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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
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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

Βασιλική Τουρτσάκη
Ποινικολόγος
Δικηγόρος Θεσσαλονίκης

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

Χριστ. Χριστοδουλής
Αντιπρόεδρος

Νικ. Ταχματζίδης Δημ. Μπουραζάνας Ιάκωβος Τσαγκαλίδης
Ταμίας
Αν. Γ. Γραμματέας
Αντιπρόεδρος
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Δημήτριος Χρυσουλάς
Αντιπρόεδρος

Δημ. Βασιλάκης
Υπ. Δημ. Σχέσεων

Ιωάννης Πασχαλιάς
Αναπλ. Ταμίας

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
I.P.A.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Με μεγάλη επιτυχία, πραγματοποιήθηκαν στις 27 Μαϊου 2013 στην Τοπική μας Διοίκηση, εκλογές για
την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής. Τριάντα ένας υποψήφιοι, για
τους οποίους έδωσαν βροντερό παρόν συμμετοχής, εκατοντάδες μέλη μας, τα οποία ανταποκρίθηκαν
στην πρόσκλησή μας, αναγνωρίζοντας το σπουδαίο έργο που έχει επιτελέσει τα τελευταία χρόνια η
Τοπική μας, τιμώντας με την συμμετοχή τους, τους 31 υποψηφίους, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ από
ιδρύσεως της I.P.A. Θεσ/νίκης και τους ευχαριστούμε θερμά.
Στις 28 Μαϊου 2013, συγκροτήθηκε σε Σώμα η νέα Διοίκηση ως ακολούθως:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος: ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας
Πρόεδρος: ΛΑΜΠΑΔΑΣ Γεώργιος
Γ. Γραμματέας: ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος
Μέλος: ΞΑΝΘΗΣ Σωτήριος
Αναπλ. Γραμματέας: ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΑΣ Δημήτριος
Μέλος: ΠΑΣΧΑΛΕΡΗΣ Παναγιώτης
Α΄Αντιπρόεδρος: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Χριστόδουλος
Β΄Αντιπρόεδρος: ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ Δημήτριος
Γ΄Αντιπρόεδρος: ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ Ιάκωβος
Ταμίας: ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ Νικόλαος
Αναπλ. Ταμίας: ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ Ιωάννης
Υπ. Δημ. Σχέσεων: ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Δημήτριος
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ IPA ΞΑΝΘΗΣ
Μια σπουδαία φιλική συνάντηση, πραγματοποιήθηκε σήμερα 25-05-2013 στην Ξάνθη από την
Τοπική Διοίκηση Ξάνθης της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών (I.P.A.)
Στην εκδήλωση, μετά από πρόσκληση συμμετείχαν:
Ο Παγκόσμιος Γενικός Γραμματέας της I.P.A. κ. ΚΑΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος.
Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος I.P.A. κ. ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ Ιωάννης.
Ο Πρόεδρος της I.P.A. Σάμου και ιδρυτικό μέλος της I.P.A. Ξάνθης κ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Γεώργιος.
Ο Πρόεδρος της I.P.A. Ξάνθης κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Χρήστος.
Ο Πρόεδρος των Συνταξιούχων Αστυνομικών Ξάνθης και Υπ. Δημ. Σχέσεων της Τ.Δ. I.P.A. Ξάνθης
κ. ΚΑΡΑΜΠΙΠΕΡΗΣ Θεοφάνης.
Ο Αντιπρόεδρος της I.P.A. Ξάνθης κ. ΔΕΤΣΑΡΙΔΗΣ Δημήτριος.
Ο Αντιπρόεδρος της I.P.A. Ξάνθης κ. ΚΤΙΣΤΗΣ Εμμανουήλ.
Ο Γεν. Γραμματέας της I.P.A. Ξάνθης κ. ΚΑΤΣΑΡΙΚΑΣ Δημήτριος.
Η Ταμίας της I.P.A. Ξάνθης κ. ΑΡΑΠ Μαγδαληνή.
Ο Πρόεδρος της I.P.A. Θεσσαλονίκης κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας.
Ο Γεν. Γραμματέας της I.P.A. Θεσσαλονίκης και Ταμίας του Εθνικού Τμήματος I.P.A. κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Βασίλειος.
O Υπεύθυνος Δημ. Σχέσεων της I.P.A. Θεσσαλονίκης κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Χριστόδουλος.
Το Μέλος της Ε.Ε. του ΤΕΑΕΤΔΕΑ και στέλεχος της I.P.A. Θεσ/νίκης κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Δημήτριος.
O Γεν. Γραμματέας I.P.A. Καβάλας κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Θεμιστοκλής.
Ο Πρόεδρος της I.P.A. Σερρών κ. ΧΡΑΠΑΣ Παντελής.
Ο Πρόεδρος της I.P.A. Ορεστιάδος κ. ΛΥΤΡΑΣ Κων/νος.
Ο Πρόεδρος της I.P.A. Ροδόπης κ. ΒΑΒΑΪΤΗΣ Σταύρος.
Ο Γεν. Γραμματέας της I.P.A. Ροδόπης κ. ΣΜΥΛΙΑΝΗΣ Χρήστος.
Ο Αντιπρόεδρος της I.P.A. Αλεξανδρούπολης κ. ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Κων/νος.
Ο Ταμίας της I.P.A. Δράμας και μέλος του Δ.Σ. του ΤΕΑΕΤΔΕΑ κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Παύλος.
Η συνάντηση διεξήχθη σε εξαιρετικά φιλικό κλίμα, οι συνάδελφοι της I.P.A. Ξάνθης, δίκαια απέσπασαν
τα συγχαρητήρια από όλους τους συμμετέχοντες για την άψογη διοργάνωση και για τα θέματα
κοινού ενδιαφέροντος που συζητήθηκαν υπήρξε έντονος προβληματισμός, ανταλλαγή απόψεων
και θετικά συμπεράσματα.
Η Τοπική Διοίκηση I.P.A. Θεσσαλονίκης, ευχαριστεί για την πρόσκληση και ταυτόχρονα συγχαίρει
θερμά όλα τα στελέχη της I.P.A. Ξάνθης για την σπουδαία διοργάνωση της εκδήλωσης, η οποία
διοργάνωση αποτέλεσε μάθημα φιλοξενίας και του SERVO PER AMIKECO προς όλους μας.
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ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Ε.Α. ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο Πρόεδρος
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Γεώργιος

Με μεγάλη επιτυχία, διεξήχθησαν στις 28
Μαϊου 2013 αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέας
Διοίκησης στην Ένωση Αστυνομικών εν
Αποστρατεία Νομού Θεσσαλονίκης.
Στις 29 Μαϊου 2013 η νέα Διοίκηση του
Σωματείου συγκροτήθηκε σε Σώμα ως
ακολούθως:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Γεώργιος
Γ. Γραμματέας: ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος
Α΄Αντιπρόεδρος: ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας
Β΄Αντιπρόεδρος: ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ Δημήτριος
Γ΄Αντιπρόεδρος: ΓΟΥΛΑΣ Χρήστος
Ταμίας: ΠΑΣΧΑΛΕΡΗΣ Παναγιώτης
Υπ. Δημ. Σχέσεων: ΛΑΜΠΑΔΑΣ Γεώργιος
Η εφορευτική επιτροπή των εκλογών

Η ομάδα μπάσκετ της Τοπικής Διοίκησης I.P.A. Θεσσαλονίκης
Η πρώτη παρουσίαση της ομάδας, που αποτελείται από είκοσι ένα (21) αθλητές, έναν προπονητή και έναν
Γενικό Αρχηγό (όλοι φυσικά συνάδελφοι και μέλη της I.P.A.) έγινε στις 23 Μαϊου 2013 στο γήπεδο μπάσκετ του
ΠΡΩΤΕΑ Θεσσαλονίκης. Στο επόμενο τεύχος του περιοδικού μας, θα υπάρχει πλήρες φωτορεπορτάζ ώστε να σας
γνωρίσουμε την ομάδα, αλλά και έναν-έναν τα στελέχη της. Γνωρίστε την ομάδα μας και στο www.ipathessaloniki.gr
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8ος Διεθνής Μαραθώνιος
"ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ"

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. IPA ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Μετά τον Μαραθώνιο Αθηνών, ο πιο γνωστός
στον κόσμο και με την έγκριση της IAAF είναι ο
Μαραθώνιος "ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ".
Φέτος περισσότεροι από 1.700 αθλητές από όλα τα
μέρη της Ελλάδας, αλλά και από είκοσι (20) χώρες
του κόσμου, συμμετείχαν στις 21 Απριλίου 2013,
στον Μαραθώνιο " ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ" στην
διαδρομή από Πέλλα έως Θεσσαλονίκη μήκους
42.200 μέτρων. Οι αθλητές συγκεντρώθηκαν στην
Πλατεία Πέλλας (άγαλμα Μ. Αλεξάνδρου) και ώρα
08.00΄δόθηκε η εκκίνηση. Μεταξύ των αθλητών,
υπήρχαν και αθλητές Αστυνομικοί – μέλη της I.P.A.

ΜΗΝΑΣ Πέτρος

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Δημήτριος

ΣΟΥΛΑΚΕΛΛΗΣ Χαράλαμπος

Η Τοπική Διοίκηση I.P.A. Θεσσαλονίκης, συμμετείχε στον Μαραθώνιο αγώνα 42.200 μέτρων με δύο
αθλητές της, τους ΒΑΣΙΛΑΚΗ Δημήτριο που υπηρετεί στην ΔΑΕΘ/ΥΜΕΤ και τον ΣΟΥΛΑΚΕΛΛΗ
Χαράλαμπο που υπηρετεί στην ΔΑΕΘ/ΥΑΤ. Η Τοπική Διοίκηση Ημαθίας συμμετείχε με έναν αθλητή,
τον ΜΗΝΑ Πέτρο που υπηρετεί στο Α.Τ. Νάουσας. Η Τοπική Διοίκηση Χαλκιδικής συμμετείχε με δύο
αθλητές της, τους ΓΡΑΜΜΕΝΟ Δημήτριο που υπηρετεί στο Τ.Α. Πολυγύρου και τον ΤΣΑΒΑΛΟ Ιωάννη
που υπηρετεί στο Τ.Α. Πολυγύρου. Επίσης συμμετείχε και στα 10.000 μέτρα με τους ΣΑΒΒΙΔΗ Σταύρο
που υπηρετεί στο Α.Τ. Πολυγύρου και τον ΣΙΣΥΛΑ Αστέριο που υπηρετεί στο Α.Τ. Βασιλικών.
Η Τοπική Διοίκηση I.P.A. Θεσσαλονίκης, συγχαίρει όλους τους αθλητές συναδέλφους, καθώς όλοι
τερμάτισαν και ορισμένοι από αυτούς σε πολύ καλές θέσεις. Αναλυτικά στον Μαραθώνιο των 42.200
μέτρων, οι αθλητές μας έκαναν τους αντίστοιχους ως κατωτέρω χρόνους: ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Δημήτριος
5 ώρες και 12 λεπτά. ΤΣΑΒΑΛΟΣ Ιωάννης 5 ώρες. ΣΟΥΛΑΚΕΛΛΗΣ Χαράλαμπος 4 ώρες και 10 λεπτά.
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Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα

ΜΗΝΑΣ Πέτρος 3 ώρες και 37 λεπτά. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ Δημήτριος 3 ώρες και 30 λεπτά. Η Τοπική Διοίκηση
Θεσσαλονίκης ήταν ο χορηγός όλων των ανωτέρω συναδέλφων καθώς κατέβαλε το παράβολο
συμμετοχής και δώρισε από μία μπλούζα με το σήμα της I.P.A.

ΜΗΝΑΣ Πέτρος

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Δημήτριος

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Δημήτριος

ΜΗΝΑΣ Πέτρος

- 7 - Δημήτριος
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ

ΣΟΥΛΑΚΕΛΛΗΣ Χαράλαμπος

Η Τ.Δ. I.P.A. Χαλκιδικής, ευχαριστεί την
Τ.Δ. I.P.A Θεσσαλονίκης
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ (I.P.A.) Τ.Δ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Πολύγυρος 22 Απριλίου 2013
ΠΡΟΣ: ΔΙΕΘΝΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ - ΤΟΠΙΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Αξιότιμε κ. Πρόεδρε της Τ.Δ. Θεσσαλονίκης.
Αγαπητέ φίλε Ηλία.
Εκ μέρους του Δ.Σ. της Τοπικής μας Διοίκησης
δεχθείτε τις ευχαριστίες μας για την ευγενική
χορηγία σας προς τους αθλητές μας που συμμετείχαν
στον 8ο Μαραθώνιο Δρόμο «Μέγας Αλέξανδρος»,
αφού τους καταβάλατε το παράβολο συμμετοχής
τους και ταυτόχρονα τους δωρίσατε και από μία
μπλούζα με το σήμα της ipa. Για άλλη μια φορά σας ευχαριστούμε θερμά και ελπίζουμε μελλοντικά
στην συνεργασία για νέες πετυχημένες εκδηλώσεις .
Ευχόμαστε σε όλο το Δ.Σ. της Τ.Δ. Θεσσαλονίκης υγεία, χαρά και δημιουργία.
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΠΑΠΑΣ Βασίλειος
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ – ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ Αθανάσιος

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ (I.P.A.) T.Δ. ΣΑΜΟΥ
Σάμος 23 Απριλίου 2013 - Αρ. Πρωτ. 14
θέμα: Συγχαρητήρια στους χορηγούς και συμμετέχοντες που έτρεξαν για την
ΙΡΑ.
ΠΡΟΣ: πρ. πρόεδρο Εθνικού Τμήματος ΙΡΑ κ. Χρήστο Κοντάκο, Τ.Δ ΙΡΑ
Θεσσαλονίκης, Τ.Δ ΙΡΑ Χαλκιδικής, Τ.Δ ΙΡΑ Ημαθίας, ΜΜΕ, περιοδικό ΔΥΝΑΜΗ,
ipathessaloniki.gr
Κοινοποίηση: όλες Τοπικές Διοικησεις Χώρας.

Δελτίο Τύπου

Η Τοπική Διοίκηση Σάμου συγχαίρει τους χορηγούς και συμμετέχοντες που
έτρεξαν για την ΙΡΑ και το servo per amikeco στον 8ο Μαραθώνιο Δρόμο «Μέγας
Αλέξανδρος»
Σας ευχαριστούμε!
Συγχαρητήρια στους χορηγούς και συμμετέχοντες που έτρεξαν για την ΙΡΑ.
Ο Μαραθώνιος «Μέγας Αλέξανδρος» είναι ένα αθλητικό γεγονός με διεθνή εμβέλεια. Η δύναμη της θέλησης, της
ψυχής και η πίστη στις ανθρώπινες αξίες οδηγούν τους συναδέλφους μας σε δράσεις και τους μαραθωνοδρόμους
μας στον τερματισμό. Μια ακόμη μεγάλη διοργανωτική επιτυχία είχε η Τ.Δ. ΙΡΑ Θεσσαλονίκης, συμμετέχοντας και
στηρίζοντας τους θαυμάσιους συναδέλφους με ψυχή «Μέγα Αλέξανδρου, ΜΗΝΑ Πέτρο από Τοπική Διοίκηση
Ημαθίας, ΓΡΑΜΜΕΝΟ Δημήτριο, ΤΣΑΒΑΛΟ Ιωάννη, ΣΑΒΒΙΔΗ Σταύρο και ΣΙΣΥΛΑ Αστέριο από Τοπική Διοίκηση
Χαλκιδικής και τους ΣΟΥΛΑΚΕΛΛΗ Χαράλαμπο και ΒΑΣΙΛΑΚΗ Δημήτριο από Τοπική Διοίκηση Θεσσαλονίκης.
Ευχόμαστε σε όλους καλές γιορτές με υγεία, χαρά και ο Θεός να μας φωτίζει για να κάνουμε καλές πράξεις στην
ζωή μας με ότι βαθμό η τίτλο και να έχουμε.
Συγχαρητήρια στους χορηγούς και συμμετέχοντες που έτρεξαν για την ΙΡΑ στην σκιά τον κορυφών του βουνού
των θεών, το μυθικό Όλυμπο.
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Γεώργιος
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΜΗΤΩΝΑΣ Στέφανος

ΣΟΦΑ ΛΟΓΙΑ
«Εκείνο για το οποίο η δική μας γενιά θα μετανιώσει μια μέρα πικρά δε θα είναι τόσο η σκληρότητα
και η αδικία των κακών, όσο η απαράδεκτη σιωπή των καλών»……. (Μάρτιν Λούθερ Κινγκ)
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ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ο π. ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ I.P.A.

