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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.ipamakedonia.gr

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

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.

Γραφιστική Επιμέλεια:
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

Βασ. Γιαννακόπουλος
Πρόεδρος

Γεώργιος Λαμπάδας
Γεν. Γραμματέας

Νικ. Ταχματζίδης
Α’ Αντιπρόεδρος

Δημήτριος Χρυσουλάς
Β’ Αντιπρόεδρος &
Αναπλ. Ταμίας

Ηλίας Βασιλάκης
Ιωάννης Πασχαλιάς Χριστ. Χριστοδουλής Δημ. Βασιλάκης Δημ. Μπουραζάνας
Γ΄Αντιπρόεδρος &
Ταμίας
Υπ. Δημ. Σχέσεων Υπ. Τομέα Πολιτιστ.
Προεδρεύων συνεδρ. Δ.Σ. Αναπλ. Γραμματέας
& Κοινων. Θεμάτων Υπ. περιοδικού - Υπ. ιστοσελ.
& Επικοινωνίας
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εξαιρετική επιτυχία είχε η διοργάνωση από την Τοπική
Διοίκηση I.P.A. Χαλκιδικής, “ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΝ ΕΟΡΤΗΝ” που
πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχειακό συγκρότημα LESSE HOTEL
στη Χανιώτη και η κεντρική εκδήλωση έλαβε χώρα το Σάββατο
17 Σεπτεμβρίου και ώρα 19.00΄στην αίθουσα εκδηλώσεων του
Δημαρχείου στην Χανιώτη Χαλκιδικής. Η Τοπική Διοίκηση I.P.A.
Θεσσαλονίκης και η Τοπική Διοίκηση I.P.A. Ξάνθης, έδωσαν το
παρόν στην εκδήλωση.
Συγχαρητήρια στην I.P.A. Χαλκιδικής, που παρά τις......
τρικλοποδιές, έφερε σε πέρας με άριστα αποτελέσματα την
εκδήλωση.
O Πρόεδρος της I.P.A. Θεσσαλονίκης κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Βασίλειος, προσέφερε στον Πρόεδρο της I.P.A. Χαλκιδικής κ. ΠΑΛΛΗ Δημήτριο σε ανάμνηση της
επίσκεψης μία εικόνα του Αγίου Δημητρίου.
Σπουδαίες συναντήσεις μεταξύ εξαιρετικών φίλων,
πραγματοποιήθηκαν στις 09-10-2016 στην Καβάλα. Από την
Θεσσαλονίκη, συμμετείχαν ο Πρόεδρος της I.P.A. Θεσσαλονίκης
και Γενικός Γραμματέας της ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Ε.Α.
ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος, ο
Πρόεδρος του ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
και Υπεύθυνος Επικοινωνίας I.P.A. Θεσσαλονίκης και Α΄
Αντιπρόεδρος της ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Ε.Α. ΝΟΜΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ και ο Ταμίας της I.P.A.
Θεσσαλονίκης και Γ΄ Αντιπρόεδρος του Εθνικού Τμήματος I.P.A.
κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Χριστόδουλος. Από την Ξάνθη συμμετείχε
ο Πρόεδρος της I.P.A. Ξάνθης κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
Χρήστος.
Οικοδεσπότες ήταν ο Πρόεδρος της I.P.A.
Καβάλας κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Θεμιστοκλής και ο
Πρόεδρος του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ κ.
ΚΙΟΣΕΣ Ηλίας.
Συζητήθηκαν διάφορα θέματα και κυρίως η
συζήτηση επικεντρώθηκε στο χθες το σήμερα και το αύριο της I.P.A. Συμφωνήθηκε να υπάρξουν
κοινές δράσεις και πιο στενή συνεργασία.
Η φιλοξενία ήταν εξαιρετική και ευχαριστούμε θερμά τους φίλους Προέδρους από την Καβάλα και
ιδιαίτερα τον φίλο μας ΙΩΑΝΝΙΔΗ Θεμιστοκλή, ο οποίος πραγματικά, μας προσέφερε μια σπουδαία
φιλοξενία και ελπίζουμε να φανούμε άξιοι να ανταποδώσουμε στο εγγύς μέλλον.
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T

