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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.

Γραφιστική Επιμέλεια:

ΣΠΟΥΔΑΙΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - SERVO PER
AMIKECO
Με την ευκαιρία της Φιλικής Συνάντησης στις Σέρρες (22-24/11/2013), πολλές και σπουδαίες ήταν οι
επισκέψεις στην Τοπική Διοίκηση I.P.A. Θεσσαλονίκης. Μεταξύ άλλων οι : Παγκόσμιος Γ. Γραμματέας
Ι.P.A. κ. ΚΑΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, Πρόεδρος Τ.Δ. IPA Αργολίδας κ. ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗΣ Χρήστος,
Πρόεδρος Τ.Δ. IPA Χανίων κ. ΠΕΡΑΚΗΣ Ιωάννης, Πρόεδρος Τ.Δ. IPA Ηρακλείου κ. ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ
Μανόλης, Πρόεδρος Τ.Δ. IPA Σάμου κ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Γεώργιος, Πρόεδρος Τ.Δ. IPA Μεσσηνίας κ.
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης, Πρόεδρος Τ.Δ. IPA Χαλκιδικής κ. ΠΑΠΑΣ Βασίλειος, Γ. Γραμματέας Τ.Δ. IPA
Αρκαδίας κ. ΚΑΣΙΜΟΣ Σωτήριος, ο Προεδρεύων στα Δ.Σ. του Ελληνικού Τμήματος IPA κ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ
Κων/νος και πολλοί άλλοι.

Μαριάντα Κοτσαρίδου, τηλ.: 6942885745

Εκτύπωση:

Δημήτριος Κοτσαρίδης
Παπαναστασίου 8 - 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

Νικ. Ταχματζίδης
Ταμίας
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Βασ. Γιαννακόπουλος
Γεν. Γραμματέας

Δημ. Μπουραζάνας
Αν. Γ. Γραμματέας

Χριστ. Χριστοδουλής
Αντιπρόεδρος

Ιάκωβος Τσαγκαλίδης
Αντιπρόεδρος

Δημήτριος Χρυσουλάς
Αντιπρόεδρος

Δημ. Βασιλάκης
Υπ. Δημ. Σχέσεων

Ιωάννης Πασχαλιάς
Αναπλ. Ταμίας

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΞΑΝΘΗΣ
25 Ξανθιώτες αστυνομικοί βρέθηκαν στις 21-11-2013 στο
πλευρό της Εθνικής Ελλάδας ποδοσφαίρου στο Βουκουρέστι
για να παρακολουθήσουν τον αγώνα κόντρα στην Ρουμανία και
να τσεκάρουν τα εισιτήρια τους για την Βραζιλία. Φυσικά εκεί
ήταν και μέλη του Δ/Σ της Ι.Ρ.Α. Ξάνθης τα οποία είχαν επαφές με
Ρουμάνους αστυνομικούς, τους οποίους και ευχαριστούμε για
την βοήθεια – ξενάγηση που μας παρείχαν.
SERVO PER AMIKECO
Ο Πρόεδρος-ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Χρήστος
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Ελευθερίας 2, 21100 Ναύπλιο
Τηλ:2752098757 , Φαξ: 2752098757
Ναύπλιο, 23 Σ/μβρίου 2013
ΠΡΟΣ: Όπως πίνακας αποδεκτών
ΘΕΜΑ: «Υποβολή προτάσεων για συμπλήρωση-αναμόρφωση καταστατικού της ΙΡΑ»

Στο Ιερό Παρεκκλήσιο του Αγίου Αρτεμίου στον
προαύλιο χώρο του Αστυνομικού Μεγάρου
Αγρινίου, με πρωτοβουλία της Τοπικής Διοίκησης
Ακαρνανίας της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών,
το Σάββατο (19-10-2013) παραμονή εορτής
του Αγίου Αρτεμίου Προστάτη της Ελληνικής
Αστυνομίας τελέσθηκε Μέγας Πανηγυρικός
Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας. Το παρών έδωσε
σύσσωμη η ηγεσία της τοπικής αστυνομίας
με τον Διευθυντή κ. Αποστολόπουλο, καθώς

επίσης και ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής
της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας, Υποστράτηγος
κ. Αθανάσιος Ματσίκας. Πλήθος αστυνομικών
καθώς και απλών πολιτών παρευρέθησαν
προκειμένου να τιμήσουν τον Άγιο Αρτέμιο,
προστάτη του Σώματος της Ελληνικής
Αστυνομίας. Με το πέρας του εσπερινού
προσφέρθηκαν στους παρευρισκόμενους
αναψυκτικά και γλυκίσματα..

ΤΡΙΑΘΛΟ - ΚΟΡΔΑΤΟΣ Γεράσιμος
Με επιτυχία διεξήχθη στις 29 Σεπτεμβρίου 2013 στο Σχοινιά
Αττικής το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τριάθλου, κατά γενική
ομολογία, το πιο συναρπαστικό των τελευταίων ετών.
Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της
Ελληνικής Ομοσπονδίας Τριάθλου.
Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παρατριάθλου ( Sprint
distance ) (750 μέτρα κολύμβηση– 20 χιλιόμετρα
ποδήλατο – 5 χιλιόμετρα τρέξιμο) έδωσε το παρόν και
τερμάτισε επιτυχώς
στην κατηγορία ΤRΙ
– 5 ο αστυνομικός
παρατριαθλητής
Αρχ/κας
ΚΟΡΔΑΤΟΣ
Γεράσιμος του Κωνσταντίνου που υπηρετεί στην Αστυνομική
Διεύθυνση Ακαρνανίας.
Ο ΚΟΡΔΑΤΟΣ Γεράσιμος είναι ακρωτηριασμένος στο δεξί πόδι,
φοράει τεχνητό μέλος και κατέκτησε την πρώτη θέση στην
κατηγορία του, κερδίζοντας έτσι το χρυσό μετάλλιο με χρόνο 2
ώρες 6 λεπτά και 33 δευτερόλεπτα.
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Ύστερα από την απόφαση που ελήφθη στο Πανελλήνιο Συνέδριο της Λευκάδας αλλά και σε
απάντηση σχετικού σας εγγράφου, μετά από ενδελεχή μελέτη τόσο του ισχύοντος καταστατικού, όσο και
των μέχρι τώρα προτάσεων οι οποίες έχουν υποβληθεί από Τοπικές Διοικήσεις προς το Εθνικό Τμήμα, σας
γνωρίζουμε ότι συμφωνούμε απολύτως και καθ’ ολοκληρία με τις προτάσεις τις οποίες υπέβαλε η Τ.Δ.της
ΙΡΑ Θεσσαλονίκης, για τη συμπλήρωση-αναμόρφωση του ισχύοντος καταστατικού της Ελληνικής ΙΡΑ.
Είναι προτάσεις που ανταποκρίνονται στις σημερινές απαιτήσεις, είναι βιώσιμες, πρωτοποριακές και
αποτελούν απαύγασμα κριτικής σκέψης και σύγχρονης αντίληψης για τη λειτουργία της Διεθνούς Ένωσης
Αστυνομικών, στο κοινωνικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι και θεωρούμε ότι με την υπερψήφισή τους, θα
δοθούν όλες οι απαντήσεις και οι λύσεις στα πολυσύνθετα προβλήματα που ανακύπτουν στην καθημερινή
πρακτική εφαρμογή του ισχύοντος καταστατικού.
Σας επισυνάπτουμε όμοιο αντίγραφο του υπό συμπλήρωση-διόρθωση καταστατικού, όπως μας
απεστάλη από την ΤΔ Θεσσαλονίκης και προτρέπουμε όλες τις Τοπικές Διοικήσεις, αφού μελετήσουν, να
στηρίξουν τις προτάσεις αυτές, διότι ανταποκρίνονται πλήρως στις σημερινές απαιτήσεις, προσδίδοντας
μακρόχρονη πνοή και κύρος.Servo Per Amikeco
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
			
Ο Πρόεδρος 		
		
Ο Γενικός Γραμματέας

		
		

Χρήστος Σχοινοχωρίτης

Αθανάσιος Καζάς

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Εθνικό Τμήμα ΙΡΑ
ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Τοπικές Διοικήσεις ΙΡΑ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣ: ΔΙΕΘΝΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Θεσσαλονίκη 23-9-2013
ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Κύριε Πρόεδρε της Τ.Δ. IPA ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ - Αγαπητέ φίλε Χρήστο .
Εκ μέρους του Δ.Σ. της Τοπικής Διοίκησης IPA Θεσσαλονίκης, σου μεταφέρoυμε τις ευχαριστίες μας, για
την αποδοχή των προτάσεών μας, από την Τοπική σας, που αφορούν την τροποποίηση - αναμόρφωση του
Καταστατικού του Ελληνικού Τμήματος ΔΕΑ.
Η προτροπή σας, στις Τοπικές Διοικήσεις, να υιοθετήσουν και να στηρίξουν τις προτάσεις μας, μας δίνει
εκείνα τα ηθικά κίνητρα να συνεχίσουμε το έργο μας, προς ωφελεία των μελών μας, της ΔΕΑ, της Αστυνομίας
και της κοινωνίας. ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ - SERVO PER AMIKECO
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος - ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
Ο Γ. Γραμματέας - ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
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Προσκυνηματική εκδρομή στην Παναγία Σουμελά
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Ε.Α. ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(συνέχεια από προηγούμενη)

Ευχαριστούμε θερμά τον Διευθυντή του πανελληνίου προσκυνήματος Παναγίας Σουμελά κ. ΔΑΛΛΑ
Αντώνιο.
Ευχαριστούμε το τουριστικό πρακτορείο Θεσσαλονίκης Liotsis - Μεγάρων 19 Συκιές.
Ο Πρόεδρος IPA Θεσσαλονίκης
Ο Πρόεδρος ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Ε.Α. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Γεώργιος

Θεσσαλονίκη 19-10-2013
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών Τ.Δ. Θεσσαλονίκης
και η Ένωση Αστυνομικών ε.α. Νομού Θεσσαλονίκης,
συνδιοργάνωσαν με ιδιαίτερη επιτυχία το Σάββατο
19-10-2013 προσκυνηματική εκδρομή στην Ιερά Μονή
Παναγία Σουμελά. Τους εκδρομείς που ταξίδεψαν με δύο
λεωφορεία συνόδευαν ο Πρόεδρος της Τοπικής Διοίκησης
IPA Θεσσαλονίκης κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας, ο Πρόεδρος
της Ένωσης Αστυνομικών Ε.Α. Νομού Θεσσαλονίκης
κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Γεώργιος, ο Γεν. Γραμματέας (και
των δύο Συλλόγων) κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος, ο
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων της Ένωσης Αστυνομικών
Ε.Α. Νομού Θεσσαλονίκης κ. ΛΑΜΠΑΔΑΣ Γεώργιος και ο
Αντιπρόεδρος της Τοπικής Διοίκησης IPA Θεσσαλονίκης κ.
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Χριστόδουλος.
Στην Ιερά Μονή της Παναγίας Σουμελά οι εκδρομείς
ενημερώθηκαν από τον Διευθυντή του πανελληνίου
προσκυνήματος Παναγία Σουμελά κ. ΔΑΛΛΑ Αντώνιο
και επισκέφτηκαν και το μουσείο της Ιεράς Μονής όπου
επίσης έγινε εκτενής ενημέρωση από τον κ. ΔΑΛΛΑ.
Στην συνέχεια οι εκδρομείς, μετέβησαν στην Έδεσσα,
όπου τους ανέμεναν το προεδρείο της Τοπικής Διοίκησης
IPA Πέλλας και όλοι μαζί γευμάτισαν σε Ταβέρνα της
περιοχής.
Αργά το βράδυ οι εκδρομείς επέστρεψαν στην
Θεσσαλονίκη.
Ευχαριστούμε θερμά την Τοπική Διοίκηση IPA Πέλλας
για την σπουδαία υποδοχή και ευχάριστη διαμονή των
εκδρομέων στην Έδεσσα. Ο Πρόεδρος κ. ΜΠΑΤΣΙΟΣ
Ιωάννης, ο Γ. Γραμματέας κ. ΚΟΥΡΣΑΡΑΚΟΣ Βασίλειος και ο
Υπ. Δημ. Σχέσεων κ. ΓΑΡΤΣΙΩΝΗΣ Παναγιώτης ήταν συνεχώς κοντά μας, μέχρις και της αποχώρησής
μας από την πόλη της Έδεσσας.

Ο Πρόεδρος της ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Ε.Α. ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Γεώργιος
και ο Πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών Τ.Δ. Θεσσαλονίκης κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας,
επιδίδουν αναμνηστικά δώρα στον Διευθυντή του πανελληνίου προσκυνήματος Παναγία Σουμελά
κ. ΔΑΛΛΑ Αντώνιο.

Από αριστερά: ΚΟΥΡΣΑΡΑΚΟΣ Βασίλειος - ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος - ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ
Χριστόδουλος - ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας - ΜΠΑΤΣΙΟΣ Ιωάννης - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Γεώργιος - ΓΑΡΤΣΙΩΝΗΣ
Παναγιώτης

(συνέχεια στην επόμενη)
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9-η Φιλική Συνάντηση Τοπικών Διοικήσεων I.P.A. στις Σέρρες
Με μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε στις Σέρρες το χρονικό διάστημα από 22 έως 24 Νοεμβρίου
2013 η 9-η Φιλική Συνάντηση των Τοπικών Διοικήσεων της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών (Ι.P.A.).
Η άψογη διοργάνωση - φιλοξενία από την Τοπική
Διοίκηση I.P.A. Σερρών, εξέπληξε όλους τους
συμμετέχοντες. Την εκδήλωση τίμησαν με την
παρουσία τους, ο Μητροπολίτης, ο Δήμαρχος, ο
Αντιπεριφερειάρχης, Βουλευτής, ο Αστυνομικός
Διευθυντής Σερρών, ο Παγκόσμιος Γενικός
Γραμματέας της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών
κ. ΚΑΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, πολλοί άλλοι
επίσημοι και εκπρόσωποι των Τοπικών
Διοικήσεων I.P.A. Χώρας. Στην εκδήλωση αναφέρθηκαν με ευμενή - εκτενή ρεπορτάζ τα ΜΜΕ
του γραπτού και ηλεκτρονικού τύπου. Η Τοπική Διοίκηση I.P.A. Θεσσαλονίκης, ευχαριστεί θερμά
τον Πρόεδρο της Τ.Δ. Σερρών κ. ΧΡΑΠΑ Παντελή και το Διοικητικό Συμβούλιο, για την εξαιρετική
υποδοχή και φιλοξενία της αντιπροσωπείας μας.

Ο ΤΡΙΓΚΑΣ Δημήτριος, γιός του εξαιρετικού συναδέλφου και φίλου Νικολάου ΤΡΙΓΚΑ (αριστερά με
την άσπρη φόρμα) με την ομάδα Αστυνομικών (μπλε φόρμες) κατά την επίδειξη του ΠΑΓΚΡΑΤΕΙΟΥ
ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ. Σύντομα θα σας παρουσιάσουμε και το σχετικό με το άθλημα βιβλίο του ΤΡΙΓΚΑ
Δημητρίου.

Aπό την
επίσκεψή μας
στα οχυρά
ΡΟΥΠΕΛ,
όπου είχαμε
ενημέρωσηξενάγηση από
Λοχαγό του
Στρατού.
Η χορευτική ομάδα
της I.P.A. Σερρών
με επικεφαλής
τον ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Δημήτριο χόρεψε
παραδοσιακούς
χορούς.

Η εκπρόσωπος της Τοπικής
Διοίκησης
Ι.P.A.
Τρικάλων
κ.
ΠΛΑΚΟΥΤΣΗ
Ηλιάδα,
εντυπωσίασε τους Συνέδρους, με
την τοποθέτησή της, όσον αφορά
το παρόν και το μέλλον της
Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών.
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Τα Μέλη του Δ.Σ. της Τοπικής Διοίκησης Ι.P.A. Σερρών
εξέπληξαν όλους ευχάριστα, με την ευγένειά τους, την
σεμνότητά τους, την άοκνη εξυπηρέτησή μας και την
άμεση ανταπόκρισή τους, σε κάθε θέμα που τυχόν θα
απασχολούσε τους εκπροσώπους των άλλων Τοπικών
Διοικήσεων I.P.A. χώρας, καθώς και των εκδρομέων.
Τους ευχαριστούμε θερμά.
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Ο εορτασμός της Ένωσης της Σάμου με την Ελλάδα
Ο πρόεδρος της Τ.Δ ΙΡΑ ΣΑΜΟΥ κ. Γεώργιος
Αβραμίδης τίμησε με την παρουσία του, τις
εκδηλώσεις για την 101η επέτειο της Ενώσεως
της Σάμου με την μητέρα Ελλάδα.
Με
πολύ
καλές
καιρικές
συνθήκες
πραγματοποιήθηκε
την
Κυριακή,
17
Νοεμβρίου 2013, η 101η Επέτειος της Ενώσεως
της Σάμου με την Ελλάδα, με την συμμετοχή
πολλών τμημάτων από σχολεία, συλλόγους,
φιλαρμονικές κ.α. από όλο το νησί, παρουσία
όλων των αρχών. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε
η Γ. Γραμματέας της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αιγαίου κ. Χριστιάννα Καλογήρου.
Στις 10:30 τελέσθηκε επίσημη δοξολογία στον
Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος, χοροστατούντος
του Σεβασμιότατου Μητροπολίτου Σάμου και
Ικαρίας κ.κ. Ευσεβίου, ενώ μετά τη δοξολογία
εκφωνήθηκε ο πανηγυρικός της ημέρας από
τον διευθυντή του 2ου Δημοτικού Σχολείου
πόλεως Σάμου, κ. Κωνσταντίνο Κονδύλη.
Στις 11.15 ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση
στον ανδριάντα του Θεμιστοκλή Σοφούλη και
κατάθεση στεφάνων και στις 11:40 ξεκίνησε

η παρέλαση επί της παραλιακής οδού της
πρωτεύουσας του νομού.
Μετά το τέλος της παρέλασης χορευτικά
συγκροτήματα
πολιτιστικών
συλλόγων
χόρεψαν παραδοσιακούς χορούς.
Το απόγευμα, στις 7, στο Δημαρχιακό Μέγαρο
Σάμου, ο καθηγητής κ. Γιώργος Αγγελινάρας
εκφώνησε τον πανηγυρικό της ημέρας με θέμα:
«Η Ένωση της Σάμου με τη μητέρα Ελλάδα».
Η εκδήλωση έκλεισε με ιστορικά τραγούδια
της Σάμου από τη χορωδία «Αρμονία».
Μετά το τέλος των εκδηλώσεων και κατά
την διάρκεια της δεξίωσης στο Δημαρχιακό
Μέγαρο Σάμου ο πρόεδρος της Τ.Δ ΙΡΑ ΣΑΜΟΥ
κ. Γεώργιος Αβραμίδης συνεχάρη τον Δήμαρχο
Σάμου κ. Στέλιο Θάνο για την άριστη φιλοξενία
που παρείχε σε όλους ως οικοδεσπότης,
καθώς και τον Αντιπεριφερειάρχη Σάμου
της περιφέρειας Βόριοανατολικού Αιγαίου
κ. Θεμιστοκλή Παπαθεοφάνους που ως
διοργανωτής και υπεύθυνος, οι εκδηλώσεις
της 101ης επετείου, ξεκίνησαν και έκλεισαν με
απόλυτη επιτυχία.