Από 4 μέχρι 15 Μαρτίου ο συμπατριώτης μας Πρώην Πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Ενώσεως
Αστυνομικών κ. Χρήστος Κοντάκος, παρακολούθησε Σεμινάριο στο εικονιζόμενο Εκπαιδευτικό Πολυεθνικό Κέντρο
που βρίσκεται στο Κιλκίς. Σε επικοινωνία μαζί του μάθαμε ότι τα Σεμινάρια με ενδιαφέροντα μικτά στρατιωτικά και
αμυντικά θέματα, έχουν την δυνατότητα να τα παρακολουθούν Στρατιωτικοί, άντρες και γυναίκες από τα Σώματα
Ασφαλείας ακόμα και πολίτες. Λειτουργεί στα πλαίσια των αμυντικών μας αναγκών και των συμφωνιών μας με
το ΝΑΤΟ, οι δε Στρατιωτικοί που το υπηρετούν κοσμούν το Στράτευμα και την Αποστολή τους. Ο κ. Κοντάκος
επιβεβαίωσε ότι αξίζει ο λίγος κόπος για κάποιον Στρατιωτικό ή στέλεχος Σωμάτων Ασφαλείας ή Πολίτη που θέλει
να πολλαπλασιάσει τις γνώσεις και εμπειρίες και να λάβει ένα πτυχίο υψηλής πιστοποίησης για τις σπουδές του.
Για περισσότερες πληροφορίες web www.mpsotc.gr e-mail mpsotc@hndas.mil.gr

Επιστολή του ΚΟΝΤΑΚΟΥ Χρήστου
Πρώην πρόεδρος του Εθνικού Ελληνικού Τμήματος I.P.A
18-03-2013 ΠΡΟΣ: Τ.Δ. IPA ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Κύριε Πρόεδρε:
Αγαπητέ φίλε Ηλία, παρακαλώ να διαβιβάσεις στους φίλους μέλη του Δ.Σ. της
τιμημένης Ένωσής σας, τις πιο θερμές και ειλικρινείς ευχαριστίες μου για την
μοναδική φιλοξενία και τιμή που μου παραχωρήσατε.
Στις ημέρες που ευρισκόμουν ανάμεσά σας, είχα την ευκαιρία να ξεναγηθώ
στο ταξίδι των οραμάτων και των στόχων σας και βεβαιώθηκα για πολλά
επιτεύγματα που κάθε μέρα υλοποιείται. Επιπρόσθετα θέλω να ευχαριστήσω
θερμότατα τον κ. Βασίλη Γιαννακόπουλο, τον κ. Χριστοδουλή Χριστόδουλο μέλος του Δ.Σ. του ΤΕΑΕΤΔΕΑ ως και
τον κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ Δημήτρη μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής του ΤΕΑΕΤΔΕΑ για την ενημέρωση που μου παρείχαν.
Με αγάπη και εκτίμηση - Χρήστος Κοντάκος

ΑΡΧΑΙΩΝ ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Ένας φαλακρός έβριζε τον Διογένη. Ο φιλόσοφος γύρισε και του είπε:
«Δεν σου ανταποδίδω τις βρισιές, αλλά θα ήθελα να συγχαρώ τις τρίχες σου, γιατί απαλλάχτηκαν
από ένα κακορίζικο κεφάλι».
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΦΙΛΙΑΣ ΑΠΟ
ΤΗΝ IPA TOYΡΚΙΑΣ
Μετά από πρόσκληση του Εθνικού Τμήματος I.P.A. Τουρκίας, ο Υπεύθυνος Δημοσίων
Σχέσεων της Τ.Δ. I.P.A. Θεσσαλονίκης κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Χριστόδουλος, επισκέφθηκε
την Κων/πολη το χρονικό διάστημα από 15 έως 19 Απριλίου 2013.
Στην πόλη τον κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗ υποδέχθηκαν και ξενάγησαν στις ομορφιές της
Κων/λης, τα μέλη του Δ.Σ. του Εθνικού Τμήματος Ι.P.A. Τουρκίας κ.κ. ΑLPER ACAR και
FATIH VASLAVAS.
Κατά την διάρκεια της παραμονής του στην Κων/λη ο κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ
παρακολούθησε το ποδοσφαιρικό τουρνουά που διοργάνωσε η Τοπική Διοίκηση
IPA Κων/λης, με την επωνυμία «IPAINSTABUL CUP». Ο κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ συνεχάρη
την Τοπική Διοίκηση IPA Κων/λης για την άψογη διοργάνωση του τουρνουά και
μετέφερε ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση του Δ.Σ. της Τοπικής Διοίκησης I.P.A. Θεσσαλονίκης για ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των Τούρκων
συναδέλφων, να επισκεφτούν την Θεσσαλονίκη. Η Τοπική Διοίκηση I.P.A. Θεσσαλονίκης εκφράζει τις ευχαριστίες
της, προς το Εθνικό Τμήμα I.P.A. Τουρκίας και την Τοπική Διοίκηση I.P.A. Κωνσταντινούπολης για την άψογη
φιλοξενία του Υπευθύνου Δημοσίων Σχέσεων της Τοπικής Διοίκησης I.P.A. Θεσσαλονίκης.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ I.P.A. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Έπειτα από πρωτοβουλία της Τοπικής μας διοίκησης και αφού
ήρθε σε επικοινωνία με τον Εθελοντικό Οργανισμό για τα παιδιά "ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ
ΠΑΙΔΙΟΥ", προμηθεύτηκε δύο (2) κουμπαράδες (διαφανή κυτία) συλλογής χρημάτων
και τους τοποθέτησε στο γραφείο Διαβατηρίων της Α.Δ. Μαγνησίας και στο Α.Τ Βόλου,
ευελπιστώντας στην ευαισθητοποίηση συναδέλφων αλλά και για την συγκέντρωση
χρημάτων, προκειμένου να συμβάλουμε και εμείς ώστε όλα τα παιδιά του κόσμου να
είναι πάντοτε χαμογελαστά.
Ο Πρόεδρος - Στέφανος ΚΑΡΚΑΛΗΣ Ο Γραμματέας - Κων/νος ΠΑΓΩΝΗΣ

MHNYMA:

Αγαπητέ Στέφανε, όπως πολύ καλά γνωρίζεις, η Δ.Ε.Α. είναι ένας από τους
μεγαλύτερους οργανισμούς με παγκόσμια δράση και αποδοχή από το χώρο της Αστυνομίας και
όχι μόνο. Ένας από τους σκοπούς της Ένωσής μας είναι η κοινωνική δράση των Αστυνομικών
και η προβολή εκδηλώσεων αυτού του επιπέδου με σκοπό την ανακούφιση, προβολή και
προώθηση των προβλημάτων των αναξιοπαθούντων συνανθρώπων μας και ιδιαίτερα των
παιδιών, στη χώρα μας και σε όλο τον κόσμο. Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και χαρά για μένα, αυτή η
σημαντική πρωτοβουλία καθώς και η αναγνώριση της κοινωνικής προσφοράς των δράσεων της
ΤΔ Μαγνησίας και της Δ.Ε.Α. γενικότερα. Εκ μέρους της Διεθνούς Εκτελεστικής Επιτροπής (ΡΕΒ),
επίτρεψέ μου να εκφράσω τόσο σε σένα όσο κα στα μέλη του ΔΣ της ΤΔ, τα συγχαρητήριά μας
και τις ευχές μας για υγεία και καλή δύναμη στο έργο σας.
Με εκτίμηση - ΚΑΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος Παγκόσμιος Γ. Γραμματέας I.P.A.
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
I.P.A. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Η νέα ομάδα ποδοσφαίρου της Α.Δ. Ηρακλείου
φέρει την επωνυμία Διεθνής Ένωση Αστυνομικών/Τ.Δ.
Ηρακλείου. Αγωνίζεται στο εργασιακό πρωτάθλημα
του Ν. Ηρακλείου και η πρόκριση μας στο επόμενο
όμιλο είναι γεγονός.
Παιδικός σταθμός στο Αστυνομικό Μέγαρο
Ηρακλείου.

Για πρώτη φορά, το Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου
αναμένει τη Θεία Ανάσταση, μαζί με τα νήπια που
φιλοξενούνται στον Παιδικό Σταθμό και η διαφορά
είναι αισθητή. Σήμερα 2-5-2013 διά της Δ/ντριας του
Παιδικού Σταθμού κ. Ελένης Σπυριδάκη, τα παιδιά των
συναδέλφων, μας πρόσφεραν τα δώρα τους, γεμίζοντάς
μας, με συναισθήματα αγάπης, αισιοδοξίας και
ελπίδας. Να ευχαριστήσουμε δημόσια όλα τα παιδιά,
το προσωπικό του παιδικού σταθμού και ιδιαιτέρως
τη Δ/ντρια αυτού, για την τόσο όμορφη προσπάθεια
τους και για την άρτια-άψογη διαπαιδαγώγηση των
νηπίων καθώς και την εύρυθμη λειτουργία του παιδικού
σταθμού. Χρόνια πολλά με υγεία και καλή πρόοδο.
Μανόλης Ι. Ζαχαριουδάκης

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ I.P.A. ΑΧΑΪΑΣ
Πάτρα 10 Μαρτίου 2013 Αριθ.πρωτ.: 17/2013
ΘΕΜΑ: «ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-Ομάδα ποδοσφαίρου Τ.Δ. Αχαΐας»

Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε ότι η ομάδα
ποδοσφαίρου της τοπικής μας διοίκησης είναι έτοιμη
για αγωνιστική δράση και αναμένουμε προτάσεις για
φιλικές αναμετρήσεις από οποιαδήποτε Τοπική διοίκηση
της χώρας επιθυμεί. Στις φωτογραφίες που ακολουθούν
παρουσιάζεται η νέα στολή της ομάδος μας . Με την
ίδια στολή αγωνίζεται αυτήν την στιγμή και η ομάδα
της Α.Δ. Αχαΐας στο πρωτάθλημα των επαγγελματικών
τάξεων του δήμου Πατρέων και ευχόμαστε μια
επιτυχημένη πορεία και υγεία σε όλους τους αθλητές.
Στην προσπάθεια αυτή για τον εξοπλισμό αλλά και την
συμμετοχή στο πρωτάθλημα επαγγελματικών τάξεων
εκτός από την Τ.Δ. Αχαΐας, συμμετείχε η Ε.Α.Υ. Αχαΐας, το Ασφαλιστικό γραφείο της κ. ΚΑΤΣΑΡΟΥ Πηνελόπης, η
εταιρεία Truck Net και η εταιρεία Steg.
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. - Ο Πρόεδρος ΦΩΤΟΓΛΟΥ Σπυρίδων Ο Γ. Γραμματέας ΜΠΙΝΙΕΡΗΣ Γρηγόριος
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XAIΡΕ SACRA INFANTIA*
Λίλιαν Δουλγεράκη

Μελετήτρια - Αντιφεμινίστρια - Συντάκτρια Ελεύθερου Τύπου
Διπολική επιστημονική ασπίδα Παιδαγωγική & Νομική, του τελούμενου
υπό επίθεση ελληνικού πνεύματος, διοργάνωσαν έδρες του Α.Π.Θ. στις 11 &
12 Μαρτίου, συνεπικουρούμενες από την Ιερά Μητρόπολη Θεσ/νίκης .
Στο κατάμεστο με εκπαιδευτικούς διορισμένoυς & αδιόριστους,
όλων των βαθμίδων, Πανελλήνιο αυτό Επιστημονικό Συνέδριο, του
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, έλαβαν χώρα 8 συνεδρίες.
Διεξήχθηκαν τόσο στην Αίθουσα Τελετών του Α.Π.Θ. όσο και στην αίθουσα εκδηλώσεων της Ιεράς
Μητροπόλεως Θεσ/νίκης. Ο κεντρικός οργανωτής της διημερίδας & πομπός ανησυχίας, είναι ο καθ.
του Α.Π.Θ. κ. Η. Ρεράκης, φέροντας όγκο επιστ. συνεργατών κοντά του, τόσο της νομικής όσο & της
γενικής παιδαγωγικής κοινότητας. Παρουσία του Παναγιότατου Μητροπολίτη Θες/νίκης Άνθιμου, του
κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής κ. Μ. Τρίτου, του πρώην κοσμήτορα κ. Κονγκούλη, του προέδρου
του τμήματος Ποιμαντικής & Κοινωνικής Θεολογίας καθ. Αθ. Καραθανάση, ακαδημαϊκών ανδρών & με
την… διακριτική απουσία του πρύτανη Α.Π.Θ. κ. Μυλόπουλου.

ΚΑΘ. Η. ΡΕΡΑΚΗΣ - ΔΗΜ/ΦΟΣ ΛΙΛΙΑΝ ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗ
ΚΑΘ. Κ. ΖΟΥΡΑΡΙΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

Καθηγητές & φιλόσοφοι, ως εισηγητές, έδωσαν τις προοπτικές με τις οποίες θα θεμελιωθεί μια εγγενής
λύση- κάποτε- φευ! του πολυσχιδούς προβλήματος. Τμήμα των σημαντικών εισηγήσεών τους και λοιπές
προσεγγίσεις, θα δημοσιευθούν σε επόμενα τεύχη. Έτσι θα δοθεί η χρονική ευχέρεια, μετά τη συνήθη
αποστολή του περιοδικού σε σημαντικούς φορείς, τόσο στον αρμόδιο υπουργό, όσο και στον πρόεδρο της
δημοκρατίας αλλά & σε προϊστάμενους πανεπιστημιακών ιδρυμάτων να τοποθετηθούν. Στο ερώτημα: ΓΙΑΤΙ
; Γιατί είναι μόνιμα αποσπασμένη ανά τριετία περίπου, απ’ τη λογική & επί 52 συναπτά έτη, η παιδαγωγική
εκπαίδευση - ονομαζόμενη ως εκπαιδ. μεταρρύθμιση; Διαταράσσοντας τόσο τη συνοχή μεταφοράς γνώσεων
των διδασκόντων, όσο & των μαθητών. Αρχής ενάρξεως του Υπουρ. Γρηγ. Κασιμάτη το 1962. Γιατί, επίσης,
είναι σε μειούμενη κλίμακα η αξία των θρησκευτικών; γιατί;; Γιατί κανείς υπουργός δεν ήταν εκπαιδευτικός;
Διότι άλλη χρήση έχει η απαράμιλλη ρητορική των νομικών, άλλη η γνώση νοσο-θεραπειών της ιατρικής
επιστήμης & απολύτως άλλη της παιδαγωγικής. Ο καιρός έφτασε & ήταν επαρκής, εμφανώς! για όλα τα
κράτη της Ευρώπης, να εκφράσουν την αντιπάθειά τους στην νέα Βαβέλ! αυτής, της παγκοσμιοποίησης.
Δημιουργώντας τόσο οικονομική, όσο & κοινωνική ταραχή. Πολιτισμικός & θρησκειολογικός αχταρμάς.
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Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα

Υπάρχει η Ευρώπη. Κατοικημένη & οργανωμένη από χιλιετίες. Δεν είναι τμήμα της άλλης άκρης του ατλαντικού
που έπρεπε από κάποιους να κατοικηθεί, αφού προσφάτως βρέθηκε & ήταν ολόαδεια. Και γέμισε από όλες
τις φυλές. Ποια Ευρώπη ζήτησε αντιγραφή αυτού του προτύπου; Δεν το συνάντησα πουθενά γραμμένο να
το επιζήτησε. Αρχόμενης της Ολλανδίας & φτάνοντας στο σήμερα με την Γαλλία να εγείρει μια ντόμπρα
αγανάκτηση. Ναι στην φιλοξενία, μα όταν αυτή επιχειρεί να σε ληστέψει, να σου επιβληθεί (χειρότερο ακόμη,
θέλει τη ζωή σου), την ακυρώνεις. Απλά. Υπάρχει κάποιος λόγος να χάσουμε τον πολιτισμό μας όσο& αν
ενοχλεί αδύναμους πνευματικά μεν, μα δυνατούς οικονομικά; Η οικονομία μας, υπόκειται σε μία μεγάλη αρχή
κανονιστική. Στην χρήση του ΜΕΤΡΟΥ (εξαίρεση το ανόητο διάλειμμα της 30ετίας).Ας θυμηθούμε τι είπε ο
δάσκαλος Αριστοτέλης: ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΑΙΝΕΙΤΑΙ ΟΠΟΙΟΣ ΟΡΓΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ, ΜΕ
ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ, ΟΤΑΝ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΣΟ ΠΡΕΠΕΙ. Θα δημοσιευθούν σύντομα, οι τοποθετήσεις των
ακαδημαϊκών του συνεδρίου. Χρήσιμο ήταν να υπήρχε τούτη η εισαγωγή, ως βασική γνώση των αναγνωστών,
αλλά& όταν προσεγγιστούν όποιοι πολιτικοί φορείς, ας μην κλείσουν την πόρτα στη γράφουσα. Ο πρόσφατος
προβληματισμός, χαρακτηρίζεται ως ΠΙΛΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ που ξεκίνησε το 2008 & ολοκληρώθηκε το
2011. Αυτή η συνεχής αναμόχλευση της παιδείας, λαμβάνει χώρα στην ύλη & των δυο βαθμίδων της δημ.
εκπαίδευσης. Ξεκινώντας από το πρώτο Βιβλίο που κρατά το ελληνάκι, στην πρώτη δημοτικού, έχοντας τον
Αμπέρ &τον Ορφέα ως φιλαράκια, παρακολουθώντας τον ρινόκερο να περπατά με την κότα στην παραλία! &
άλλοτε να κοιτούν το λεμόνι με τα φτερά (δεν υποδεικνύεται πουθενά φυσικά ότι το ελληνόπουλο διδάσκεται
τη πρώτη γραφή του στη Σαουδ. Αραβία, ούτε στο διάστημα, ούτε στην Αφρική)! Μύτη σαν σαλάμι (σελ.48) σε
ύλη αναγνωστικού της α’ δημοτικού; Μα ποια παιδαγωγική οδός χτίζεται με τέτοια σχόλια; Και πού βρίσκεται
το στοιχείο της οικογένειας; Κανένας γονέας! Πουθενά! ΕΈνας παππούς βρέθηκε στη σελ 40 για να μιλήσει
για ιστορία ενός ιπποπόταμου! Ενώ στη σελ. 36 τα παιδιά νυχτώθηκαν έξω μόνα, ανεξερεύνητα! στη σελ. 72
του β΄τεύχους, τα εξάχρονα θα προσέχουν τις καρέττα- καρέττα, διότι κινδυνεύουν κλπ. κλπ.& στο τεύχος α’,
(σελ. 64) βιώνοντας ανεπίβλεπτα (όπως θα έγινε ήδη αντιληπτό), οφείλουν να βρουν βάρκα, να επιστρέψουν
σπίτι, διότι παίζοντας μέχρι τη νύχτα ,πλημμύρισε με βροχή η περιοχή τους. Και ναι, επιτέλους! Κατά το τέλος,
της σελ. 68 του β’ τεύχους της α’ τάξης, εμφανίστηκε να γράφεται το όνομα μαμά. Ως εξής: ΚΑΙ ΞΑΦΝΙΚΑ
ΑΚΟΥΣΤΗΚΕ ΜΙΑ ΦΩΝΗ ΞΥΔΑΤΗ. ΉΤΑΝ Η ΜΑΝΟΥΛΑ ΜΟΥ. « ΓΙΑ ΣΗΚΩ ΑΠ’ΤΟ ΚΡΕΒΑΤΙ». Ευχαριστούμε
κύριοι υπουργοί, δεν θα «πάρουμε άλλο»! Τέλος! Τέλος; Το θέμα απασχολεί & μαστιγώνει σημαντικά &
την ψυχή της παιδείας, της ηθικής της, πέραν φυσικά & πρακτικής αποδιοργάνωσης της διδασκαλίας. Με
απόλυτα ανεπτυγμένες τόσο σε έρευνα, όσο και σε συγκριτικές προσεγγίσεις, η ομάδα των επιστημόνων,
εμφάνισαν με πυγμή, ιδιαίτερη!, μερικοί, όλη την ανησυχία που περιβάλλει την ακαδημαϊκή δράση-ψυχή
τους. Ψυχή, της οποίας η βάση εδράζεται βεβαίως στην κλασική παιδεία δηλ. στους Προ γεννήσεως του
Ιησού δηλ- Αριστοτέλη- Ιπποκράτη-Σωκράτη-Διογένη- Πλάτωνα κ λοιπών αναρίθμητων & μεταγενέστερων
αυτών που αποτέλεσαν την ρίζα του πολιτισμού της Ευρώπης & μερικώς όλου του παγκόσμιου πολιτισμού.
Όμως συνέχιση αυτού του πολιτισμού & διατήρησή του έδωσαν πολίτες ανήσυχοι, αυτοί που αντιπάλεψαν με
επιθέσεις. Συνόρων, ιστορίας, ψυχής, ελευθερίας. Τούτοι βοήθησαν στη διατήρηση της ελληνικής ιστορίαςπολιτισμού. Η ΕΚΛΗΣΣΙΑ μαζί με τα ευαίσθητα στοιχεία που την περιβάλλουν. Δηλαδή ΕΜΑΣ τους πολίτες.
Είτε αυτοί υπήρξαν περιηγητές, είτε μπαίνοντας στην βιβλιογραφία με το όνομα κάποιου αγίου, είτε με το
όνομα δάσκαλου, είτε λογοτέχνη είτε δάσκαλου ακαδημαϊκού. Ξεκάθαρα & απλά είναι τα πράγματα. Και
δεν επιμερίζω τα σχόλιά μου στο «κρυφό σχολειό» για αυτούς τους όποιους βιάζονται αμέσως να πάρουν
ακραία επίθεση. Παρότι, είναι απόλυτα αληθές. Απλά ταξιδέψτε στην ενδοχώρα & θα τα συναντήσετε! Σε
εκκλησιαστικές κρύπτες & όχι μόνον. Και όχι μόνον στο πλέον γνωστό αυτών των Ιωαννίνων-στο νησάκι της
κυρά φροσύνης- μα και στο προ-νοτιότερο σημείο της Ελλάδας (διότι το νοτιότερο θα θέλανε να’ ταν η Γαύδος!
ενώ είναι η Κύπρος), την Κρήτη. Επισκεφτείτε τη Μονή Αρκαδίου, νομού Ρεθύμνης. Γεωγραφικές περιηγήσεις
δεν είναι το θέμα του μεγάλου προβληματισμού που γίνεται αιτία να σείεται η ομαλότητα της παιδαγωγικής &
της θρησκείας η αξιοσύνη. Μα εκτιμώ, ότι τούτα τα βασικά πληροφοριακά στοιχεία, θα προσδώσουν σωστή
αντιστοιχία, ώστε ο αναγνώστης να αντιληφθεί, τα αίτια που θα δημοσιευθούν ακολούθως που κραδάνουν
*ΘΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑ (στο βυζάντιο)
ανήσυχα την ακαδημαϊκή κοινότητα.
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ΕΝΑΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ
ΣΤΟΝ ΜΕΡΩΝΑ ΑΜΑΡΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Το συγκρότημα "Ελιά", που οφείλει το όνομά του στην πρώτη ονομασία του χωριού Μερώνας Αμαρίου,
είναι έτοιμο να σας προσφέρει τη φημισμένη κρητική φιλοξενία.
Πρόκειται για νεοανεγειρόμενο συγκρότημα σε ελκυστική τοποθεσία, ενταγμένο αρμονικά στο φυσικό
περιβάλλον και αποτελείται από έξι δίχωρες επιπλωμένες κατοικίες με όλες τις σύγχρονες ανέσεις: τζάκι,
καλοριφέρ, a/c, tv, internet, δύο λουτρά και πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα.
Κάθε κατοικία μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι τέσσερα άτομα και διαθέτει πανοραμική θέα προς την κοιλάδα
του Αμαρίου και τον Ψηλορείτη. Όλες τις εποχές του χρόνου, το συγκρότημα "Ελιά" σας περιμένει για να
κάνει τη διαμονή σας άνετη, ενδιαφέρουσα και αξέχαστη.
Η διεύθυνση του ξενοδ/κού θέρετρου « ΕΛΙΑ» προσφέρει ως δώρο φιλοξενίας στους πρόποδες
περίπου του Ψηλορείτη, για τους αναγνώστες του περιοδικού «ΔΥΝΑΜΗ», ένα 3μερο 2 ατόμων (2
διανυκτερεύσεις) με πρωινό, στο ποσό των 150 ευρώ & των 4 ατόμων με 200 ευρώ. Επιπλέον (ιδιαίτερη
η χαρά μας) προσφέρει στις συντροφιές αυτές 2 γεύματα στην 1η ομάδα & 4 στην 2η ομάδα, στα οποία
θα απολαύσετε την κρητική παραδοσιακή κουζίνα πάντα με πρώτες ύλες του χωριού.
ΕΛΙΑ (ΜΕΡΩΝΑΣ επαρχίας Αμαρίου, Δήμου Συβρίτου ,ελληνιστικής περιόδου 400 π.Χ.) , πόλης κτισμένη
πρώτη απ΄τους Κουρήτες (Κρήτες), η οποία υπήρξε & η πρωτεύουσα του έθνους αυτού & πλησίον του
σπηλαίου που γεννήθηκε ο Ζεύς (σύμφωνα με τον Λατίνο συγγραφέα Πλίνο 23 - 79 πΧ.).
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ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΗΣ Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΙΣ 13-03-2013
Απίστευτη σε όγκο (πάνω από 7.000) και σε παλμό, ήταν η συγκέντρωση των Αποστράτων Ενόπλων
Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, που έγινε στην Θεσσαλονίκη στις 13-03-2013 και ώρα 13.00
στην Πλατεία Αριστοτέλους, στο Άγαλμα Βενιζέλου.

Ακολούθησε πορεία στους κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης, με κατάληξη το Υπουργείο
Μακεδονίας - Θράκης όπου παραδόθηκε ψήφισμα διαμαρτυρίας στον Υπουργό.
Η ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Ε.Α. ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ είχε το πιο ογκώδες μπλοκ στην συγκέντρωση,
με περισσότερους από 500 συναδέλφους που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα.

Εκτός της δυναμικής συμμετοχής από την Άρτα, ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ Ανδρέας - ΧΑΛΚΙΑΣ Δημήτριος
- ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ Ιωάννης - ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Δημήτριος - ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ Αναστάσιος κ.λ.π., διακρίναμε
γνωστούς φίλους, όπως ο ΔΕΛΛΑΣ Χρήστος και ο ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος από την Πιερία, ο
ΚΙΤΣΙΟΣ Σοφοκλής από την Πρέβεζα, ο ΚΙΤΣΙΟΣ Σπύρος από τα Γιάννενα, ο ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗΣ Γεώργιος
από την Καβάλα, ο ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ Γιάννης από την Ημαθία, ο ΣΚΡΕΚΑΣ Γεώργιος από τα Τρίκαλα και
πολλοί άλλοι.
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
I.P.A. ΞΑΝΘΗΣ
Αποκριάτικο Πάρτι
Την Πέμπτη 14/03/13 στα πλαίσια των Θρακικών λαογραφικών γιορτών της πόλης μας, σε αίθουσα του ξενοδοχείου
Elisso πραγματοποιήθηκε το μεγάλο αποκριάτικο πάρτι της Ι.Ρ.Α. Ξάνθης με συνδιοργανωτή την Συνδικαλιστική
Κίνηση Αστυνομικών Ξάνθης.Η εκδήλωση ήταν γεμάτη κέφι και χορό σε latin ρυθμούς για τους μικρούς μας
φίλους υπήρχαν κλόουν όπου τους διασκέδαζαν και τους μάθαιναν καρναβαλικά δρώμενα.
Υπήρχε πλούσιος μπουφές με διάφορα εδέσματα και ποτά. Η αίθουσα ήταν ασφυκτικά γεμάτη και η διασκέδαση
χτυπούσε κόκκινο. Όπως κάθε χρόνο η είσοδος στο πάρτι ήταν ελεύθερη για όλους τους μασκαράδες. Χορηγοί της
εκδήλωσης ήταν τα καταστήματα WIND Ξάνθης.

O ΚΩΣΤΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ

Το Σάββατο 16/03/13 βρέθηκε στην Ξάνθη διερχόμενος για Τουρκία
ο Κώστας ΘΕΟΧΑΡΗΣ, μέλος του Δ/Σ του εθνικού τμήματος της Ι.Ρ.Α.,
παρά την έλλειψη χρόνου που είχε καταφέραμε να συναντηθούμε,
του προσφέραμε ένα κρασάκι σε γνωστή ταβέρνα της πόλης μας,
συζητήσαμε θέματα που απασχολούν την ένωση μας, καθώς και
τα μελλοντικά σχέδια και στόχους που έχει θέσει η Τ/Δ Ξάνθης.
Και ανανεώσαμε το ραντεβού μας σε μία επόμενη συνάντηση με
περισσότερο χρόνο στην πόλη μας.

Εκλογές στην I.P.A. Ξάνθης

Στις 22-03-2013 πραγματοποιήθηκαν με απόλυτη επιτυχία οι αρχαιρεσίες από τις οποίες εκλέχθηκαν τα νέα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου της Τοπικής Διοίκησης Ξάνθης ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Χρήστος

Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΣΙΑΜΗΣ Νικόλαος

Γ΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΤΙΣΤΗΣ Εμμανουήλ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΑΜΙΑΣ

ΑΡΑΠ Μαγδαληνή

ΒΟΗΘΟΣ ΤΑΜΙΑ

Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΕΤΣΑΡΙΔΗΣ Δημήτριος

ΚΑΤΣΑΡΙΚΑΣ Δημήτριος ΒΟΗΘ. Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΙΔΗΣ Σταύρος

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΜΙΧΑΙΛΙΔΗΣ Ιωάννης

ΚΑΡΑΜΠΙΠΕΡΗΣ Θεοφάνης

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΕΤΡΙΔΗΣ Στέφανος ΜΕΛΟΣ ΚΡΑΛΛΗΣ Σωτήριος

ΜΗΝΥΜΑ: 1) Η Τοπική Διοίκηση

ΜΕΛΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΟΥ Γεωργία

I.P.A. Θεσσαλονίκης, σας συγχαίρει για την εκλογή σας και σας εύχεται να έχετε υγεία και δύναμη, ώστε να

ανταποκριθείτε στις προσδοκίες των μελών σας.

MHNYMA: 2) Αγαπητοί φίλοι, εκ μέρους του Διοικητικού μας συμβουλίου καθώς και όλων των μελών μας, σας συγχαίρω για την εκλογήεπανεκλογή σας. Καλή θητεία και καλή δύναμη στο έργο σας. Με εκτίμηση. ΦΩΤΟΓΛΟΥ Σπύρος - Τ.Δ. IPA Αχαϊας.

MHNYMA: 3) Χαρά μου είναι όταν έχω να ασχοληθώ και να αναφερθώ σε δικά μου πρόσωπα, αλλά και σε Συλλόγους ή Τοπικές Διοικήσεις
I.P.A. όπου είμαι και από τα ιδρυτικά μέλη αυτών, όπως της Τοπικής Διοίκησης ΙΡΑ ΞΑΝΘΗΣ. Εύχομαι σε όλους τους νεοεκλεγέντες αλλά και
παλαιούς υγεία και ΔΥΝΑΜΗ ώστε να υπηρετούν το servo per amikeco και να έχουν σε πρώτη θέση τα αιτήματα των μελών και φίλων που τους
πλαισιώνουν όπως χρόνια τώρα υπηρετεί με τα μέλη του, ο πρόεδρος κ. Χρήστος ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ. Καλή Επιτυχία
Ο πρόεδρος της Τ.Δ ΙΡΑ ΣΑΜΟΥ - Γιώργος ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

ΜΗΝΥΜΑ: 4) Κύριε Πρόεδρε. Με την ευκαιρία της εκλογής σας και ανάληψης των καθηκόντων σας, παρακαλούμε δεχθείτε τα συγχαρητήρια
μας και τις θερμές ευχές μας για υγεία - δύναμη και καλή επιτυχία στις δραστηριότητες σας, σε σας προσωπικά όσο και στα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου σας.
O Πρόεδρος - Ζαχαριουδάκης Μανόλης

Ο Γ. Γραμματέας - Μπαρκάτσας Κων/νος
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
(I.P.A.) Τ.Δ. ΔΡΑΜΑΣ
«Εκδρομή στο Χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρό Δράμας»

Η Τοπική Διοίκησης Δράμας (I.P.A.), πραγματοποίησε μονοήμερη εκδρομή την Κυριακή 17 Μαρτίου 2013 στο Χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρού
Δράμας. Ξεκινήσαμε με λεωφορείο από το ΚΤΕΛ Δράμας το πρωί της Κυριακής τριάντα (30) μέλη και φίλοι της ένωσής μας με τις οικογένειές
τους και μετά από μία περίπου ώρα διαδρομής φτάσαμε στο μοναδικό Χιονοδρομικό Κέντρο που βρίσκεται στα 1.720μ. υψόμετρο. Εκεί αφού
νοικιάσαμε εξοπλισμό και κάναμε μαθήματα για σκι, απολαύσαμε τις μοναδικές 21 φυσικές πίστες που θεωρούνται από τους ειδικούς ως οι
καλύτερες σε όλη την Ελλάδα, με διαφορετικό βαθμό δυσκολίας και σε υψόμετρο πάνω από 2.000μ.
Στη συνέχεια καθήσαμε να απολαύσουμε τον καφέ μας στα δύο σαλέ που βρίσκονται στη βάση του χιονοδρομικού, εκ των οποίων το ένα
λειτουργεί ως καταφύγιο-ξενώνας και μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι 67 άτομα, ενώ οι πιο τολμηροί ανεβήκανε με το τετραθέσιο Λιφτ για βόλτα
μέχρι την ΄΄Χιονότρυπα΄΄, αλλά και για καφέ στο μοναδικό Σαλέ της Ελλάδας που βρίσκεται σε υψόμετρο 2.100 μέτρων με την εκπληκτική θέα
προς όλες τις κατευθύνσεις: τη λίμνη του ποταμού Νέστου και τα ΕλληνοΒουλγαρικά σύνορα, το υπέροχο Φαράγγι των Πύργων, τον κάμπο
της Δράμας, το Παγγαίο, την Θάσο, τον Άθω, το Αιγαίο, ακόμα και τον Όλυμπο όταν επικρατούν καλές καιρικές συνθήκες. Ευχαριστούμε το
Γραφείο Τουρισμού του ΚΤΕΛ Δράμας, τη Δ/νση του Χιονοδρομικού Φαλακρού Α.Ε. και ιδιαίτερα τον κ. ΠΡΟΣΩΤΣΑΝΛΗ Περικλή, την εταιρεία
ενοικιάσεως ειδών σκι ΤΣΑΚΙΡΗ για την άριστη εξυπηρέτησή τους και τις εκπτώσεις στα είδη και τις παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς επίσης την
παραδοσιακή ταβέρνα ΄΄ΠΕΠΕ΄΄ στην Προσοτσάνη Δράμας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρού
στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.falakro.gr

Δράμα, 30 Απριλίου 2013 - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Τ.Δ. Δράμας (I.P.A.) στα πλαίσια των κοινωνικών της εκδηλώσεων συμμετείχε στο Πασχαλινό Bazzar της «Λάμψης» που έγινε την 19 & 20
Απριλίου στην Πλατεία Ελευθερίας στη Δράμα, αγοράζοντας πασχαλινές λαμπάδες και χειροποίητες κατασκευές που έφτιαξαν οι γονείς και
οι εθελοντές του συλλόγου. Επιπλέον όλα τα μέλη του Δ.Σ της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών/Τ.Δ. Δράμας, αλλά και φίλοι της ένωσής μας,
γραφτήκαμε ως μέλη, ενισχύοντας έτσι οικονομικά, το Σύλλογο Γονέων Παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες «ΛΑΜΨΗ», παράρτημα του
οποίου λειτουργεί και στην πόλη μας από τις αρχές Απριλίου στην οδό Κάσσου 28, τηλ. 25210 24269.
Σκοπός της προσπάθειάς μας αυτής είναι να ευαισθητοποιήσουμε τους φορείς και συλλόγους της πόλης μας, αλλά και όλους τους Δραμινούς
Συμπολίτες μας και να στηρίξουμε έμπρακτα τον αγώνα κατά του παιδικού καρκίνου, βοηθώντας με κάθε δυνατό τρόπο, είτε με την υλική
υποστήριξη είτε με την εθελοντική προσφορά εργασίας, προκειμένου να συμβάλλουμε στην επιτυχία των στόχων της Λάμψης και να βάλουμε
όλοι μαζί ένα λιθαράκι στη θεραπεία των παιδιών αυτών, αλλά και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, τόσο της δικής τους όσο και των
οικογενειών τους. Εξάλλου η φροντίδα για την υγεία κάθε παιδιού δεν είναι μόνο υπόθεση της οικογένειάς του, αλλά υπόθεση όλων μας. SERVO
PER AMIKECO (Υπηρετώ δια της φιλίας)

Για το Δ.Σ. Ο Πρόεδρος Μηνάς ΣΚΑΡΛΙΟΣ

Ο Γεν. Γραμματέας Γεώργιος Γεωργιάδης
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
(I.P.A.) Τ.Δ. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Χριστουγεννιάτικο παιδικό πάρτι

Στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τις
εορτές των Χριστουγέννων και της
Πρωτοχρονιάς, η Τ.Δ. Θεσπρωτίας
συμμετείχε στην διοργάνωση του
Παιδικού
Χριστουγεννιάτικου
Χορού
που
πραγματοποίησε
η Α.Δ. Θεσπρωτίας, την 23-122012 στο πνευματικό κέντρο του
Δήμου Ηγουμενίτσας «Πάνθεον».
Οργανώθηκε ένα πάρτι με κύριους πρωταγωνιστές τα παιδία, που ξεφάντωσαν με τους δύο κλόουν, το
χορό και τα δώρα που μοιράστηκαν σε όλους.

Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίττας

Την 05-01-2013 η Τοπική Διοίκηση Θεσπρωτίας της I.P.A., διοργάνωσε χοροεσπερίδα με κοπή πίτας στο
κέντρο διασκέδασης «Πρασιά» στην Ηγουμενίτσα. Την πίτα ευλόγησε ο αιδεσιμότατος πατήρ ΚΟΣΜΙΔΗΣ
Κωνσταντίνος, ο οποίος προέρχεται από τους κόλπους της Αστυνομίας, καθώς πριν ιερωθεί ήταν συνάδελφος
αστυνομικός. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Αστυνομικός Διευθυντής Θεσπρωτίας,
Ταξίαρχος κ. ΛΕΛΟΒΙΤΗΣ Γεώργιος, ο οποίος απεύθυνε σύντομο χαιρετισμό. Στην ομιλία του ο πρόεδρος της
Τ.Δ. Θεσπρωτίας, Αστυνόμος Β΄ κ. ΓΟΥΣΙΑΣ Θεόδωρος, αφού καλωσόρισε τους συμμετέχοντες και τους
ευχαρίστησε για την παρουσία τους, εν συνεχεία απεύθυνε ευχές για το νέο έτος, ενώ έκανε ιδιαίτερη μνεία
για τους εν αποστρατεία συναδέλφους και τη θέρμη με την οποία αυτοί στηρίζουν την Τοπική Διοίκηση και τις
εκδηλώσεις της. Για μια ακόμη φορά παραβρέθηκαν στο χορό και οι συνάδελφοι ΔΡΑΓΟΥΤΣΟΣ Βασίλης και
ΖΩΓΡΑΦΟΣ Γιώργος με τις οικογένειες τους, οι οποίοι αν και για χρόνια τώρα ανήκουν στο δυναμικό της Α.Δ.
Τρικάλων, δεν ξεχνούν την ένωσή μας της οποίας υπήρξαν κάποτε μέλη και συμμετέχουν στις δραστηριότητες
της. Η χοροεσπερίδα στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, τόσο ως προς την διοργάνωσή της όσο και ως προς
την πολύ μεγάλη συμμετοχή των συναδέλφων και των οικογενειών τους. Επίσης, στο χορό παρευρέθηκαν και
αρκετοί πολίτες της τοπικής κοινωνίας, οι οποίοι πρόσκεινται φιλικά στην Τοπική Διοίκηση. Κατά την διάρκεια
της εκδήλωσης ο πρόεδρος της Τ.Δ., εκπροσωπώντας το Δ.Σ., απένειμε αναμνηστική πλακέτα στο μέλος
του Δ.Σ. και πρώην επί σειρά ετών πρόεδρο της Τ.Δ. Θεσπρωτίας, Σταυρούλα Γεωργίου, ευχαριστώντας την
ταυτόχρονα για το ζήλο με τον οποίο υπηρέτησε τη θέση αυτή και τους σκοπούς του «SERVO PER AMIKECO».
Η εκδήλωση κράτησε μέχρι πρωίας και χαρακτηρίστηκε από κέφι και ζωντάνια.
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Εκδρομή στην Πέλλα
Το Σαββατοκύριακο 9 και 10 Φεβρουαρίου 2013, η Τοπική Διοίκηση Θεσπρωτίας πραγματοποίησε εκδρομή
στην Πέλλα, στην οποία συμμετείχαν μέλη της ένωσης με τις οικογένειες τους.
Η συμμετοχή ήταν μεγάλη καθώς έφτασε τα 80 άτομα. Πρώτος σταθμός των εκδρομέων ήταν το χιονοδρομικό
κέντρο του Καϊμακτσαλάν, όπου εκεί αρκετοί έκαναν σκι και απόλαυσαν το χιόνι.

Στη συνέχεια επισκέφτηκαν τον παραδοσιακό οικισμό του Παλαιού Αγίου Αθανασίου όπου δοκίμασαν την
τοπική κουζίνα, τα εκλεκτά μακεδονίτικα κρασιά και γνώρισαν την αμέριστη φιλοξενία των κατοίκων. Το
βράδυ διέμειναν σε ξενοδοχείο στο Λουτράκι Αριδαίας όπου είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα μπάνιο
στα μοναδικά ζεστά λουτρά του Πόζαρ, ενώ στην συνέχεια σε κέντρο της περιοχής γλέντησαν μέχρι της πρώτες
πρωινές ώρες. Την Κυριακή, μετά από ένα δεύτερο μπάνιο και γεύμα σε τοπικό εστιατόριο, αναχώρησαν για
την Έδεσσα. Εκεί επισκέφτηκαν τους καταρράκτες και περιηγήθηκαν στην πόλη, θαυμάζοντας τις ομορφιές
της μέχρι αργά το απόγευμα, οπότε και αναχώρησαν για την Ηγουμενίτσα.
SERVO PER AMIKECO - (Υπηρετώ δια της φιλίας)
Για το Δ.Σ. Ο Πρόεδρος Θεόδωρος ΓΟΥΣΙΑΣ Ο Γ. Γραμματέας Παναγιώτης ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

TAMEIO ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΕΩΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ T.E.A.E.T.Δ.Ε.Α.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Ζάκυνθος, 7 Μαρτίου 2013
Στις 4–3–2013 και στα πλαίσια της 26ης Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Αστυνομικών Ζακύνθου που πραγματοποιήθηκε στην
αίθουσα συνεδριάσεων του ξενοδοχείου ‘’ΠΑΛΑΤΙΝΟ’’ εκτός των άλλων, συζητήθηκε και το Ασφαλιστικό–Συνταξιοδοτικό με
την συμμετοχή του Προέδρου της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Χρήστου και του Μέλους κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Βασιλείου.

Στην παραπάνω συγκέντρωση μετά από πρόσκληση του Τοπικού Αντιπροσώπου του Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α. παρευρέθηκε και ο
Πρόεδρός μας κ. ΜΑΡΟΥΝΤΑΣ Νικόλαος, ο οποίος ανέπτυξε στους παρευρισκόμενους συναδέλφους την λειτουργία του
Ταμείου μας και την αναγκαιότητα της ύπαρξης του σήμερα που τα κρατικά επικουρικά ταμεία τείνουν να καταρρεύσουν. Ο
κ. ΜΑΡΟΥΝΤΑΣ κατά την διάρκεια της συζητήσεως τέθηκαν διάφορα ερωτήματα από τους παρευρισκόμενους συναδέλφους
σχετικά με την λειτουργία του Ταμείου μας, στα οποία ο Πρόεδρός μας απάντησε και έδωσε σχετικές διευκρινήσεις.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΦΙΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 18-04-2013
Σπουδαία συνάντηση φιλίας, της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών
I.P.A. πραγματοποιήθηκε στις 18-04-2013 στην Θεσσαλονίκη,
στην οποία συμμετείχαν οι Τοπικές Διοικήσεις: Θεσσαλονίκης,
Χαλκιδικής, Πιερίας, Πέλλας, Ημαθίας, Σερρών, Κιλκίς, ο
προεδρεύων στα Διοικητικά Συμβούλια του Εθνικού Τμήματος
I.P.A., και ο Παγκόσμιος Γενικός Γραμματέας I.P.A. Επίσης, στην
συνάντηση συμμετείχαν, ευρισκόμενοι στην Θεσσαλονίκη
για προσωπικούς λόγους, ο Πρόεδρος της Τοπικής Διοίκησης
Μεσσηνίας και ο Γ. Γραμματέας της Τοπικής Διοίκησης
Αρκαδίας.
Μέσα σε ένα ευχάριστο και φιλικό κλίμα, συζητήθηκαν και αντηλλάγησαν απόψεις για πολλά θέματα,
μεταξύ των οποίων ο αθλητισμός στην I.P.A., η εγγραφή νέων μελών κ.λ.π.

Συμμετέχοντες στην συνάντηση:
1) Παγκόσμιος Γενικός Γραμματέας I.P.A. κ. ΚΑΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος
2) Προεδρεύων Δ.Σ. Ελληνικού Εθνικού Τμήματος I.P.A. κ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ Κων/νος
3) Τ.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Πρόεδρος κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας - Γεν. Γραμματέας κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Βασίλειος - Αντιπρόεδρος κ. ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ Δημήτριος - Αναπλ. Ταμίας κ. ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ Ιωάννης - Αναπλ.
Γραμματέας κ. ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΑΣ Δημήτριος - Πρόεδρος Ε.Ε. κ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ Θεόδωρος - Μέλος Ε.Ε.
ΤΕΑΕΤΔΕΑ κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Δημήτριος)
4) Τ.Δ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Πρόεδρος κ. ΠΑΠΑΣ Βασίλειος), 5) Τ.Δ. ΠΙΕΡΙΑΣ (Πρόεδρος κ. ΔΕΛΛΑΣ Χρήστος),
6) Τ.Δ. ΣΕΡΡΩΝ (Πρόεδρος κ. ΧΡΑΠΑΣ Παντελής), 7) Τ.Δ. ΚΙΛΚΙΣ (Πρόεδρος κ. ΤΑΡΝΑΡΑΣ Κων/νος),
8) Τ.Δ. ΠΕΛΛΑΣ (Πρόεδρος κ. ΜΠΑΤΣΙΟΣ Ιωάννης - Αντιπρόεδρος κ. ΣΥΝΑΔΗΣ Ιωάννης),
9) Τ.Δ. ΗΜΑΘΙΑΣ (Πρόεδρος κ. ΣΥΡΣΥΡΗΣ Φώτιος - Γ. Γραμματέας κ. ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ Ιωάννης - Αντιπρόεδρος
κ. ΤΡΙΓΚΑΣ Νικόλαος. Επίσης συμμετείχαν οι ευρισκόμενοι για προσωπικούς λόγους στην Θεσσαλονίκη:
α) ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης - Πρόεδρος Τ.Δ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ και β) ΚΑΣΙΜΟΣ Σωτήριος - Γεν. Γραμματέας
Τ.Δ. Αρκαδίας.
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Αποφασίσθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ από όλους τους συμμετέχοντες, να σταλεί από την Τοπική Διοίκηση
I.P.A. Θεσσαλονίκης στο Εθνικό Τμήμα I.P.A., πρόταση για ίδρυση αθλητικού τμήματος με συλλογή επεξεργασία και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση σε βάση δεδομένων στοιχείων αθλητών μελών μας, για
ενημέρωση και υποστήριξή τους, στα ατομικά αλλά και στα ομαδικά αγωνίσματα, συμμετέχοντας με το
σήμα της I.P.A. και σε αγαστή συνεργασία με την Αθλητική Ένωση Αστυνομικών. Επίσης αποφασίσθηκε
ΟΜΟΦΩΝΑ οι συναντήσεις αυτές να είναι τακτικές, καθώς προάγουν το servo per amikeco.

ΜΗΝΥΜΑ ΣΤΗΝ Τ.Δ. I.P.A. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΓΕΝΙΚΟ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ I.P.A. κ. ΚΑΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ
ΘΕΜΑ: Συνάντηση ΤΔ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Αγαπητέ κ. πρόεδρε της ΤΔ Θεσσαλονίκης, Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες μου
για την τιμητική πρόσκλησή σας να παραστώ στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στη
Θεσσαλονίκη την 18η Απριλίου2013, με την ιδιότητα του Παγκόσμιου Γενικού Γραμματέα.
Παρακαλώ να μεταφέρετε στα μέλη του ΔΣ της ΤΔ Θεσσαλονίκης, την ευαρέσκειά μου για τη
φιλοξενεία που μου παρείχατε. Θεωρώ τη συνάντηση επιτυχή, καθ' όσον κινήθηκε σε πλαίσια
φιλίας, ανταλλαγής απόψεων και συντονισμού εκδηλώσεων της Δ.Ε.Α. σε όμορες Τοπικές
Διοικήσεις, οι οποίες σκοπό έχουν την προώθηση της ιδέας και των σκοπών της Ένωσής
μας. Πιστεύω πως εκδηλώσεις σαν αυτή και σε άλλες περιφέρειες της χώρας, θα δώσουν
τη δυνατότητα να ανταλλαγούν απόψεις, με απώτερο σκοπό την σύσφιξη των σχέσεων των
ΤΔ και τη συνεργασία για την καλύτερη διοργάνωση ή συνδιοργάνωση εκδηλώσεων, για
την ανάδειξη της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών στις τοπικές κοινωνίες καθώς και το ρόλο
που επιτελεί. Οι εκδηλώσεις αυτές πρέπει να έχουν σκοπό τη συνεργασία και τη σύνθεση απόψεων, για ένα καλύτερο και
εποικοδομητικό αύριο για τη Δ.Ε.Α., των Αστυνομικών και των οικογενειών τους στη δύσκολη περίοδο που διανύουμε, μακριά
από αντιπαραθέσεις, αυθαιρεσίες, αυταρχισμούς, αποκλεισμούς και πρακτικές που παρατηρούμε σε άλλους χώρους.
Ελπίζω το παράδειγμά σας να το ακολουθήσουν και άλλες ΤΔ. Με φιλικούς χαιρετισμούς George

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ I.P.A. ΣΑΜΟΥ κ. ΑΒΡΑΜΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Θα ήθελα να ήμουν μαζί σας
Συγχαρητήρια σε όλους και κυρίως και σε εσάς κ. Παγκόσμιε Γενικέ Γραμματέα που βρεθήκατε στην
όμορφη και πρωτότυπη αυτή εκδήλωση φιλικής συνάντησης της Τ.Δ ΙΡΑ Θεσσαλονίκης και ανοίξατε
διαδρόμους σε όσους θέλουν να εκφραστούν υπηρετώντας το servo per amikeco και να υλοποιούν
εκδηλώσεις πολιτιστικές αλλά και αθλητικές, όπως συνάδερφοι είχαμε προτείνει σε προηγούμενα
πανελλήνια συνέδριά μας. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Γεώργιος - Πρόεδρος I.P.A. Τ.Δ. ΣΑΜΟΥ
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Κ Α Τ Α Θ Λ Ι Ψ Η
Άρθρο της: ΖΩΗΣ ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΟΥ
ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Πανεπιστήμιο COVENTRY ΑΓΓΛΙΑ
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Η κατάθλιψη είναι διαταραχή της διάθεσης, η οποία βασικά
προκαλείται από μια προσωπική απώλεια, καθώς επίσης και
από άλλες δυσάρεστες εμπειρίες ζωής. Έχει αποδειχτεί, ότι το
17% του πληθυσμού έχει βιώσει κατάθλιψη, η πρόκειται να
βιώσει στο μέλλον (Kessler et al., 1994b), καθώς επίσης ένα
ανάλογο ποσοστό αντιμετωπίζει προβλήματα στον εργασιακό
χώρο εξαιτίας της ασθένειας (Goldberg
and Steury, 2001). Η κατάθλιψη μπορεί να είναι δυνητικά
θανατηφόρα, καθώς έχουν σημειωθεί πολλά κρούσματα
αυτοκτονίας σε όλο τον κόσμο με το ποσοστό θνησιμότητας
να αγγίζει το 15% (Guze and Robins, 1970). Για την καλύτερη
ανάλυση της κατάθλιψης, ο Σύλλογος Ψυχολόγων Αγγλίας
(BPS) την διαχώρισε σε 5 βασικούς τομείς, έτσι ώστε να
γίνει αντιληπτή από την γνωστική, βιολογική, κοινωνική και
αναπτυξιακή πλευρά, καθώς επίσης και από τις διαφορές του
κάθε ανθρώπου.
Αρχικά, από γνωστικής άποψης, οι ασθενείς που πάσχουν από
κατάθλιψη τείνουν να είναι απαισιόδοξοι και αρνητικοί με τον
εαυτό τους και οτιδήποτε έχει να κάνει με τις δεξιότητες και
την κοινωνικοποίηση τους με άλλους ανθρώπους. Θεωρούν
τον εαυτό τους ανάξιο και άνισο του περίγυρου, γεγονός που
οδηγεί στην απομόνωση. Παρ όλα αυτά, αυτή η κατάσταση
καθιστά τους υπόλοιπους ανήμπορους να βοηθήσουν
με το προβλήματα και ως αποτέλεσμα η αποκατάσταση
του θέματος να είναι περισσότερο περίπλοκη (Klerman
and Weissman, 1986). Ο Αμερικανός ψυχίατρος Aaron
Beck, γνωστός και ως πατέρας της γνωστικής θεραπείας,
υποστηρίζει ότι οι ασθενείς που πάσχουν από κατάθλιψη
συνηθίζουν να κατηγορούν τον εαυτό τους για οποιαδήποτε
κατάσταση, ακόμη και αν έχουν δίκιο και υπερτονίζουν κάθε
αρνητικό γεγονός που έχει να κάνει με τον εργασιακό χώρο,
η την προσωπική τους ζωή. Αυτό το ονόμασε γνωστική
τριάδα. Η Lauren Alloy ανακάλυψε ότι οι άνθρωποι που δεν
πάσχουν από κατάθλιψη τείνουν να επικεντρώνονται στα
θετικά γεγονότα της ζωής και να αποφεύγουν τα αρνητικά
(Crocker, Alloy, & Kayne, 1988). Επομένως, καταλήγουμε
στο συμπέρασμα ότι οι μη καταθλιπτικοί άνθρωποι πολλές
φόρες βλέπουν θετικά στοιχεία σε μια κατάσταση ακόμη
και αν δεν υπάρχουν, ενώ οι άνθρωποι με κατάθλιψη είναι
πιθανό να είναι περισσότερο αντικειμενικοί και ευσυνείδητοι
σχετικά με την πραγματικότητα. Γι αυτό το λόγο ονομάστηκε
καταθλιπτικός ρεαλισμός (Haaga & Beck, 1995). Τέλος, η Susan
Nolen-Hoeksema θεωρεί ότι οι άνθρωποι που σκέφτονται και
πράττουν με βάση τον αρνητισμό και διαρκώς εστιάζουν εκεί,
πιθανότατα βιώνουν χρόνια κατάθλιψη. Αντίθετα, οι άνθρωποι
που καταβάλλουν προσπάθειες να μην επικεντρώνονται σε
αρνητικές σκέψεις και γεγονότα άλλα και αποσπούν τον εαυτό
τους με ευχάριστες ενασχολήσεις μπορούν ευκολότερα να

