνης και του Ελληνισμού, Προπύργιο, Προσφυγομάνα, Πύλη των Βαλκανίων, Ρωμιοσύνης
σύμβολο, Σταυροδρόμι Εθνών, Στολίδι της Ελλάδας, Συμβασιλεύουσα, Συμπρωτεύουσα, Υπερήφανη,
Φάρος του Ελληνισμού, Φτωχομάνα, Χρυσή πόλη, Χωνευτήρι πολιτισμών, Ωραία!! Πρωτεύουσα των
απανταχού της γης Ελλήνων,……..
Ποια άλλη πόλη στη Γη τιμήθηκε με τόσους και τέτοιους τίτλους;
Πηγή πληροφοριών από το βιβλίο «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Ιστορία της πόλης και του Δήμου» υπό την εποπτεία
ομάδας ιστορικών συγγραφέων με επικεφαλής τον ομότιμο καθηγητή Αρχιτεκτονικής Α.Π.Θ. κ. Νικόλαο
Μουτσόπουλο.

- 18 -

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΔΥΟ ΔΟΚΙΜΩΝ
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ
Στις 12 Αυγούστου 2012, επισκέφτηκαν τα γραφεία της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών I.P.A. Νομού
Θεσσαλονίκης, οι Δόκιμοι Αστυφύλακες της
Σχολής Ξάνθης: 1) ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Μιχάλης και 2)
ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΙΔΗΣ Ευάγγελος.
Τους Δοκίμους Αστυφύλακες, υποδέχτηκαν ο
Πρόεδρος κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας και ο Υπεύθυνος
Δημοσίων
Σχέσεων
κ.
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ
Χριστόδουλος.
Οι Δόκιμοι ενημερώθηκαν για την λειτουργία της
Τοπικής Διοίκησης i.p.a. Νομού Θεσσαλονίκης,
αλλά και γενικότερα για το σπουδαίο έργο και
τους σκοπούς στους οποίους δραστηριοποιείται
η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών.
Να σημειωθεί, ότι οι ανωτέρω δύο Δόκιμοι
επελέγησαν να μεταβούν στο GIMPORN
Γερμανίας το χρονικό διάστημα από 27 έως 31
Αυγούστου 2012 για σεμινάρια Αστυνομικού
Από αριστερά: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ – ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ –
ενδιαφέροντος,
με δαπάνη την οποία θα καλύψει εξ’
ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΙΔΗΣ - ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
ολοκλήρου η Τοπική Διοίκηση Θεσσαλονίκης. Για το
θέμα αυτό και τις εντυπώσεις των Δοκίμων θα επανέλθουμε στο επόμενο τεύχος του περιοδικού μας.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ
I.P.A. ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Στις 14 Αυγούστου 2012, επισκέφτηκε την πόλη μας, ο αγαπητός φίλος και συνάδελφος, Πρόεδρος
της I.P.A. Νομού Μεσσηνίας κ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ιωάννης, ο οποίος συνοδευόταν από τον Γενικό
Γραμματέα του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος της
Δ.Ε.Α. και Πρόεδρο της I.P.A. Νομού Χαλκιδικής
κ. ΠΑΠΑ Βασίλειο και τις οικογένειές τους.
Τους εκλεκτούς φίλους και συναδέλφους,
υποδέχτηκαν ο Πρόεδρος της I.P.A. Νομού
Θεσσαλονίκης κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας και ο
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ
Χριστόδουλος.
Λίγες στιγμές χαλάρωσης, με κρασάκι και θέα
τον Θερμαϊκό και ανταλλαγή απόψεων για
διάφορα θέματα ήταν ότι καλύτερο για όλους.
Στους εκλεκτούς φίλους μας, σε ανάμνηση της
επίσκεψής τους, χαρίσθηκε από μία εικόνα
Από αριστερά: ΠΑΠΑΣ Βασίλειος, ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ
του
Αγίου Δημητρίου, πολιούχο της πόλεως της
Χριστόδουλος, ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης και
Θεσσαλονίκης.
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας

Κάντε κλικ στο. www.ipathessaloniki.gr
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28º ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ι.Ρ.Α.
Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη το ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών I.P.A.
το οποίο διεξήχθη στην Καλαμάτα το χρονικό διάστημα από 20 έως 24 Ιουνίου 2012.
Το Ελληνικό Εθνικό Τμήμα I.P.A. και η Τοπική Διοίκηση I.P.A. Καλαμάτας έκαναν ότι καλύτερο μπορούσαν.
Αξίζουν ιδιαίτερα θερμά συγχαρητήρια ο Πρόεδρος της I.P.A. Καλαμάτας κ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ιωάννης, αλλά και το προεδρείο του Συνεδρίου κ.κ. ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Κων/νος και ΠΕΡΑΚΗΣ
Ιωάννης.
Στο Συνέδριο της Καλαμάτας, η Τ.Δ. Ι.P.A. Nομού Θεσσαλονίκης, είχε δυναμική, πλειοψηφική και ενωτική
παρουσία, όπως εξάλλου συμβαίνει τα τελευταία χρόνια.
Για το επόμενο Πανελλήνιο Συνέδριο έτους 2013, μοναδική και ισχυρή πρόταση κατατέθηκε από την
Τοπική Διοίκηση i.p.a. Ζακύνθου και εκτός απροόπτου θα είναι ο επόμενος διοργανωτής.
Το ρεπορτάζ που ακολουθεί είναι του Προέδρου της I.P.A. Σάμου και επίτιμου Μέλους της i.p.a.
Θεσσαλονίκης κ. ΑΒΡΑΜΙΔΗ Γεωργίου και τον ευχαριστούμε.

(Η φωτογραφική κάλυψη είναι από τους: ΒΑΣΙΛΑΚΗ Ηλία και ΑΒΡΑΜΙΔΗ Γεώργιο.)

Στην Καλαμάτα και από 20 έως 24 Ιουνίου 2012 πραγματοποιήθηκε η
Κορυφαία εκδήλωση της χρονιάς!