Συγχαρητήρια στο περιοδικό «ΔΥΝΑΜΗ» από τον
Υπασπιστή της Α.Δ Σάμου κ. Εμμανουήλ Κούτρα

Ο Υπασπιστής της Α.Δ Σάμου και μέλος της
Τοπικής Διοίκησης ΙΡΑ Σάμου Ανθυπαστυνόμος
κ. Εμμανουήλ Κούτρας διαβάζοντας το
περιοδικό ΔΥΝΑΜΗ της Τ.Δ ΙΡΑ Θεσσαλονίκης
έμεινε για ακόμα μια φορά ενθουσιασμένος
από την πλούσια ύλη του περιοδικού και γενικά
από την όλη εμφάνισή του, με τα προσεγμένα
θέματα και το πλούσιο φωτογραφικό υλικό

δηλώνοντας στον πρόεδρο της Τ.Δ Σάμου
και επίτιμο Μέλος της Τοπικής Διοίκησης ΙΡΑ
Θεσσαλονίκης κ. Γεώργιο Αβραμίδη!
«Συγχαρητήρια στους συντελεστές του
περιοδικού ΔΥΝΑΜΗ είναι από τα καλύτερα
Αστυνομικά περιοδικά που έχω διαβάσει!
είναι αυτό που επιζητεί κάθε συνάδερφος
ώστε να ενημερώνετε σωστά και να προβάλει
της δραστηριότητες χωρείς υπερβολές...! και
πάρα το ότι είναι περιοδικό το οποίο εκδίδει
η Τ.Δ Θεσσαλονίκης αυτό έχει περισσότερα
νέα για όλες της άλλες τοπικές διοικήσεις της
χώρας δίχως να προβάλει ιδιαίτερα την ΙΡΑ
Θεσσαλονίκης τον πρόεδρο κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ Ηλία
και τους άξιους συνεργάτες του στο Δ.Σ. Έτσι..
αμερόληπτοι να είσαστε πάντα!
Καλή συνέχεια αγαπητέ πρόεδρε Ηλία
Βασιλάκη σε εσένα και τα μέλη του Δ.Σ της Τ.Δ
Θεσσαλονίκης servo per amikeco - Εμμανουήλ
Κούτρας».

ΤΑ ΕΡΩΤΙΚΑ ΜΕΘΥΣΤΙΚΑ ΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΤΣΙΠΟΥΡΟ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ
ΑΒΡΑΜΙΔΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ ΤΗΣ
ΞΑΝΘΗΣ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ Τ.Δ ΙΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ...!!!
H Τοπική Διοίκηση IPA
Θεσσαλονίκης, ευχαριστεί
ιδιαίτερα
το
επίτιμο
Μέλος της και Πρόεδρο
της Τ.Δ. IPA Σάμου, κ.
ΑΒΡΑΜΙΔΗ Γεώργιο για
την χορηγία του αυτή,
στην Τοπική μας.
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Η μεγάλη συνάντηση με τον Χρήστο ΙΩΑΝΝΙΔΗ τον Χρήστο
ΤΖΙΩΡΑ και τον Γιώργο ΑΒΡΑΜΙΔΗ
Στην Ξάνθη συναντήθηκαν μέλη της ΙΡΑ Σάμου
και Λάρισας με τον δυναμικό και υπέρ δραστήριο
πρόεδρο της ΙΡΑ Ξάνθης Χρήστο ΙΩΑΝΝΙΔΗ τα
φιλόξενα και ευγενικά μέλη του διοικητικού
συμβουλίου της τοπικής διοίκησης και λάτρες
του servo per amikeco που με την παρουσία
τους και την ξενάγηση στις γιορτές της παλιάς
πόλης έκαναν τους επισκέπτες τους να νιώθουν
υπέροχα και να διασκεδάσουν στην πανέμορφη
πόλη της Ξάνθης με τις οικογένειές τους.
Ο πρόεδρος της ΙΡΑ ΣΑΜΟΥ Γιώργος Αβραμίδης
δήλωσε ότι θα είναι υποψήφιος στις επόμενες
εκλογές του Εθνικού Τμήματος.
Ο Γιώργος ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ θεωρεί βασικό στοιχείο της
αναβάθμισης του Εθνικού Τμήματος οι προτάσεις
των Τοπικών Διοικήσεων να συζητούνται και να
ψηφίζονται από την Γενική Συνέλευση δίχως
την παρέμβαση του εκάστοτε προέδρου του Ε.Τ
και πως πρέπει να έχουμε 15μελες Συμβούλιο

με περισσότερη εκπροσώπηση από τις Τοπικές
Διοικήσεις στο Ε.Τ
Ο πρόεδρος της ΙΡΑ Λάρισας κ. Χρήστος ΤΖΙΩΡΑΣ
με την μεγάλη του εμπειρία στα πολιτιστικά
θέματα και όχι μόνο, δήλωσε ότι θα είναι και
αυτός υποψήφιος στις επόμενες εκλογές και
στηρίζει κάθε νέα και καθαρή φωνή.
Τέλος δήλωσε με νόημα... ότι πρέπει να αλλάξει
κάτι και μάλιστα γρήγορα στο Εθνικό Τμήμα της
ΙΡΑ και να φέρουμε όλους τους συναδέλφους
να εγγραφούν και επανεγγραφούν διότι με την
σημερινή λειτουργία του προεδρείου του Εθνικού
Τμήματος, χάσαμε και θα χάσουμε πολλούς από
την ΙΡΑ και το servo per amikeco.
Συγχαρητήρια στην Τοπική Διοίκηση Ξάνθης
και τον πρόεδρο της Χρήστο ΙΩΑΝΝΙΔΗ που
με τα δραστήρια μέλη του και συνεργάτες του
για άλλη μια φορά κάνει την διαφορά με το να
εξυπηρετηθούν συνάδερφοι.

(συνέχεια από προηγούμενη)

προς τιμή του Μεγαλομάρτυρα Αγίου Αρτεμίου προστάτη του
σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας Θεία Λειτουργία με αρτοκλασία
και δοξολογία για τον εορτασμό του Αγίου Αρτεμίου και στη συνέχεια
στο μνημείο υπέρ πατρίδος πεσόντων Ελλήνων Αστυνομικών, που
βρίσκετε στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού της Αγίας Ειρήνης
τελέσθηκε τρισάγιο για τους πεσόντες υπέρ πατρίδος ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ,
με τον πρόεδρο φίλων ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ κ. Κυριάκο Μουζάκη να
ανακοινώνει το ΨΗΦΙΣΜΑ - ΑΠΟΦΑΣΗ που έλαβε ΟΜΟΦΩΝΑ το
Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΑΜΟΥ
που ονομάζει το Μνημείο των Πεσόντων υπέρ Πατρίδος της Ελληνικής
Βασιλικής Χωροφυλακής σε: ΜΝΗΜΕΙΟ ΥΠΕΡ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΠΕΣΟΝΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ αμέσως μετά έγινε κατάθεση στεφάνων
από τους : α) Αστυνομικό Διευθυντή Σάμου κ. ΧΙΩΤΕΛΛΗ Δημήτριο,
β) τον πρόεδρο του Συνδέσμου Φίλων Αστυνομίας κ. ΜΟΥΖΑΚΗ
Κυριάκο, γ) τον πρόεδρο της Τοπικής Διοίκησης Διεθνούς Ένωσης
Αστυνομικών Ι.Ρ.Α κ. ΑΒΡΑΜΙΔΗ Γεώργιο και δ) τον πρόεδρο του
Συνδέσμου Αποστράτων Αστυνομικών Σάμου κ. ΣΑΚΕΡΛΗ Γεώργιο.
Στην συνέχεια ο Αστυνομικός Διευθυντής Σάμου κ. ΧΙΩΤΕΛΛΗΣ
Δημήτριος παρέθεσε δεξίωση στην Λέσχη Αξιωματικών φρουράς της
79 ΑΔΤΕ όπου και αναγνώσθηκε από τον Υπασπιστή της Α.Δ Σάμου
Ανθυπαστυνόμο κ. Εμμανουήλ Κούτρα η ημερησία διαταγή του
Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας. Την εορτή του Μεγαλομάρτυρα
Αγίου Αρτεμίου τίμησαν με την παρουσία τους, εκπρόσωποι των
Θρησκευτικών, Δικαστικών, Πολιτικών και Στρατιωτικών Αρχών του
Νομού Σάμου, εκπρόσωποι Συλλόγων, εκπρόσωποι Ενώσεων, Συνδικαλιστικοί φορείς, εκπρόσωποι των
Μ.Μ.Ε και αρκετού κόσμου. Συγχαρητήρια στον Αστυνομικό Διευθυντή Σάμου κ. ΧΙΩΤΕΛΛΗ Δημήτριο για
την πολλή όμορφη και προσεγμένη εκδήλωση από όλες τις πλευρές.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΑΜΟΥ Α/ Δ κ. ΧΙΩΤΕΛΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάσθηκε στην Σάμο η μνήμη
του Μεγαλομάρτυρος Αγίου Αρτεμίου
Με
ιδιαίτερη
λαμπρότητα
εορτάσθηκε
στην
Σάμο
η
μνήμη
του
Μεγαλομάρτυρος
Αγίου
Αρτεμίου, προστάτου της Ελληνικής Αστυνομίας.
H 20η Οκτωβρίου, εκτός από ημέρα εορτασμού του
Μεγαλομάρτυρα Αγίου Αρτεμίου, είναι η ημέρα
που η Πολιτεία θέσπισε για να τιμήσει το Σώμα της
Ελληνικής Αστυνομίας ως θεσμό για την προσφορά
του στην ελληνική κοινωνία. Στο πλαίσιο του
εορτασμού της "Ημέρας της Ελληνικής Αστυνομίας".
Την 20-10-2013 ημέρα Κυριακή τελέσθηκε στον Ιερό ναό της
Αγίας Ειρήνης στο Άνω Βαθύ της πρωτεύουσας της Σάμου
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(συνέχεια στην επόμενη)

Η 20η Οκτωβρίου είναι μια ιδιαίτερη μέρα για
την ελληνική Αστυνομία..Τιμούμε σήμερα, με
σεβασμό και ευλάβεια την μνήμη του προστάτη
του Σώματος, Αγ. Αρτεμίου, ο μαρτυρικός θάνατος
του οποίου προστέθηκε ως κορυφαία στιγμή
σʼ ένα έργο ζωής που χαρακτήριζε η βαθειά
θρησκευτική πίστη, η προσήλωση στο καθήκον, η
αγάπη, η αρωγή και το αίσθημα του χρέους προς
τον συνάνθρωπο και γενικά υψηλά διαχρονικά
και πανανθρώπινα ιδανικά και αξίες. Ταυτόχρονα
γιορτάζουμε την ημέρα της Αστυνομίας. Μια
ημέρα με τιμητικό χαρακτήρα για το Σώμα και
όλους εμάς που υπηρετούμε σʼ αυτό αλλά και
ημέρα περισυλλογής αυτοσυγκέντρωσης και
αυτοκριτικής. Γιατί ασφαλώς αποδεχόμαστε με
ικανοποίηση την αναγνώριση και την επιβράβευση
της πολιτείας για το έργο και την προσφορά
μας, όμως δεν πρέπει παράλληλα να ξεχνάμε
τις υποχρεώσεις μας ως στελέχη του τιμώμενου
Σώματος. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η προστασία
των πολιτών η διαφύλαξη των ατομικών και
κοινωνικών τους δικαιωμάτων, η διατήρηση της
κοινωνικής συνοχής , η διασφάλιση της τάξης
και της ευνομίας και γενικά η διαμόρφωση

ενός περιβάλλοντος ομαλότητας, ηρεμίας και
ασφάλειας, είναι πρωτίστως υποχρέωση της
Ελληνικής Αστυνομίας . Είναι χρέος μας, όχι μόνο
απέναντι στο τόπο και στους πολίτες αλλά και στην
μνήμη των συναδέλφων μας, που θυσιάστηκαν
στην εκτέλεση του καθήκοντος, αφήνοντας μας
ιερή παρακαταθήκη, την συνέχιση του αγώνα
και την μετουσίωση της θυσίας τους, σε έργο και
προσφορά στην κοινωνία.. Θέλω να διαβεβαιώσω
ότι η Αστυνομική Διεύθυνση Σάμου και το
προσωπικό της, θα συνεχίσουν μ΄ όλες τους τις
δυνάμεις, τις προσπάθειες τους για την διασφάλιση
της ευνομίας, της ομαλότητας και της ασφάλειας
με ζήλο, συνέπεια και αποφασιστικότητα. Με
προσήλωση στη νομιμότητα, με σεβασμό, στην
ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τα δικαιώματα των
πολιτών και τους δημοκρατικούς θεσμούς, με
οδηγό το έργο και τη στάση ζωής του προστάτη
Αγίου του Σώματος. Μʼ αυτές τις σκέψεις και
αυτό το μήνυμα εύχομαι σʼ όλους σας υγεία
ατομική και οικογενειακή, καλή δύναμη στην
εκπλήρωση των καθηκόντων σας και χρόνια
πολλά..
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΧΑΝΙΩΝ

(συνέχεια από προηγούμενη)

Αριθ. 2/52/50 Xανιά 11 Νοεμβρίου 2013 - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
1.- Ήταν μεγάλη μας χαρά και ιδιαίτερη τιμή η φθινοπωρινή επίσκεψη στην πόλη των Χανίων, του
πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Φίλων Αστυνομίας Κύπρου κ. ΠΟΥΛΟΥ Αναστάσιου.
2.- Ο πρόεδρος της Τοπικής μας Διοίκησης παρέθεσε οικογενειακό αδελφικό δείπνο στον Κύπριο
Πρόεδρο, στην ταβέρνα «ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ» στο βενετσιάνικο λιμάνι των Χανίων με θέα τον φωτισμένο
φάρο. Στην συνάντηση που έγινε σε εγκάρδιο και συναδελφικό κλίμα, ανταλλάχθηκαν απόψεις και
ιδέες για τις δραστηριότητες και λειτουργία τόσο της Τοπικής Διοίκησης Χανίων όσο και του Ευρωπαϊκού
Συνδέσμου Φίλων Αστυνομίας Κύπρου και πιθανές μελλοντικές τους συνεργασίες. Ο αγαπητός φίλος
Τάσος δικηγόρος στο επάγγελμα που συνοδευόταν από την σύζυγο Μαρία, εκφράστηκε με τα καλύτερα
λόγια για την Κρήτη ,τα Χανιά και την φιλοξενία των Κρητικών.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΧΑΝΙΩΝ
ΑΡΙΘ: 2/52/ 458 Χανιά 14 Αυγούστου 2013 - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
1.-Το Διοικητικό συμβούλιο της Τοπικής Διοίκησης
Χανίων της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών (Ι.Ρ.Α.)
υλοποιώντας τις αποφάσεις της 4ης Παγκρήτιας
Φιλικής Συνάντησης Τ.Δ. Ι.Ρ.Α. Κρήτης που έγινε
την 09/06/2013 στα Χανιά, και στα πλαίσια των
πολιτιστικών της δραστηριοτήτων διοργάνωσε
και
πραγματοποίησε
την
03/04-08-2013
οδοιπορικό- 2ήμερη εκδρομή συνάντηση – φιλίας
των μελών των Τοπικών Διοικήσεων Ι.Ρ.Α. Κρήτης
και φίλων αυτών με πέρασμα του «Φαραγγιού
της Σαμαριάς» και μια διανυκτέρευση στην Αγία
Ρουμέλη Σφακίων».
2.- Το οδοιπορικό μας ξεκίνησε την 03-08-2013
ημέρα Σάββατο και ώρα 06.00 το πρωί όταν όλοι
οι συμμετέχοντες μαζευτήκαμε στα γραφεία της
Τοπικής Διοίκησης Χανίων, για την αναχώρησή μας
με το τουριστικό λεωφορείο που θα μας πήγαινε
στον Ομαλό. Ήταν όμορφη και συγκινητική η
στιγμή της άφιξης και γνωριμίας όλων των μελών
της αποστολής και ιδιαίτερα του Προέδρου της
Τ.Δ. Ι.Ρ.Α. Λασιθίου κ. ΠΡΙΝΙΩΤΑΚΗ Γεωργίου
που ξεκίνησε από τον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου το
απόγευμα της Παρασκευής και διανυκτέρευσε
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στα Χανιά για να ενσωματωθεί με το γκρουπ
της αποστολής, αποδεικνύοντας πως όταν
υπάρχει θέληση φιλότιμο και αγάπη σε αυτό που
πρεσβεύεις , πάντα τα καταφέρνεις.
3.- Μετά από ένα όμορφο σε εικόνες της
διαδρομής αλλά και με πολλές στροφές ανάβασης
στο Οροπέδιο του Ομαλού ταξίδι, κατά την
διάρκεια του οποίου τα μέλη της αποστολής
μας γνωρίσθηκαν καλύτερα, όλοι πλέον σαν
μια μεγάλη αγαπημένη παρέα, φθάσαμε στο
Ξυλόσκαλο του χωριού Ομαλός, την είσοδο του
Εθνικού Δρυμού της Σαμαριάς όπου και βρίσκεται
το εκδοτήριο εισιτηρίων.
4.- Μπροστά μας μεγαλοπρεπές και επιβλητικό
το Φαράγγι της Σαμαριάς απλωνόταν κατά μήκος
της οροσειράς των Λευκών Όρέων. Με μήκος 18
χλμ είναι το μεγαλύτερο φαράγγι της Κρήτης αλλά
και της Ευρώπης . Έχει πλάτος από 150 μέτρα έως
3 μέτρα που είναι και το στενότερο σημείο του
με την ονομασία “Πόρτες”.
Το 1962 χαρακτηρίστηκε Εθνικός Δρυμός Ελλάδας
και είναι τόπος διαμονής πολλών ενδημικών
πουλιών και διαφόρων ειδών ζώων. Το πιο γνωστό
(συνέχεια στην επόμενη)