επιλύσουν τα προβλήματα τους.
Από βιολογικής άποψης, η κληρονομικότητα θεωρείται πολύ
σημαντικός παράγοντας για τις διαταραχές διάθεσης. Για
παράδειγμα, τα πανομοιότυπα δίδυμα έχουν περισσότερες
πιθανότητες να πάσχουν από μια ασθένεια, παρά τα αδελφικά
δίδυμα (Lyons et al., 1998). Το γεγονός ότι έχουμε διαρκώς
να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις που μας δημιουργούν
άγχος και στρες ευθύνεται σε γενετικούς παράγοντες. Η
κληρονομικότητα εξαρτάται από τους νευροδιαβιβαστές.
Οι ασθενείς που αντιμετώπιζαν μονοπολική και διπολική
κατάθλιψη έδειξαν μείωση στη δραστηριοποίηση του
προμετωπιαίου φλοιού (Drevets et al., 1997). Αυτή η
συγκεκριμένη περιοχή ονομάζεται πρόσθιος φλοιός του
προσαγωγίου, ο όποιος δεν ενεργοποιείται στους ασθενείς
με διαταραχές της διάθεσης. Ο Drevets διερεύνησε την
κυτταρική φύση των ασθενών και παρατήρησε μείωση στα
νευρογλοιακά κύτταρα.
Έπειτα, προχώρησε σε μια άλλη έρευνα ασθενών με
διπολική κατάθλιψη, όπου και οι οικογένειες έπασχαν από
την ίδια ασθένεια (Torrey et al., 2000). Οι νευροδιαβιβαστές
μεταφέρονται από αυτά τα κύτταρα, τα οποία αιτιολογούν
τη σύνδεση της μείωσης με την κατάθλιψη. Τα επίπεδα
κορτιζόλης είναι πολύ υψηλά σε αυτούς τους ανθρώπους
καθώς επίσης υπάρχει αξιοσημείωτη αύξηση νευρώνων στον
υποθάλαμο.
Όσον αφορά τον κοινωνικό τομέα, η κατάθλιψη κυριαρχεί
κατά προσέγγιση τόσο στον αστικό όσο και στον αγροτικό
τομέα. Οι διαφορές είναι πολύ μικρές, καθώς οι περιπτώσεις
ασθενών ποικίλουν ανάλογα με τα συμπτώματα. Ο Sundquist
et al. (2004) προχώρησε σε μια έρευνα, έτσι ώστε να βρει πιο
έγκυρα συμπεράσματα. Η έρευνα είχε να κάνει για ασθενείς
σε νοσοκομείο από 25 μέχρι 46 χρόνων, οι οποίοι έπασχαν
από διαταραχές διάθεσης. Διέκρινε ότι μεγάλος αριθμός
ασθενών που ζούσε σε μεγάλες πυκνοκατοικημένες πόλεις
έπασχε, ή βρισκόταν στα όρια ψύχωσης και μικρότερος
αριθμός στα όρια κατάθλιψης. Αντίθετα, το ποσοστό των
ασθενών στις μικρότερες πόλεις η χωριά ήταν χαμηλότερο.
Το συμπέρασμα αυτό πιθανότατα προκύπτει από το γεγονός
ότι στις μεγαλύτερες πόλεις οι ρυθμοί της ζωής είναι φανερά
πιο γρήγοροι, επομένως και το στρες πιο έντονο. Επιπλέον,
οι τάσεις παγκοσμιοποίησης και πολιτιστικά αίτια οδηγούν
στην κατάθλιψη (Draguns, 1995). Οι ρατσιστικοί παράγοντες
είναι πιθανό να παίζουν σημαντικό ρόλο, καθώς μια έρευνα
απέδειξε, ότι οι Αφρικανό-αμερικανοί είχαν περισσότερες
πιθανότητες να αντιμετωπίσουν κατάθλιψη, παρά οι
Ευρωπαίοι-Αμερικανοί. Ωστόσο, όταν λήφθηκε υπόψη ο
κοινωνικοοικονομικός παράγοντας, η διαφορά ήταν αισθητά
μικρότερη.
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Περνώντας στην εφηβική ηλικία, τα κρούσματα κατάθλιψης
είναι αναμφίβολα περισσότερα. Έρευνες έχουν δείξει ότι ένα
μικρό ποσοστό παιδιών κάτω από 12 χρόνων πάσχει από
κατάθλιψη και 20% που βρίσκεται στο τέλος της εφηβείας.
Το υψηλότερο ποσοστό καλύπτουν οι νέοι της ηλικίας 15-18
ετών (Hankin et al., 1998) και κυρίως οι κοπέλες (Glowinski et
al., 2003). Η εφηβική ηλικία από μόνη της είναι μια δύσκολη
περίοδος για κάθε νέο, αφού αντιμετωπίζει διάφορες
ψυχολογικές και σωματικές αλλαγές. Οποιαδήποτε δυσκολία
προκύψει, αυτόματα επηρεάζεται ο ψυχολογικός κόσμος και
η συμπεριφορά τους. Για παράδειγμα, εάν ένα παιδί υποστεί
σεξουαλική παρενόχληση (Putnam, 2003), το πιθανότερο
είναι να οδηγηθεί στην κατάθλιψη, η ακόμη και σε χαμηλή
ανάπτυξη του εγκεφάλου (Teicher et al., 2006).
Οι άνθρωποι που πάσχουν από κατάθλιψη εκφράζουν χαμηλό
δείκτη αυτοεκτίμησης και ανικανότητας. Επιπρόσθετα,
υπάρχουν και άλλα συμπτώματα, όπως αϋπνία η το ακριβώς
αντίθετο, απώλεια όρεξης, κακή διάθεση σε υπερβολικά
μεγάλο βαθμό που οδηγεί σε αντικοινωνικότητα και απώλεια
σεξουαλικού ενδιαφέροντος. Ο Beck αναγνώρισε επίσης
άλλα συμπτώματα κατάθλιψης, όπως μελαγχολία, έλλειψη
ενεργητικότητας και διάθεσης για ζωή και επικοινωνία και
επιθετικές τάσεις. Τέλος νιώθουν διαφορετικοί από τον
περίγυρο, με αποτέλεσμα να προτιμούν να κλείνονται στον
εαυτό τους.
Οι διαταραχές διάθεσης είναι στην εποχή μας πολύ κοινές
παθήσεις και ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες κοινωνίες, καθώς
πολλοί παράγοντες συντελούν σε αυτές. Παθήσεις από την
παιδική ηλικία, ατυχή και δυσάρεστα περιστατικά, όπως
απώλεια αγαπημένου προσώπου, ή σεξουαλική παρενόχληση
και οι γρήγοροι ρυθμοί της ζωής είναι μερικοί από τους
παράγοντες. Παρά το γεγονός ότι πολλοί θάνατοι έχουν
σημειωθεί λόγο των διαταραχών διάθεσης, η θεραπεία για
αυτή την ασθένεια είναι ακμάζουσα και έχει παρατηρηθεί τα
τελευταία χρόνια αξιοσημείωτη ανάπτυξη. Μια έρευνα έδειξε
ότι η κατάθλιψη θα είναι η δεύτερη πιο κοινή ασθένεια μέχρι
το 2020 (Brown, 2001). Οι ερευνητές ισχυρίζονται ακόμη
ότι αν η χρήση της θεραπείας ήταν πιο άμεση, οι ασθενείς
με διαταραχές διάθεσης θα αντιμετώπιζαν μικρότερα
προβλήματα, ή ακόμη και θα τα αντιστρατεύονταν.

DEPRESSION
Depression is a mood disorder, which is normally caused by a
personal loss or other bad life experience. It is proven that 17
per cent of people will experience depression for any reason
from the above at some period of life (Kessler et al., 1994b)
and a similar percentage faces problems at their work due to
the illness (Goldberg and Steury, 2001). This disorder is potentially fatal, as there are many people in the world, who
commit suicide and the fatality rate by this ranges at about 15
per cent (Guze and Robins, 1970). To explain depression more
analytically there are the BPS's 5 core areas, such as cognitive,
biological, social, developmental and individual differences.
Starting with cognitive causes, depressed people tend to
have an immensely negative view about them generally and
whatever has to do with their skills or socializing with other
people. They believe that they are not equal to their surrounding and that concludes to isolation. However, this statement
makes the others unable to help with this situation, so as this

removal is reinforced (Klerman and Weissman, 1986). Beck argues that depressed people are likely to blame themselves for
everything even if they are not wrong and exaggerate every
negative fact, or be pessimistic at every part of their life. Beck
called this the cognitive triad. Lauren Alloy found that non
depressed people exaggerate the positive things in life and
avoid the negative ones (Crocker, Alloy, & Kayne, 1988). This
concludes to the fact that non depressed people sometimes
see things positive even if they are not and respectively depressed people might be more objective and conscious with
reality. This is the reason why it is called depressive realism
(Haaga & Beck, 1995). Lastly, Susan Nolen-Hoeksema believes
that people who think or act negatively and constantly focalize there face chronic depression. On the other hand, people
who make efforts not to think of those negative facts and abstract themselves by enjoyable occupations might easier face
their problems.
Heredity plays important role to mood disorders by a biological basis. For example identical twins have many possibilities
to suffer from the same level of disorder than the fraternal
twins (Lyons et al., 1998).
The fact that we are involved to more stressful situations and
have to cope with strict events has to do with genetic factors.
Heredity itself can declare the effect on neurotransmitters.
Activation in the prefrontal cortex was reduced in people who
had unipolar and bipolar depression (Drevets et al., 1997). This
specific part is named anterior cingulate cortex and a specific
region subgenual, which does not activate to those who have
mood disorders. Drevets explored the cellular nature of disordered people and found a reduction of glial cells. Later, he did
another study with people with bipolar and major depression
whose family faced similar disorder problems (Torrey et al.,
2000). Neurotransmitters are transported by those cells which
rationalizes the bond of their reduce with depression. Cortisol
levels are really high to those people and there is a remarkable increase of neurons in the hypothalamus.
From the social aspect, depression is nearly the same faced
so to urban societies, as to rural. No big difference has been
found. Sundquist et al. (2004) carried out a research to find
out more valid results. He tested people aged from 25 to 46
who had been to hospital for mood disorder problems. He
detected that there was a big number of people who were to
face psychosis in more populated cities and a lower number
of people who were to face depression than were individuals
who lived in less populated cities. This might happen because
people who live in densely populated areas more stress is
produced and pace of life is more intense. Global tendencies
and cultural reasons lead to the symptom of depression (Draguns, 1995).
This may be related to racist factors, as well.
A research proved that African Americans had much more
possibilities to be depressed than European Americans. However when the socioeconomic factor was added, there was no
difference. Passing through adolescence the levels of depression are undoubtedly higher. Surveys have shown that there
is a low number of children under 12 years old, who tend to
be depressed and 20 per cent of individuals that are at the
end of adolescence (Kessler et al., 2001).
The highest levels are seen at ages between 15 and 18 (Hank-
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in et al., 1998) and more likely to girls (Glowinski et al., 2003).
Adolescence is itself really hard as children pass through
many physical and psychological changes. When some negative situations take place they can immensely affect their psychology and behavior. For example, when a child is sexually
abused (Putnam, 2003) this can definitely lead to depression
or even slow brain progress (Teicher et al., 2006).
People who suffer from depression express low self- esteem
and helplessness. Furthermore, there are other symptoms, as
well, as insomnia or the right opposite, loss of appetite, bad
mood in extremely high levels that lead to unsociability and
even no interest for sexual life. What is more Beck identified
some other symptoms of depression such as sadness and unconcerned diathesis for life, they have no interest of communication and usually react really aggressively. Lastly, they feel
different from the surrounding and are closed to themselves.
Mood disorders are really common diseases in our life and
more frequent at the last years, as many factors contribute to
this situation, such as affections from childhood, negative incidents like human loss or sexual abuse and also pace of life.
Although many deaths have been mentioned from depression, treatment for this disease is flourishing and impressive
development takes place.
One study showed that depression is the second most common disease by the year 2020 (Brown, 2001). Researchers
argue that if there was more direct use of treatment, mood
disordered people would face less problems and even completely militate them.
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ I.P.A. ΦΩΚΙΔΑΣ
ΠΡΟΣ: ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ I.P.A. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Άμφισσα 12 Απριλίου 2013
Αγαπητοί συνάδελφοι, σας εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας, για την δωρεά τεσσάρων βιβλίων
"ΠΑΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ" προς την Τοπική μας Διοίκηση.
Με εκτίμηση. Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος ΚΩΣΤΑΚΟΣ Αθανάσιος Ο Γ. Γραμματέας ΠΑΣΧΑΛΗΣ Γρηγόριος

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. IPA ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
«ΠΑΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ»
Σήμερα παρελήφθησαν από την Τοπική Διοίκηση Θεσσαλονίκης της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών, την οποία
και ευχαριστούμε, πέντε (05) βιβλία με τον τίτλο *Πάμε Πανεπιστήμιο* τα οποία αποτελούν σπουδαίο οδηγό
σπουδών για τα παιδιά της Β και Γ Λυκείου. Περιέχει εκτός των άλλων οδηγίες συμπλήρωσης μηχανογραφικού,
συγκρίσεις τμημάτων, έρευνα αγοράς εργασίας, επαγγελματικές μονογραφίες.
Το βιβλίο είναι πλήρως ενημερωμένο και αποτελείται από 730 σελίδες και για πρώτη φορά είναι ενσωματωμένο
και το *πάμε Μεταπτυχιακό* με όλα τα Ελληνικά Μεταπτυχιακά σε μορφή ηλεκτρονικού βιβλίου e-book. Επειδή
πιστεύουμε ότι ενδιαφέρει όλους που έχετε παιδιά στην ηλικία αυτή, όμως δυστυχώς δεν έχουμε τα αντίτυπα για
να το χαρίσουμε σε όλους, θα λειτουργήσει υπό τη μορφή δανειστικής βιβλιοθήκης για την ενημέρωση σας, την
ενημέρωση των παιδιών σας και κάθε ένας θα το δανείζεται από τα γραφεία της Τοπικής Διοίκησης Ηρακλείου της
Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών, για μια εβδομάδα – 10 ημέρες. Ευχόμαστε καλή επιτυχία.
Ευχόμαστε επίσης στη γενιά αυτή να θέσει τις βάσεις, να σταματήσουν να είναι περήφανοι για τους προγόνους
τους και να κάνουν περήφανους τους απογόνους τους.
Ηράκλειο 27 Μαρτίου 2013 - Για την Τοπική Διοίκηση

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ (Ι.Ρ.Α.) Τ.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
H Τοπική Διοίκηση Θεσσαλονίκης της Διεθνούς Ένωσης
Αστυνομικών, στα δύσκολα χρόνια που βιώνουν οι
οικογένειες των συναδέλφων λόγω της οικονομικής
κρίσης, σε συνεργασία με τον Συνεταιρισμό Αστυνομικών
Θεσσαλονίκης και την εταιρία ORIENTOUM, προέβη στην
παραγγελία και εντελώς ΔΩΡΕΑΝ διάθεση διακοσίων
(200) βιβλίων με τίτλο «ΠΑΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ» 730
σελίδων, δημιούργημα μιας μεγάλης ομάδας καθηγητών,
το οποίο βιβλίο αποτελεί σπουδαίο οδηγό σπουδών
για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, των παιδιών που
σπουδάζουν στην Β΄ και Γ΄ τάξη του Λυκείου.
Το βιβλίο, όπως προαναφέρθηκε, διανεμήθηκε εντελώς
ΔΩΡΕΑΝ στα μέλη μας, αλλά και μεγάλος αριθμός
αυτών απεστάλη στις Τοπικές Διοικήσεις I.P.A. Χώρας,
προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των μελών τους. Πολλά τα ευχαριστήρια από τις Τοπικές Διοικήσεις
I.P.A. προς την Τοπική Διοίκηση I.P.A. Νομού Θεσσαλονίκης και ευμενέστατα τα σχόλια των Μέσων Μαζικής
Ενημέρωσης. Η Τοπική Διοίκηση I.P.A. Θεσσαλονίκης, εύχεται καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που θα δώσουν
Πανελλήνιες εξετάσεις και υπόσχεται στα μέλη της, να προσπαθήσει και την επόμενη χρονιά να εξασφαλίσει την
διάθεση της νέας έκδοσης του βιβλίου.
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ I.P.A. ΣΑΜΟΥ
Αριθ. Πρωτ. 13 - Σάμος 19 Απριλίου 2013 - Δελτίο τύπου.

Θέμα: Επίσκεψη Τ.Δ ΙΡΑ Σάμου στον Μητροπολίτη Σάμου κ.κ. Ευσέβιο

Τον πρόεδρο της Τ.Δ. ΙΡΑ Σάμου κ. Γεώργιο Αβραμίδη τα μέλη μας και τον πρόεδρο του Συνδέσμου
Αποστράτων Αστυνομικών Σάμου κ. Γεώργιο Σακερλή δέχθηκε σήμερα 19-4-2013 στο γραφείο του ο
Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σάμου Ικαρίας και Κορσεών κ.κ ΕΥΣΕΒΙΟΣ.
Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας κ.κ. ΕΥΣΕΒΙΟΣ, ο πρόεδρος της Τ.Δ ΙΡΑ Σάμου κ. Γεώργιος Αβραμίδης
και πρόεδρος του Συνδέσμου Αποστράτων Αστυνομικών Σάμου κ. Γεώργιο Σακερλής με τα μέλη τους
είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν θέματα της επικαιρότητας καθώς και ζητήματα Αστυνομικής φύσεως
και να θυμηθούν παλαιότερες εποχές κατά την διάρκεια της υπηρεσίας των.