Με περισσότερους από 230 συμμετέχοντες από την Ελλάδα και 14 ακόμα χώρες ολοκληρώθηκε το
28ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών, που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο
«Elite» της Καλαμάτας.
Την τοπική διοίκηση Σάμου εκπροσώπησε ο πρόεδρος κ. Αβραμίδης Γεώργιος, ο οποίος δήλωσε! πως, το
μήνυμα του συνεδρίου είναι ότι κάποια πράγματα η κρίση της άγονης πολιτικής δε μπορεί να τα αγγίξει
και ο εθελοντισμός των Αστυνομικών στην Κοινωνία έρχεται να καλύψει τις ελλείψεις της Πολιτείας.
Την κήρυξη έναρξης των εργασιών έκανε ο Παγκόσμιος Γενικός Γραμματέας κ. Γιώργος Κατσαρόπουλος,
ο οποίος θα είναι υποψήφιος για παγκόσμιος πρόεδρος στις εκλογές που θα γίνουν στο Ισραήλ, την
επόμενη χρονιά και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία για το μεγαλύτερο αξίωμα της Ι.Ρ.Α.
Χαιρετισμό απηύθυναν ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ.κ. Χρυσόστομος, ο πρόεδρος της Τοπικής
Διοίκησης I.P.A. Καλαμάτας κ. Γιάννης Ζαφειρόπουλος, ο Πρόεδρος του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος
κ. Γιάννης Καραπατάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Παναγιώτης Αλευράς, οι Δήμαρχοι Καλαμάτας και
Μεσσήνης κ.κ. Παν. Νίκας και Στ. Αναστασόπουλος αντίστοιχα, ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής
Περιφέρειας Πελοποννήσου Υποστράτηγος κ. Ηλίας Γεωργόπουλος, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας
Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων κ. Χρήστος Φωτόπουλος, ο Αερολιμενάρχης κ. Δ. Μανδηλάρης και ο
εκπρόσωπος της Ένωσης Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Μεσσηνίας κ. Γ. Χριστόπουλος.
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Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

28º ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ι.Ρ.Α.

Μεταξύ άλλων παρέστησαν , ο προϊστάμενος της θρησκευτικής υπηρεσίας της ΕΛ.ΑΣ. Αρχιμανδρίτης
Νεκτάριος Κιούλος, ο Αντιδήμαρχος Σερρών και Πρόεδρος Τ.Δ. I.P.A. Σερρών κ. Παντελής Χράπας, ο
Πρόεδρος της Τ.Δ Θεσσαλονίκης κ. Ηλίας Βασιλάκης, ο Αστυνομικός Διευθυντής Μεσσηνίας ταξίαρχος
κ. Β. Γεωργακόπουλος, ο εκπρόσωπος της ΠΟΑΞΙΑ κ. Ηλ. Αξιοτόπουλος καθώς επίσης οι πρόεδροι των
Τοπικών Ενώσεων Αστυνομικών και Λιμενικών, κ.κ. Γ. Αδαμόπουλος και Σ. Καμβύσης αντίστοιχα.

Οι Σύνεδροι πραγματοποίησαν εκδρομή στην Αρχαία Μεσσήνη και στο περιθώριο του Συνεδρίου,
γνώρισαν την Καλαμάτα και επισκέφθηκαν την Πύλο, τη Μεθώνη και τα Ανάκτορα του Νέστορα. Οι
εργασίες του Συνεδρίου έκλεισαν με φαντασμαγορική εκδήλωση την τελευταία βραδιά του Συνεδρίου
με ζωντανή μουσική και πολλή χορό από Συνέδρους και φίλους που βρέθηκαν όλες αυτές της ημέρες
στην ΚΑΛΑΜΑΤΑ.

- 21 -

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα

Για άλλη μια φορά, η καλύτερη παρέα ήταν από την Άρτα !!!
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Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

28º ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ι.Ρ.Α.

Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα
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Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

28º ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ι.Ρ.Α.

Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα

Και του χρόνου……. στην Ζάκυνθο !!!!
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ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Μέσα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον με κύριο χαρακτηριστικό την παγκόσμια οικονομική
κρίση που επηρεάζει ιδιαίτερα την χώρα μας, πετυχαίνουμε με τις συνεργασίες μας και σας προσφέρουμε
τις οικονομικότερες λύσεις για την ασφάλιση των οχημάτων σας, παρέχοντας παράλληλα ένα υψηλό
ποιοτικό επίπεδο παροχής υπηρεσιών και προϊόντων.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΛΥΨEIΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ
ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ / ΦΙΛΙΚΟΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΙΔΙΟΥ ΑΠΟ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΤΟΣ ΦΥΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΟΔΗΓΟΥ/ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ
ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ/ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΛΕΙΔΙΩΝ
ΚΥΒΙΣΜΟΣ
ΗΡ
500 - 900
6ΗΡ
950 -1200
7-8ΗΡ
1300 -1400 9 -10ΗΡ
1600 -1700 11-12ΗΡ
1800 -2000 13-14ΗΡ

ΒΑΣΙΚΟ
126,00
135,00
173,00
179,00
184,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΛΥΨΕΩΝ
750.000€
750.000€
ΙΣΧΥΕΙ
9.000€ ΜΕ ΑΠΑΛ 150€
ΙΣΧΥΕΙ
5.000€
3.000€
ΙΣΧΥΕΙ

ΒΑΣΙΚΟ ΜΕ ΘΡΑΥΣΗ
141,00
150,00
189,00
195,00
200,00

ΒΑΣΙΚΟ ΜΕ ΘΡΑΥΣΗ & ΟΔΙΚΗ
148,00
157,00
195,00
201,00
206,00

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΟΤ/ΤΩΝ & ΜΟΤΟΣYΚΛΕΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ
ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
ΠΥΡΟΣ & ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΛΥΨΕΩΝ
750.000€
750.000€
ΙΣΧΥΕΙ
ΙΣΧΥΕΙ

CC
ΠΥΡΟΣ & ΤΡΟΜ/ΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΕΩΣ 50CC
300€
51-125CC
600€
126 -250CC
600€
251-500CC
800€
501-1000CC
1000€
1000 & ΑΝΩ
1200€

6ΜΗΝΟ
62,00€
75,00€
95,00€
109,00€
136,00€

12ΜΗΝΟ
74,00€
121,00€
147,00€
187,00€
214,00€
267,00€

• ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ ΛΟΓΩ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
• ΣΤΑ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 2%
• ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ - ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ MONDIAL ASSISTANCE
• ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ARAG
ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Ή ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ : ΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ 6975 909919
EMAIL: konst_an@otenet.gr & a.konstantinidou@mylonas.gr & www.mylonas.gr
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ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ E.E. KAI E.A. ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ 1 Τ.Κ. 546 27 ΤΗΛ.2310 553538 • FAX.2310 553430

Νέα ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ 2012 - 2013
Α΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ 1 ευρώ μηνιαίο πάγιο!!!
1)
2)
3)

ΔΩΡΕΑΝ απεριόριστη ενδοεπικοινωνία.
ΔΩΡΕΑΝ 25 ώρες μηνιαίως προς σταθερά
ΔΩΡΕΑΝ 130 SMS κάθε μήνα, προς όλα τα δίκτυα.