Tα εγκαίνια του Περιπτέρου της Ελληνικής
Αστυνομίας στην ΔΕΘ

o Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 12.15΄ έγιναν τα εγκαίνια του περιπτέρου της Ελληνικής
Αστυνομίας στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ανταποκρινόμενη στην πρόσκληση από
τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγο κ. ΤΣΟΥΒΑΛΑ Κων/νο, παρέστη στην τελετή των εγκαινίων
με σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο. Στο περιθώριο της τελετής ο Πρόεδρος και τα Μέλη του
Δ.Σ. είχαν συνομιλία με τον κ. Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ., την Φυσική ηγεσία του νομού Θεσσαλονίκης και
Πολιτικούς παράγοντες.
Στην ομιλία του ο κ. Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. ευχαρίστησε για την ανταπόκριση στην πρόσκληση και
παρουσία της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών Θεσσαλονίκης.
Τον κ. Αρχηγό υποδέχτηκαν κατά την άφιξή του στο περίπτερο της Αστυνομίας, ο Επιθεωρητής
ΕΛ.ΑΣ. Βόρειας Ελλάδος Αντιστράτηγος κ. ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ Μιχαήλ και ο Γενικός Αστυνομικός
Δ/ντής Θεσσαλονίκης Υποστράτηγος κ. ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗΣ Νικόλαος.
Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
κ. ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗ Παναγιώτη και τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ.
ΤΟΣΚΑ Νικολάου. Παρόν στα εγκαίνια του περιπτέρου και ο φίλος Πρόεδρος της I.P.A. Κεφαλληνίας
κ. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος.
Επίσης στα εγκαίνια παρέστησαν σύσσωμα τα Δ.Σ. της Ένωσης Αστυνομικών εν Αποστρατεία
Θεσσαλονίκης με επικεφαλής τον Πρόεδρο κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ Γεώργιο, του Συνδέσμου Αποστράτων
Ελληνικής Αστυνομίας Θεσσαλονίκης με επικεφαλής τον Πρόεδρο κ. ΣΑΚΟΝΙΔΗ Γεώργιο, των
Ειδικών Φρουρών με επικεφαλής τον Πρόεδρο κ. ΠΟΥΡΣΑΪΤΙΔΗ Λάζαρο, των Πολιτικών Υπαλλήλων
Βόρειας Ελλάδος, των Συνοριακών Φυλάκων και άλλων Ενώσεων.
Στους επισήμους διακρίναμε τον Επίτιμο Επιτελάρχη ΕΛ.ΑΣ. Στρατηγό ε.α. κ. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ Ευστράτιο,
τον Στρατηγό ε.α. κ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ Στέργιο και πολλούς άλλους Αξιωματικούς εν Αποστρατεία και
εν ενεργεία.
Θερμά συγχαρητήρια στο Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων της ΓΑΔΘ για την άψογη οργάνωση.

Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ. ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ Κων/νος με τους κ.κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ
Βασίλειο - ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗ Χριστόδουλο - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ Γεώργιο και ΠΑΣΧΑΛΕΡΗ Παναγιώτη
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(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)

(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα)

Αριστερά: Ο Ταξίαρχος ΑΝΕΣΤΙΔΗΣ Κων/νος με τους ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗ - ΠΑΣΧΑΛΕΡΗ - ΓΑΛΑΝΗ (Στρατηγό
ε.α.) - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ – ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ. Δεξιά: Ο π. Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ.
ΨΩΜΙΑΔΗΣ Παναγιώτης περιστοιχισμένος από τους κ.κ. ΛΑΜΠΑΔΑ Γ. - ΧΡΥΣΟΥΛΑ Δ. - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ Γ. και
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Β.