από τα ζώα που βρίσκουν καταφύγιο στο Φαράγγι
Σαμαριάς είναι ο κρητικός αίγαγρος (κρι κρι). Εκεί
επίσης φυτρώνουν σπάνια βότανα και φυτά, όπως
το άγριο δίκταμο κι τα αγριολούλουδα. Το φαράγγι
πήρε το όνομά του από το χωριό Σαμαριά και που
κι αυτό οφείλει την ονομασία του στην βυζαντινή
εκκλησία Οσία Μαρία του 14ου αιώνα, που
βρίσκεται εκεί και σώζεται έως σήμερα με πολλές
εικόνες και τοιχογραφίες. Το χωριό αναγκάστηκαν
να εγκαταλείψουν οι λιγοστοί κάτοικοι (βοσκοί
και ξυλοκόποι) όταν το φαράγγι χαρακτηρίστηκε
Εθνικός Δρυμός. Επί Τουρκοκρατίας το χωριό
Σαμαριά, χρησιμοποιούνταν ως κρησφύγετο.
Τα εγκαταλελειμμένα σπίτια αυτού του
χωριού βρίσκονται λίγο πριν τη μέση του
φαραγγιού και σήμερα χρησιμοποιούνται
από
τους
φύλακες
του
δρυμού.
Το χωριουδάκι αυτό, έχει πηγή και χώρους
για να καθίσεις, οπότε είναι ιδανικό για
στάση, νερό και ίσως ένα πρόχειρο γεύμα
για όσους επισκέπτονται το φαράγγι .
5.- Η 19μελής αποστολή μας με επικεφαλή τον
αγαπητό φίλο της Τ.Δ. Ι.Ρ.Α. Χανίων, ξεναγό Thomas Ostermann από την Αυστρία ξεκίνησε στο
σημείο Ξυλόσκαλο, σε υψόμετρο περίπου 1.200
μ. με κατηφορικό βραχώδες μονοπάτι και ξύλινο
φράχτη (όχι σε όλα τα σημεία) για στήριξη. Αυτό το
μονοπάτι ήταν περίπου 3km. Ήταν η πιο δύσκολη
διαδρομή μέσα στο Φαράγγι της Σαμαριάς, αφού
είναι πολύ κατηφορικά. Από τα πρώτα κιόλας
βήματα νιώσαμε το δέος να μας κυριαρχεί.
Πανύψηλα βουνά και μια ατελείωτη χαράδρα
να ξεχύνεται μπροστά μας ! Προχωρώντας, σιγά
σιγά φάνηκε το ποτάμι το οποίο διασχίζει το
Φαράγγι και ακούγαμε το μελωδικό κελάρυσμά
του σε όλη τη διαδρομή. Επίσης, στον περίγυρο
του μονοπατιού παρατηρήσαμε μεγάλες εκτάσεις
καλυμμένες από πέτρες σε στοίβα. Λένε ότι αν
περνάς πρώτη φορά το Φαράγγι της Σαμαριάς,

και στοιβάξεις με αυτό τον τρόπο τις πέτρες
και κάνεις μια ευχή, αυτή θα γίνει αληθινή!
Κάποιοι από την αποστολή μας έφτιαξαν. Για
περίπου τέσσερα χιλιόμετρα το τοπίο με αρκετές
φανταστικές εναλλαγές. Πότε τεράστια βουνά,
πότε πολύ ψηλά δέντρα, μεγάλοι βράχοι και πηγές
με νερό. Αργότερα συναντήσαμε στα δεξιά μας
το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου με τα ωραία
κυπαρίσσια του, όπου κάναμε μια δεκάλεπτη
στάση έχοντας ήδη διανύσει τα (3) πρώτα (και
πιο κουραστικά) χιλιόμετρα από το Φαράγγι της
Σαμαριάς! Εκεί κάποιοι από εμάς όπως και ο
υπογράφων χρειαστήκαμε πρώτες βοήθειες για
τα πονεμένα γόνατά μας.!!! Λίγο πιο κάτω άρχισαν
να ορθώνονται τεράστια βουνά έως 2.000 μ. Εδώ
η διαδρομή άρχισε να γίνεται πιο ομαλή. Άρχισαν
να φαίνονται και άλλα φαράγγια που ενώνονται με
το φαράγγι της Σαμαριάς και η κοιλάδα να γίνεται
πιο πλατιά. Βρισκόμαστε περίπου στη μέση του
φαραγγιού έχοντας ήδη διανύσει (7) χιλιόμετρα
όταν συναντήσαμε το παλιό χωριό Σαμαριά με
την όμορφη βυζαντινή εκκλησία του. Ύστερα από
μια 15λεπτη στάση για ξεκούραση και πρόχειρο
φαγητό, αρχίσαμε να περπατάμε το μονοπάτι
ξανά . Το τοπίο πάλι αλλάζει όψη. Η χαράδρα
αρχίζει να στενεύει αρκετά και ο δρόμος οδηγεί
στις Πόρτες (το πιο στενό σημείο στο φαράγγι).
Λίγο πριν Μετά από 1.2km περίπου (20 λεπτά
διαδρομή) περνώντας ένα ξύλινο γεφυράκι πάνω
από ένα αρκετά μεγάλο ρυάκι φτάσαμε στο χώρο
ανάπαυσης «Πέρδικα» ή «Νερό της Πέρδικας».
Στην Πέρδικα υπάρχει πηγή με πόσιμο νερό και
πυροσβεστικός σταθμός όπου ξαποστάσαμε για
λίγα λεπτά και ήπιαμε νερό . Ολοκληρώνοντας τα
επόμενα 2,2km (45 λεπτά διαδρομή) βρεθήκαμε
στον τελευταίο σταθμό ανάπαυσης, το «Χριστό»
με πηγή πόσιμο νερό, πυροσβεστικό σταθμό
καθώς και τουαλέτα. Συνεχίσαμε για τα τελευταία
(συνέχεια στην επόμενη)
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(συνέχεια από προηγούμενη)

2.8km (30 λεπτά διαδρομή), τα οποία είναι
πολύ εντυπωσιακά, καθώς περιλαμβάνουν τις
«Σιδερόπορτες», ή απλώς «Πόρτες». Αυτό που
αντικρίσαμε φθάνοντας στις Πόρτες μας άφησε
άναυδους! Το τοπίο ήταν μαγικό. Οι δύο πλευρές
των βράχων, δεξιά κι αριστερά, πλησιάζουν η μια
την άλλη τόσο πολύ, που ο χώρος που απομένει
για να περάσεις ανάμεσα τους είναι μόλις 3
μέτρα πλάτος! Το ύψος φτάνει τα 600 μ. Μετά
το πέρασμα στις Πόρτες αντικρίζεις τη θάλασσα!
Το επόμενο σημείο είναι ο χείμαρρος πάνω σε
στρογγυλές, μεγάλες, άσπρες πέτρες και αμέσως
μετά φτάνεις σε ένα άλλο παλιό κι ερειπωμένο
χωριό, την Αγία Ρούμελη. Ύστερα από (3) ακόμα
χιλιόμετρα πεζοπορίας φτάσαμε στο τέλος της
διαδρομής και στο πανέμορφο νέο χωριό Αγία
Ρουμέλη, αντικρίζοντας το Λιβυκό πέλαγος και
την υπέροχη παραλία της Αγίας Ρούμελης !!
6.- Εκεί με ιδιαίτερη χαρά αντικρίσαμε να μας
περιμένει ο αγαπητός μας φίλος, μέλος του
Δ.Σ. του Εθνικού Τμήματος Δ.Ε.Α. και πρόεδρος
της Τ.Δ. Ι.Ρ.Α. Ηρακλείου Ζαχαριουδάκης
Εμμανουήλ, που μετά από ένα κοπιαστικό
ταξίδι από το Ηράκλειο ήρθε και ενσωματώθηκε
με την αποστολή. Μας εξήγησε ότι για
υπηρεσιακούς λόγους δεν μπόρεσε να έχει
την τύχη να μας συντροφεύσει σε αυτή την
καταπληκτική διαδρομή. Όλοι μαζί καταλύσαμε
στο παραδοσιακό ξενοδοχείο «ΚΡΙ-ΚΡΙ» .Μετά την
τακτοποίησή μας, περιηγηθήκαμε στα δρομάκια
του πανέμορφου και γραφικού αυτού χωριού

,όπου μας κατέπληξε η ζεστασιά και η φιλικότητα
των κατοίκων του. Μια δροσερή βουτιά στη
θάλασσα και η ξεκούραση στην ακρογιαλιά της
παραλίας ήταν ο όμορφος επίλογος της εκδρομής
μας στο πανέμορφο και επιβλητικό Φαράγγι
Σαμαριάς!
7.- Η Τοπική Διοίκηση Χανίων της Διεθνούς
Ένωσης Αστυνομικών θέλει να ευχαριστήσει
θερμά όλους τους συμμετέχοντες και αισθάνεται
την υποχρέωση να αναφέρει τα ονόματα των
συναδέλφων αλλά και πολιτών φίλων της
Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών που τίμησαν με
την παρουσία τους την Τοπική μας Διοίκηση σε
αυτό το οδοιπορικό.
Αυτοί είναι κατά αλφαβητική σειρά: Βιγλάκη
Ελένη, Διγαλάκη Μαρία, Δασκαλάκης Κων/
νος, Δασκαλάκης Θεόδωρος, Ζαχαριουδάκης
Εμμανουήλ, Ira Cholanchevska, Καλεμάκη
Πελαγία, Μειμάρη Φωτεινή, Mario Cholanchevski, Ostermann Thomas, Περράκης Ιωάννης,
Πρινιωτάκης Γεώργιος, Σταμουλάκης Κων/
νος, Σταμουλάκης
Νικόλαος, Σταμουλάκη
Χαρά, Τζανακάκης Γεώργιος, Τσαγκρής Κώστας,
Φοινικιανάκης Γεώργιος, Φραγγεδάκη Γεωργία,
Φραγγεδάκη Παναγιώτα .

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΧΑΝΙΩΝ
ΑΡΙΘ: 2/52/488 Χανιά 27 Σεπτεμβρίου 2013 - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
1.- Με ιδιαίτερη χαρά το Διοικητικό συμβούλιο της Τοπικής Διοίκησης Ι.Ρ.Α. Χανίων καλωσόρισε, την
4μελή αποστολή μελών του Εθνικού Τμήματος Ι.Ρ.Α. Κύπρου στην 8ήμερη επίσκεψή τους από 0709-2013 έως 15-09-2013 στην πόλη των Χανίων. Ο Πρόεδρος της Τοπικής μας Διοίκησης μαζί με τον
Α΄ Αντιπρόεδρο Τζανακάκη Γεώργιο, τους υποδέχτηκαν μετά την τακτοποίηση τους στο ξενοδοχείο
«ΚΡΗΤΗ***** στην πόλη των Χανίων.
2.- Η αποστολή αποτελούνταν από την αγαπητή μας φίλη και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της
Τοπικής Διοίκησης Ι.Ρ.Α. Λευκωσίας Κύπρου Ανδρέου Γεωργία, η οποία συνοδευόταν από την σύζυγο
της Μάριο Ανδρέου και τις κόρες τους Ανδρέου Χριστιάνα μέλος της Τοπικής Διοίκησης Ι.Ρ.Α. Λευκωσίας
και Ανδρέου Μαρίνα υπεύθυνη Ασφαλείας στην Λαϊκή Τράπεζα Κύπρου Λευκωσίας.
3.- Με προσωπική μέριμνα του Α΄ Αντιπροέδρου της Τοπικής μας Διοίκησης ξεναγήθηκαν στην
παλιά πόλη Χανίων, στο Ενετικό λιμάνι και επισκέφθηκαν: α) το Βυζαντινό Μουσείο Χανίων, β) Το
Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων, γ) την ιστορική Δημοτική Αγορά, την "καρδιά» της πόλης, καθώς επίσης
δ) τους Τάφους των Βενιζέλων, ε) το Συμμαχικό Νεκροταφείο Κρήτης, τα Γραφεία της Τοπικής μας
Διοίκησης, αλλά και άλλα τουριστικά αξιοθέατα όπως το νησί της Σπιναλόγκας στον άγιο Νικόλαο
Λασιθίου, το μουσείο κέρινων ομοιωμάτων στα Ανώγεια Ηρακλείου κ.α.

8.- Επίσης ευχαριστούμε θερμά τον ιδιοκτήτη
του ξενοδοχείου «ΚΡΙ-ΚΡΙ» κ. Βιγλάκη Θρόδωρο
για την άψογη εξυπηρέτηση και το καταπληκτικό
παραδοσιακό κρητικό φαγητό που απολαύσαμε
και τις δύο μέρες στο ομώνυμο εστιατόριο του
ξενοδοχείο του.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΧΑΝΙΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Χανιά 24 Οκτωβρίου 2013
Μετά την διεξαγωγή αρχαιρεσιών της Τοπικής Διοίκησης Χανίων, στις 12 Οκτωβρίου 2013 για την
ανάδειξη των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και της Εξελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.),
πραγματοποιήθηκε, η συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τη συνεδρίαση των
νεοεκλεγέντων, στις 21-10-2013, στα γραφεία της ομώνυμης Τοπικής Διοίκησης. Οι συνθέσεις, του νέου
Δ.Σ. και της Ε.Ε., έχουν ως εξής:

Διοικητικό Συμβούλιο:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ιωάννης Περράκης
Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γεώργιος Τζανακάκης
Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Νικόλαος Μπερτάκης
Γ’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ελένη Βιγλάκη
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Αικατερίνη Σχοινοπλοκάκη
ΑΝ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Νικόλαος Δημητρουλάκης
ΤΑΜΙΑΣ
Δημήτριος Λεβεντάκης
ΑΝΑΠΛΗΡ. ΤΑΜΙΑΣ
Πέτρος Τσίρος
ΑΡΜ. ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ
Σοφία Λογαρίδου
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4.- Την 10-09-2013 το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής μας Διοίκησης , παρέθεσε οικογενειακό
αδελφικό δείπνο στους Κύπριους φίλους μας, στην ταβέρνα «ΑΜΦΟΡΑ» στο βενετσιάνικο λιμάνι των
Χανίων με θέα τον φωτισμένο φάρο. Στην συνάντηση που έγινε σε εγκάρδιο και συναδελφικό κλίμα,
ανταλλάχθηκαν απόψεις και ιδέες για τα πλαίσια λειτουργίας των Τοπικών Διοικήσεων των Πόλεων
Χανίων-Λευκωσίας, και πιθανές μελλοντικές τους συνεργασίες. Παρόντες εκτός από του υπογράφοντα
ήταν τα μέλη του Δ.Σ. της Τ.Δ. Ι.Ρ.Α. Χανίων, Α΄ Αντιπρόεδρος Τζανακάκης Γεώργιος , και ο Ταμίας
Γαραντωνάκης Ελευθέριος με τους οποίους έγινε ανταλλαγή αναμνηστικών.
5.- Το βράδυ της 14-09-2013 στην Ταβέρνα «Μιχάλης» στην παλιά πόλη των Χανίων έλαβε χώρα
αποχαιρετιστήριο δείπνο που μας παρέθεσαν οι Κύπριοι συνάδελφοι με αφορμή τα γενέθλια της κόρης
τους Χριστιάνας .Ήταν μια υπέροχη και αξέχαστη βραδιά ,με το Κρητικό Ρακί και τις Σφακιανές πίτες με
Μέλι στο τέλος να κλέβουν την παράσταση.
Με φιλικούς χαιρετισμούς
SERVO PER AMIKECO - «Υπηρετώ δια της φιλίας»
Ο Πρόεδρος – Ιωάννης Περράκης
Η Γ. Γραμματέας – Βιγλάκη Ελένη
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ I.P.A. ΞΑΝΘΗΣ

Με κατάνυξη, λαμπρότητα και μεγάλη
συμμετοχή πιστών ο φετινός εορτασμός του
Αγίου Εθναποστόλου Κοσμά του Αιτωλού από
τα Σωματεία της Αστυνομίας με την παρουσία
του Μητροπολίτη Ξάνθης και Περιθεωρίου κ.κ.
Παντελεήμων.
Με κατάνυξη, λαμπρότητα και μεγάλη
συμμετοχή πιστών, σε αυτό συντέλεσαν τα
σωματεία της Αστυνομίας που διέθεσαν δωρεάν
λεωφορείο του ΚΤΕΛ Ξάνθης, για την μεταφορά
πιστών από την πόλη της Ξάνθης, γιορτάστηκε
η μνήμη του Αγίου Εθναποστόλου Κοσμά του
Αιτωλού στο φερώνυμο παρεκκλήσιο του Αγίου
στην Μύκη, το οποίο πρόσφατα υιοθέτησαν
και συντήρησαν τα παραπάνω σωματεία της
Αστυνομίας, κατόπιν συνεργασίας με την Ιερά
Μητρόπολη Ξάνθης και Περιθεωρίου.
Την παραμονή της εορτής, τελέσθηκε Μέγας
πανηγυρικός Εσπερινός μετά αρτοκλασίας, όπου
χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης
μας, Μητροπολίτης Ξάνθης και Περιθεωρίου
κ.κ. Παντελεήμων, ο οποίος κήρυξε τον θείο
Λόγο, τονίζοντας την θεολογική αυτοσυνειδησία
του Αγίου Κοσμά, καθώς και την κοινωνική,
εκκλησιολογική και μαρτυρική συνείδησή του.
Προσήλθαν 100-120 άτομα κυρίως αστυνομικοί
που υπηρέτησαν κατά καιρούς στην Μύκη με
τις οικογένειές τους αλλά και απλοί πολίτες
κάτοικοι Ξάνθης που ανταποκρίθηκαν στην
πρόσκληση των σωματείων, για να σημάνει και
πάλι η καμπάνα, να ανάψουν τα καντήλια των
Αγίων, όπως και να ακουστούν οι ψαλμωδίες
και τα τροπάρια της Ορθοδοξίας στο χωρίο
Μύκη Ξάνθης στη μνήμη του Αγίου.
Το πρωί του Σαββάτου 24 Αυγούστου, τελέσθηκε
Θεία Λειτουργία μετά αρτοκλασίας από τον
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Παπά Γιώργη Σπάρταλη, με την παρουσία 25
ατόμων.
Το σύνολο σχεδόν του Δ.Σ. της Ένωσης
Αποστράτων
Αστυνομικών
Ξάνθης
με
επικεφαλή τον πρόεδρο Φάνη Καραμπιπέρη,
έδωσαν το παρόν, ενώ εκπροσωπήθηκαν οι
πρόεδροι: του Παραρτήματος Ξάνθης της ΕΑΑΣ
κ. Γεώργιος Γεωργιάδης από τον Ταξίαρχο
ε.α. κ. Αντριώτη Αργύριο, της Συνδικαλιστικής
Κίνησης Αστυν. κ. Κων/νος Μαλλικόπουλος και
της Τοπικής Διοίκησης Ξάνθης της Διεθνούς
Ένωσης Αστυνομικών κ. Χρήστος Ιωαννίδης,
λόγω απουσίας των εκτός Ξάνθης.
Δεξίωση δόθηκε και τις δύο ημέρες με νηστίσιμα
εδέσματα και χυμούς που ετοίμασαν οι γυναίκες
των αστυνομικών που έχουν την επιμέλεια του
παρεκκλησίου, και τους οποίους δεν θα πρέπει
να παραλείψουμε να μνημονεύσουμε για την
μεγάλη και διαρκή από ετών προσπάθεια που
κάνουν οι συνάδελφοι Ανθυπαστυνόμοι ε.α.
Σταυρίδης Αλέξανδρος, Καρατζίδης Κυριάκος,
Ελένη Μπάτζιου και Ζάκος Γεώργιος, που
βοήθησαν όταν υπηρετούσαν στην Μύκη να
ολοκληρωθούν οι εργασίες στο παρεκκλήσιο και
για να βρίσκεται σήμερα σε αυτή την υπέροχη
κατάσταση η εκκλησία της Μύκης.
Ήταν μια πολύ επιτυχημένη εκδήλωση, τόσο
από πλευράς προσέλευσης, όσο και οργάνωσης.
Ελπίζουμε μελλοντικά, ότι και άλλοι Σύλλογοι ή
Ενώσεις ή και απλοί κάτοικοι, θα ενισχύσουν
την πρωτοβουλία, συμμετέχοντας με τα μέλη
τους στους σποραδικούς εκκλησιασμούς
και θα βοηθήσουν έτσι να συντηρηθούν
-διατηρηθούν και τα έξι (6) γραφικά εκκλησάκια
της παραμεθόριας περιοχής.
Λίγα λόγια για τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό.
Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, γνωστός και ως
Πατροκοσμάς, ήταν Έλληνας μοναχός της
Ορθόδοξης Εκκλησίας. Το κατά κόσμον όνομά
του ήταν Κώνστας, ενώ το επώνυμό του
παραμένει άγνωστο. Γεννήθηκε στην Αιτωλία
στο χωριό Μέγα Δένδρο Απόκουρου κοντά
στο Θέρμο. Ο πιθανός χρόνος γέννησής του
είναι το 1714 διότι ο Νικόδημος ο Αγιορείτης
αναφέρει πως πέθανε σε ηλικία 65 ετών.
Μαθήτευσε στα διδασκαλεία της Παρνασσίδας
και της Ναυπακτίας πλάι σε ονομαστούς
ιεροδιδασκάλους. Το 1749 πήγε στην Αθωνιάδα
(συνέχεια στην επόμενη)