Τελική τιμή 2,88 ευρώ (ΦΠΑ, τέλη κινητής και 1,50 € συνδρομή στον Συνεταιρισμό ).

Β΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ 12 ευρώ μηνιαίο πάγιο!!!

1)
2)
3)
4)

ΔΩΡΕΑΝ 25 ώρες μηνιαίως προς όλη την WIND
ΔΩΡΕΑΝ 7 ώρες μηνιαίως προς σταθερά.
ΔΩΡΕΑΝ 200 λεπτά μηνιαίως προς COSMOTE – VODAFONE
ΔΩΡΕΑΝ 130 SMS κάθε μήνα προς όλα τα δίκτυα.

Τελική τιμή 18,03 ευρώ (ΦΠΑ, τέλη κινητής και 1,50 € συνδρομή στον Συνεταιρισμό).

Γ΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ 29 ευρώ μηνιαίο πάγιο!!!
1)
2)
3)
4)

ΔΩΡΕΑΝ 25 ώρες μηνιαίως προς όλη την WIND
ΔΩΡΕΑΝ 7 ώρες μηνιαίως προς σταθερά.
ΔΩΡΕΑΝ 5 ώρες μηνιαίως προς COSMOTE – VODAFONE
ΔΩΡΕΑΝ 130 SMS κάθε μήνα προς όλα τα δίκτυα.

Τελική τιμή 41,45 ευρώ (ΦΠΑ, τέλη κινητής και 1,50 € συνδρομή στον Συνεταιρισμό).

ΚΑΙ ΣΤΑ ΤΡΙΑ (3) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΥΝ:
1)Επιδοτήσεις έως 25% εφόσον παραμείνουν και την επόμενη χρονιά.

α. 100 ευρώ σε μετρητά σε σύνδεση που θα έχει ετήσια κίνηση 400 +ευρώ.
β. 200 ευρώ σε μετρητά σε σύνδεση που θα έχει ετήσια κίνηση 800 +ευρώ.
γ. 300 ευρώ σε μετρητά σε σύνδεση που θα έχει ετήσια κίνηση 1.200 +ευρώ.
Σημείωση: Η ετήσια κίνηση υπολογίζεται από 1 Δεκεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου.

2) 50 % φτηνότερα ΙΝΤΕRΝΕΤ ADSM (για όσους αιτηθούν) σε κινητό - laptop.
3) Webnmail 750 με πάγιο 6,10 ευρώ + ΦΠΑ
4) ΔΩΡΕΑΝ φορητότητα κρατώντας το δικό σας νούμερο.
5) α) Πρόγραμμα 1 Χρεώσεις κλήσεων ομιλίας και βίντεο προς Εθνικά δίκτυα και προς σταθερά 0,216 ϐ / λεπτό + ΦΠΑ
β) Πρόγραμμα 2 και 3 Χρεώσεις κλήσεων ομιλίας και βίντεο προς Εθνικά δίκτυα και προς σταθερά 0,210 ϐ / λεπτό + ΦΠΑ
6) Ελάχιστη χρέωση προς σταθερά και κινητά 60 δευτερόλεπτα.
7) Συνάδελφοι που μετατίθενται ή αποσπώνται σε άλλους νομούς, επιβάρυνση εξόδων αποστολής λογαριασμών 2ϐ
ανεξαρτήτως πόσες συνδέσεις έχουν.
Η προσφορά απευθύνεται σε όλους τους συναδέλφους. Για περισσότερες πληροφορίες, να απευθύνεστε
αποκλειστικά στα γραφεία του Συνεταιρισμού - Προμηθέως 1 (2ος όροφος, έναντι Δικαστηρίων) καθημερινά
08.00’ - 17.00’ εκτός Σαββάτου - Κυριακής και επισήμων αργιών.
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Τηλ. 2310 553538 - 6975 909933

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΕΘΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ
ΑΡΙΘ: 2/52/368

Χανιά 07 Ιουνίου 2012

ΘΕΜΑ 1) Ήταν μεγάλη μας χαρά η επίσκεψη στην πόλη των Χανίων την 18-05-2012, στο Αστυνομικό

Μέγαρο και στο γραφείο του Προέδρου της Τοπικής μας Διοίκησης, που πολλές φορές χρησιμοποιείται
και σαν χώρος υποδοχής ξένων συναδέλφων της Ι.Ρ.Α., του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του
Εθνικού Τμήματος Ι.Ρ.Α. Πολωνίας Mr. Krzysztof Warchal που υπηρετεί στην πόλη Bydgoszcz της
Πολωνίας.

Ο αγαπητός συνάδελφος που συνοδευόταν από την σύζυγο του Marita, εκφράστηκε με τα καλύτερα
λόγια για την Ελλάδα την ιστορία της, την Νήσο Κρήτη και ιδιαίτερα τις πόλεις των Χανίων & της Αγίας
Πελαγίας όπου και διέμεινε..
Στην συνάντηση που έγινε σε εγκάρδιο και συναδελφικό κλίμα και στην οποία παρών ήταν και ο
Προϊστάμενος του Τμήματος Ασφάλειας Τάξης της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Κρήτης
και μέλος της Τ.Δ. Ι.Ρ.Α. Χανίων, κ. Στυλιανός Βαρδιάμπασης ανταλλάχτηκαν απόψεις και ιδέες για τα
πλαίσια λειτουργίας των Τοπικών Διοικήσεων των Πόλεων Χανίων- Bydgoszcz, και πιθανές μελλοντικές
τους συνεργασίες.
Μεγάλη τιμή για τον Πρόεδρο της Τοπικής μας Διοίκησης ήταν η πρόσκληση που δέχθηκε από τον φίλο
Krzysztof, να παραστεί ως επίσημος προσκεκλημένος του Εθνικού Τμήματος Πολωνίας στις εορταστικές
εκδηλώσεις της 20ης επετείου από την ένταξη του στην Ι.Ρ.Α., που θα γίνουν στην πόλη Bydgoszcz της
Πολωνίας 27-30 Σεπτεμβρίου 2012.