Αριστερά ο Πρόεδρος της I.P.A. Κεφαλληνίας κ. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος με τους κ.κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ
Β. και ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ Γ. και δεξιά: ο Πρόεδρος της I.P.A. Θεσσαλονίκης κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Β., στο μέσον ο
Υπεύθυνος Πολιτιστικών και Κοινωνικών Θεμάτων της I.P.A. Θεσσαλονίκης κ. ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΑΣ Δ. και δεξιά ο
Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών εν Αποστρατεία Θεσσαλονίκης κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Γ.

Αριστερά: Ο Υπεύθυνος Κοινωνικών και Πολιτιστικών Θεμάτων κ. ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΑΣ Δημήτριος καλωσορίζει
στην παρέα μας τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης κ. ΜΠΟΥΤΑΡΗ Ιωάννη και δεξιά: Ο κ. ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΑΣ Δημήτριος
με τον καθηγητή Ιατροδικαστικής κ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ Νικόλαο.

	
   H Τοπική Διοίκηση I.P.A. Θεσσαλονίκης απέκτησε νέα βελτιωµένη ιστοσελίδα µε τίτλο

WWW.IPAMAKEDONIA.GR
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Επίσκεψη της I.P.A. Θεσσαλονίκης στην I.P.A. Πέλλας

Σ

τις 30-09-2016 ο Πρόεδρος της Τοπικής
Διοίκησης I.P.A. Θεσσαλονίκης κ.
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος, μαζί με
τον Ταμία της IPA Θεσσαλονίκης και Γ΄
Αντιπρόεδρο του Εθνικού Τμήματος I.P.A. κ.
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗ Χριστόδουλο, επισκέφτηκαν
την Τοπική Διοίκηση Πέλλας.
Τους υποδέχτηκε ο Πρόεδρος της I.P.A.
Πέλλας κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Κων/νος, ενώ
είχαν συνάντηση και με τον Αστυνομικό
Διευθυντή Πέλλας κ. ΒΑΚΟΥΦΤΣΗ Ιωάννη.
Μετά από μία πολύωρη συζήτηση επί όλων των θεμάτων και κυρίως αυτά που αφορούν το
παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της I.P.A., αναδείχτηκε πλήρης συμφωνία και ταύτιση απόψεων.
Ο Πρόεδρος της I.P.A. Θεσσαλονίκης, παρέδωσε στον Πρόεδρο της I.P.A. Πέλλας εκτός των άλλων
και 30 λαβαράκια με το λογότυπο της I.P.A. Πέλλας για τις ανάγκες της Τοπικής και ο Πρόεδρος της
I.P.A. Πέλλας ευχαρίστησε θερμά. Αμφότεροι υποσχέθηκαν ότι οι συναντήσεις των δύο Τοπικών
Διοικήσεων θα συνεχισθούν σε πιο τακτικό βαθμό, θα υπάρχει συνεργασία και αλληλοϋποστήριξη
προς όφελος των Μελών και της I.P.A. γενικότερα.

Να σημειωθεί, ότι και αυτή η επίσκεψη της I.P.A. Θεσσαλονίκης, στην I.P.A. Πέλλας, εντάσσεται στο
πρόγραμμα επισκέψεων της I.P.A. Θεσσαλονίκης, στις άλλες Τοπικές Διοικήσεις I.P.A. οι οποίες θα
συνεχισθούν, με απώτερο σκοπό την σύσφιξη των σχέσεων και της φιλίας.