(συνέχεια από προηγούμενη)

Σχολή του Αγίου Όρους, όπου έκανε σπουδές
ανωτέρου επιπέδου στη θεολογία και τη
φιλοσοφία. Εκεί υπήρξε μοναχός για δύο
περίπου χρόνια στη μονή Φιλοθέου του Αγίου
Όρους. Στα 1759 εγκατέλειψε το μοναστήρι και
το 1760 με εντολή του Πατριάρχη Σεραφείμ
ξεκίνησε τις περιοδείες του στη Δυτική και
Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο προκειμένου να
αντιμετωπίσει τον αυξανόμενο τότε εξισλαμισμό
των Χριστιανών. Παρακινούσε με θέρμη τους
Ορθοδόξους Χριστιανούς να ιδρύσουν σχολεία
που θα διδάσκουν την ορθοδοξία. Το σχολείο
αντιμετωπίζεται από τον Κοσμά σαν απαραίτητη
προϋπόθεση για την προώθηση της ορθοδοξίας
και η εκπαίδευση σαν ένα εργαλείο κατήχησης
στην ορθοδοξία. Εκτός από τη σημασία της
Ελληνικής γλώσσας αναφέρεται συχνά και στο
«ποθούμενο» που ήταν η απελευθέρωση του
γένους. Μέσα σε 16 χρόνια ίδρυσε περίπου
250 σχολεία. Στις Διδαχές του παρότρυνε τους
γονείς να σπουδάζουν τα παιδιά τους Ελληνικά,
τα οποία είναι η «γλώσσα της Εκκλησίας».

Μετά την Ελληνική επανάσταση του 1770
στην Πελοπόννησο, κατά την περίοδο των
Ορλωφικών, οι Τούρκοι τον υποπτεύονταν ως
πράκτορα των Ρώσων. Κατά άλλους ερευνητές
στην καταδίκη του Κοσμά συνέβαλαν κάποιοι
Εβραίοι της Ηπείρου διότι με το κήρυγμά
του κατόρθωσε να μεταφερθεί η διενέργεια
του παζαριού από την Κυριακή στο Σάββατο,
γεγονός που έφερε οικονομικές ζημίες στους
Εβραίους. Τελικά συνελήφθη και εκτελέστηκε
στις 24 Αυγούστου, ημέρα Σάββατο του 1779
στο χωριό Κολικόντασι κοντά στην πόλη του
Βερατίου στην σημερινή Αλβανία. Ο Πατήρ
Κοσμάς ο Αιτωλός ανακηρύχθηκε επίσημα
άγιος από το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως
στις 20 Απριλίου 1961 και η μνήμη του
τιμάται στις 24 Αυγούστου. Επίσης, εκτός από
την Ελλάδα τιμάται αρκετές φορές και από
την Ρωσία, την Σερβία, την Βουλγαρία, την
Αρμενία, τις ΗΠΑ, την Κύπρο, την Ουκρανία,
την Ρουμανία, το Μαυροβούνιο και την ΠΓΔΜ.

Στην Ξάνθη τμήμα του ιερού λειψάνου (δεξιά χείρα) Του
Αγίου Αρτεμίου.
Με λαμπρότητα τίμησαν οι αστυνομικοί της
Ξάνθης τον προστάτη τους Άγιο Αρτέμιο.
Το Σάββατο 19/10/13 πραγματοποιήθηκε
Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός μετ'
αρτοκλασίας
χοροστατούντος
του
Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Ξάνθης
& Περιθεωρίου κ.κ. Παντελεήμων και
συνλειτουργούντος του Πανσολογιοτάτου
καθ' ηγούμενου της Ιεράς Μονής Γενέσιον
Θεοτόκου Βέροιας Πατέρα Παλαμά ο οποίος
μετέφερε το Άγιο Λείψανο από την μονή
που βρίσκετε στην Ξάνθη, στο εκκλησάκι
του Αγίου Αρτεμίου το οποίο βρίσκετε
στον προαύλιο χώρο της Αστυνομικής
Διεύθυνσης Ξάνθης. Το παρόν έδωσαν σύσσωμη η ηγεσία της Τοπικής Αστυνομίας με επικεφαλή τον
Αστυνομικό Διευθυντή κ. ΓΚΟΔΟΣΙΔΗ Γεώργιο, τον πρόεδρο της Συνδικαλιστικής κίνησης Αστυνομικών
Ξάνθης κ. ΜΑΛΙΚΟΠΟΥΛΟ Κων/ο, τον πρόεδρο της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών Ξάνθης κ.
ΙΩΑΝΝΙΔΗ Χρήστο, τον πρόεδρο των Αποστράτων Αστυνομικών Ξάνθης κ. ΚΑΡΑΜΠΙΠΕΡΗ Θεοφάνη
με σύσσωμα τα διοικητικά συμβούλια και πλήθος Αστυνομικών και πιστών με τις οικογένειες τους.
Μετά το πέρας του εσπερινού η Συνδικαλιστική Κίνηση Αστυνομικών Ξάνθης παρέθεσε δεξίωση στην
Λέσχη της Αστυνομίας.
Το εκκλησάκι του Αγίου Αρτεμίου ανεγέρθη από την Συνδικαλιστική Κίνηση Αστυνομικών Ξάνθης
το 1999 στο προαύλιο χώρο του Αστυνομικού Μεγάρου Ξάνθης, το 2006 αγιογραφήθηκε από
Αστυνομικούς της Α.Δ. Ξάνθης και ανακαινίστηκε το καλοκαίρι του 2013 από την Διεθνή Ένωση
Αστυνομικών Ξάνθης.
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ΦΙΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΜΠΑΣΚΕΤ ΚΑΕ ΑΡΗΣ - IPA ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ένας σπουδαίος φιλικός αγώνας μπάσκετ
διεξήχθη στις 12-11-2013 στο Αλεξάνδρειο
Μέλαθρο Θεσσαλονίκης (γνωστό και ως Παλαί
ντε Σπορ και με την κεντρική του σάλα να
ονομάζεται Σάλα Νίκος Γκάλης), μεταξύ των
ομάδων ΚΑΕ ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - I.P.A.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
Για τις στιγμές και τις εμπειρίες που θα μας μείνουν
αξέχαστες, θέλουμε να ευχαριστήσουμε: Τους
προπονητές του ΑΡΗ: ΑΓΓΕΛΟΥ Β., ΜΟΥΡΑΤΙΔΗ
Π., ΚΑΜΠΕΡΙΔΗ Σ., ΚΩΣΤΙΔΗ Π. Τους αθλητές
του ΑΡΗ: ΜΠΟΧΩΡΙΔΗ Λ., ΧΑΝΤ Τ., ΠΕΛΕΚΑΝΟ
Μ., ΓΚΙΚΑ Ν., ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟ Α. ΠΟΥΛΙΑΝΙΤΗ

Σ., ΧΑΡΙΣΗ Κ., ΛΑΡΕΝΤΖΑΚΗ Γ., ΒΕΖΕΝΚΟΒ Α.,
ΣΑΡΙΚΟΠΟΥΛΟ Ζ., ΜΟΥΡΤΟ Σ., ΑΘΗΝΑΙΟΥ Ι.,
ΜΗΤΟΓΛΟΥ Κ., ΡΑΦΑΗΛ Δ., τον Μάνατζερ
ΒΟΥΡΤΖΟΥΜΗ Β. και τα μέλη του υπόλοιπου
team, ΓΛΑΡΟ Χ., ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ Ι., ΖΑΛΟΓΓΟ Π. &
ΝΙΚΗΤΑΚΗ Γ. Επίσης ευχαριστούμε θερμά όλους
τους ανθρώπους της ΚΑΕ ΑΡΗΣ για την φιλοξενία
που τύχαμε. Τέλος ευχαριστούμε θερμά τους
συναδέλφους
διαιτητές
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗ
Χ., ΜΟΣΧΟΤΟΓΛΟΥ Δ., ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ Χ. Την
Γραμματεία ΚΩΤΣΟΒΟΛΟ Π., ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Τ.
Και τον Γυμνασίαρχο του αγώνα ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ
Γ. για την πολύτιμη βοήθειά τους.

Στην
αριστερή
φωτογραφία,
ο Αναπλ. Γραμματέας της IPA
Θεσσαλονίκης κ. ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΑΣ
Δημήτριος, απονέμει τιμητική
πλακέτα στον προπονητή του
ΑΡΗ κ. Β. ΑΓΓΕΛΟΥ για την
προσφορά του στο άθλημα.
Στην δεξιά φωτογραφία, ο Γ.
Γραμματέας της IPA Θεσσαλονίκης
κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος,
απονέμει τιμητική πλακέτα στον
πρόεδρο της ΚΑΕ ΑΡΗΣ κ. Ε.
ΑΡΒΑΝΙΤΗ για την προσφορά του
στο άθλημα.
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(συνέχεια στην επόμενη)

(συνέχεια από προηγούμενη)

Για την ομάδα μας αγωνίστηκαν: ΛΟΥΛΟΥΔΙΑΔΗΣ Ι., ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ Α., ΤΣΑΒΛΙΔΗΣ Α., ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ
Σ., ΚΟΥΡΟΥΤΖΙΔΗΣ Κ., ΤΣΙΑΤΣΟΣ Σ. ΤΟΥΡΟΥΤΟΥΤΟΥΔΗΣ Ι., ΖΑΧΑΡΙΟΓΛΟΥ Β., ΓΕΩΡΓΙΟΥ Σ., ΚΑΚΑΚΗΣ
Χ., ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ Α., ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α., ΧΥΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν., ΤΣΙΤΣΙΝΑΚΗΣ Ι., ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ Ι., ΚΟΥΡΕΛΑΣ
Σ., ΦΕΤΚΟΣ Σ. Δεν ήταν μαζί μας οι: ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ Δ. & ΤΟΥΒΕΝΤΣΙΔΗΣ Ι. ( για λόγους υγείας), ΒΕΡΡΑΣ
ΣΤ. ( για υπηρεσιακούς λόγους) και ΚΟΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Κ. (για οικογενειακούς λόγους, έγινε χθες
πατέρας και του ευχόμαστε να χαίρετε την κόρη του). Προπονητής της ομάδας μας: ΚΑΝΕΛΛΗΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
Γενικός Αρχηγός της ομάδας μας: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Χριστόδουλος - Α΄Αντιπρόεδρος IPA Θεσσαλονίκης.

Αριστερά ο Γενικός Αρχηγός της
ομάδας και Α΄ Αντιπρόεδρος της IPA
Θεσσαλονίκης κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ
Χριστόδουλος,
ενώ
ανταλάσσει
αναμνηστικά δώρα με τον προπονητή
της ομάδας του ΑΡΗ κ. ΑΓΓΕΛΟΥ
Ευάγγελο. Δεξιά ο Προπονητής της
ομάδας της IPA Θεσσαλονίκης κ.
ΚΑΝΕΛΛΗΣ Διαμαντής (αριστερά), ενώ
προσφέρει μία στολή της ομάδας μας,
στον προπονητή του ΑΡΗ κ. Ε. ΑΓΓΕΛΟΥ.
Ο προπονητής του ΑΡΗ, δέχτηκε την
πρόταση του προπονητή της ομάδας
της IPA Θεσσαλονίκης και από σήμερα
θα είναι ο επίτιμος σύμβουλος της
ομάδας της IPA Θεσσαλονίκης.

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ - ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, συγχαίρει
θερμά τον προπονητή και όλους τους παίκτες της ομάδας μας, για την θαυμάσια απόδοση και
αξιοπρεπή παρουσία απέναντι σε μία επαγγελματική ομάδα μπάσκετ, τον ΑΡΗ Θεσσαλονίκης,
ο οποίος παρουσιάστηκε με την βασική ομάδα του και στο τέλος του αγώνα τόσο ο Πρόεδρος
της ΚΑΕ ΑΡΗΣ όσο οι προπονητές και οι παίκτες του ΑΡΗ, συνεχάρησαν την ομάδα μας για την
σπουδαία αυτή εμφάνιση.
Ο Πρόεδρος ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας
Ο Γεν. Γραμματέας ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Καρδίτσα 3-9-2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: « Η Τοπική Διοίκηση Καρδίτσας στη Μονή Σπηλιάς »

Η
Τ.Δ.
Καρδίτσας
πραγματοποίησε
το
Σαββατοκύριακο 31/8-1/9 διήμερη εκδρομή στην
Ιερά Μονή Σπηλιάς, για δεύτερη συνεχόμενη
χρονιά. Τα μέλη και οι φίλοι μας είχαν την ευκαιρία
για δύο ημέρες να ξεφύγουν από τη δύσκολη
πραγματικότητα και να ζήσουν στιγμές πραγματικής
κατάνυξης στο ιστορικό αυτό μοναστήρι, που
αποτελεί ανεκτίμητο θησαυρό για τον τόπο μας
και την Ορθοδοξία. Η παρέα μας μεγάλωσε αυτή
τη χρονιά και ελπίζουμε κάθε χρονιά να μεγαλώνει
περισσότερο. Αξίζει πραγματικά τον κόπο όλοι να
αψηφήσουμε τον κόπο και τον κακό, σε λίγα πια
σημεία, δρόμο και να ανηφορίζουμε συχνότερα
για να προσκυνήσουμε της Χάρη Της και να
πάρουμε ανάσες Ζωής. Φεύγοντας, αυτά που
παίρνει μαζί του ο κάθε προσκυνητής είναι ηρεμία,
ψυχική γαλήνη και ενδυνάμωση της πίστης του.
Από την τοπική μας διοίκηση παρευρέθηκαν ο Α’
Αντιπρόεδρος κ. Γκινής Πέτρος, ο Γεν. Γραμματέας
κ. Ζαρχανής Γεώργιος και ο Βοηθός Ταμία κ.
Κανούτας Παναγιώτης, ενώ δεν κατάφερε την
τελευταία στιγμή να ακολουθήσει την όμορφη
παρέα ο Πρόεδρος μας κ. Τσιρώνης Ιάσονας,
λόγω απώλειας συγγενικού του
προσώπου.