ΘΕΜΑ 2) Ήταν μεγάλη μας χαρά η επίσκεψη στην πόλη των Χανίων ,
την 14-05-2012, στο Αστυνομικό Μέγαρο και στο γραφείο του Προέδρου
της Τοπικής μας Διοίκησης, που πολλές φορές χρησιμοποιείται και σαν
χώρος υποδοχής ξένων συναδέλφων της Ι.Ρ.Α., του μέλους του Εθνικού
Τμήματος Ι.Ρ.Α. Ιταλίας Mr. Loris Andrea LUNATO (Carabiniere) που
υπηρετεί στην πόλη Γένοβα της Βόρειας Ιταλίας.
Ο αγαπητός συνάδελφος που δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την
συνάντησή μας, αλλά και την αγάπη του για την Χώρα μας συνοδευόταν
από την μνηστή του Μiss SRIDET Thanis . Την υποδοχή-ξενάγησή τους
στο Αστυνομικό Μέγαρο έκαναν ο υπογράφων και το μέλος της Τοπικής
Διοίκησης Ι.Ρ.Α. Χανίων Κα Γαλάνη Νεκταρία.
Στην συνάντηση που έγινε σε εγκάρδιο και συναδελφικό κλίμα
ανταλλάχτηκαν απόψεις και ιδέες για τα πλαίσια λειτουργίας των Τοπικών
Διοικήσεων των Πόλεων Χανίων - Γένοβας, και πιθανές μελλοντικές τους
συνεργασίες.
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ΘΕΜΑ 3)
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Χανιά 07 Ιουλίου 2012
Αξιότιμε Πρόεδρε της Τοπικής Διοίκησης Ι.Ρ.Α. Μεσσηνίας αγαπητέ φίλε Γιάννη, αξιότιμε Πρόεδρε του
Εθνικού Τμήματος, αγαπητέ φίλε Γιάννη και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Εθνικού
Τμήματος Δ.Ε.Α. Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι.
Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την εγκάρδια υποδοχή και φιλοξενία της οποίας έτυχε η
δεκαμελής αποστολή της Τοπικής Διοίκησης Ι.Ρ.Α. Χανίων και να σας συγχαρώ για την εξαιρετική και
άρτια διοργάνωση της 28ης Γενικής Συνέλευσης του Πανελληνίου Συνεδρίου της Δ.Ε.Α. Επίσης
ευχαριστώ από καρδιάς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος της
Δ.Ε.Α. για την ιδιαίτερα μεγάλη τιμή που μου έκαναν να με προτείνουν για την θέση του Γραμματέα της
28ης Γενικής Συνέλευσης του Πανελληνίου Συνεδρίου, αλλά και όλους τους εκπροσώπους των Νομών
για την στήριξή τους, για την εκλογή μου στην θέση αυτή. Με αγαστή συνεργασία και φιλία, μαζί θα
πορευθούμε με επιτυχία και τα επόμενα χρόνια. Εύχομαι σε όλους σας υγεία, χαρά και δημιουργία! ΚΑΛΟ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ. Σας ευχαριστώ.
Ο Πρόεδρος Τ.Δ. Ι.Ρ.Α. Χανίων Ιωάννης Περράκης.

ΘΕΜΑ 4)

Δ ΕΛΤ Ι Ο ΤΥΠΟΥ
Σας ενημερώνουμε ότι κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού μας Συμβουλίου την 25 Ιουλίου 2012 τα
μέλη του 1) ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ Δημήτριος Γ. Γραμματέας, 2) ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ Ανδρέας Β΄ Αντιπρόεδρος
και 3) ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ Νικόλαος Ταμίας, υπέβαλαν υπεύθυνες δηλώσεις αδυναμίας υπηρέτησης των
αρμοδιοτήτων τους λόγω προσωπικών και υπηρεσιακών προβλημάτων αιτούμενοι άλλης αρμοδιότητας
εντός του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Διοίκησης Χανίων της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών αφού έκανε
ομόφωνα δεκτά τα αιτήματά τους, προχώρησε στην ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου ως
κατωτέρω:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΕΡΡΑΚΗΣ Ιωάννης
Α΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ Γεώργιος
Β΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΕΝΤΟΥΚΑΣ Χρήστος
Γ΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ Ανδρέας
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΒΙΓΛΑΚΗ Ελένη
ΑΝΑΠΛ/ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ Δημήτριος
ΤΑΜΙΑΣ
ΓΑΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Ελευθέριος
ΑΝΑΠΛ/ΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ Νικόλαος
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ Μερόπη
Επίσης με ιδιαίτερη χαρά από το Διοικητικό Συμβούλιο έγινε ομόφωνα δεκτή η εθελοντική προσφορά
υπηρεσιών ,των μελών της Τοπικής Διοίκησης Ι.Ρ.Α. Χανίων: ΝΑΚΟΥ Γεωργίου, ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ Νικολάου,
ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗ Ανδρέα, ΛΟΓΑΡΙΔΟΥ Σοφίας, & ΧΟΥΡΔΑΚΗ Κωνσταντίνου οι οποίοι ορίσθηκαν από το
Δ.Σ. ως ΕΞΩΤΕΡΙΚΟI ΣΥΝΕΡΓΆΤΕΣ της Τοπικής μας Διοίκησης για την καλύτερη και δημιουργικότερη
προσφορά της στα κοινωνικά-πολιτιστικά Δρώμενα του Νομού μας.