Κατά την συνάντηση ο πρόεδρος της Τ.Δ ΙΡΑ Σάμου κ. Γεώργιος Αβραμίδης παρέδωσε στον Σεβασμιότατο
Μητροπολίτη, το βιβλίο της Τ.Δ ΙΡΑ Θεσσαλονίκης με τίτλο " Πάμε Πανεπιστήμιο " το οποίο αποτελεί σπουδαίο
οδηγό σπουδών για παιδιά της Β' και Γ' Λυκείου ώστε να διατεθεί στους ιερείς και όχι μόνο που έχουν παιδιά
στις παραπάνω τάξεις του Λυκείου.
Ακόμα, ο πρόεδρος της Τ.Δ. ΙΡΑ Σάμου κ. Γεώργιος Αβραμίδης παρέδωσε και το περιοδικό της νέας έκδοσης
"ΔΥΝΑΜΗ" της Τ.Δ. ΙΡΑ Θεσσαλονίκης στον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σάμου Ικαρίας και Κορσεών
κ.κ ΕΥΣΕΒΙΟ, το οποίο και ξεφύλλισε αμέσως και βλέποντας την άριστη θεματολογία για όλες τις τοπικές
διοικήσεις της ΙΡΑ έδωσε συγχαρητήρια σε όσους ασχολούνται με την έκδοση του περιοδικού καθώς και στον
δραστήριο πρόεδρο της Τ.Δ. ΙΡΑ Θεσσαλονίκης κ. Ηλία Βασιλάκη και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.
Η συνάντηση που κράτησε 60' και πλέον, πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα και ήταν κατ΄ιδίαν,
στο προσωπικό γραφείο του Μητροπολίτη Σάμου κ.κ Ευσέβιου και δόθηκε νέα σύντομη συνάντηση κατά
την περίοδο τον εορτών του Αγίου Πάσχα.
Για το Δ.Σ - Ο Πρόεδρος Γεώργιος Αβραμίδης Ο Γεν. Γραμματέας Στέφανος Μητώνας
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΑΜΟΥ

Αριθ. Πρωτ. 10 - Δελτίο τύπου - Σάμος 3 Απριλίου 2013

Θέμα: Kολακευτικά σχόλια για τα βιβλία "ΠΑΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ" με επαγγελματικό
προσανατολισμό, από τα τοπικά ΜΜΕ της Σάμου. Δημιουργικά και θετικά για τους μαθητές της Β΄και
Γ΄τάξης του Λυκείου χαρακτηρίστηκαν τα βιβλία "ΠΑΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ" που διατίθενται δωρεάν
σε όλη την Ελλάδα από την Τοπική Διοίκηση I.P.A. Θεσσαλονίκης, από τα τοπικά Μ.Μ.Ε ΣΑΜΟΥ, για
να υλοποιήσουν τα παιδιά όλα τους τα όνειρα μέσα από τον επαγγελματικό προσανατολισμό που
τους παρέχουν τα βιβλία αυτά. Η Τοπική Διοίκηση I.P.A. Σάμου ευχαριστεί την Τοπική Διοίκηση I.P.A.
Θεσσαλονίκης και το διοικητικό της, συμβούλιο για την πολλή ωραία και ενδιαφέρουσα έκπληξη που

Καλλιόπη
ΒΑΛΕΟΝΤΗ
ΦΙΛΙΠΠΗ

Νώντας
ΒΑΛΕΟΝΤΗΣ

παρέχει για ακόμα μια φορά σε γονείς και παιδιά της μαθητικής κοινότητας Σάμου με την έκδοση
του βιβλίου "ΠΑΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ". Ο πρόεδρος κ. Γιώργος ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ δήλωσε στα Μ.Μ.Ε:
Με δεδομένο ότι η κρίση δεν επιδέχεται μόνο μια ερμηνεία, είναι λογικό εκδόσεις όπως το "ΠΑΜΕ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ" να ρίχνουν, με τον δικό τους τρόπο, φως στη γνώση.

Ευτυχία
ΚΥΠΡΑΙΟΥ

Γεώργιος
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

Βασίλειος
ΠΑΥΛΙΔΗΣ

Η Φιλόλογος καθηγήτρια κ. Ευτυχία ΚΥΠΡΑΙΟΥ αναλύοντας και σχολιάζοντας σε τοπικό ράδιο
σταθμό το βιβλίο "ΠΑΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ" δήλωσε πως είναι ένας μεγάλος οδηγός γνώσης
για τους μαθητές και γονείς. Ο δάσκαλος της δημοσιογραφίας του Σαμιακού Τύπου και του
Ραδιοφώνου κ Νώντας ΒΑΛΕΟΝΤΗΣ έδωσε τα συγχαρητήρια του, στην Τ.Δ ΙΡΑ Θεσσαλονίκης για
την έκδοση του βιβλίου.
Η κ. Καλλιόπη ΒΑΛΕΟΝΤΗ - ΦΙΛΙΠΠΗ υπεύθυνη συντακτικής ομάδας της εφημερίδας Σαμιακός
Τύπος εκφράστηκε με τα ωραιότερα σχόλια για το βιβλίο "ΠΑΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ".
Ο Αστυνομικός Διευθυντής Σάμου κ. Δημήτριος ΧΙΩΤΕΛΛΗΣ μέλος της Τ.Δ ΙΡΑ Σάμου παρέλαβε
το βιβλίο "ΠΑΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ" για τον γιο του και ευχαρίστησε τους συντελεστές της Τ.Δ ΙΡΑ
Θεσσαλονίκης για την έκδοση και δωρεάν διάθεση του βιβλίου στα μέλη και τους φίλους της ΙΡΑ.

Δημήτριος
ΧΙΩΤΕΛΛΗΣ

Η καθηγήτρια ζωγραφικής κ. Ευδοκία ΜΑΘΙΟΥ εξήρε την προσπάθεια της Τ.Δ ΙΡΑ Θεσσαλονίκης
και παρουσίασε στην εκπομπή που επιμελείται καθημερινά την αξία και μεγάλη συμβολή που έχει
στους μαθητές το βιβλίο "ΠΑΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ".
Ο δημοσιογράφος και εκδότης της εφημερίδας Σαμιακής ΗΧΩ κ. Βασίλειος ΠΑΥΛΙΔΗΣ έμεινε
κατενθουσιασμένος με το βιβλίο "ΠΑΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ" και το σχολίασε στην ραδιοφωνική
του εκπομπή.
Ο πρόεδρος της Τ.Δ ΙΡΑ Σάμου κ. Γιώργος ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ στην δική του καθημερινή ραδιοφωνική
πρωινή εκπομπή 09.30 - 11.00 με τίτλο Πρωινές Διαδρομές μέσα από το Ράδιο ΙΩΝΙΑ στη συχνότητα
105,2 παρουσίασε το βιβλίο "ΠΑΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ" και συνεχάρη την Τ.Δ ΙΡΑ Θεσσαλονίκης και

Ευδοκία
ΜΑΘΙΟΥ

τον πρόεδρο κ. Ηλία ΒΑΣΙΛΑΚΗ καθώς και τα μέλη του Δ.Σ.
SERVO PER AMIKECO «Υπηρετώ δια της φιλίας». ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος – ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Γεώργιος
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O Γενικός Γραμματέας - ΜΗΤΩΝΑΣ Στέφανος
Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα

Πρωταθλήτριες στο πρωτάθλημα βόλεϊ γυναικών Σάμου, τα χρυσά κορίτσια της
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ...!!! και του .....Γιώργου Αβραμίδη!!!
Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΑΜΟΥ στέφθηκε πρωταθλήτρια νομού Σάμου και στα plei of όπως και στην κανονική
διάρκεια του πρωταθλήματος!!! Πρόεδρος της ομάδος είναι ο Γιώργος Αβραμίδης, ο οποίος είναι και
Πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών (I.P.A.) Σάμου και επίτιμο Μέλος της I.P.A. Θεσσαλονίκης.

Η Τ.Δ. της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών (Ι.P.A.) Θεσσαλονίκης, συγχαίρει θερμά
τον Πρόεδρο, τις αθλήτριες και όλους τους συντελεστές της ομάδος για την μεγάλη επιτυχία τους.

Ο Μητροπολίτης Σάμου κ.κ. ΕΥΣΕΒΙΟΣ συνεχάρη τα κορίτσια της πρωταθλήτριας
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ
Τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σάμου κ.κ. ΕΥΣΕΒΙΟ επισκέφθηκαν

στο Μητροπολιτικό μέγαρο της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου οι
πρωταθλήτριες της ομάδας βόλεϊ της ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ Σάμου με τον
πρόεδρο κ. Γεώργιο Αβραμίδη ο οποίος παρέδωσε μια μπάλα με
όλα τα ονόματα τον αθλητριών και παρουσίασε της αθλήτριες και
τον προπονητή Βαγγέλη Βαλή στον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη
κ.κ ΕΥΣΕΒΙΟ κάνοντας μια μικρή αναδρομή το πως έφτασε η ομάδα
στην κατάκτηση του πρωταθλήματος δίχως οικονομική ενίσχυση
από κανένα κρατικό φορέα αλλά και μη παίρνοντας ούτε ένα ευρώ
από την Ομοσπονδία και την Τ.Ε ΕΟΠΕ Σάμου, που απαιτεί από τις ομάδες να πληρώνουν ακόμα και τα
μετάλλια που παίρνουν κατά την διάρκεια της απονομής του Κυπέλλου!! Στη συνέχεια ο Σεβασμιότατος
Μητροπολίτης Σάμου κ.κ. ΕΥΣΕΒΙΟΣ συνεχάρη για την επιτυχία τα κορίτσια, τον προπονητή και τον πρόεδρο
της πρωταθλήτριας ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ και ευχήθηκε ο Σαρκωθείς Χριστός να τους χαρίζει υγεία πρόοδο και
ευτυχία για να δώσει στη συνέχεια σε κάθε αθλήτρια μια λαμπάδα ευχόμενος καλή ανάσταση και καλό Πάσχα
σε όλους. Η πρωταθλήτρια ομάδα της ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ επισκέφτηκε και ξεναγήθηκε στο εκκλησιαστικό
μουσείο της Ιεράς Μητρόπολης Σάμου.
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ (Ι.Ρ.Α.) Τ.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Με μεγάλη συμμετοχή και επιτυχία διεξήχθη σήμερα
12-05-2013 στο δάσος Σέϊχ Σού Θεσσαλονίκης,
ο 2.ος αγώνας δρόμου υγείας, μήκους 16,5
χιλιομέτρων. Η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών (I.P.A.)
Τοπική Διοίκηση Θεσσαλονίκης, συμμετείχε στον
αγώνα αυτόν, με τον αθλητή της και στέλεχός της
ΒΑΣΙΛΑΚΗ Δημήτριο, ο οποίος τερμάτισε σε πολύ
καλή θέση με χρόνο 1 ώρα και 35 λεπτά.
Η εκκίνηση δόθηκε στις 09.00 ώρα κοντά στην γέφυρα
Περραιβού και μετά από μια όμορφη διαδρομή με
ανηφοριές και κατηφοριές μέσα στο δάσος Σέϊχ Σού
Θεσσαλονίκης, οι αθλητές τερμάτισαν στο σημείο
εκκίνησης.

ΑΝΕΚΔΟΤΟ
Είναι 2 η ώρα το πρωί και ένας ηλικιωμένος σταματάει σε ένα μπλόκο της αστυνομίας.
Ο αστυνομικός τον ρωτάει που πηγαίνει τέτοια ώρα. "Πάω να ακούσω μια ομιλία για την
κατάχρηση οινοπνευματωδών ποτών και την επίδρασή τους στον ανθρώπινο οργανισμό,
καθώς και για το κάπνισμα και τα ξενύχτια". Ο αστυνομικός δεν φαίνεται πεπεισμένος και
ρωτάει: "Αλήθεια; Και ποιος είναι αυτός που θα κάνει τέτοια ομιλία στις 2 το πρωί;" Και ο
ηλικιωμένος απαντάει με ζωγραφισμένη τη θλίψη στο πρόσωπό του: "Ως συνήθως, θα είναι
η γυναίκα μου".
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Ι.Ρ.Α. ΑΧΑΪΑΣ
Πάτρα 4 Μαρτίου 2013 - Αριθ.πρωτ.: 14/2013

ΘΕΜΑ: «ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-1ο Τουρνουά μπάσκετ 3χ3 IPA

Τ.Δ. Αχαΐας»

Ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία το 1ο τουρνουά μπάσκετ 3χ3 που διοργάνωσε η Τοπική διοίκηση Αχαΐας
στις αθλητικές εγκαταστάσεις «Three Action», στην Πάτρα την 24/02/2013 και 03/03/2013. Οι δεκαέξι ομάδες
αποτελούμενες από 64 αθλητές αστυνομικούς μέλη της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών που συμμετείχαν
στην προκριματική φάση καθώς και το πλήθος θεατών που το παρακολούθησε το κατατάσσει ως ένα από
τα μεγαλύτερα αθλητικά γεγονότα ένστολων της πόλης μας. Η τελική φάση που διεξήχθη χτες ανέδειξε ως
ζευγάρι στον μεγάλο τελικό την ομάδα ΄΄ΑΙΤΩΛΙΑ 1΄΄ προερχόμενη από την πόλη του Μεσολογγίου και την
ομάδα ΄΄LAKERS΄΄ προερχόμενη από την Πάτρα με νικήτρια την πρώτη και σκορ 21-17.
Πριν τον τελικό πραγματοποιήθηκε διαγωνισμός τρίποντων όπου νικητής αναδείχθηκε το μέλος της ομάδας
της Αιτωλίας, ΜΠΕΛΛΑΣ Πέτρος.

Αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε από καρδίας τους εθελοντές Σαμαρείτες του Ελληνικού
Ερυθρού Σταυρού, την ΚΑΕ Απόλλων, την Εταιρία ΛΟΥΞ, την Ιατρό ΧΑΛΙΜΟΥ Ιωάννα, τον γυμναστή ΚΑΤΣΟΥΠΗ
Παναγιώτη, το μέλος μας ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟ Λάμπρο και το προσωπικό των αθλητικών εγκαταστάσεων για την
πολύτιμη συνδρομή τους καθώς και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους συμμετέχοντες και ιδιαίτερα στον
πρόεδρο της Τ.Δ. Αιτωλίας ΤΕΓΑ Χρήστο και τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αιτωλίας
ΚΑΡΑΠΑΝΟ Νικόλαο για την παρουσία τους. Δίνουμε όλοι ραντεβού για του χρόνου καθώς θέληση μας είναι
το τουρνουά μπάσκετ να γίνει θεσμός.
Ο Πρόεδρος – ΦΩΤΟΓΛΟΥ Σπυρίδων
Ο Γ. Γραμματέας – ΜΠΙΝΙΕΡΗΣ Γρηγόριος
Πάτρα 14 Μαρτίου 2013 - Αριθ.πρωτ.: 16/2013

ΘΕΜΑ: «ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-Ξενάγηση
Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου»

στην

Ο πρόεδρος της Τ.Δ. Αχαΐας μαζί με συναδέλφους της
Α.Δ. Αχαΐας και της Α.Δ. Αιτωλίας εκμεταλλευόμενοι
την παρουσία τους για υπηρεσιακούς λόγους στην
γέφυρα «Χαρίλαος Τρικούπης» ξεναγήθηκαν στην
έκθεσή της και παρακολούθησαν ένα ιδιαίτερα
ενδιαφέρον βίντεο παρουσίασης του έργου από την
αρχή και όλα τα στάδια έως την ολοκλήρωση του.
Το προσωπικό της γέφυρας το οποίο και ευχαριστούμε
θερμά για την φιλοξενία στις εγκαταστάσεις της έκθεσης ενημερώθηκε για τους σκοπούς της ένωσής μας
και δόθηκε υπόσχεση για στενότερη συνεργασία στο μέλλον με την τοπική μας διοίκηση και το Εθνικό μας
τμήμα.
Ο Πρόεδρος – ΦΩΤΟΓΛΟΥ Σπυρίδων
Ο Γ. Γραμματέας – ΜΠΙΝΙΕΡΗΣ Γρηγόριος

- 30 -

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Ι.Ρ.Α. ΑΧΑΪΑΣ
Πάτρα 23 Απριλίου 2013 - Αριθ.πρωτ.: 29/2013 - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: «Συμμέτοχη στην πανελλήνια δράση «LETS DO IT» για το περιβάλλον»

Η Τ.Δ. Αχαΐας έπειτα από πρόσκληση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος συμμετείχε στην πανελλήνια δράση
LETS DO IT την Κυριακή 14 Απριλίου 2013 .Tο ραντεβού δόθηκε στην καφετέρια Ακτή την 09:30 και από
κοινού με εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού Πάτρας, οι οποίοι κάλυψαν και υγειονομικά την εκδήλωση,
πραγματοποιήσαμε καθαρισμό της παραλίας Καστελοκάμπου από τον χείμαρρο έως το πόρτο Ρίο.
Συλλέχτηκαν συνολικά 26 μεγάλες σακούλες
σκουπιδιών με κυρίαρχα υλικά τα πλαστικά
μπουκάλια όλων των ειδών, κομμάτια φελιζόλ και
αλουμινένια κουτάκια αναψυκτικών καθώς και μια
μεγάλη ρόδα φορτηγού. Το σημείο της δράσης μας,
επισκέφτηκε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος κ.
ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ Απόστολος ο οποίος συνεχάρη όλους
τους συμμετέχοντες και απεύθυνε πρόσκληση για
καινούργια δράση για το περιβάλλον το προσεχές
καλοκαίρι . Αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τους εθελοντές Σαμαρείτες έναν έναν
ξεχωριστά καθώς και τον Ερυθρό Σταυρό Πάτρας ως συλλογικότητα ,τα μέλη μας καθώς και τις οργανωτές
της πανελληνίας καμπάνιας. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει ποιότητα ζωής.
Πάτρα 23 Απριλίου 2013 - Αριθ.πρωτ.: 28/2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: «Πραγματοποίηση
Αιμοδοσίας»

Εθελοντικής

Την 4 και 5 Απριλίου η Τ.Δ. Αχαΐας από κοινού με
την Ε.Α.Υ.Α. πραγματοποίησε, με την συνδρομή του
τμήματος αιμοδοσίας του ΠΓΝ «Ο Άγιος Ανδρέας»,
την πρώτη για το 2013
εθελοντική διήμερη
αιμοδοσία στην λέσχη του αστυνομικού μεγάρου
της Α.Δ. Αχαΐας. Συλλέχτηκαν συνολικά 65 φιάλες και
ευχαριστούμε θερμά όλους τους εθελοντές συναδέλφους και πολίτες για την συμμετοχή. Με ιδιαίτερη χαρά
δεχτήκαμε επίσκεψη στον χώρο της αιμοδοσίας από τον Γραμματέα Παιδείας της ΠΟΣΕΑ κ. ΠΟΛΥΚΡΕΤΗ
Ελευθέριο.
Το επόμενο ραντεβού όλων, θα είναι τον ερχόμενο
Σεπτέμβριο.
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. – Ο Πρόεδρος ΦΩΤΟΓΛΟΥ Σπυρίδων
Ο Γ. Γραμματέας ΜΠΙΝΙΕΡΗΣ Γρηγόριος
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ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ E.E. KAI E.A. ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ 1 Τ.Κ. 546 27 ΤΗΛ.2310 553538 • FAX.2310 553430
Προγράμματα για συνδέσεις που ενεργοποιήθηκαν στο πακέτο μέχρι 31-12-2012
1ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ 1 ευρώ μηνιαίο πάγιο !!!
1) ΔΩΡΕΑΝ απεριόριστη ενδοεπικοινωνία.
2) ΔΩΡΕΑΝ 25 ώρες μηνιαίως προς σταθερά
3) ΔΩΡΕΑΝ 130 SMS κάθε μήνα, προς όλα τα δίκτυα.
Τελική τιμή 2,88 €, (περιλαμβάνονται συνδρομή 1,5 και όλες οι επιβαρύνσεις).

2ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ 12 ευρώ μηνιαίο πάγιο !!!

1) ΔΩΡΕΑΝ 25 ώρες μηνιαίως προς όλη την WIND
2) ΔΩΡΕΑΝ 7 ώρες μηνιαίως προς σταθερά.
3) ΔΩΡΕΑΝ 200 λεπτά μηνιαίως προς COSMOTE – VODAFONE
4) ΔΩΡΕΑΝ 130 SMS κάθε μήνα προς όλα τα δίκτυα.
Τελική τιμή 18,03 €, (περιλαμβάνονται συνδρομή 1,5 και όλες οι επιβαρύνσεις).

3ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ 29 ευρώ μηνιαίο πάγιο !!!

1) ΔΩΡΕΑΝ 25 ώρες μηνιαίως προς όλη την WIND
2) ΔΩΡΕΑΝ 7 ώρες μηνιαίως προς σταθερά.
3) ΔΩΡΕΑΝ 5 ώρες μηνιαίως προς COSMOTE – VODAFONE
4) ΔΩΡΕΑΝ 130 SMS κάθε μήνα προς όλα τα δίκτυα.
Τελική τιμή 41,45 €, (περιλαμβάνονται συνδρομή 1,5 και όλες οι επιβαρύνσεις).

Το πρόγραμμα 1 είναι ίδιο
με το πρόγραμμα 4
Όσοι είναι στο πρόγραμμα 2
από 1-12-2013 θα
μεταφερθούν αυτόματα στο
πρόγραμμα 5
Όσοι είναι στο πρόγραμμα
3 από 1-12-2013 θα
μεταφερθούν αυτόματα στο
πρόγραμμα 6

Προγράμματα για συνδέσεις που ενεργοποιήθηκαν στο πακέτο από 01-01-2013
4ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ 1 ευρώ μηνιαίο πάγιο !!!
1) ΔΩΡΕΑΝ απεριόριστη ενδοεπικοινωνία.
2) ΔΩΡΕΑΝ 25 ώρες μηνιαίως προς σταθερά
3) ΔΩΡΕΑΝ 130 SMS κάθε μήνα, προς όλα τα δίκτυα.
Τελική τιμή 2,88 €, (περιλαμβάνονται συνδρομή 1,5 και όλες οι επιβαρύνσεις).

5ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ 12 ευρώ μηνιαίο πάγιο !!!

1) ΔΩΡΕΑΝ απεριόριστη ενδοεπικοινωνία
2) ΔΩΡΕΑΝ 25 ώρες μηνιαίως προς όλη την WIND
3) ΔΩΡΕΑΝ 25 ώρες μηνιαίως προς σταθερά.
4) ΔΩΡΕΑΝ 150 λεπτά μηνιαίως προς COSMOTE – VODAFONE
5) ΔΩΡΕΑΝ 130 SMS κάθε μήνα προς όλα τα δίκτυα.
6) ΔΩΡΕΑΝ 100 ΜΒ INTERNET κάθε μήνα (μετά από αίτηση)
Τελική τιμή 18,03 €, (περιλαμβάνονται συνδρομή 1,5 και όλες οι επιβαρύνσεις).

6ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ 20 ευρώ μηνιαίο πάγιο !!!

1) ΔΩΡΕΑΝ απεριόριστη ενδοεπικοινωνία
2) ΔΩΡΕΑΝ 25 ώρες μηνιαίως προς όλη την WIND
3) ΔΩΡΕΑΝ 25 ώρες μηνιαίως προς σταθερά.
4) ΔΩΡΕΑΝ 5 ώρες μηνιαίως προς COSMOTE – VODAFONE
5) ΔΩΡΕΑΝ 130 SMS κάθε μήνα προς όλα τα δίκτυα.
6) ΔΩΡΕΑΝ 300 ΜΒ ΙΝΤΕRΝΕΤ κάθε μήνα (μετά από αίτηση)
Τελική τιμή 29,05 €, (περιλαμβάνονται συνδρομή 1,5 και όλες οι επιβαρύνσεις)

Αποστέλλοντας κενό
μήνυμα στο
1212 μαθαίνετε το υπόλοιπο
του χρόνου σας, των 150
λεπτών.
Αποστέλλοντας κενό
μήνυμα στο
1212 μαθαίνετε το υπόλοιπο
του χρόνου σας, των 300
λεπτών.

ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΥΝ:

1) Επιδoτήσεις έως 25% εφόσον παραμείνουν και την επόμενη χρονιά:
α) 100 ευρώ σε σύνδεση που θα έχει ετήσια κίνηση 400 +ευρώ.
β) 200 ευρώ σε σύνδεση που θα έχει ετήσια κίνηση 800 +ευρώ.
γ) 300 ευρώ σε σύνδεση που θα έχει ετήσια κίνηση 1.200 +ευρώ.
Σημείωση: Η ετήσια κίνηση υπολογίζεται από 1 Δεκεμβρίου – 30 Νοεμβρίου και εφόσον ο συνδρομητής δικαιούται
επιδότηση αυτή θα συμψηφιστεί στον 14ο λογαριασμό, δηλαδή του Ιανουαρίου (που εκδίδεται 15 Φεβρουαρίου).
2) 50 % φτηνότερα ΙΝΤΕRΝΕΤ ADSM (για όσους αιτηθούν) σε κινητό - laptop.
3) Webnmail 750 με πάγιο 6,10 ευρώ + ΦΠΑ
4) Χρεώσεις κλήσεων ομιλίας και βίντεο προς Εθνικά δίκτυα και προς σταθερά 0,288 € / λεπτό με ΦΠΑ.
5) Ελάχιστη χρέωση προς σταθερά και κινητά 60 δευτερόλεπτα.
6) Συνάδελφοι που μετατίθενται ή αποσπώνται σε άλλους νομούς, επιβάρυνση εξόδων αποστολής λογαριασμών
2 € ανεξαρτήτως πόσες συνδέσεις έχουν. Η προσφορά απευθύνεται σε όλους τους συναδέλφους.
Για περισσότερες πληροφορίες, να απευθύνεστε αποκλειστικά στα γραφεία του Συνεταιρισμού - Προμηθέως 1
(2ος όρoφος, έναντι Δικαστηρίων) καθημερινά 08.00΄ - 17.00΄ εκτός Σαββάτου - Κυριακής και αργιών.
Τηλ.2310 553538 - 6975 909933.
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ΤΣΕΝΤΟΥΡΟΥ ΔέσποιναΣταματία.
Δικηγόρος, Ψυχολόγος,
Συγγραφέας, Ποιήτρια.

Αυτό είμαι εγώ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΘΕΡΙΝΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ

Μη με κυνηγάς,
εγώ δεν είμαι σατανάς
ούτε ο Χριστός που προσκυνάς.
Δεν είμαι άλαλο πουλί
ούτε ένα άψυχο βιολί
είμαι κανένας και πολλοί.
Είμαι αυτό που απορείς
είμαι αυτό που δεν μπορείς
ο μολυβένιος Ηρακλής.
Δεν είμαι η γνώμη της μαμάς
ούτε κι εκείνο που ζητάς
είμαι μαχαίρι και φονιάς
μα και ανθός αγριελιάς.
Είμαι αυτό που δεν τολμάς,
είμαι η κόψη ξυραφιού
και η καρδιά μικρού παιδιού
είμαι χειμώνας και βροχή
και καλοκαιρινή βροχή.
Είμαι αυτό που κοροϊδεύεις
είμαι αυτό που δεν πιστεύεις.
Είμαι εκείνο που φοβάσαι
να ασπαστείς, να γίνεις, να ΄σαι.
Είμαι φεγγάρι στον βυθό
είμαι απάνεμο βουνό.
Είμαι το κύμα που αλυχτά
μα και ο ήλιος που αγροικά
Είμαι στο λάθος το σωστό
αυτό είμαι εγώ, αυτό είμαι εγώ.

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

ΤΙΜΕΣ
ΔΙΑΣΤΗΜΑ
01-04 έως 20-06
21-06 έωs 05-07
06-07 έως 31-08
01-09 έως πέρατος

ΔΙΚΛΙΝΑ
20 EΥΡΩ
30 ΕΥΡΩ
40 ΕΥΡΩ
25 ΕΥΡΩ

Σεζόν Ιούνιο - Σεπτέμβριο 1500 ευρώ
Για περισσότερες πληροφορίες-κρατήσεις
δωματίων στον κ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Αθανάσιο,
τηλ. 2310 - 825317 & 6948 - 374804
http//filio.wikidot.com
http//filio-chalkidiki.blogspot.com
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ΤΡΙΚΛΙΝΑ
30 ΕΥΡΩ
40 ΕΥΡΩ
50 ΕΥΡΩ
35 ΕΥΡΩ
2000 ευρώ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Ι.Ρ.Α. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Την 1 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε ο ετήσιος χορός των αστυνομικών της Καρδίτσας, που συνδιοργάνωσε
η τοπική μας διοίκηση με την Ένωση Αστυνομικών Καρδίτσας. Σε ένα πολύ ευχάριστο κλίμα με ωραία
μουσική, όπου ξεχώρισε στα παραδοσιακά ακούσματα η φωνή του αξεπέραστου Χρυσόστομου
Μητροπάνου, πλήθος συναδέλφων και φίλων των ενώσεων μας διασκέδασαν με την ψυχή τους μέχρι τις
πρώτες πρωϊνές ώρες. Οι πρόεδροι των ενώσεων κ.κ. Άγγελος Μπουντούρης και Ιάσων Τσιρώνης στους
χαιρετισμούς τους ευχαρίστησαν τους παρευρισκόμενους που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση και
τόνισαν τη σημασία συνέυρεσης όλων των συναδέλφων σε παρόμοιες εκδηλώσεις. Παρευρέθηκαν ο
εκπρόσωπος του Μητροπολίτη Θεσσαλιώτιδος, αιδεσιμώτατος Νικόλαος Δαλαγιώργος, ο Ηγούμενος
της Ιεράς Μονής Σπηλιάς, αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Μητρόπουλος, η Βουλευτής Καρδίτσας κ. Ασημίνα
Σκόνδρα, ο Αστ/κος Δ/ντης Καρδίτσας κ. Νικόλαος Γιαννέλος, ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Γεώργιος Κωτσός,
ο Πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ κ. Χρήστος Φωτόπουλος, ο υπεύθυνος συνεδριάσεων του Εθνικού Τμήματος
κ. Κων/νος Θεοχάρης κ.ά. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατόπιν κοινής απόφασης των δύο Ενώσεων, μέρος
των εσόδων θα διατεθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό.
Για την Τ.Δ. Καρδίτσας Ο Γεν. Γραμματέας - Γιώργος Ζαρχανής

Αποκριάτικο πάρτι της Τ.Δ. Καρδίτσας
Σε τρελό ξεφάντωμα κατέληξε και φέτος το
αποκριάτικο πάρτι της Τ.Δ. Καρδίτσας. Πλήθος
κόσμου, συνάδελφοι αλλά και πολλοί φίλοι,
ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση μας και
ήρθε στο φιλόξενο χώρο του Παυσιλύπου,
όπου από νωρίς είχε στηθεί ένας πλούσιος
μπουφές με λιχουδιές για τους μικρούς μας
φίλους και οι λάτιν ρυθμοί είχαν την τιμητική
τους. Τα παιδιά ξεφάντωσαν πραγματικά
χορεύοντας και παίζοντας, ενώ τρελός χαμός
έγινε όταν εμφανίστηκε ο Bugs Bunny, που
έκανε ... τα δικά του κόλπα. Η βραδιά έκλεισε
με ευχαριστίες προς την Τοπική μας Διοίκηση
για την όμορφη γιορτή που διοργάνωσε και
με ευχές για ακόμη περισσότερο κέφι του
χρόνου. Για την Τ.Δ. Καρδίτσας
Ο Γεν. Γραμματέας - Γιώργος Ζαρχανής

ΑΝΕΚΔΟΤΟ
Εγγονός : Γιαγιά είδες τα χάπια μου; Γράφανε LSD απ' έξω...
Γιαγιά : Βρε άσε τα χάπια!!! Τους πράσινους δράκους στην κουζίνα τους είδες;;;
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Ι.Ρ.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΜΠΡΑΤΗ

Στα πλαίσια των παράλληλων εκδηλώσεων με αφορμή τα εκατό χρόνια από την απελευθέρωση της πόλης των
Ιωαννίνων από τον Τουρκικό ζυγό ,πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα της Εταιρίας Ηπειρωτικών Μελετών η έκθεση
φωτογραφικού υλικού του αξιόλογου συναδέλφου και μέλους της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών Γιάννη Μπράτη.
Θέμα της έκθεσης ήταν «οι εορταστικές εκδηλώσεις της απελευθέρωσης της πόλης από το 1975 ως το 2012»
, έτσι όπως αποτυπώθηκαν από τον φωτογραφικό φακό του συναδέλφου και περιελάμβανε εκτός των άλλων
φωτογραφίες των τιμωμένων προσώπων στις ανωτέρω εκδηλώσεις (Προέδρων Δημοκρατίας ,Πρωθυπουργών
και Υπουργών) που διετέλεσαν το διάστημα αυτό των 37 χρόνων. Η επιτυχία ήταν μεγάλη καθώς πλήθος κόσμου
επισκέφτηκε τον εκθεσιακό χώρο , θαυμάζοντας την επιμελημένη εργασία αλλά και το σπάνιο φωτογραφικό υλικό
του φίλου μας Γιάννη, επιβραβεύοντας με αυτό τον τρόπο τον καλλιτέχνη. Ο Γιάννης Μπράτης υπηρέτησε στο
Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ιωαννίνων , έχει επιδείξει πλούσια καλλιτεχνική
δραστηριότητα τόσο στην πόλη μας όσο και στην γενέτειρά του την Ζάκυνθο , διοργάνωσε με επιτυχία μέχρι
και σήμερα εννέα εκθέσεις φωτογραφίας διαφόρων θεμάτων ,είναι συνεργάτης της εφημερίδας Πρωινός Λόγος
και δίνει πάντα δυναμικό παρόν σε κάθε εκδήλωση ως πρεσβευτής της ΙΡΑ και της θεμελιώδους αρχής του.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΤΣΙΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Δ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Θεσσαλονίκη 23 Απριλίου 2013
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Τοπική Διοίκηση Θεσσαλονίκης, με ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, εκφράζει τις θερμές
ευχαριστίες της, στο ΕΠΙΤΙΜΟ Μέλος της και Πρόεδρο της Τοπικής Διοίκησης I.P.A. Σάμου κ. ΑΒΡΑΜΙΔΗ Γεώργιο,
για την απόλυτη αξιοποίηση των απεσταλμένων σε αυτόν από εμάς βιβλίων "ΠΑΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ", καθώς
και για την επίσης απόλυτη αξιοποίηση των απεσταλμένων από εμάς τευχών του περιοδικού μας "Δύναμη". Ο
εκλεκτός συνάδελφος και φίλος, ο Γιώργος Αβραμίδης ΔΙΚΑΙΩΣΕ την ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση της Ένωσής μας, όταν
πριν τρία χρόνια τον ανακήρυξε ως επίτιμο μέλος της. Τον ευχαριστούμε και του ευχόμαστε υγεία και Δύναμη,
ώστε και στο μέλλον να στηρίζει τις δράσεις μας, αλλά και ο ίδιος να συνεχίζει, όπως μοναδικά αυτός γνωρίζει, να
προβάλει την Διεθνή Ένωση Αστυνομικών και το servo per amikeco.
O Πρόεδρος ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας Ο Γ. Γραμματέας ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ I.P.A. ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΑ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 - ΑΡΙΘ. 2/52/428 - Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Από μια διοργάνωση ημέρα γιορτής για τον χανιώτικο αθλητισμό με
στόχο την αλληλεγγύη, την διασκέδαση και παράλληλα ως κύριο
στόχο να συγκεντρωθούν τρόφιμα και χρήματα, προκειμένου να
βοηθήσουμε, τη δύσκολη αυτή περίοδο που διανύουμε, συνανθρώπους
μας που έχουν ανάγκη, δεν θα μπορούσε να λείπει η Τοπική Διοίκηση
Χανίων της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών, που με την συμμετοχή της
ομάδας της στο φιλανθρωπικό «Τουρνουά Μπάσκετ Αλληλεγγύης»,
που διοργάνωσε το ΝΠΔΔ του Δήμου Πλατανιά με τη συμμετοχή (32)
τριάντα δύο ερασιτεχνικών ομάδων καλαθοσφαίρισης του νομού
Χανίων στο κλειστό γυμναστήριο Ταυρωνίτη Χανίων, έδωσε για άλλη
μια φορά το στίγμα του SERVO PER AMICEKO αποσπώντας τα ευμενή σχόλια των
πολιτών .
Στα πλαίσια του τουρνουά που ξεκίνησε
την 27-03-2013 και συνεχίζεται, οι ομάδες
πρόσφεραν τρόφιμα και ρούχα που θα
διατεθούν σε άπορες οικογένειες, ενώ
χρηματικό ποσό που θα συγκεντρωθεί
από χορηγίες θα δοθεί στο Αννουσάκειο
Θεραπευτήριο της Ιεράς Μητρόπολης
Κισάμου και Σελίνου, στα ΚΗΦΑΑΜΕΑ,
καθώς και στο 2ο και 3ο Ειδικό Σχολείο
Χανίων. Το Διοικητικό Συμβούλιο
της Τοπικής Διοίκησης Ι.Ρ.Α. Χανίων
ευχαριστούμε θερμά τους παίκτες της
ομάδας μας Δημητρουλάκη Νικόλαο,
Φουντουλάκη Αθανάσιο, Αρβανιτάκη
Γεώργιο, Ρετουδάκη Ιωάννη, Σκαμνάκη
Νικόλαο Δερμιτζάκη Αντώνιο, για την
συμμετοχή τους αυτή που για την ιστορία
αναφέρουμε ότι τερμάτισε σε πολύ καλή
θέση, στην όγδοη, σε αγώνες που ήταν νοκ
άουτ. Συγχαρητήρια για μια ακόμη φορά
στα παιδιά που τίμησαν την Ι.Ρ.Α. αλλά και
την Ελληνική Αστυνομία γενικότερα. Τέλος ο ΝΠΔΔ του Δήμου Πλατανιά συνεχάρη και ευχαρίστησε τους παίκτες
των ομάδων που συμμετείχαν για την ευγενική τους πρωτοβουλία και προσφορά.
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. Ο Πρόεδρος Γιάννης Περράκης
Ο Γ. Γραμματέας Ελένη Βιγλάκη