Δεν μπορούσε φυσικά να λείπει ο κ. Θεοχάρης
Κωνσταντίνος, υπεύθυνος για τις συνεδριάσεις
του Ε.Τ., ο οποίος είναι πάντα και ιδιαίτερα ενεργά,
κοντά μας. Ο κ. Θεοχάρης μάλιστα πρόσφερε στον
Ηγούμενο της Μονής ένα ημερολόγιο του εθνικού
μας τμήματος και τον ευχαρίστησε για την ενέργεια
του να χρηματοδοτήσει την έκδοση αυτού ακριβώς
του ημερολογίου, κατά τη διάρκεια της περυσινής
μας επίσκεψης στη Μονή. Ο π. Νεκτάριος, για μια
ακόμη φορά, εξέφρασε την υποστήριξη του στην
Ένωση μας και επανέλαβε ότι υπάρχει ανοικτή
πρόσκληση σε όλα τα μέλη και τους φίλους
τους, ώστε να επισκεφτούν την Μονή και να
προσκυνήσουν τη Χάρη της Παναγιάς μας.
Ευχαριστούμε θερμά τον Ηγούμενο της Ι.Μ.
Σπηλιάς, Αρχιμανδρίτη Νεκτάριο, για την θεσπέσια
υποδοχή που μας επιφύλαξε, καθώς και το
ταξιδιωτικό γραφείο «Μέγας Αλέξανδρος» για την
προσφορά του. Είναι σίγουρο ότι θα ανταμώσουμε
ξανά του χρόνου, εκεί στα πανέμορφα Άγραφα.
Τηλέφωνο Μονής: 24450-31739
Servo per amikeco - ‘Υπηρετώ δια της φιλίας’
Ο Πρόεδρος - ΤΣΙΡΩΝΗΣ Ιάσων
Ο Γ. Γραμματέας - ΖΑΡΧΑΝΗΣ Γεώργιος

Καρδίτσα 15-10-2013

ΘΕΜΑ: « Η Τοπική Διοίκηση Καρδίτσας ΙΡΑ έλαβε μέρος στην Ολυμπιακή λαμπαδηδρομία»
Η Τ.Δ. Καρδίτσας της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών είχε
την τιμή να λάβει μέρος με μέλη της στην λαμπαδηδρομία
των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Sochi 2014.
Μετά από αίτηση που υποβάλαμε και η οποία έγινε
αποδεκτή από το Δήμο Καρδίτσας και την Ελληνική
Ολυμπιακή Επιτροπή, επιλέχθηκαν δύο αστυνομικοί,
από τα μέλη μας, και πήραν μέρος στη λαμπαδηδρομία,
ο Αρχιφύλακας Νικόλαος Γούσιας, ως λαμπαδηδρόμος
και ο Υπαρχιφύλακας Γεώργιος Ζιώγας, ως συνοδός.
Το γεγονός ότι επιλέχθηκε η Ένωση μας για μία από
τις τέσσερις θέσεις λαμπαδηδρόμων που μετέφεραν
τη Φλόγα στην πόλη μας, μας κάνει να νιώθουμε
υπερήφανους για το έργο μας, που είναι σε καθαρά εθελοντική βάση, κοινωνικό, πολιτιστικό και
αθλητικό. Η τοπική μας διοίκηση, άλλωστε, διατηρεί ομάδες ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης και
πετοσφαίρισης εδώ και χρόνια, ενώ πολλά από τα μέλη μας αθλούνται σε επίπεδο πρωταθλητισμού.
Ο λαμπαδηδρόμος Νίκος Γούσιας που υπηρετεί στο Α.Τ. ΠΑΛΑΜΑ, είναι απόφοιτος Τ.Ε.Φ.Α.Α. και εν
ενεργεία διαιτητής χειροσφαίρισης Α’ κατηγορίας, ενώ στο παρελθόν «σφύριξε» σε αγώνες special
Olympics. Ο συνοδός Γιώργος Ζιώγας υπηρετεί στο Α.Τ. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ και είναι σταθερό μέλος της
ιστιοπλοϊκής ομάδας της Ελληνικής Αστυνομίας, με την οποία έχει κατακτήσει σημαντικές νίκες.
Σε ανάμνηση αυτής της μεγάλης τιμής που έλαβε η Τοπική μας Διοίκηση, η δάδα με την οποία
μετέφερε την Ολυμπιακή Φλόγα ο λαμπαδηδρόμος, θα εκτεθεί στο νέο γραφείο της Τ.Δ. Καρδίτσας.
Ευχαριστούμε θερμά το Δήμο Καρδίτσας και την
Ε.Ο.Ε. που ανταποκρίθηκαν στο αίτημα μας και
υποσχόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να κινούμαστε
στο πνεύμα του Ολυμπισμού και του «Υπηρετώ
δια της Φιλίας». Επίσης συγχαίρουμε την Α.Δ.
Καρδίτσας για τα άψογα μέτρα τάξης και τροχαίας
που έλαβε κατά τη διάρκεια της λαμπαδηδρομίας.
Servo per amikeco - ‘Υπηρετώ δια της φιλίας’
Ο Πρόεδρος - ΤΣΙΡΩΝΗΣ Ιάσων
Ο Γ. Γραμματέας - ΖΑΡΧΑΝΗΣ Γεώργιος
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Καρδίτσα 15-10-2013

ΘΕΜΑ: « Τοποθέτηση στολής Έλληνα αστυνομικού σε εκθεσιακό χώρο στη Γερμανία»
Η Τ.Δ. Καρδίτσας στα πλαίσια των διεθνών σχέσεων που
έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια με συναδέλφους απ’
όλο τον κόσμο, έχει τη χαρά να ανακοινώσει ότι εδώ και
αρκετούς μήνες μια στολή Έλληνα αστυνομικού κοσμεί τον
εκθεσιακό χώρο της ΙΡΑ WESSEL, στο Duisburg της Γερμανίας.
Μετά από πρωτοβουλία του γερμανού συναδέλφου Joerg
Halbartschlager, οι δύο Τοπικές Διοικήσεις ανταλλάξαμε στολές
και άλλα αναμνηστικά, ενώ ταυτόχρονα υπήρξε αμοιβαία
(συνέχεια στην επόμενη)
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(συνέχεια από προηγούμενη)

ανταλλαγή απόψεων για το έργο της ΙΡΑ. Συνημμένα αποστέλλουμε
φωτογραφίες από το χώρο όπου τοποθετήθηκε η ελληνική στολή. Η αντίστοιχη
γερμανική θα τοποθετηθεί στο νέο γραφείο που ετοιμάζει η τοπική μας
διοίκηση στο κτίριο της Α.Δ. Καρδίτσας.
Servo per amikeco - ‘Υπηρετώ δια της φιλίας’
Ο Πρόεδρος - ΤΣΙΡΩΝΗΣ Ιάσων
Ο Γ. Γραμματέας - ΖΑΡΧΑΝΗΣ Γεώργιος

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
International Police Association (I. P.A.)
Σύμβουλος Οικονομικού & Κοινωνικού
Συμβουλίου Ο.Η.Ε.
Μη Κυβερνητική Οργάνωση
ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΪΑΣ
Γούναρη 52,Τ.Κ.26222,ΠΑΤΡΑ
e-mail: fotoglou_sp@yahoo.gr

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΧΙΟΥ
Στις 19 & 20 Οκτωβρίου τ.ε. εορτάστηκε με κάθε
επισημότητα και μεγαλοπρέπεια, η εορτή του Αγίου
ΑΡΤΕΜΙΟΥ - προστάτου της ΕΛ.ΑΣ.. Στον ομώνυμο Ι.Ν.
Αγίου ΑΡΤΕΜΙΟΥ Χίου, την ανέγερση και φροντίδα
που έχει η Τ.Δ. Χίου της Δ.Ε.Α., την παραμονή,
τελέσθηκε Αρχιερατικός εσπερινός χοροστατούντος
του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου κ. ΜΑΡΚΟΥ
και πλειάδα Ιερέων. Τελέσθηκε αρτοκλασία και μετά
το πέρας της λειτουργίας προσφέρθηκε κέρασμα στο
εκκλησίασμα. Ανήμερα της εορτής, πλήθος κόσμου
παρακολούθησε την Θεία Λειτουργία και μετέπειτα την
Δοξολογία, παρουσία πολλών επισήμων προσώπων,
φορέων, συλλόγων και κόσμου. Την Ημερήσια Διάταξη
του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας εκφώνησε ο Υ/Α
ΓΕΟΜΕΛΟΣ Απόστολος.
Μετά το πέρας της Δοξολογίας προσφέρθηκε σε όλους
τους παρευρισκομένους καφές με διάφορα βουτήματα
προσφορά της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν.
Χίου, της Δ.Ε.Α. Τοπική Διοίκηση Χίου, συναδέλφων και
φίλων της ΕΛ.ΑΣ. Ο Ιερός Ναός έμεινε ανοικτός όλη την
ημέρα ως αργά το βράδυ και πολύς κόσμος προσκύνησε
το λείψανο του Αγίου που φυλάσσεται στον ναό.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ T.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πάτρα 16 Νοεμβρίου 2013
Αριθ.πρωτ.: 44/2013
Προς: Περιοδικό «Νέα της ipa» και Υπεύθυνο ιστοσελίδας Ε.Τ.
Περιοδικό «Δύναμη» και Υπεύθυνο ιστοσελίδας Τ.Δ. Θεσσαλονίκης
ΘΕΜΑ: «Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Τ.Δ. Αχαΐας»
Η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου της Τ.Δ. Αχαΐας που πρόεκυψε από τις αρχαιρεσίες της 7η
Ιουνίου 2013, σύμφωνα με τις καταστατικές μας διατάξεις έχει ως εξής:
Πρόεδρος:
ΦΩΤΟΓΛΟΥ Σπυρίδων
Α΄ Αντιπρόεδρος:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος
Β΄ Αντιπρόεδρος:
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Νικόλαος
Γ΄ Αντιπρόεδρος:
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αναστάσιος
Γεν. Γραμματέας:
ΧΑΛΙΜΟΣ Κων/νος
Αν. Γεν. Γραμματέας: ΘΕΟΣ Βασίλειος
Ταμίας:
ΦΩΤΟΥ Θεόκριτος
Αν. Ταμίας:
ΣΠΗΛΙΩΠΟΥΛΟΣ Λάμπρος
Δημοσίων σχέσεων:
ΜΑΥΡΟΜΥΤΗΣ Βασίλειος
Με εκτίμηση

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος-ΦΩΤΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
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Ο Γ. Γραμματέας-ΧΑΛΙΜΟΣ Κων/νος

Τα γραφεία μας στην οδό Προμηθέως 1 στην
Θεσσαλονίκη, επισκέφτηκε σήμερα 08-11-2013
ο Βουλευτής της Ν.Δ. στην Β΄ Θεσσαλονίκης
κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Σάββας. Τον Βουλευτή
υποδέχτηκαν εκ μέρους της Διεθνούς Ένωσης
Αστυνομικών Τ.Δ. Θεσσαλονίκης, ο Πρόεδρος
κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας, ο Γ. Γραμματέας κ.
ΓΙΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος, ο Αντιπρόεδρος
κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Χριστόδουλος και ο
Αντιπρόεδρος κ. ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ Ιάκωβος.
Εκ μέρους της Ένωσης Αστυνομικών ε.α. Νομού
Θεσσαλονίκης, τον υποδέχτηκαν ο Πρόεδρος κ.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Γεώργιος, ο Αντιπρόεδρος κ.
ΓΟΥΛΑΣ Χρήστος και ο Ταμίας κ. ΠΑΣΧΑΛΕΡΗΣ

Παναγιώτης.
Έντονο
το
ενδιαφέρον
για
ενημέρωση
του
κ.
Βουλευτού,
για
τις
δραστηριότητες
και
των δύο Ενώσεων και
ακολούθησε
τρίωρη
συζήτηση.
Από την Διεθνή Ένωση
Αστυνομικών
Τ.Δ.
Θεσσαλονίκης,
ο
κ.
Βουλευτής ενημερώθηκε
εκτενώς για την πλούσια δραστηριότητα της
Ένωσης, ενώ από την Ένωση Αποστράτων
έγινε εκτενής ενημέρωση για την δυσμενή
οικονομική θέση στην οποία περιήλθαν οι
απόστρατοι Αστυνομικοί, καθώς και για τα
κακώς κείμενα στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού.
Μάλιστα για το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ο κ.
Βουλευτής δεσμεύτηκε να υπάρξει συνεργασία
με την Ένωση Αστυνομικών ε.α. Θεσσαλονίκης,
ώστε να υπάρξει άμεση κοινοβουλευτική
παρέμβασή του. Η συνάντηση διεξήχθη και
περαιώθηκε σε άριστο φιλικό κλίμα και με
δέσμευση να επαναληφθεί πολύ σύντομα.
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«Ημερίδα Ενημέρωσης για το Επαγγελματικό Ταμείο της Διεθνούς
Ένωσης Αστυνομικών, Πυροσβεστών και Λιμενικών στα Ιωάννινα ».
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Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα
4 Νοεμβρίου 2013 στα Ιωάννινα, Ημερίδα
με θέμα: «Ενημέρωση για το Ταμείο
Επαγγελματικής Ασφάλισης της Διεθνούς Ένωσης
Αστυνομικών, Πυροσβεστών και Λιμενικών».
Την εκδήλωση την οποία διοργάνωσε το Δ.Σ.
του Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α.Π.Λ. σε συνεργασία με τον
αντιπρόσωπο Νομού Ιωαννίνων και την Τ.Δ. της
I.P.A., τίμησαν με την παρουσία τους ο Γενικός
Αστυνομικός Διευθυντής Περιφέρειας Ηπείρου
Ταξίαρχος κ. ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ Κωνσταντίνος, ο
Αστυνομικός Διευθυντής Ιωαννίνων Ταξίαρχος κ
ΠΑΠΙΓΚΙΩΤΗΣ Ανδρέας, ο Πύραρχος κ. Σωτηρίου
Κωνσταντίνος ως εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας
Ιωαννίνων,
ο
Οργανωτικός
Γραμματέας της Π.Ο.ΑΣ.Υ κ. ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ
Γεώργιος , ο Πρόεδρος της Ένωσης Πυροσβεστών
Ηπείρου κ. ΜΑΡΓΕΛΗΣ Ζώης, ο πρόεδρος Αξ/κών
Αστυνομίας Ηπείρου κ. ΜΠΡΙΑΣΟΥΛΗΣ Δημήτριος,
ο εκπρόσωπος των Αξ/κών Πυροσβεστικού
Σώματος Ηπείρου κ. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Φώτιος,
ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών
Υπαλλήλων του Αρχηγείου κ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
Ιωάννης, Αντιπροσωπεία των εγγεγραμμένων
του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιπρόσωποι του
Ταμείου, Εκπρόσωποι Τοπικών Διοικήσεων της
Ι.Ρ.Α και των Ενώσεων Αστυνομικών Υπαλλήλων
των Νομών της Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας,
Κέρκυρας, Λευκάδας Ημαθίας και Κυκλάδων,
Διοικητές των Αστυνομικών Υπηρεσιών του
Νομού καθώς και πλήθος συναδέλφων.
Στην ημερίδα παρέστησαν επίσης τιμώντας
με την παρουσία τους οι πρόεδροι Τ.Δ και Ε.Α.Υ
Ημαθίας, ο πρόεδρος της Ε.Α.Υ. Κυκλάδων καθώς
και αντιπροσωπεία της Ένωσης Στρατιωτικών
Ηπείρου με επικεφαλής τον πρόεδρο της κ.
ΘΕΟΔΩΡΟΥ Γεώργιο ο οποίος εξέφρασε ευμενή
σχόλια για τον ρόλο του Ταμείου, το σημαντικό
όφελος των ασφαλισμένων από αυτό αλλά και
την ιδέα για ενδεχόμενη συμμετοχή του συνόλου
των εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας

και στις Ένοπλες δυνάμεις σε ένα κεντρικό
πυλώνα επαγγελματικής Ασφάλισης καθώς η
συλλογικότητα αλλά και η ανάγκη για αλληλεγγύη
μεταξύ μας είναι μεγαλύτερη όσο ποτέ άλλοτε.
Το Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α.Π.Λ, εκπροσώπησαν
ο Πρόεδρος κ. ΜΑΡΟΥΝΤΑΣ Νικόλαος και η
Αντιπρόεδρος κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Κωνσταντίνα
από τους οποίους μετά τους καθιερωμένους
χαιρετισμούς έγινε αναλυτική παρουσίαση για
την μέχρι σήμερα πορεία του ταμείου ενώ στην
συνέχεια την σκυτάλη της ενημέρωσης παρέλαβε
ο έγκριτος οικονομολόγος και αναλογιστής κ.
ΜΑΡΓΙΟΣ Βασίλειος καθώς και ο συνεργάτης του
σύμβουλος οργάνωσης ταμείων και ανάπτυξης
πληροφοριακών συστημάτων κ. ΔΟΥΜΑΣ
Απόστολος, οι οποίοι απλά, κατανοητά και με
παραδείγματα έδωσαν στο κοινό να καταλάβει το τι
πραγματικά συμβαίνει με την Ελληνική Οικονομία,
αλλά και τον ρόλο των Επαγγελματικών ταμείων
στην διαμόρφωση του νέου ασφαλιστικού
γίγνεσθαι, αφού με τις σημερινές συνθήκες
που καταγράφονται στα κοινωνικοασφαλιστικά
συστήματα είναι ιδιαίτερα σημαντικός καθώς
συμπληρώνει και
ενισχύει σημαντικά τη
συνταξιοδοτική κατάσταση των εργαζομένων.
Στην πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που
ακολούθησε, τόσο από τον κ. καθηγητή όσο
και από τον Πρόεδρο του Ταμείου δόθηκαν
κατατοπιστικές και εμπεριστατωμένες απαντήσεις
σε κρίσιμα ερωτήματα που τέθηκαν από τους
παρευρισκομένους, διανεμήθηκε φάκελος με
CD και έντυπο ενημερωτικό υλικό, ενώ μετά το
πέρας της εκδήλωσης παρατέθηκε γεύμα. Ως
αντιπρόσωπος του Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α.Π.Λ για το
Νομό Ιωαννίνων θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους
όσους τίμησαν με την παρουσία τους την ημερίδα
και κυρίως αυτούς που ταξίδεψαν από μακριά,
το Δ.Σ του που επέλεξε την πόλη των Ιωαννίνων
για αυτή την ενημέρωση, την 8η Μεραρχία για
την παραχώρηση της αίθουσας καθώς και τον
(συνέχεια στην επόμενη)

(συνέχεια από προηγούμενη)

καθηγητή κ. ΜΑΡΓΙΟ Βασίλειο και τον συνεργάτη
του κ. ΔΟΥΜΑ Απόστολο που αποδέχθηκαν
με χαρά την πρόσκληση του Ταμείου. Από την
ίδρυση του ΛΑΜΔΕΑ το 1995 και την μετεξέλιξή
του σε Ταμείο Επαγγελματικής ασφάλισης το
2009 μέχρι και σήμερα, οι οικονομικές ενισχύσεις
που έχουν δοθεί στους συναδέλφους που είχαν
ανάγκη και στις οικογένειές τους, το γεγονός
ότι κανείς δεν βγήκε ζημιωμένος αλλά αντίθετα
πολλαπλά κερδισμένος αλλά και τα αποτελέσματα
αναλογιστικών μελετών που δείχνουν ξεκάθαρα
πως το Ταμείο έχει δυναμική βιωσιμότητας ας
αποτελέσουν το βάθρο στήριξης πάνω στο οποίο
θα προχωρήσουμε στην περαιτέρω ενδυνάμωση
του. Και εφόσον το οικοδόμημα αυτό πατήσει
γερά στις βάσεις του, γιατί όχι και να μην
αξιοποιήσουμε όλες τις δυνατότητές του αλλά
και όσα προβλέπει ο νόμος δρομολογώντας τις
διαδικασίες ίδρυσης και κλάδου υγείας όπου