ΘΕΜΑ 5)

Άρθρο του ΧΟΥΡΔΑΚΗ Κων/νου
H EΛΛΗΝΙΚΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ ΣΤΗΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ
Λίγοι είναι αυτοί που γνωρίζουν ότι η Ελληνική Χωροφυλακή έλαβε μέρος στην Μικρασιατική Εκστρατεία
γράφοντας χρυσές σελίδες δόξας στην ιστορία του χιλιόχρονου σώματος μαζί με τον ένδοξο Ελληνικό
Στρατό. Αυτός είναι και ο λόγος που με παρακίνησε να ψάξω το ιστορικό αρχείο της Αστυνομίας και
να βρω άγνωστα επεισόδια όπου έλαβαν χώρα στην Μικρά Ασία στα οποία οι Ήρωες Συνάδελφοι μας
θυσίασαν την ζωή τους εκτελώντας το χρέος και το καθήκον τους στο ακέραιο. Γι αυτό και αφιερώνω
το παρόν άρθρο ως ελάχιστο φόρο τιμής και εκδήλωσης του οφειλόμενου σε αυτούς σεβασμό με
την προτροπή εμείς οι νεώτεροι να βαδίσουμε στην ίδια οδό του καθήκοντος και να συνεχίσουμε την
λαμπρά ιστορία του Σώματος.
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Βρισκόμαστε λοιπόν στο έτος 1919 και ο Ελληνικός Στρατός βρίσκεται στην Μ. Ασία. Τούρκοι λησταντάρτες
άρχισαν να παρεμβάλλουν προσκόμματα στο έργο της Ελληνικής Διοίκησης. Συγκροτούνται μεταβατικά
αποσπάσματα από άνδρες της χωροφυλακής και του πεζικού στα οποία ανατεθεί το δύσκολο και
επικίνδυνο έργο της εξοντώσεως των ληστανταρτών αυτών.
Στα μεταβατικά αυτά αποσπάσματα της περιφέρειας Οδεμησίου έτυχε ο κλήρος να υπηρετήσει και ο
χωροφύλακας Iγγλεζάκης Βασίλειος από τα Χανιά Κρήτης ο οποίος με τον ηρωισμό του, την αυτοθυσίας
του και το αίμα του, δόξασε το όνομα και την πατρίδα του. Έλαβε μέρος σε πολλές συμπλοκές το
απόσπασμα του και πάντοτε απέβαινε εκ των σπουδαιότερων συντελεστών της εξοντώσεως των
ληστανταρτικών συμμοριών. Αλλά η ειμαρμένη επεφύλασσε σε αυτόν κατά την τελευταία συμπλοκή
της 14 Αυγούστου του 1919 στο χωριό Μεντρεξέ Οδεμησίου να πέσει ηρωικός μαχόμενος υπό τις εξής
περιστάσεις.Aπό τις πρώτες πρωινές ώρες της 14 Αυγούστου 1919 άρχισε σφοδρή επίθεση εναντίον των
προφυλακών του στρατού μας παρά οργανωμένου τουρκικού στρατού και ληστανταρτών στο Πύργι και
Λυγδα Οδεμησίου. Ενώ η μάχη βρίσκεται στο κρισιμότερο σημείο τούρκοι λησταντάρτες ενεργώντας
κυκλωτική κίνηση του όρους Μπος Νταγ, επιτεθήκαν εκ των όπισθεν για να καταλάβουν την πόλη
του Οδεμησίου. Ο Στρατιωτικός Διοικητής Οδεμησίου Παναγιώτης Γαργαλίδης Συνταγματάρχης τότε
Πεζικού διέταξε τον Υπομοίραρχο Σκορδίλη Μαρίνο όπως με τους άνδρες του και 45 στρατιώτες του
Πεζικού ευρισκομένων διαθεσίμων στο Οδεμήσιο επιτεθούν εναντίον των επερχόμενων ληστανταρτών
και απεφεύχθη έτσι ο κίνδυνος της καταλήψεως του Οδεμησίου.
Ο Υπομοίραρχος Σκορδίλης Μαρίνος συγκέντρωσε τους ανωτέρω 45 στρατιώτες με 5 οπλοπολυβόλα και
τους χωροφύλακες 60 σε αριθμό οι οποίοι κινήθηκαν εναντίον των ληστανταρτών οι οποίοι ανέρχονταν
σε τριακόσιους περίπου. Η πρώτη συνάντηση έγινε στο χωριό Μεντρεξέ Β.Δ του Οδεμησίου σε απόσταση
δυο (2) ωρών περίπου. Μετά από λυσσώδη συμπλοκή σκοτώθηκε ο χωροφύλακας Ιγγλεζάκης Βασίλειος
και τραυματίστηκε σοβαρά ο χωροφύλακας Κατσολεδάκης ενώ οι λησταντάρτες τράπηκαν σε φυγή
αφήνοντας πολλούς νεκρούς , αρκετά πολεμοφόδια και 40 άλογα επί του πεδίου της μάχης.
Ο φονευθείς χωροφύλακας Ιγγλεζάκης Βασίλειος κατά την ώρα της μαxης επέδειξε απαράμιλλο ηρωισμό
και ενώ η συμπλοκή βρισκόταν στο κρισιμότερο σημείο αντιληφθείς τον αρχηγό της συμμορίας έτοιμο
να ιππεύσει και να φύγει, χωρίς να δειλιάσει ή να φοβηθεί τον αριθμό του εχθρού και τις σφαίρες που
έπεφταν βροχή, όρμησε κατ΄ αυτού και με το μαχαίρι του έκοψε το κεφάλι του. Την στιγμή όμως εκείνη
βρέθηκε εκτεθειμένος και φονευθεί από άλλους λησταντάρτες οι οποίοι ήταν οχυρωμένοι εντός του
Τεμένους του χωριού και έβαλαν εναντίον του ομαδικά πυρά. Ο φόνος και η αποκεφάλιση του αρχηγού
της συμμορίας έδωσε την νίκη στο ημέτερο απόσπασμα διότι αμέσως οι λησταντάρτες πτοηθέντες
τράπηκαν σε άτακτη φυγή διωκόμενοι και δεκατιζόμενοι από τους άντρες του αποσπάσματος.
Η λαμπρή αυτή νίκη εντυπωσίασε στους κατοίκους ενώ ολόκληρη η πόλη του Οδεμησίου την επομένη
αποτιμούσα φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης παρακολούθησε την κηδεία του φονευθέντος γενναίου
χωροφύλακα Ιγγλεζάκη μέχρι της τελευταίας του κατοικίας , ενώ η ΙΙ Μεραρχία με την υπ΄αριθμ. 14390
της 26η Αυγούστου 1919 Ημερήσιας διαταγής απένειμε τον Πολεμικό Σταυρό Γ τάξεως στους:
1) Υπομοίραρχο Σκορδίλη Μαρίνο, 2) Χωρ. Ιγγλεζάκη Βασίλειο- πεσόντα , 3) Επιλοχία Πατίστη Γεώργιο
, 4) Ενωμ/ρχη Μπουλούκε Θεόδωρο , 5)Χωρ/κα Κατσολεδάκη (τραυματία) , 6) Χωρ/κα Κωνσταντίνου
Δημήτριο , 7) Χωρ/κα Μιχελιδάκη Στέφανο με το εξής αιτιολογικό: Διότι την 14η τρέχοντος σε συμπλοκή
με λησταντάρτες στο χωριό Μεντρεξέ και χωρικών οχυρωμένων απέδειξαν θάρρος, αυτοθυσία και
ψυχραιμία απαράμιλλο επιτυχόντες την εξόντωση της συμμορίας και την καταδίωξη αυτής.
ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ Κων/νος - τηλ. 6947566050 Μέλος της Τοπικής Διοίκησης Χανίων της Διεθνούς Ένωσης
Αστυνομικών. Υπηρετών στην Υποδ/νση Ασφαλείας Χανίων.