ΑΝΕΚΔΟΤΟ
Ο ξενιτεμένος στην Αμερική γιος, γράφει στη μαμά του:
"Μαμά, επιτέλους αποκτήσαμε παιδί. Αλλά η γυναίκα μου δεν έχει γάλα
και αναγκαστήκαμε να δίνουμε στο μωρό γάλα από μια μαύρη αγελάδα, με
αποτέλεσμα κάθε μέρα που περνάει το παιδί μας όλο και μαυρίζει".
Και η μητέρα του απαντάει: "Γιόκα μου, κι εγώ δεν είχα γάλα όταν γεννήθηκες εσύ,
κι αναγκαστήκαμε να σου δίνουμε γάλα από την κατσίκα. Αλλά όπως καταλαβαίνω
τα κέρατα τώρα τα βγάζεις..."
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ I.P.A. ΧΑΝΙΩΝ
AΡΙΘ.2/52/395 Χανιά 07 Μαΐου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι.
1.-Ήταν πραγματικά μια υπέροχη έκπληξη και ιδιαίτερη χαρά η συνάντησή μου με συναδέλφους μέλη της Ι.Ρ.Α.,
από τις χώρες Ολλανδία, Βέλγιο, Γερμανία, Αγγλία, Καναδά και Η.Π.Α. κατά την διάρκεια της παρακολούθησης
ως Διαπιστευμένος Επισκέπτης-Παρατηρητής της ΕΛ.ΑΣ από 08-12 Απριλίου 2013 , στο Κέντρο Εκπαίδευσης
Ναυτικής Αποτροπής του Ναυστάθμου Κρήτης, σεμιναρίου- παρουσίασης συστήματος που αποσκοπεί στην
κοινή χρήση δεδομένων ελεγχομένων ατόμων κατά την διάρκεια νηοψιών, μεταξύ συμμετεχόντων ΝαυτικώνΛιμενικών– Αστυνομικών δυνάμεων, που βασίζεται στην αρχιτεκτονική του διαδικτύου (Web) και την μεταφορά
των σε Πανευρωπαϊκό-Παγκόσμιο επίπεδο (μέσω της μια προηγμένης τεχνολογικά ηλεκτρονικής συσκευής
λήψης-αποθήκευσης βιομετρικών στοιχείων) σε μια κεντρική βάση δεδομένων data προσβάσιμη από όλες τις
συνεργαζόμενες Υπηρεσίες.

2.- Επίσης ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία και μεγάλη τιμή να συνεργαστώ και να εκπαιδευτώ από συναδέλφους
του Κέντρου Εκπαίδευσης Ναυτικής Αποτροπής Ναυστάθμου Κρήτης, σε μια οργανωτικά άψογη παρουσίασηεκτέλεση του προγράμματος, για την οποία αξίζουν όλοι συγχαρητήρια. Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά
τον Διοικητή και τους Αξιωματικούς του ΚΕΝΑΠ για την καταπληκτική συναδελφική φιλοξενία. Με φιλικούς
χαιρετισμούς.
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. Ο Πρόεδρος Περράκης Ιωάννης
Η Γενική Γραμματέας Βιγλάκη Ελένη

ΧΑΝΙΑ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΑΡΙΘ. 2/52/425 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
1.-Από μια διοργάνωση ημέρα γιορτής για το μαζικό, χανιώτικο, λαϊκό αθλητισμό
αλλά και μνήμης όπως αυτή του 1ου Ηλιάκειου ημιμαραθώνιου. Δρόμου υγείας
στα Χανιά, προς τιμή του Ήρωα Σμηναγoύ Κώστα Ηλιάκη, ο οποίος έδωσε τη
ζωή του, πετώντας πάνω από τον εναέριο χώρο της Καρπάθου, στο Αιγαίο
υπερασπιζόμενος τα μεγάλα Ελληνικά Ιδανικά, δεν θα μπορούσε να λείπει
η Τοπική Διοίκηση Χανίων της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών, που με την
συμβολική συμμετοχή του εγγεγραμμένου μέλους και εξωτερικού συνεργάτη
της ΧΟΥΡΔΑΚΗ Κωνσταντίνου ,έδωσε άλλη μια φορά το στίγμα του SERVO PER
AMICEKO ,αποσπώντας τα ευμενή σχόλια των συμπολιτών μας.
2.- Οι εθελοντές ξεπέρασαν τους 130 φέτος και τη διοργάνωση στήριξαν
πλήθος χορηγών. Η απόσταση που διένυσαν ήταν η μισή του Μαραθώνιου 21,1
χιλιόμετρα, ενώ οι δρομείς τερμάτισαν στην Πλατεία της Δημοτικής Αγοράς, όπου
έγιναν και οι απονομές. 3.- Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Διοίκησης Χανίων
ευχαριστούμε θερμά το μέλος της Τοπικής Διοίκησης Ι.Ρ.Α. Χανίων, για την συμμετοχή του αυτή που για την ιστορία
αναφέρουμε ότι τερμάτισε σε πολύ καλή θέση και με χρόνο 2ώρες οκτώ(8) λεπτά και δύο (2) δευτερόλεπτα.
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. Ο Πρόεδρος Περράκης Ιωάννης
Η Γενική Γραμματέας Βιγλάκη Ελένη
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ I.P.A. ΧΑΝΙΩΝ
Αριθ. 2/52/430
Χανιά 07 Μαΐου 2013
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι
1.- Η Τοπική Διοίκηση της Ι.Ρ.Α. Χανίων στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της ,έχοντας ως γνώμονα την εξυπηρέτηση,
την επιμόρφωση και την διεύρυνση της κατάρτισης και εμπειρίας, των συναδέλφων μελών της Διεθνούς Ένωσης
Αστυνομικών, για την αποτελεσματική προστασία και την ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών που μπορεί να
προσφέρουν ως Αστυνομικοί αλλά και ως πολίτες στους συνανθρώπους τους , σε συνεργασία με την Διεύθυνση
του Τμήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Χανίων, με την οποία διατηρούμε άριστες σχέσεις σε πολιτιστικό
και προσωπικό επίπεδο, διοργάνωσε, 2ήμερίδα –Σεμινάριο Παροχής Πρώτων Βοηθειών.
2.- H 2ήμερίδα έγινε από ειδικευμένο προσωπικό του Τομέα Σαμαρειτών –Διασωστών και Ναυαγοσωστών του
Νομού Χανίων ,στην αίθουσα διαλέξεων «Σπυρίδων Τραχαλάκης» των γραφείων της Τοπικής μας Διοίκησης, και
τo παρακολούθησαν συνάδελφοι από όλες τις Υπηρεσίες της Α.Δ. Χανίων, αλλά και εν αποστρατεία μέλη της Ι.Ρ.Α.
Χανίων.
H εκπαίδευση είχε δύο κύκλους, με ξεχωριστά θέματα για κάθε ημέρα. Ήτοι: α) Την Δευτέρα 22-04-2013 στα θέματα,
Ασφάλεια, Προστασία Διασώστη, Αντιμετώπιση Λιποθυμίας, Απελευθέρωση Αεραγωγού, Εμφυσήσεις Διάσωσης,
Θέση Ανάνηψης, Αντιμετώπιση Πνιγμονής από ξένο σώμα (Μέθοδος Χάιμλιχ) και β) Tην Τετάρτη 24-04-2013
Ενδεικτική Επίδειξη.. Χρήσης Αυτόματου Απινιδωτή, Θωρακικές Συμπιέσεις, Αντιμετώπιση Πνιγμού, Επιληψίας,
Τραύματος, Κατάγματος, Αιμορραγίας, Εγκαύματος, Δηλητηρίασης, Υψηλού Πυρετού, Μέθης, Ηλεκτροπληξίας .
3.- Στόχος μας της Τοπικής Διοίκησης Ι.Ρ.Α. Χανίων αλλά και των φίλων του Ερυθρού Σταυρού ήταν οι συνάδελφοι
μαθητές ,να έχουν την απαιτούμενη ψυχραιμία στην προσπάθεια διάσωσης
ή ανακούφισης του πόνου που
μπορεί να προκληθεί από ένα τραυματισμό, χαρίζοντας παράλληλα την ηθική και ψυχολογική υποστήριξη στον
παθόντα δέκτη των Α΄ βοηθειών ,μέχρι την άφιξη εξειδικευμένης ιατρικής βοήθειας.
4.-Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Διοίκησης Χανίων ευχαριστούμε θερμά τους φίλους της διεύθυνσης του
Ερυθρού Σταυρού Χανίων, για την προσφορά τους αυτή .Ήταν πράγματι μια οργανωτικά άψογη παρουσίασηεπίδειξη και πρακτική εκπαίδευση, για την οποία αξίζουν όλοι συγχαρητήρια. Τα μαθήματα πιστεύουμε ότι
προσέφεραν ουσιαστικές γνώσεις στους συναδέλφους μέλη της Ι.Ρ.Α. και θα δικαιώσουν τις προσδοκίες του
Διοικητικού μας Συμβουλίου, βάζοντας ένα μικρό λιθαράκι, ότι κάποια στιγμή θα δοθεί η δυνατότητα να σωθεί
έστω και μια ανθρώπινη ζωή. SERVO PER AMIKECO «Υπηρετώ δια της φιλίας»
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
O Πρόεδρος Περράκης Ιωάννης
Η Γενική Γραμματέας Βιγλάκη Ελένη
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ (I.P.A.) ΛΕΥΚΑΔΟΣ
Σας γνωρίζουμε ότι την 07-03-2013 πραγματοποιήθηκαν με απόλυτη επιτυχία και συμμετοχή μελών μας οι
αρχαιρεσίες από τις οποίες εκλέχθηκαν τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Τ.Δ. Λευκάδας και συγκροτήθηκε
σε σώμα την 07-03-2013 με την ακόλουθη σύνθεση:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΣ Νικόλαος
Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Θωμάς
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΦΛΙΤΟΥΡΗΣ Κωνσταντίνος
Πρόεδρος: ΤΣΟΥΡΟΣ Συμεών
Γ΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΗΤΡΟΠΑΝΟΥ Βάια
Μέλος: ΣΑΛΑΓΑΡΑΣ Βασίλειος
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΝΑΣΤΟΥ Μαργαρίτα
Μέλος: ΓΙΑΛΙΑΣ Απόστολος
ΒΟΗΘ. Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ: ΓΙΑΒΡΟΥΤΑΣ Ηλίας
ΤΑΜΙΑΣ: ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ Σπυρίδων
ΒΟΗΘΟΣ ΤΑΜΙΑ: ΠΑΝΑΚΗΣ Παναγιώτης
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: ΓΟΥΡΖΗΣ Μιχαήλ
Ο Πρόεδρος ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΣ Νικόλαος
Η Γ. Γραμματέας ΝΑΣΤΟΥ Μαργαρίτα
ΜΗΝΥΜΑ: 1) Η Τοπική Διοίκηση I.P.A. Θεσσαλονίκης, σας συγχαίρει για την εκλογή σας και σας εύχεται να έχετε
υγεία και δύναμη, ώστε να ανταποκριθείτε στις προσδοκίες των μελών σας.
ΜΗΝΥΜΑ: 2) Αγαπητοί φίλοι. Επιτρέψτε μου να σας εκφράσω τα συγχαρητήρια μου για την εκλογή/επανεκλογή
σας. Εύχομαι επίσης από καρδιάς υγεία, δύναμη και ευόδωση των στόχων σας, στη δύσκολή αυτή περίοδο. Έχετε
πάντα υπ' όψιν σας, ότι είμαι στη διάθεσή σας. Καλή συνέχεια και καλή δουλειά.
Με εκτίμηση. ΚΑΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος - Παγκόσμιος Γενικός Γραμματέας I.P.A.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ (I.P.A.) Τ.Δ. ΧΙΟΥ
Σας γνωρίζουμε ότι την 27-03-2013 πραγματοποιήθηκαν με απόλυτη επιτυχία οι αρχαιρεσίες της Τοπικής μας και
στις 04-04-2013 συνήλθε το νέο Δ.Σ. και συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:
Πρόεδρος: ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Ευστράτιος Α΄ Αντιπρόεδρος: ΞΕΝΑΚΗΣ Ιωάννης Β΄ Αντιπρόεδρος : ΚΑΤΣΑΡΟΣ
Δημήτριος Γ΄ Αντιπρόεδρος: ΠΥΤΙΑΝΟΣ Αδαμάντιος Γεν. Γραμματέας: ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ Ζαφείριος
Αναπλ. Γεν. Γραμματέας: ΑΠΕΣΣΟΣ Σταύρος Ταμίας: ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Γεώργιος Αναπλ. Ταμίας: ΚΑΡΜΑΝΤΖΗΣ
Βασίλειος Αρμόδ. Δημ. Σχέσεων: ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ Ιωάννης
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Πρόεδρος ΤΣΟΥΡΟΣ Συμεών Μέλος ΣΑΛΑΓΑΡΑΣ Βασίλειος
Μέλος ΓΙΑΛΙΑΣ Απόστολος
O Πρόεδρος ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Ευστράτιος Ο Γ. Γραμματέας ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ Ζαφείριος
ΜΗΝΥΜΑ: 1) Η Τοπική Διοίκηση I.P.A. Θεσσαλονίκης, σας συγχαίρει για την εκλογή σας και σας εύχεται να έχετε
υγεία και δύναμη, ώστε να ανταποκριθείτε στις προσδοκίες των μελών σας.
ΜΗΝΥΜΑ: 2) Ο πρόεδρος της τοπικής διοίκησης ΙΡΑ Σάμου κ. Αβραμίδης Γεώργιος συγχαίρει με ανακοίνωσή του
τα μέλη του νέου Δ.Σ της Τ.Δ ΧΙΟΥ για την εκλογή τους και εύχεται στον αγαπητό σε όλους πρόεδρο και φίλο του
κ. ΚΑΡΒΟΥΝΗ Ευστράτιο να έχει καλή θητεία, υπηρετώντας όπως ο ίδιος γνωρίζει καλύτερα από τον καθ' ένα μας,
την ιδέα του servo per amikeco.
ΜΗΝΥΜΑ: 3) Τοπική Διοίκηση I.P.A. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Ηράκλειο 9 Απριλίου 2013
Κύριε Πρόεδρε. Με την ευκαιρία της εκλογής σας και ανάληψης καθηκόντων σας, παρακαλούμε δεχθείτε τα
συγχαρητήρια μας και τις θερμές ευχές μας για υγεία - δύναμη και καλή επιτυχία στις δραστηριότητες σας, σε σας
προσωπικά όσο και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σας.
O Πρόεδρος Ζαχαριουδάκης Μανόλης
Ο Γ. Γραμματέας Μπαρκάτσας Κων/νος

ΑΝΕΚΔΟΤΟ

Μπαμπά, πως ήρθα στον κόσμο;
- Γιέ μου, γνώρισα τη μητέρα σου κάνοντας chat στο Internet... Δώσαμε ραντεβού σ´ένα cyber-cafe... Λίγο αργότερα, μέσα στις τουαλέτες, κάναμε μια σύνδεση στο ίδιο δίκτυο...Η μαμά
έκανε μερικά downloads με το memory stick του μπαμπά, αλλά πριν ο μπαμπάς προλάβει να
κάνει upload...αντιληφθήκαμε ότι δεν είχαμε εγκαταστήσει ένα firewall και πλέον ήταν αργά
για delete ή cancel... κι έτσι, 9 μήνες αργότερα, βρεθήκαμε με ιό !!!
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