θα μπορεί ο ασφαλισμένος να απολαμβάνει
προνόμια υγείας που θα διασφαλίζουν τόσο τον
ίδιο όσο και την οικογένειά του.
Βιώνοντας λοιπόν την σημερινή πραγματικότητα
ας διδαχθούμε από τα λάθη του παρελθόντος
και ας αφουγκραστούμε τις προκλήσεις
του μέλλοντος ανταποκρινόμενοι όλοι μαζί
Αστυνομικοί,
Λιμενικοί και Πυροσβέστες,
ένστολοι και Πολιτικό Προσωπικό, με την ενεργό
στήριξη των Ομοσπονδιών μας αλλά και της
φυσικής μας Ηγεσίας σε μια κοινή προσπάθεια
για το καλό των συναδέλφων και κατ επέκταση
όλων μας. Μόνον έτσι θα έχουμε αποτέλεσμα.
Με την συμμέτοχη μας στο ταμείο που λειτουργεί
ανταποδοτικά, διεκδικώντας συλλογικά και με
αξιώσεις ένα καλύτερο αύριο. Ο Αντιπρόσωπος
Τ.Ε.Α.Ε.Τ.ΔΕΑ.Π.Λ Ν. Ιωαννίνων - Κωνσταντίνος
ΚΙΤΣΙΟΣ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη την Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου 2013 στον 5ο
όροφο του Αστυνομικού Μεγάρου ημερίδα εθελοντικής προσφοράς
αίματος που διοργάνωσε η Αστυνομική Διεύθυνση Ιωαννίνων με
την στήριξη της τοπικής διοίκησης Ιωαννίνων της Διεθνούς Ένωσης
Αστυνομικών και των συνδικαλιστικών ενώσεων Αστυνομικών
υπαλλήλων και Αξιωματικών Ηπείρου.
Η ένωσή μας, πιστή στις ανθρώπινες αξίες του αλτρουισμού και της
αλληλεγγύης, συγχαίρει όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν
αλλά και αυτούς που με δική τους ελεύθερη βούληση περιοδικά,
υπεύθυνα και χωρίς καμία ανταμοιβή, προσφέρουν με το αίμα τους ζωή στον πάσχοντα συνάνθρωπο. Η
χώρα μας που ως γνωστόν βάλλεται από την σύγχρονη μάστιγα των τροχαίων ατυχημάτων , το τελευταίο
διάστημα αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα έλλειψης αίματος καθώς λόγω του ιού του Δυτικού Νείλου
έχουν αποκλεισθεί από την αιμοδοσία αρκετές περιοχές της Ελλάδας.
Στόχος όλων εμάς που αποτελούμε την μεγάλη οικογένεια των εθελοντών αιμοδοτών είναι να αποκτήσει
επιτέλους αυτάρκεια αίματος η χώρα μας. Κι αυτό μπορούμε να το πετύχουμε με έναν και μόνο τρόπο,
διαδίδοντας την ιδέα της εθελοντικής αιμοδοσίας.
Καλούμε λοιπόν κάθε συνάδερφο που μπορεί να δώσει αίμα, αυτόν που η ανθρώπινη φύση και
οι δυνατότητες υγείας το επιτρέπουν, να πλαισιώσει τα κινήματα αυτά ανθρωπιάς και κοινωνικής
ευαισθησίας προάγοντας με αυτό τον τρόπο τον εθελοντισμό και κατ’ επέκταση τον πολιτισμό.
Servo per amikeco
Κωνσταντίνος ΚΙΤΣΙΟΣ - πρόεδρος Τ.Δ Ιωαννίνων της ΙΡΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ιωάννινα 24-09-2013

Σας ενημερώνουμε πως στην Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Ιωαννίνων (Λ.Α.Φ.Ι) επί της Πλατείας
Πύρρου, παρέχεται η δυνατότητα σίτισης σε Αστυνομικούς (εν ενεργεία και συνταξιούχους), στα μέλη
των οικογενειών τους καθώς και στα τέκνα αυτών που σπουδάζουν στην πόλη μας.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση κάρτας εισόδου των σπουδαστών στην Λ.Α.Φ.Ι. είναι
: 1.Φωτοαντίγραφο ταυτότητας γονέα ή άλλο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα του
Αστυνομικού ( εν ενεργεία ή απόστρατου ). 2.Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ιδίου. 3.Βεβαίωση σπουδών.
4.Μια φωτογραφία τύπου ταυτότητας του ιδίου.
Το τηλέφωνο επικοινωνίας με την λέσχη είναι το 2651086742 όπου μέχρι τις 13.00 το αργότερο
καθημερινά οι συνάδελφοι ή τα τέκνα αυτών μπορούν να ενημερώνουν για τον αριθμό των μερίδων
που επιθυμούν να παραγγείλουν καθώς και αν θα παραλάβουν αυτές σε πακέτο.
Για το ΔΣ - Ο Πρόεδρος – ΚΙΤΣΙΟΣ Κων/νος
Ο Γ. Γραμματέας – ΤΣΙΡΩΝΗΣ Νικόλαος
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Αποχαιρετισμός Γενικού Γραμματέα της Ι.Ρ.Α. Ηρακλείου από την ένστολη Υπηρεσία
Την 09/08/2013 η Τοπική Διοίκηση Ηρακλείου της
Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών, αποχαιρέτισε τον
Γενικό Γραμματέα της Ι.Ρ.Α. Ηρακλείου, Κωνσταντίνο
Μπαρκάτσα, από την ένστολη Υπηρεσία, αλλά όχι από
την Ένωση μας.
Μαζευτήκαμε την 21:00 ώρα, φίλοι και συνεργάτες
στη Ταβέρνα «Πετούσης» και τον περιμέναμε,
αφού προηγουμένως
τον είχαμε παραπλανήσει,
προσκαλώντας τον σε εγκαίνια καταστήματος. Το ρόλο
της παραπλάνησης είχε αναλάβει ο κουμπάρος του με
τον οποίο αφίχθηκε περί ώρα 21:30 και έμεινε άφωνος
βλέποντας ότι η μάζωξη ήταν για τον ίδιο. Ευχηθήκαμε
«ΚΑΛΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ» δωρίζοντας του ένα διακοσμητικό κομπολόι με χαραγμένη την ευχή μας
σε πλακέτα. Στη σύζυγο, ιδιοκτήτρια μικροεπιχείρησης τυροκομικών προϊόντων, επιδώσαμε
συστατική επιστολή, προκειμένου να την πείσουμε να του επιτρέψει να τη βοηθά στον ελεύθερο
χρόνο του, την οποία και επισυνάπτουμε.
Αφού διαβάστηκε η επιστολή, σε κλίμα συγκίνησης, αποσπάσαμε την δήλωση ότι, ΝΑΙ, θα του
επιτρέψει να της προσφέρει την βοήθεια του, αμισθί και χωρίς συνδικαλιστικά δικαιώματα. Τότε του
προσφέραμε τη νέα του στολή που είχαμε φιλοτεχνήσει,
δεν ήταν TSEKLENIS, αλλά εξίσου όμορφη. Η σύζυγος
στη συνέχεια έκοψε τούρτα με την φωτογραφία του,
ως Αστυνομικός, σβήνοντας τα 28 κεράκια, όσα και τα
χρόνια της ένστολης υπηρεσίας.
Εμείς δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο, όπως έχει πει και
ο μεγάλος συγγραφέας και στοχαστή Νίκος Καζαντζάκης
«τους ένωνε η μεγάλη αγάπη, δηλαδή η σιωπή».
Θέλουμε όμως να σας προτείνουμε και αυτός είναι και
ο λόγος της δημοσίευσης, ότι με ορισμένους ανθρώπους
έχουμε μοιραστεί πάνω από 25 χρόνια ζωής, με τα
γέλια μας, τις αγωνίες μας, τις γκρίνιες μας, να ακολουθηθεί το παράδειγμα μας, τιμώντας τον
συνάδελφο το φίλο τον συνεργάτη κατά την αποχώρηση του από την ένστολη Υπηρεσία με μια
εκδήλωση μικρή, ζεστή, ανθρωπινή. Η Ένωση μας, εάν της ζητηθεί, θα είναι παρούσα για να
βοηθήσει και να οργανώσει.

(συνέχεια από προηγούμενη)

Φάση των 8
Α.Δ. Ρεθύμνου – Ηλεκτρολόγοι
4–2
I.P.A. Ηρακλείου – Δικηγόροι
3–0
Α.Δ. Ηρακλείου – ΔΙ.ΑΣ Ν. Ηρακλείου 6 – 2 Α.Δ. Λασιθίου – Ι.Ρ.Α. Χανίων 2 – 1
Θέσεις 5 – 8: Ηλεκτρολόγοι – Δικηγόροι 4 – 2 ΔΙ.ΑΣ Ν. Ηρακλείου – Ι.Ρ.Α. Χανίων 2 – 3
Θέσεις 7 – 8: Δικηγόροι – ΔΙ.ΑΣ Ν. Ηρακλείου 0 – 3
Θέσεις 6 – 7: Ηλεκτρολόγοι – Ι.Ρ.Α. Χανίων 4 - 1
Ημιτελικοί (Θέσεις 1 – 4):
Α.Δ. Ρεθύμνου – Ι.Ρ.Α. Ηρακλείου 0 – 3
Α.Δ. Ηρακλείου – Α.Δ. Λασιθίου 3 – 1
Μικρός Τελικός (Θέσεις 3 – 4): Α.Δ. Ρεθύμνου – Α.Δ. Λασιθίου 2 – 2 & 0 – 3 στα πέναλτι
Τελικός (Θέσεις 1 – 2): Ι.Ρ.Α. Ηρακλείου – Α.Δ. Ηρακλείου 3 – 2
Η τελική κατάταξη των ομάδων: 1) Ι.Ρ.Α. Ηρακλείου 2) Α.Δ. Ηρακλείου 3) Α.Δ. Λασιθίου
4) Α.Δ. Ρεθύμνου 5) Ηλεκτρολόγοι 6) Ι.Ρ.Α. Χανίων 7) ΔΙ.ΑΣ Ν. Ηρακλείου 8) Δικηγόροι
Από τα εισιτήρια των αγώνων συγκεντρώθηκε το χρηματικό ποσό των 1022 €, το οποίο θα δοθεί
στις γιορτές των Χριστουγέννων στο Κέντρο Ειδικών Παιδιών «Ο Άγιος Σπυρίδωνας» Κρουσώνα
Ηρακλείου.

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (Π.ΕΝ.Α.Α.)
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ – Τ.Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Ι.Ρ.Α.)
Ν. Αλικαρνασσός 04-11-2013
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 1ο Μίνι Τουρνουά Ποδοσφαίρου Εργαζομένων Κρήτης 2013
«Ο Άγιος Αρτέμιος», την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2013 στα 8x8 γήπεδα του Iraklion Centro Sportivo στη Φιλοθέη Ηρακλείου.
Συμμετείχαν 8 ομάδες και πραγματοποιήθηκαν συνολικά 12 αναμετρήσεις. Πλούσιο θέαμα, δυνατές
συγκινήσεις, βροχή από γκολ, αλλά και αρκετές όμορφες παρουσίες στις κερκίδες, συνέθεσαν το
σκηνικό του τουρνουά. Συνοπτικά τα αποτελέσματα:
(συνέχεια στην επόμενη)
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Οι διοργανώτριες ενώσεις ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΝ τις ομάδες, τους αθλητές των συμμετεχουσών ομάδων,
τον κ. Ασλάνογλου Χρήστο για την αφιλοκερδή παραχώρηση των γηπέδων και τη διάθεση διαιτητών
– γιατρού, αλλά και όλους εκείνους συναδέλφους και φίλους που ανταποκρίθηκαν άμεσα με τη
συμβολική κίνηση της αγοράς του εισιτηρίου, στηρίζοντας τη προσπάθειά μας, με αποτέλεσμα να
συγκεντρωθεί ένα αξιοπρεπές χρηματικό ποσό για τα παιδιά, τους ήρωες της ζωής, τους φίλους
μας του Ειδικού Κέντρου Άγιος Σπυρίδωνας.
(συνέχεια στην επόμενη)
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(συνέχεια από προηγούμενη)

Πάμε Θέατρο

Η Τοπική Διοίκηση Ηρακλείου Κρήτης

Το 1ο Μίνι Τουρνουά Ποδοσφαίρου Εργαζομένων Κρήτης 2013 αφιερώνεται στη χάρη του Αγίου
Αρτεμίου, που γιορτάστηκε πανελλαδικά και με μεγάλη ευλάβεια την περασμένη Κυριακή 20
Οκτωβρίου, ευελπιστώντας να καθιερωθεί ετησίως ως θεσμός προς τιμή του προστάτη της
Ελληνικής Αστυνομίας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΕΝΑΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ I.P.A. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΑΡΑΚΟΥΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε τον μήνα Αύγουστο αιμοδοσία από την ΔΙΕΘΝΗ ΕΝΩΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και την ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
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Είδε και προτείνει ανεπιφύλακτα...
να επισκεφτείτε αν αντέχετε το πολύ γέλιο
και τη μεγάλη συγκίνηση την παράσταση που
σκηνοθετεί ο Γρηγόρης Βαλτινός στο Θέατρο
Ιλίσια.
Ένα εξαιρετικό, σύγχρονο έργο, αστείο και
συγχρόνως «σκοτεινό», είναι το «Δείπνο με
φίλους» του αμερικανού πολυβραβευμένου
θεατρικού συγγραφέα Ντόναλντ Μάργκιουλις,
στο θέατρο «Ιλίσια» ο Γρηγόρης Βαλτινός, μαζί με
τον Παύλο Χαϊκάλη, τη Ρένια Λουιζίδου και την
Μπέσυ Μάλφα.
Δυο γυναίκες, δύο άντρες, δυο ζευγάρια, τέσσερις
φίλοι. Τέσσερις άνθρωποι προστατευμένοι μέσα
στο κέλυφος της οικογενειακής ζωής, ζουν την
κοινή τους καθημερινότητα ως ερωτευμένοι,
ως αντίπαλοι, ως εχθροί και σύντροφοι. Ο
ένας αποφασίζει να σπάσει τον σύνδεσμο. Οι
συνέπειες αλλάζουν τη ζωή τους για πάντα. Το
«Δείπνο με φίλους» το οποίο ο Γρηγόρης Βαλτινός
πρωτοπαρουσίασε στο ελληνικό κοινό με τεράστια
επιτυχία πριν δεκατρία χρόνια, έχει τιμηθεί με
βραβείο Πούλιτζερ (2000), με το Βραβείο της
Ένωσης Αμερικάνων Κριτικών, το Βραβείο Lucile
Lortel και Outer Critics Circle, καθώς και το Βραβείο
Dramatists Guild Hull-Warriner.
Καταγράφει με έναν ευφυή τρόπο τις ανθρώπινες
σχέσεις. Μιλάει για την εμπιστοσύνη, την
προδοσία, τη φθορά που φέρνει ο χρόνος στον
γάμο, τον έρωτα, τη φιλία. Το έργο θα μπορούσε
να έχει τίτλο «Η ιστορία δυο γάμων». Μια, εκ
πρώτης όψεως, απλή ιστορία σχετικά με το