Μην τα βάζετε με τα παιδιά...
Μια μέρα μια πιτσιρίκα καθόταν και έβλεπε τη μητέρα της που έπλενε τα πιάτα στον νεροχύτη. Ξαφνικά
παρατήρησε ότι η μητέρα της είχε αρκετές λευκές τρίχες, που έκαναν αντίθεση στο καστανά της μαλλιά.
Κοίταξε της μητέρα της και τη ρώτησε όλο απορία "Γιατί κάποια από τα μαλλιά σου είναι λευκά, Μαμά;"
Και η μητέρα της απάντησε "Λοιπόν, κάθε φορά που κάνεις κάτι λάθος και με στεναχωρείς και με κάνεις
να κλαίω, μια τρίχα μου γίνεται λευκή."
Το μικρό κορίτσι σκέφτηκε λίγο αυτή την αποκάλυψη και είπε "Μαμά, γιατί όλα τα μαλλιά της γιαγιάς
είναι άσπρα;"
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Στις αρχαιρεσίες που έγιναν στις 28-01-2012, συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο ως
ακολούθως:
Πρόεδρος: ΑΝΤΩΝΙΟΥ Παύλος
Αντιπρόεδρος: ΜΠΑΜΙΑΤΖΗΣ Αντώνιος
Γ. Γραμματέας: ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ Στέφανος
Ειδικός Γραμματέας: ΚΕΛΕΠΟΥΡΑΣ Βασίλειος
Ταμίας: ΣΑΚΟΝΙΔΗΣ Γεώργιος
Βοηθός Ταμία: ΣΑΒΒΙΔΗΣ Στέργιος
Έφορος Οικονομικών - Συνταξιοδοτικών Θεμάτων: ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ Σπυρίδων
Έφορος Δημοσίων Σχέσεων και Πολιτ. Εκδηλώσεων: ΠΟΥΛΑΔΑΚΗΣ Δημήτριος
Έφορος Τύπου και Έκδοσης Εφημερίδας: ΘΕΟΧΑΡΗΣ Βασίλειος
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος: ΜΑΤΡΑΚΑΣ Αντώνιος
Μέλος: ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Παύλος
Μέλος: ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Σωτήριος
Η Τοπική Διοίκηση I.P.A. Θεσσαλονίκης, συγχαίρει όλους τους εκλεγέντες και εύχεται Δύναμη και
Υγεία ώστε να ανταποκριθούν στις προσδοκίες των μελών τους.
Σημείωση: Ο Σύνδεσμος αποστράτων έχει τα γραφεία του στην Θεσσαλονίκη στην οδό Συγγρού 4.

ΣΤΗΝ ΖΑΚΥΝΘΟ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ I.P.A.

Πολλοί φίλοι επικοινωνούν μαζί μας και μας ρωτούν για το που θα διεξαχθεί του χρόνου το Πανελλήνιο
Συνέδριο της I.P.A.
Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο, ότι μία μόνο πρόταση υπήρχε φέτος στο Συνέδριο που έγινε στην
Καλαμάτα και αυτή ήταν από την Τοπική Διοίκηση I.P.A. Ζακύνθου. Έτσι θεωρούμε ότι κατά 99,9% το
Συνέδριο του 2013 θα διεξαχθεί στην Ζάκυνθο και είμαστε απόλυτα πεπεισμένοι ότι τόσο ο Πρόεδρος
της I.P.A. Ζακύνθου και φίλος μας κ. Μπάμπης Ανδριόπουλος όσο και τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. θα
κάνουν ότι καλύτερο για να έχει το Συνέδριο την επιτυχία που του αξίζει.
Βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι φέτος τόσο ο Πρόεδρος της Καλαμάτας και φίλος μας Γιάννης
Ζαφειρόπουλος όσο και τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. εργάσθηκαν με ιδιαίτερο ζήλο και το φετεινό
Συνέδριο ήταν ένα από τα καλύτερα Πανελλήνια Συνέδρια της I.P.A. και έθεσαν ψηλά τον πήχη στους
διοργανωτές των Συνεδρίων μας για τα επόμενα χρόνια.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

H Τοπική Διοίκηση I.P.A. ΣΑΜΟΥ ευχαριστεί τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο
Φίλων Αστυνομίας (E.C.F.PO – Ελληνικό Εθνικό Τμήμα) και ιδιαίτερα την Γεν.
Γραμματέα κ. Γιώτα Λουρίδα για την χορηγία και αποστολή μιας καφετιέρας!
η πράξη αυτή σηματοδοτεί την αμέριστη αγάπη του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου
Φίλων Αστυνομίας προς τις Τοπικές Διοικήσεις της ΙΡΑ.
Η Τ.Δ. IPA ΣΑΜΟΥ ευχαριστεί την Γεν. Γραμματέα κ. Λουρίδα και επιφυλάσσετε
να ανταποδώσει στο μέλλον την αγάπη και το ενδιαφέρον που εισέπραξε.
Με φιλικούς χαιρετισμούς - Servo per Amikeco
Γιώργος Αβραμίδης - Πρόεδρος Τοπικής Διοίκησης ΙΡΑ Σάμου