Ο Πρόεδρος της I.P.A. Πιερίας επισκέφτηκε τα γραφεία
της I.P.A. Θεσσαλονίκης

Τ

α γραφεία μας επισκέφτηκε στις 20-09-2016 ο Πρόεδρος της
I.P.A. Πιερίας κ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Φριδερείκος.
Τον εξαιρετικό φίλο Πρόεδρο της I.P.A. Πιερίας, υποδέχτηκαν ο
Ταμίας της I.P.A. Θεσσαλονίκης κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Χριστόδουλος,
ο Υπεύθυνος Επικοινωνίας της I.P.A. Θεσσαλονίκης κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
Ηλίας, ενώ στις συνομιλίες που ακολούθησαν συμμετείχε και ο
Πρόεδρος της I.P.A. Ηρακλείου κ. ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ Μανόλης.
Με τον πρόεδρο της I.P.A. Πιερίας θα υπάρξει σύντομα και
νέα συνάντηση, στο πλαίσιο της ανάπτυξης της φιλίας και της
συνεργασίας με σκοπό το όφελος της I.P.A.
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Μ

Μεγάλη επιτυχία για το Μέλος της I.P.A.
Θεσσαλονίκης ΜΑΣΚΑ Παναγιώτη.

ε επιτυχία στέφθηκε η συμμετοχή της
Εθνικής μας αποστολής στο Παγκόσμιο
Πρωτάθλημα Taekwon-Do ITF που διεξήχθη
από 5 έως 11 Σεπτεμβρίου 2016 στην πόλη Andria της Ιταλίας λαμβάνοντας την 7η θέση στις
40 περίπου χώρες με 5 χρυσά 3 αργυρά και 12
χάλκινα μετάλλια.
Με την ιδιότητα του ομοσπονδιακού
προπονητή αλλά και αγωνιζόμενου αθλητή ο
Υπαρχιφύλακας ΜΑΣΚΑΣ Παναγιώτης μέλος
της I.P.A. (Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών)
Θεσσαλονίκης, συνέβαλλε σε αυτή την επιτυχία
από την αρχή της προετοιμασίας των αθλητών
έως καρέκλα του coach αλλά και με την ίδια