πώς ο χωρισμός δυο ανθρώπων, επηρεάζει
τους καλύτερούς τους φίλους και βάζει στο
μικροσκόπιο την ίδια τη φύση της φιλίας και θέτει
ερωτήματα: Μπορούμε να εμπιστευόμαστε τους
φίλους; Βλέπουμε στ΄ αλήθεια το πραγματικό
τους πρόσωπο, ή μήπως τους τοποθετούμε κάτω
από το πρίσμα των δικών μας προσδοκιών. Όποιος
έχει εμπλακεί στην περιπέτεια της φιλίας, όποιος
έχει προδοθεί και απογοητευτεί, θα βρεθεί στο
ίδιο τραπέζι για δείπνο με τους τέσσερις ήρωες.
Για τους παντρεμένους, αλλά και γι΄ αυτούς που
έχουν περάσει την τραυματική εμπειρία του
διαζυγίου, το «Δείπνο με Φίλους» έχει να πει
πολλά περισσότερα και σοβαρότερα πράγματα
κάτω από τις πραγματικά αστείες ατάκες του.
Λίγα λόγια από τον Σκηνοθέτη Γρηγόρη Βαλτινό.
Ο γάμος δεν είναι '' παίξε γέλασε'', είναι κατάσταση
ζόρικη που εξαρχής απαιτεί ειδικό εξοπλισμό:
εκτός από παπά, κουμπάρο και κουφέτα, εκτός
από κατσαρόλες και σερβίτσια, πρέπει να έχεις και
υπομονή (απεριόριστη) και κατανόηση (κυρίως
για τα ακατανόητα) και φρόνηση (σε στιγμές
παραφροσύνης) και τόσα άλλα που δεν χρειάζεται
να τα αναφέρω, αφού ωραιότατα τα έχουν
ταξινομήσει όλα αυτά τα βιβλία - εγχειρίδια του
τύπου '' πως να σώσετε τον γάμο σας''.
Στο ''Δείπνο με Φίλους'' μην περιμένετε να
σας σερβίρουμε συμβουλές. Το κοίταγμα στην
κλειδαρότρυπα της ζωής των τεσσάρων ηρώων
δεν διδάσκει και δεν καθοδηγεί. Ίσως όμως,
γυρίζει τον καθρέφτη στη δική μας ζωή και πίσω
από τις ατάκες τους, η Μπεθ, η Κάρεν, ο Τομ και
ο Μάρτιν μας σιγοψιθυρίζουν τις ερωτήσεις: Γιατί
παντρεύτηκες; Γιατί χώρισες; Γιατί δεν χώρισες;
Υπάρχει δεύτερη ευκαιρία; Μήπως υπάρχει και
τρίτη; Την ευτυχία, που όλοι κυνηγάμε, μας την
προσφέρουν ή τη δημιουργούμε μόνοι μας; Πού
πήγε η αγάπη μας; Την είδε κανείς; Παρακαλώ
ειδοποιήσατε στο κινητό μου 69...Προσφέρεται
ως αμοιβή ένα δείπνο...
Αυτά τα ερωτήματα με βασανίζουν ακόμα
δεκατρία χρόνια μετά το πρώτο ανέβασμα, το
οποίο μας χάρισε μια τεράστια επιτυχία στο
θέατρο Λαμπέτη...
Αν εσείς έχετε τις απαντήσεις, συζητείστε τις
αργότερα σ' ένα δικό σας '' δείπνο με φίλους''
με αρνάκι στη σχάρα και '' Λιμόνε Μάντορλε
Πολέντα''. Αυτές είναι και οι μοναδικές συνταγές
που θα σας δώσουμε απόψε...
Εμείς το προτείνουμε ανεπιφύλακτα γιατί το
είδαμε και μας άρεσε πάρα πολύ.
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Δράμα, 8 Οκτωβρίου 2013 - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«2ο Τουρνουά Ποδοσφαίρου Αστυνομικών ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΥΡΙΔΗΣ»
Στα πλαίσια των αθλητικών της εκδηλώσεων η Τ.Δ.
Δράμας (I.P.A.) της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών
πραγματοποίησε για δεύτερη συνεχή χρονιά με
απόλυτη επιτυχία, το απόγευμα του Σαββάτου 5
Οκτωβρίου 2013 ΄΄Τουρνουά Ποδοσφαίρου 7Χ7
Αστυνομικών΄΄, στις αθλητικές εγκαταστάσεις του
Παναδραμαϊκού στο Μυλοπόταμο Δράμας, με τη
συμμετοχή δώδεκα (12) ομάδων από όλες τις Υπηρεσίες της Α.Δ. Δράμας, καθώς και τους Απόστρατους
Αστυνομικούς του Νομού, προς Τιμήν του αξέχαστου και αγαπητού συναδέλφου μας «ΒΑΣΙΛΗ ΛΥΡΙΔΗ». Για
την ιστορία τις τρεις πρώτες θέσεις του τουρνουά κατέλαβαν οι ομάδες: 1) Α.Τ. Δράμας, 2) Τ.Α. Δράμας και
3) ΤΣΦ Κ.Νευροκοπίου, ενώ στον μεγάλο τελικό που έγινε μεταξύ των ομάδων Α.Τ. Δράμας και Τ.Α Δράμας,
νικήτρια ήταν η ομάδα του Α.Τ Δράμας που επικράτησε με σκορ 3-1.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Βουλευτής Δράμας και Επίτιμος Πρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ.
ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ Δημήτρης, ο Διευθυντής της Αστυνομικής Δ/νσης Δράμας Α/Δ΄ ΚΑΪΠΑΚΗΣ Γεώργιος, ο Α/Υ΄ ΣΕΡΤΗΣ
Αθανάσιος, οι Διοικητές όλων των Υπηρεσιών της Α.Δ. Δράμας, ο Πρόεδρος της Ένωσης Αξ/κών Ανατολικής
Μακεδονίας & Θράκης Α/Α΄ ΔΡΑΓΟΥΔΑΚΗΣ Αναστάσιος, ο Πρόεδρος του Σωματείου Αστυνομικών Υπαλλήλων
Ν.Δράμας κ. ΠΙΤΣΙΚΟΓΛΟΥ Απόστολος, ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Συνοριακής
Φύλαξης Ν.Δράμας κ. ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ Ισαάκ, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Αποστράτων Αστυνομικών Ν.Δράμας
κ. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ Βασίλης, ο Επίτιμος Πρόεδρος του Συνδέσμου Αποστράτων κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος,
καθώς επίσης ο γιος του Βασίλη ΛΥΡΙΔΗ, ο οποίος αγωνίστηκε με την ομάδα της ΟΠΚΕ και στον οποίο δόθηκε
αναμνηστική πλακέτα από τον Πρόεδρο της Τ.Δ. Δράμας (I.P.A.) κ. ΣΚΑΡΛΙΟ Μηνά.
Το Δ.Σ. της Τοπικής Διοίκησης Δράμας (I.P.A.) ευχαριστεί θερμά όλους τους συναδέλφους που αγωνίστηκαν
στο τουρνουά αποδεικνύοντας για μια ακόμη φορά το πνεύμα συναδελφικής αλληλεγγύης, καθώς και
όσους συναδέλφους και φίλους μας τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση. Επίσης, ευχαριστούμε
τους ανθρώπους του Πανδραμαϊκου για τη διάθεση του χώρου και την άριστη φιλοξενεία στο πιο σύγχρονο
προπονητικό κέντρο του Νομού, καθώς και το Εθνικό Τμήμα της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών για την
ουσιαστική συμβολή του στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης.
SERVO PER AMIKECO - (Υπηρετώ δια της Φιλίας) - Για το Δ.Σ.
Δράμα , 31 Αυγούστου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«Επίσκεψη του Αρχιμανδρίτη Πατέρα Νεκτάριου Κιούλου στην Α.Δ. Δράμας και την Τ.Δ. Δράμας (I.P.A.)»
Την Τετάρτη 28 και Πέμπτη 29 Αυγούστου 2013, ο προϊστάμενος
της Θρησκευτικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας
Αρχιμανδρίτης Πατέρας Νεκτάριος Κιούλος, πραγματοποίησε
διήμερη ποιμαντική επίσκεψη σε Υπηρεσίες της Αστυνομικής
Διεύθυνσης Δράμας. Το πρωϊ της Τετάρτης λειτούργησε στην
Ιερά Μονή Παναγίας της Εικοσιφοίνισσας που βρίσκεται στο
όρος Παγγαίο και στη συνέχεια περί ώρα 12:30΄ πραγματοποίησε
«Αγιασμό» στη Λέσχη της Δ/νσης, Υπερ Υγείας των Αστυνομικών
της Αστυνομικής Δ/νσης Δράμας, κατά τον οποίο συμμετείχαν ο Αστυνομικός Δ/ντής Δράμας, οι Διοικητές
Αξιωματικοί του Νομού, οι Πρόεδροι των συνδικαλιστικών σωματείων του Νομού, ο Πρόεδρος της Διεθνούς
Ένωσης Αστυνομικών/Τ.Δ. Δράμας και το προσωπικό των Υπηρεσιών έδρας της Α.Δ. Δράμας.
Την επομένη συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο της Τ.Δ. Δράμας (I.P.A.) κ. ΣΚΑΡΛΙΟ Μηνά, μετέβη πρωϊνές ώρες
στο Αστυνομικό Τμήμα της Προσοτσάνης, στη συνέχεια επισκέφθηκε τις Αστυνομικές Υπηρεσίες του Ακριτικού
Κ.Νευροκοπίου, ήτοι το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης, το Αστυνομικό Τμήμα Κ.Νευροκοπίου και τον Έλεγχο
Διαβατηρίων Εξοχής, όπου έτυχε θερμής υποδοχής από τους Διοικητές και το προσωπικό των Υπηρεσιών
αυτών, ενώ είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει μαζί τους. Το απόγευμα της ιδίας ημέρας επισκέφθηκε το
Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Παρανεστίου και τη νεοσύστατη Υπηρεσία Φύλαξης Εγκαταστάσεων Κράτησης
Αλλοδαπών (Υ.Φ.Ε.Κ.Α), όπου πραγματοποίησε Αγιασμό.
Επίσης, κατά τη διάρκεια της επισκέψεώς του είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί το Μουσείο Εκκλησιαστικής
Τέχνης της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας, διάφορα Μοναστήρια της περιοχής, τα Οχυρά Λίσσε όπου έτυχε
ξενάγησης από τον εκεί Διοικητή του 518 Τ.Π., καθώς επίσης και τις παιδικές κατασκηνώσεις της Ιεράς
Μητρόπολης Δράμας στην Εξοχή Δράμας.
SERVO PER AMIKECO Για το Δ.Σ. Ο Πρόεδρος - ΣΚΑΡΛΙΟΣ Μηνάς

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Δράμα 10 Ιουλίου 2013
«Εκδήλωση για παιδιά στον Ιππικό Σύλλογο Δοξάτου»
Η Τοπική Διοίκηση Δράμας (I.P.A.) στα πλαίσια των κοινωνικών της εκδηλώσεων,
πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία την Κυριακή 9 Ιουνίου 2013 και από ώρες 10:00΄
έως 15:00΄ στον Ιππικό Σύλλογο Δοξάτου, μια ξεχωριστή εκδήλωση για τα παιδιά των
μελών και φίλων της ένωσής μας, καθώς συμμετείχαν συνολικά πάνω από τετρακόσια
(400) άτομα (γονείς και παιδιά). Τα παιδιά είχαν τη χαρά να γνωρίσουν από κοντά
διάφορα είδη αλόγων, όπως Πόνυ, Αγωνιστικά κλπ, να κάνουν ιππασία, αλλά και να
φωτογραφηθούν με αυτά, ενώ από τον υπεύθυνο του Ιππικού Συλλόγου και μέλος
του Δ.Σ. της Τ.Δ. Δράμας κ. ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γεώργιο έγινε ενημέρωση - παρουσίαση
για τη ζωή και τις συνήθειες του αλόγου και ακολούθησε σχετική επίδειξη με άλογα.
Επίσης, για τους μικρούς μας φίλους υπήρχαν και πολλές άλλες ευχάριστες εκπλήξεις,
όπως γνωριμία με το άθλημα της τοξοβολίας, τσουβαλοδρομίες, διελκυστίνδα,
διάφορες άλλες αθλοπαιδιές, βόλτα με παραδοσιακό κάρο, επίδειξη ΤΑΕ KWO DO, ακόμα και ζωγραφική και
χειροτεχνία στη φύση με τη βοήθεια των μελών του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού και του Κέντρου Ημέρας
Δράμας ΄΄ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ΄΄. Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες προσφέρονταν Δωρεάν, ενώ υποστηρίζονταν από
επαγγελματίες του είδους, γυμναστές, κλπ με τη βοήθεια των εθελοντών της ένωσής μας.
Ο Πρόεδρος της Τ.Δ. Δράμας (I.P.A.) κ.
ΣΚΑΡΛΙΟΣ Μηνάς, ευχαρίστησε θερμά εκ
μέρους του Δ.Σ., όλους τους αστυνομικούς
και τους φίλους της ένωσης, οι οποίοι με
τις οικογένειές τους συμμετείχαν στην
εκδήλωση και ιδιαίτερα τον Δήμαρχο
Δοξάτου κ. ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ Aναστάσιο, τον
Αντιδήμαρχο Δοξάτου και συνάδελφο κ.
ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗ Αθανάσιο, τα μέλη του Δ.Σ. του Ιππικού Συλλόγου Δοξάτου για την φιλοξενία και τη διάθεση του
χώρου, τα μέλη του Συλλόγου Γονέων και Παιδιών πασχόντων από κακοήθη νοσήματα ΄΄ΛΑΜΨΗ΄΄ παράρτημα
του οποίου λειτούργησε πρόσφατα και στην πόλη μας, το Κέντρο Ημέρας Δράμας ΄΄ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ΄΄ της Ε.Ψ.Υ.Κ.Α.
για τις χειροποίητες καρφίτσες αλογάκια που έκαναν τα μέλη της δομής και μοίρασαν σε όλα τα παιδιά, το Σώμα
Ελληνικού Οδηγισμού Ν. Δράμας για τα πανέμορφα χειροποίητα αλογάκια που κατασκεύαζαν με τη βοήθεια
των μικρών μας φίλων, το Σύλλογο Φίλων Τοξοβολίας Δράμας, τον Κυνηγετικό Σύλλογο Δοξάτου για την
περιήγηση στον κλωβό άγριων πτηνών που συντηρεί, το Σύλλογο ΄΄ΒΟΪΡΑΝΗ΄΄ και ιδιαίτερα την προπονήτρια κα.
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ Γιώτα, πρωταθλήτρια Ελλάδος και μέλος της Εθνικής Ομάδας ΤΑΕ-KWO-DO, τα παιδικά τμήματα των
Πολιτιστικών Συλλόγων Καλαμώνα και Φτελιάς και του 16ου Δημοτικού Σχολείου Δράμας για την παρουσίαση
παραδοσιακών χωρών, καθώς επίσης όλους τους εθελοντές συναδέλφους και μέλη του Ιππικού Συλλόγου η
συμβολή των οποίων ήταν καθοριστική για την επιτυχία της εκδήλωσης. Ο Πρόεδρος της ένωσής μας τόνισε
επίσης ότι, μέσα από τέτοιου είδους εκδηλώσεις αναπτύσσεται η συναδελφική αλληλεγγύη και βελτιώνεται η
εικόνα του Σώματος, καθώς αναδεικνύεται το ανθρώπινο πρόσωπο του σύγχρονου Έλληνα Αστυνομικού.
SERVO PER AMIKECO - (Υπηρετώ δια της Φιλίας)
Για το Δ.Σ. Ο Π ρ ό ε δ ρ ο ς - Μηνάς ΣΚΑΡΛΙΟΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
EΠΙΣΤΟΛΗ - Κέρκυρα 26 Σεπτεμβρίου 2013
ΦΩΤΗΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ
Γενικός Γραμματέας Τοπικής Διοίκησης ΙΡΑ Κέρκυρας
Φίλες και φίλοι
Με την παρούσα επιστολή μου, θα ήθελα να εκφράσω τις θερμότατες ευχαριστίες μου σε όλους όσους στάθηκαν
κοντά μου, κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα που αντιμετώπισα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Ο Πρόεδρος και
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών, από την πρώτη στιγμή και πέρα από
την αναγκαία οικονομική ενίσχυση που μου παρείχαν από το Κοινωνικό Ταμείο, βρισκόταν συνεχώς κοντά μου
καθ΄ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας μου. Τα μέλη της Τοπικής Διοίκησης ΙΡΑ Κέρκυρας καθώς και φίλοι του
Πολιτιστικού Συλλόγου Κουραμάδων Κέρκυρας, εθελοντικά και άμεσα προσέφεραν αίμα που ήταν απαραίτητο για
να πραγματοποιηθεί η επέμβαση στην οποία υποβλήθηκα, ενώ μέλη της ΙΡΑ από όλη την Ελλάδα επικοινώνησαν
μαζί μου δίνοντάς μου δύναμη να ξεπεράσω το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισα. Έχοντας υπηρετήσει τις
αρχές της ΙΡΑ για περισσότερα από 30 χρόνια, αισθάνθηκα περισσότερο από ποτέ την αξία του Servo per Amikeco, το πνεύμα αλληλεγγύης, αμοιβαίας εξυπηρετήσεως και βοηθείας που συνθέτουν τους σκοπούς Ενώσεως,
αποδεικνύοντας ότι η ΙΡΑ, παραμένει διαχρονικά πιστή στις αρχές της. Μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου,
εύχομαι σε όλους υγεία και ευτυχία προσωπική και οικογενειακή.
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Κέρκυρα 7 Νοεμβρίου 2013
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Επίσκεψη Παγκόσμιου Προέδρου ΙΡΑ κ. PiereMartin Moulin στην Κέρκυρα

Την Κέρκυρα επισκέφτηκε στις 23-10-2013 ο
Παγκόσμιος Πρόεδρος της ΙΡΑ κ. Piere-Martin
Moulin. Η επίσκεψη ήταν ιδιωτικού χαρακτήρα
καθώς κατέφθασε στο νησί των Φαιάκων με
το κρουαζιερόπλοιο “Costa Magica” μαζί με
ακόμη δώδεκα Ελβετούς αστυνομικούς, στα
πλαίσια κρουαζιέρας στη Μεσόγειο με αφορμή
τα 20 χρόνια από την πρώτη συνάντησή τους
στην Αστυνομική Ακαδημία της Ελβετίας.
Τον Παγκόσμιο Πρόεδρο υποδέχθηκαν
στο λιμάνι της Κέρκυρα ο Πρόεδρος και τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τ.Δ.
Κέρκυρας. Με μέριμνα της Τοπικής Διοίκησης
εξασφαλίστηκε μικρό λεωφορείο για την
ξενάγηση του Παγκοσμίου Προέδρου και
των φίλων – συναδέλφων του στην Κέρκυρα.
Επισκεφτήκαμε το μοναδικής ομορφιάς
ανάκτορο του Αχιλλείου, θαυμάσαμε την
πανέμορφη θέα από το Κανόνι προς
το μαγικό Ποντικονήσι και περπατήσαμε στα
γραφικά καντούνια της παλιάς πόλης της
Κέρκυρας, όπου γευτήκαμε σε παραδοσιακό
κατάστημα «Κουμ-κουάτ», το διάσημο ποτό
και γλυκό της Κέρκυρας.
Στον Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνα,
προσκυνήσαμε το σκήνωμα του προστάτη και
πολιούχου του νησιού, ενώ ο εφημέριος του
ναού ενημέρωσε τους Ελβετούς συναδέλφους
για την ιστορία και τη σπουδαιότητα του Αγίου
για του Κερκυραίους. Η μέρα ολοκληρώθηκε
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με γεύμα σε παραδοσιακή ψαροταβέρνα του
νησιού, όπου ο Παγκόσμιος Πρόεδρος και οι
φίλοι του γεύτηκαν μοναδικούς θαλασσινούς
μεζέδες, ήπια ντόπιο κρασί, ούζο, λεμοντσέλο
και τσίπουρο. Η Τοπική Διοίκηση Κέρκυρας,
σε ανάμνηση της επίσκεψης του Παγκόσμιου
Προέδρου, του προσέφερε αναμνηστική
γκραβούρα με το γραφικό Ποντικονήσι,
καθώς και ενθύμια από την Κέρκυρα σε
όλους τους Ελβετούς συναδέλφους. Ο
Παγκόσμιος Πρόεδρος μας πρόσφερε λάβαρα
και αναμνηστικά του PEB, τα οποίο πλέον
κοσμούν τα γραφεία μας. Αργά το απόγευμα
συνοδεύσαμε τους Ελβετούς συναδέλφους στο
κρουαζιερόπλοιο και ανανεώσαμε το ραντεβού
μας για το επόμενο καλοκαίρι, προσκαλώντας
τόσο τον Παγκόσμιο Πρόεδρο όσο και τους
συναδέλφους του να επισκεφτούν την Κέρκυρα
με τις οικογένειές τους για τις θερινές τους
διακοπές.