Κάντε κλικ στο. www.ipathessaloniki.gr
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Y. ME. T.
και στη φύλαξη
στόχων.....
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Δημήτριος

Αντιπρόσωπος της Ε.Α.Υ.Ν. Θεσσαλονίκης στην Π.Ο.ΑΣ.Υ.
Μέλος της "Δύναμη Αναγέννησης"
Μέλος Ελεγκτικής Επιτροπής Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α. (πρώην ΛΑΜΔΕΑ)
Έχει διαταχθεί από την Υπηρεσία, από τους τρεις (3) Αστυνομικούς που εκτελούν πεζή περιπολία στην
φρούρηση στόχου στο κέντρο της πόλεως της Θεσσαλονίκης, ο ένας να βρίσκεται στην πίσω πλευρά
του κτιρίου, τελείως ξεκομμένος από τους άλλους δύο, χωρίς καμιά ασφάλεια, αφενός γιατί είναι μόνος,
αφετέρου, γιατί δεν υπάρχουν οι στοιχειώδες υλικοτεχνικές υποδομές.
Στον ίδιο φρουρούμενο από την ΥΜΕΤ στόχο, η Υπηρεσία δεν έχει προνοήσει, ώστε η πεζή περιπολία
του στόχου (σκοποί ουσιαστικά), να έχει ουσιαστική και επαρκή θέρμανση για τους χειμερινούς μήνες.
Οι συνάδελφοι τον χειμώνα που πέρασε αντιμετώπισαν σοβαρό πρόβλημα με το κρύο. Το καλοριφέρ
δεν μπορεί να προσφέρει γιατί είναι εξωτερικός χώρος. Αφού η Υπηρεσία δεν προνοεί, ζητώ από την
Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Θεσσαλονίκης, της οποίας είμαι Αντιπρόσωπος στην Π.Ο.ΑΣ.Υ.,
να παρέμβει στην ηγεσία ώστε να σταματήσει η διάσπαση της διμοιρίας και σε περίπτωση που αυτό δεν
γίνει εφικτό, τότε ζητώ τον ερχόμενο χειμώνα, να βάλει ένα μανιτάρι για θέρμανση των συναδέλφων. Δεν
είναι κάτι δύσκολο για την υλοποίηση και πιστεύω το αίτημά μου θα γίνει αποδεκτό από το Σωματείο, στα
πλαίσια της συναδελφικής αλληλεγγύης, της εμπιστοσύνης και προσμονής των μελών του Σωματείου,
από τους εκλεγμένους στην Διοίκησή του.
Τα ακριβή στοιχεία για το ποιόν στόχο αφορά, αναφέρονται στην λεπτομερή για το θέμα επιστολή μου,
που απέστειλα στην Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Θεσσαλονίκης και για ευνόητους λόγους
δεν αναφέρονται στην παρούσα δημοσίευση.
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Την ώρα που γράφεται αυτό το άρθρο (μέσα Αυγούστου), έχουν περάσει περί τους
τρισήμισι μήνες από τις εκλογές του Σωματείου μας και παρά τα λόγια τα μεγάλα της
«πανίσχυρης πλειοψηφίας» του Δ.Σ. της Ε.Α.Υ.Θ., η πραγματικότητα την οποία βιώνουμε
είναι απογοητευτική.
Θα περίμενε κανείς να «πετάει η ομάδα», αλλά αντ’ αυτού τα παράπονα για το προεδρείο
της Ε.Α.Υ.Θ. είναι πάρα πολλά και καθημερινά. Το προεδρείο και η πλειοψηφία του
Δ.Σ. που ελέγχει την Ε.Α.Υ.Θ., αναλώνονται στο γραφειοκρατικό και διαπιστωτικό
Συνδικαλισμό, εκδίδουν ανακοινώσεις, οι οποίες δεν λύνουν ως γνωστόν προβλήματα και
φωτογραφίζονται με διάφορους παράγοντες και παραγοντίσκους. Επίσης, από τις πρώτες στιγμές που εξελέγησαν «κάποιοι»,
επιδίωξαν – αντιγράφοντας τους πρωτοπόρους του είδους – να βολευτούν με προκλητικό τρόπο. Κάποιοι άλλοι, τους οποίους
τους αποκαλώ «συνδικαλιστές προεκλογικής περιόδου», οι οποίοι ήταν λαλίστατοι και πολυγραφότατοι πριν τις εκλογές,
ξαφνικά σίγησαν και στις συζητήσεις τους με τους Συναδέλφους, το μόνο που κάνουν είναι να καλύπτουν και να δικαιολογούν
το προεδρείο της Ε.Α.Υ.Θ.
Η «πανίσχυρη πλειοψηφία» του Δ.Σ. της Ε.Α.Υ.Θ. πίστεψε, πως μετά τις εκλογές του Σωματείου μας, του περασμένου Απριλίου,
ήρθε και το τέλος της Συνδικαλιστικής Ιστορίας στη Θεσσαλονίκη και πως με τον έλεγχο της πλειοψηφίας του Δ.Σ. όλα τα
προβλήματα θα λύνονταν με μαγικό τρόπο…
Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι, ας μην τρέφουμε ψευδαισθήσεις! Ούτε περίοδο χάριτος μπορούμε να δώσουμε στην
πλειοψηφία που ελέγχει το Σωματείο μας (μιας και οι περισσότεροι που την απαρτίζουν έχουν συνδικαλιστική εμπειρία, δεν
εκλέγονται για πρώτη φορά και έχουν ξανακαταλάβει θέσεις ευθύνης σ’ αυτό), αλλά ούτε μπορούμε να περιμένουμε και πολλά
πράγματα απ’ αυτήν…
Αντιθέτως, όλοι εμείς στη «ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ», εκπροσωπούμε τον ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΟ, ΜΑΧΗΤΙΚΟ, ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟ και
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ Συνδικαλισμό, δεν ασχολούμαστε με το Συνδικαλισμό για να βολευτούμε και να κάνουμε δημόσιες σχέσεις,
πιστεύουμε στην ανανέωσή του με νέα πρόσωπα και μπορούμε πραγματικά να προσφέρουμε αυτό το ΝΕΟ και ΔΥΝΑΜΙΚΟ
που χρειάζεται το Συνδικαλιστικό μας Κίνημα για να βγει από το τέλμα και την απαξίωση. Σας καλούμε ΟΛΟΥΣ ΣΑΣ, πλην
ΑΝΤΙΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ, να συστρατευθείτε μαζί μας στην προσπάθεια που κάνουμε και να είστε απολύτως βέβαιοι πως το
αποτέλεσμα θα είναι απολύτως επιτυχημένο, γιατί ΕΙΜΑΣΤΕ Ο ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ!!!
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Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα

Ένα λυπηρό, μα και συνάμα ανησυχητικό φαινόμενο που παρατηρείται στο Αστυνομικό Συνδικαλιστικό Κίνημα, είναι η
απαξίωσή του, από μερίδα των ίδιων των Συνδικαλιστών. Η καθημερινή εμπειρία μας δείχνει, πως αρκετοί Συνδικαλιστές
μας, ακολουθώντας την «πεπατημένη», που χάραξαν οι εκπρόσωποι του συνδικαλιστικού μας κατεστημένου, ακολουθούν
μια πορεία, κάποια σκαλοπάτια, η οποία μπορεί σ’ αυτούς να έχει κάποιο όφελος, δυστυχώς όμως απαξιώνεται ο
Συνδικαλισμός και κλονίζεται η εμπιστοσύνη των Συναδέλφων μας σ΄αυτόν.
Τα σκαλοπάτια αυτά, της απαξίωσης του Συνδικαλισμού είναι τα εξής:
Α. ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ: Κάποιος, ο οποίος έχει προσωπικές φιλοδοξίες, βρίσκει στο Συνδικαλισμό, μιας πρώτης τάξεως
ευκαιρία για να τις προωθήσει. Έτσι, πίσω από τις μεγαλοστομίες του, για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των
Συναδέλφων και για αγώνες, που πρόκειται να δώσει στο όνομα αυτών, κρύβονται οι προσωπικές του φιλοδοξίες και
μόνο. Δυστυχώς, κάποιοι καταφέρνουν και ξεγελούν τους Συναδέλφους, ως προς τις πραγματικές τους προθέσεις, και
καταφέρνουν να εκλεγούν, χάρη στην ψήφο τους. Μ’ αυτόν τον τρόπο κάνουν το πρώτο βήμα και ανεβαίνουν το πρώτο
σκαλοπάτι.
Β. ΚΟΜΜΑΤΙΣΜΟΣ: Είτε για να εκλεγεί, είτε από τη στιγμή που εκλέγεται κάποιος Συνδικαλιστής, φροντίζει άμεσα να
κομματικοποιηθεί, για να εξασφαλίσει την εκλογή του ή την επανεκλογή του, χάρη στις ευλογίες του κόμματός του, με
όσο το δυνατόν λιγότερη προσπάθεια από τη δική του μεριά. Με λίγα λόγια, από τη στιγμή που κάποιος Συνδικαλιστής
έχει εξασφαλίσει τη στήριξη του κόμματός του, δεν χρειάζεται να αποδείξει τίποτα για τις δυνατότητες και τις προθέσεις
του.
Γ. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: Από τη στιγμή που κάποιος εκλέγεται Συνδικαλιστής, εκ των πραγμάτων έρχεται σε επαφή
με άτομα της Πολιτικής και Φυσικής μας Ηγεσίας, καθώς και με άλλους παράγοντες του δημόσιου βίου, για την
προώθηση των αιτημάτων των Συναδέλφων, για την γνωστοποίηση διάφορων ζητημάτων και για την επιδίωξη λύσεων
στα προβλήματα. Αντ’ αυτών όμως, κάποιος ο οποίος έχει προσωπικές φιλοδοξίες και αδιαφορώντας πλήρως για τους
Συναδέλφους, χρησιμοποιεί αυτές τις επαφές για δημόσιες σχέσεις και για την προώθηση των φιλοδοξιών του.
Δ. ΒΟΛΕΜΑ: Έχοντας ήδη ανέβει τα προηγούμενα σκαλοπάτια και χάρη στις δημόσιες σχέσεις που έχει κάνει,
κάποιος συνδικαλιστής, ο οποίος αντιμετωπίζει το Συνδικαλισμό, ως το όχημα για να κάνει τη ζωή του πιο άνετη και
ξεκούραστη, επιδιώκει να βολευτεί σε κάποια «χαλαρή» Υπηρεσία, με όσο το δυνατόν λιγότερες ευθύνες και με όσο
το δυνατόν καλύτερες εργασιακές συνθήκες, αδιαφορώντας για το αν οι υπόλοιποι Συνάδελφοί του βιώνουν έναν
εργασιακό μεσαίωνα. Μ’ αυτόν τον τρόπο αρχίζει να αποκαλύπτει τις πραγματικές του προθέσεις και τις προσωπικές του
φιλοδοξίες.
Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΗ: Μετά την καθιέρωση του ως Συνδικαλιστής, αφού έχει προσφέρει με το παραπάνω τις υπηρεσίες του στο
κόμμα του (σχεδόν πάντοτε εις βάρος των Συναδέλφων του) και αφού δεν έχει καμία επαφή με το αληθινό αστυνομικό
έργο, ως βολεμένος, αποφασίζει πως το επόμενο σκαλοπάτι για έναν ακόμα πιο άνετο βίο, είναι η ενασχόλησή του με
την πολιτική. Έτσι και ο κύκλος των δημοσίων σχέσεών του θα διευρυνθεί και το βόλεμα, τόσο το δικό του όσο και των
δικών του, θα είναι εξασφαλισμένο.
Δυστυχώς, για κάθε ένα σκαλοπάτι που ανεβαίνει κάποιος Συνδικαλιστής, αυτού του είδους, δίνει και από ένα ισχυρό
χτύπημα στο Συνδικαλιστικό μας Κίνημα, απαξιώνοντας το.
Συνάδελφοι, αν σε όλα τα παραπάνω αναγνωρίζετε κάποιον ή κάποιους Συνδικαλιστές, από το περιβάλλον σας, να
θυμάστε πως η δική σας ψήφος τον/τους ανέδειξε…

ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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