Την 3-11-2013 λάβαμε επιστολή από τον
Παγκόσμιο Πρόεδρο ο οποίος μας ευχαρίστησε
για την φιλοξενία που του προφέραμε και μας
προσκάλεσε να επισκεφτούμε τη περιοχή Valais της Ελβετίας, όπου κατάγεται και κατοικεί.
Ήταν μια επίσκεψη που θα παραμείνει
χαραγμένη στην μνήμη όλων μας για την
πολύ καλό κλίμα και διάθεση που επικράτησε
καθ’ όλη τη διάρκειά της, την απλότητα και
φιλικότητα του Παγκοσμίου Προέδρου και
όλων των Ελβετών συναδέλφων, στα πλαίσια
της ιδέας του «Servo per Amikeco» που
υπηρετούμε όλοι πιστά.
Για το Δ.Σ. SERVO PER AMIKECO
Ο Πρόεδρος – ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος
Ο Γεν. Γραμματέας - ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ Φώτιος

Δραστηριότητες της Αθλητικής Ένωσης Βόρειας Ελλάδος
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
Θεσ/νίκη 20 Αυγούστου 2013 T.K. 570 21 Ασπροβάλτα Θεσ/νίκης
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
τους Βετεράνους της και ευελπιστεί στο μέλλον
να υπάρξουν κατ άλλες παρόμοιες εκδηλώσεις.
2. - Με επιτυχία διεξήχθη στη Θεσ/νίκη
από 28 έως 30-05-2013 η ημιτελική και
τελική φάση του 13ου Πρωταθλήματος
Ποδοσφαίρου Αστυνομικών Διευθύνσεων
Χώρας που διοργάνωσε η Α.Ε.Α/Π.Β.Ε. στο
οποίο συμμετείχαν από την αρχή της χρονιάς
15 Διευθύνσεις. Νικήτρια πρωταθλήματος
αναδείχθηκε η ομάδα του Παραρτήματος
Β.Ε. επικρατώντας στον τελικό που έγινε στο
1. - Με επιτυχία διεξήχθη την 08 Απριλίου
Γήπεδο <Κλεάνθης Βικελϊδης>, της Διεύθυνσης
2103 στο Δημοτικό γήπεδο Βρασνών φιλικός
Κρατικού Αερολιμένα Θεσ/νίκης με σκορ 1-0
ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ της ομάδας της
και σκόρερ τον ΓΚΕΤΣΙΟ Δημήτριο.
Αθλητικής 'Ενωσης Αστυνομικών παράρτημα
- Οι συνθέσεις (. Α.Ε.Α/Π.Β.Ε. (Προπονητής
βορείου Ελλάδος και των βετεράνων της Π.A.E.
ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΗΛ.) ΓΟΥΠΑΣ-ΖΙΚΟΣ (46’
ΠΑΟΚ. Νικήτρια αναδείχθηκε η ομάδα των
ΔΑΛΑΚΩΝΗΣ)
-ΨΗΤΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΟΥΤΡΑΣβετεράνων της Π.Α.E. ΠΑΟΚ με σκόρ 3-2.
ΚΟΥΣΗΣ-ΓΚΕΤΣΙΟΣ-ΣΕΡΕΤΗΣ- (80 ΠΑΥΛΙΔΗΣ)-Διαιτητές του αγώνα ήταν οι: ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΠΑΠΑΙΓΝΑΤΙΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΚΟΚΤΣΙΔΗΣ
Νικόλαος, ΣΙΣΚΟΣ Θεόδωρος, ΚΑΡΑΚΕΛΕΣ
(46’ΛΑΛΟΣ)-ΔΟΥΜΑΣ (75’ ΤΕΛΙΑΔΗΣ) Δ.Α.Κ.Α.Θ.
Ιορδάνης. Τα γκόλ για την ομάδα του ΠΑΟΚ
(Προπονητής
ΤΟΥΡΣΟΥΓΚΑΣ)
ΠΗΛΙΔΗΣΠέτυχαν
οι:
ΜΗΤΟΓΛΟΥ,
ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ,
ΓΑΛΑΝΗΣ-¬ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ (60’ ΑΛΕΞΗΣ) ΠΑΥΛΙΔΗΣΜΑΛΙΟΥΦΑΣ, ενώ για την Αθλητική 'Ενωση
ΜΠΕΣΔΕΜΙΩΤΗΣ-ΤΖΙΚΟΣ-ΒΟΥΛΤΣΙΔΗΣ
(70’
σκόραρε ο ΚΟΚΤΣΙΔΗΣ Στ. (2)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Χ.)-ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΗΣ
(70’
-Οι συνθέσεις Α.Ε.Α/Π.Β.Ε..: (Προπονητές:
ΓΙΑΝΟΥΛΙΔΗΣ)
ΓΙΟΥΒΡΗΣ-ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ¬ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ.)
ΝΤΟΥΖΕΝΗΣ,
ΚΟΥΤΡΑΣ,
ΤΟΥΛΚΕΡΙΔΗΣ.
ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ (46' ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ) ΑΠΟΣΕΡΚΟΓΛΟΥ
(46' ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ), ΚΟΚΤΣΙΔΗΣ, ΖΕΥΓΟΛΑΤΑΚΟΣ
( 46' ΦΟΥΡΟΥΤΖΟΓΛΟΥ), ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,
ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΗΣ,
ΨΗΤΟΠΟΥΛΟΣ,
ΓΚΙΩΝΗΣ,
ΠΑΠΑΙΓΝΑΤΙΟΥ. ΠΑΟΚ (Προπονητής: ΠΕΛΛΙΟΣ
Φ)
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ,
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥΔΗΣ,
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ, ΚΑΛΙΦΟΥΠΗΣ, ΜΗΤΟΓΛΟΥ,
ΤΕΡΖΑΝΙΔΗΣ,
ΛΑΓΩΝΙΔΗΣ,
ΖΑΒΑΝΤΙΑΣ,
ΜΑΛΙΟΥΦΑΣ, ΡΟΥΣΟΜΑΝΗΣ, ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ
ενώ έπαιξαν ως αλλαγή και οι: ΓΙΟΚΑΣ,
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ,
ΚΟΥΚΙΔΗΣ,
ΜΠΟΛΚΑΣ,
ΣΤΥΨΙΑΝΟΣ, ΚΑΠΟΣΟΥΖΗΣ, ΚΙΟΥΡΣΤΕΠΙΔΗΣ και
ΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ.
- Το Φιλικό παρακολούθησε πλήθος κόσμου που
με την παρουσία του τίμησε την προσπάθεια
τους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων και
ιδιαίτερα τους βετεράνους του ΠΑΟΚ. -Η
Αθλητική ένωση Αστυνομικών θα ήθελε να
ευχαριστήσει ιδιαίτερα την Π.A.E. ΠΑΟΚ και
(συνέχεια στην επόμενη)
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(συνέχεια από προηγούμενη)

- Στον τελικό παρέστησαν εκπρόσωποι
πολιτικών Αστυνομικών στρατιωτικών αρχών
εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης του
Νομού, συνάδελφοι και πλήθος κόσμου. Στο
ημίχρονο του τελικού βραβεύτηκαν βετεράνοι
ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ-Συνάδελφοι αθλητές
Αστυνομικοί και παιάνισε η μπάντα της
Αστυνομίας.
Την απονομή στην πρωταθλήτρια ομάδα του
Α.Ε.Α/Π.Β.Ε• έκανε ο κ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Υποστράτηγος
ΤΡΥΦΩΝ ΚΟΥΚΙΟΣ, στον οποίο απονεμήθηκε
από το παράρτημά μας τιμητική πλακέτα για
την πολυετή και πολύτιμη προσφορά του στον
Αστυνομικό Αθλητισμό.

3.Με
επιτυχία
διεξήχθησαν
στην
Αλεξανδρούπολη από 31-05 έως 03-06-2013 το
10ο τουρνουά Καλαθοσφαίρισης Αστυνομικών
Διευθύνσεων Χώρας που διοργάνωσε η
Α.Ε.Α/Π.Β.Ε. στο οποίο συμμετείχαν από την
αρχή της χρονιάς 8 Διευθύνσεις. Νικήτρια του
τουρνουά αναδείχθηκε η ομάδα της Δ.Α.Ε.Ο.
επικρατώντας στον τελικό που έγινε στο Δ.Α.K.
Αλεξανδρούπολης , της A.Δ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ με
σκορ 84-64 .
- Διαιτητές του τελικού ήταν οι: ΠΟλΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ
Χ., ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Π. και ΜΙΧΕΛΗΣ και
γραμματεία οι ΚΟΥΛΙΑΣ Γ.-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Β. ,
ΟΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Π. και ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ. -Οι συνθέσεις
ΔΑΕΘ..: (Προπονητές : ΝΤΟΥΡΟΣ- ΔΟΥΒΑΛΗΣ)
ΛΟΥΛΟΥΔΙΑΔΗΣ-ΣΤΕΡΓΙΟΥ-ΚΟΥΡΟΥΜΑΝΗΣΤΟΥ ΒΕ Ν Τ Ζ Ι Δ ΗΣ - Δ ΕΛΟ Γ ΛΟΥ- Γ ΑΛΑΝΙ Δ ΗΣ Μ Ι Χ Α Λ Ο Π Ο ΥΛ Ο Σ - N T Ο Υ Ρ Ο Σ - Τ Σ Ι Ω Μ Ο Σ ΜΟΑΒΙΝΗΣ και ΑΣΑΡΒΕΛΗΣ. A.Δ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ :
(Προπονητής ΤΟΥΡΝΑΚHΣ)
ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
–ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ-ΚΑΤΣΙΑΒΡΙΑΣ-ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΔΟΚΟΣΜΑΝΤΑΡΛΗΣ-ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗΣ-¬ΖΟΔΟΥΡΗΣΔΙΡΒΑΣ.
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4.Από
26-06-2013
έως
01-072013
αντιπροσωπευτικές
ομάδες
Ποδοσφαίρου-Καλαθοσφαίρισης
της
Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Βορείου
Ελλάδος
πραγματοποίησαν
Διεθνείς
φιλικές αναμετρήσεις ποδοσφαίρου και
καλαθοσφαίρισης με αντίστοιχες ομάδες
Αστυνομίας της Αστυνομικής Διεύθυνσης
ΜΟΡΦΟΥ και Αστυνομικής Διεύθυνσης
ΛΑΡΝΑΚΑΣ στα πλαίσια εθιμοτυπικής επίσκεψης
στις ανωτέρω πόλεις της γείτονας χώρας με
σκοπό τη σύσφιξη σχέσεων των Αστυνομικών
των δύο χορών. -Οι συνθέσεις των ομάδων
της Α.Ε.Α/Π.Β.Ε: Ποδόσφαιρο: (Προπονητής
ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ) ΣΩΤΗΡΙΟΥ-ΓΚΙΩΝΗΣ-ΤΑΣΟΥΛΑΣΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ—ΠΑΠAΔΟΠΟΥΛΟΣ
Χρ.
-ΚΟΥΡΑΣ- ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ-ΚΟΝΣΟΛΙΔΗΣ-ΑΓΓΟΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΣΥΡΑΝΙΔΗΣ-ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ
Καλαθοσφαίρισης:
(Προπονητής
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ) ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ – ΡΟΤΣΑΣ
– ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ – ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ - ΣΩΤΗΡΙΟΥ και
ΤΑΣΟΥΛΑΣ.
Στις αναμετρήσεις παρέστησαν πολιτειακοί και
Αστυνομικοί εκπρόσωποι της γείτονος χώρας.
Η ανωτέρω επίσκεψη συνέβαλε τα μέγιστα
στην σύσφιξη των σχέσεων των Αστυνομικών
των δύο χωρών καθώς και στην ανάπτυξη και
μετάδοση του Αστυνομικού Αθλητισμού. -Από
του πρόεδρο του παραρτήματος κατατέθηκαν
στεφάνια στον τύμβο της Μακεδονίτισσας¬φυλακισμένα μνήματα και στους τάφους των
ΙΣΑΑΚ και ΣΟΛΩΜΟΥ.
5.- Κλείνοντας την Αθλητική χρονιά το
παράρτημα με Αθλητές από όλες τις
αντιπροσωπευτικές ομάδες πραγματoποίησε
επίσκεψη στο ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ και προσκύνησε
σε πλήθος μονών, διαμένοντας στο κελί του
προστάτη της ΕΛ.ΑΣ. Αγίου Αρτεμίου.
O Πρόεδρος - ΓΙΑΝΤΣΙΟΣ Χρήστος
Ο
Γεν. Γραμματέας - ΔΕΛΙΤΖΑΚΗΣ Γεώργιος

ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΝ ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ KAΡΔΙΤΣΑΣ

Η Τ.Δ. IPA Καρδίτσας εξασφάλισε για τα μέλη της ΙΡΑ την παρακάτω προσφορά για όλο το 2013
εκτός της περιόδου του Πάσχα. Ο πανέμορφος ξενώνας "Αρχοντικόν Ζήγρα" στον Ελληνόπυργο
Μουζακίου Καρδίτσας προσφέρει έκπτωση στα μέλη της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών. Ο
Ελληνόπυργος ή Γράλιστα είναι ένα πανέμορφο χωριό σε κοντινή απόσταση από την Καρδίτσα, το
Μουζάκι και τη Λίμνη Πλαστήρα που σας περιμένει να το ανακαλύψετε.
ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Δίκλινο δωμάτιο με παραδοσιακό πρωινό 50 € από 70 €.
Υπεύθυνος: Γιώργος Γέρμανος - τηλ. 24410 33000
e-mail: info@xenonas-archontikon.gr - www.xenonas-archontikon.gr
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. IPA ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ I.P.A. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Από τον συνάδελφο ΓΙΑΧΟ Σταύρο, λάβαμε την παρακάτω επιστολή την οποία δημοσιεύουμε ως
έχει και χωρίς κανένα σχόλιο. Του ευχόμαστε να είναι πάντα καλά, τόσο αυτός όσο και η οικογένειά
του.

Την 9-9-2013 ο Πρόεδρος
της
IPA
Θεσσαλονίκης
κ.
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
Ηλίας
και
ο
Πρόεδρος
της
Ένωσης Αστυνομικών ε.α.
Νομού Θεσσαλονίκης κ.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
Γεώργιος
επισκέφτηκαν την Δ/νση
Αστυνομικών Επιχειρήσεων
Θεσσαλονίκης, όπου είχαν
πολύωρη συνάντηση με τον
Δ/ντή της Υπηρεσίας Ταξίαρχο
κ. ΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟ Κων/νο
και άλλους Αξιωματικούς
και
συναδέλφους.
Στην
συνάντηση με τον Δ/ντή της
Δ.Α.Ε.Θ., συμμετείχαν και τα
στελέχη της Συνδικαλιστικής
Κίνησης
ΣΕΑΘ
κ.κ.
ΔΑΓΚΛΗΣ Δημήτριος και
ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ Ιωάννης.
Από τον Δ/ντή της Υπηρεσίας,
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Ταξίαρχο κ. ΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟ
Κων/νο, έγινε ενημέρωση
για όλα τα θέματα σχετικά
με την Υπηρεσία αυτή
και τόσο ο Πρόεδρος
της
IPA
Θεσσαλονίκης,
όσο και ο Πρόεδρος της
Ένωσης Αστυνομικών ε.α.
Θεσσαλονίκης, εξέφρασαν
την πλήρη συμπαράσταση
στο προσωπικό της Υπηρεσίας
αυτής.
Επιπλέον, από τον Δ/ντή
της Δ.Α.Ε.Θ. Ταξίαρχο κ.
ΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟ
Κων/νο,
μας έγινε γνωστό ότι στο
εστιατόριο της Υπηρεσίας
αυτής,
γίνονται
δεκτά
και παιδιά συναδέλφων
που
προέρχονται
από
άλλους νομούς της χώρας
και
σπουδάζουν
στην

Θεσσαλονίκη. Το κόστος
σίτισης των παιδιών είναι
4 € ημερησίως (μεσημέριβράδυ), ενώ επίσης όλα
τα παιδιά αυτά θα έχουν
πρόσβαση και στο κυλικείο
της Υπηρεσίας, αλλά και στο
πρατήριο αυτής. Η Δ/νση
Αστυνομικών Επιχειρήσεων
Θεσσαλονίκης έχει έδρα
στην οδό Κατσιμίδη 8, πολύ
κοντά στα Πανεπιστήμια
Θεσσαλονίκης.
Όσοι συνάδελφοι από άλλους
νομούς ενδιαφέρονται για
περισσότερες πληροφορίες
μπορούν να επικοινωνούν με
τον αρμόδιο συνάδελφο της
Δ.Α.Ε.Θ. κ. ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ
Ιωάννη
στα
τηλέφωνα
2310-886814 και στο κινητό
6977880027.
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ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ E.E. KAI E.A. ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α.Φ.Μ. 999305489 Α΄ ΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ 1 Τ.Κ. 54627 ΤΗΛ.2310-553538 FAX.2310-553430

Νέα προσφορά για το 2013-2014
Α΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ
1)
2)
3)

3 ευρώ μηνιαίο πάγιο !!!

ΔΩΡΕΑΝ 25 ώρες μηνιαίως προς όλη την WIND.
ΔΩΡΕΑΝ 25 ώρες μηνιαίως προς όλα τα σταθερά
ΔΩΡΕΑΝ 130 SMS κάθε μήνα, προς όλα τα δίκτυα.

Τελική τιμή 5,64 €, (με ΦΠΑ, τέλη κινητής και 1,50 € συνδρομή στον Συνεταιρισμό ).

Β΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ

12 ευρώ μηνιαίο πάγιο !!!

Γ΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ

20 ευρώ μηνιαίο πάγιο !!!

1)
2)
3)
4)
5)

ΔΩΡΕΑΝ 25 ώρες μηνιαίως προς όλη την WIND
ΔΩΡΕΑΝ 25 ώρες μηνιαίως προς όλα τα σταθερά.
Αποστέλλοντας κενό μήνυμα
στο 1212 ενημερώνεστε για
ΔΩΡΕΑΝ 150 λεπτά μηνιαίως προς COSMOTE – VODAFONE
το
υπόλοιπο του χρόνου σας.
ΔΩΡΕΑΝ 130 SMS κάθε μήνα προς όλα τα δίκτυα.
ΔΩΡΕΑΝ 100 ΜΒ internet (μετά από αίτηση του συνδρομητή)
Τελική τιμή 18,03 €, (με ΦΠΑ, τέλη κινητής και 1,50 € συνδρoμή στον Συνεταιρισμό).
1)
2)
3)
4)
5)

ΔΩΡΕΑΝ 25 ώρες μηνιαίως προς όλη την WIND
ΔΩΡΕΑΝ 25 ώρες μηνιαίως προς όλα τα σταθερά.
Αποστέλλοντας κενό μήνυμα
ΔΩΡΕΑΝ 5 ώρες μηνιαίως προς COSMOTE – VODAFONE
στο 1212 ενημερώνεστε για
ΔΩΡΕΑΝ 130 SMS κάθε μήνα προς όλα τα δίκτυα.
το υπόλοιπο του χρόνου σας.
ΔΩΡΕΑΝ 300 ΜΒ internet (μετά από αίτηση του συνδρομητή)
Τελική τιμή 29,05 €, (με ΦΠΑ, τέλη κινητής και 1,50 € συνδρομή στον Συνεταιρισμό).

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

1) Επιδοτήσεις από 25 % έως 34 % εφόσον παραμείνουν και την επόμενη χρονιά ως ακολούθως:
α) 100 ευρώ σε σύνδεση που θα έχει ετήσια κίνηση από 401 ευρώ και άνω (έκπτωση έως 25%)
β) 200 ευρώ σε σύνδεση που θα έχει ετήσια κίνηση από 701 ευρώ και άνω (έκπτωση έως 29%)
γ) 300 ευρώ σε σύνδεση που θα έχει ετήσια κίνηση από 901 ευρώ και άνω (έκπτωση έως 34%)
Σημείωση: Η ετήσια κίνηση υπολογίζεται από 1 Δεκεμβρίου-30 Νοεμβρίου και εφόσον ο
συνδρομητής δικαιούται επιδότηση αυτή θα συμψηφιστεί στον 14ο λογαριασμό, δηλαδή του
Ιανουαρίου (που εκδίδεται 15 Φεβρουαρίου).
2) 50% φτηνότερα ΙNTERNET ADSM (για όσους αιτηθούν) σε κινητό και laptop.
3) Χρεώσεις κλήσεων ομιλίας προς εθνικά δίκτυα και προς σταθερά 0,31 €/ λεπτό με ΦΠΑ.
4) Ελάχιστη χρέωση προς σταθερά και κινητά 60 δευτερόλεπτα.
5) Όλοι οι συνδρομητές του εταιρικού πακέτου που είναι εκτός Θεσσαλονίκης, επιβαρύνονται για
κάθε αποστολή λογαριασμού με 2 ευρώ έξοδα. Αποστολή λογαριασμών με email ή fax δεν είναι
εφικτή. Η εξόφληση των λογαριασμών, είναι δυνατή και στις Τράπεζες ALPHA-EΘΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗEUROBANK. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τα γραφεία του Συνεταιρισμού,
καθημερινά 08.00-17.00 εκτός Σαββάτου – Κυριακής και αργιών (τηλ.2310553538 και 6975909933)
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