του την συμμετοχή ως αγωνιζόμενος και
συγκεκριμένα έλαβε: 3η θέση χάλκινο μετάλλιο
στα ομαδικά tul,
5η θέση στην μάχη έως 73 κιλά, 6η θέση στην
κατηγορία tul 6 Dan.
Στις φωτογραφίες στιγμιότυπα από τους
αγώνες αλλά και με Ιταλούς συναδέλφους
αστυνομικούς από την τελετή έναρξης των
αγώνων.
Μπορείτε να δείτε βίντεο από την απονομή στο
link http://bit.ly/2dflLJd
Η Τοπική Διοίκηση I.P.A. Θεσσαλονίκης,
συγχαίρει θερμά το Μέλος μας και εύχεται
πάντα επιτυχίες.
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Ο π. Παγκόσμιος Πρόεδρος I.P.A. και νυν Πρόεδρος της
I.P.A. Κύπρου στην Θεσσαλονίκη
O π. Παγκόσμιος Πρόεδρος και Πρόεδρος της I.P.A.
Κύπρου κ. ΟΔΥΣΣΕΩΣ Μιχαλάκης, επισκέφτηκε στις
2-8-2016 την Θεσσαλονίκη. Τον εξαιρετικό φίλο και
υποστηρικτή της I.P.A. Θεσσαλονίκης, υποδέχτηκε
ο Υπεύθυνος Επικοινωνίας της I.P.A. Θεσσαλονίκης
κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας. Στον κ. ΟΔΥΣΣΕΩΣ Μιχαλάκη
ο οποίος συνοδευόταν από μέλη της οικογένειάς
του και φίλους, παρατέθηκε επίσημο δείπνο σε
γνωστή κοσμική ταβέρνα της Θεσσαλονίκης. Με
τον κ. ΟΔΥΣΣΕΩΣ Μιχαλάκη, υπήρξε μια πολύωρη
και επικοδομητική συζήτηση επί όλων των θεμάτων
της I.P.A. και με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση
διαπιστώθηκε πλήρη ταύτιση απόψεων.
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08 Αυγούστου 2016
Κύριο Ηλία Βασιλάκη
π. Πρόεδρο Τοπικής Διοικησης ΙΡΑ Νομού Θεσσαλονίκης
Αγαπητέ Ηλία. Επέστρεψα ήδη στην Κυπρο από την επίσκεψη μου
στην ωραία Θάσο και την όμορφη Θεσσαλονίκη.
Χαίρομαι γιατί είχα την ευκαιρία να σε συναντήσω το βράδυ
της Δευτέρας 02 Αυγούστου όπου μας δόθηκε η δυνατότητα
να συζητήσουμε διάφορα τρέχοντα θέματα που αφορούν την
Διεθνή Ένωση Αστυνομικών και ειδικά θέματα που απασχολούν
τα δυο αδελφά Εθνικά Τμήματα Ελλάδας και Κύπρου. Γνωρίζω τα
προβλήματα του Ελληνικού Τμήματος και εύχομαι να επιλυθούν
σύντομα με γνώμονα τα συμφέροντα των μελών.
Επί Παγκοσμίου επιπέδου έχω πολλές επιφυλάξεις, θα γνωρίζω όμως καλύτερα τα προβλήματα
μετά την συνάντηση που θα έχω με τον Pierre στην Νέα Ζηλανδία.
Γνωρίζεις πόσο αγάπησα και εξακολουθώ να αγαπώ την Διεθνή Ενωση Αστυνομικών, είμαι σίγουρος
ότι σύντομα θα επανεύρει τον καλό της εαυτό γιατί καθοδηγείται από τις σοφές ιδέες του ιδρυτή
Αρθουρ Τρούπ όπως τις οραματίστηκε το 1950 έχοντας υπόψη το έμβλημα SERVO PER AMIKECO.
Προτού όμως σε αποχαιρερήσω θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες τόσο τις δικές μου, της κόρης
μου, του γαμπρού μου, του εγγονού μου Γιώργου που είναι κατενθουσιασμένος μαζί σου, και των
δυο φίλων τους για την φιλοξενία. Σε ευχαριστώ αγαπητέ Ηλία και εύχομαι περισσότερες επιτυχίες
στην ζωή σου αλλά και στην Τοπική Διοικήση ΙΡΑ, Νομού Θεσσαλονίκης. Με αγάπη και εκτίμηση.
Μιχαλάκης Οδυσσέως Πρόεδρος ΙΡΑ - Τμήμα Κύπρου
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Ανακοίνωση από την Διεύθυνση του περιοδικού «Δύναμη»
Αγαπητοί φίλες και φίλοι αναγνώστες.
Η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών (I.P.A.) Τ.Δ. Θεσσαλονίκης, στα πλαίσια στήριξης και
προβολής των δράσεων των Τοπικών Διοικήσεων I.P.A., αποφάσισε στο περιοδικό που
έχετε στα χέρια σας, να διαθέσει τουλάχιστον 20 σελίδες, για να προβληθούν οι δράσεις
μιας σπουδαίας Τοπικής Διοίκησης I.P.A. η οποία είναι η Τοπική Διοίκηση Καρδίτσας. Έτσι
από αυτή την σελίδα και για τις επόμενες 20 θα διαβάσετε σπουδαίες δραστηριότητες της
IPA Καρδίτσας.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ι.P.A. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Η Τοπική Διοίκηση Καρδίτσας του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος ΙΡΑ ιδρύθηκε στις 7 Φεβρουαρίου
1989 με πρώτο Πρόεδρο τον κ. Γεώργιο Τσόγκα, ενώ στη συνέχεια τον διαδέχθηκαν οι κ.κ. Στέφανος
Σκότης, Θωμάς Βαλομάνδρας και Ιωάννης Διαμαντής. Στις εκλογές της 21.3.2014 εκλέχτηκε νέο
διοικητικό συμβούλιο με έντονο τον αέρα της ανανέωσης για την Τ.Δ. Καρδίτσας, με τον επί τρεις
θητείες επιτυχημένο πρόεδρο κ. Ιάσονα Τσιρώνη να παραδίδει τα ηνία λόγω ενασχόλησης του με
την τοπική αυτοδιοίκηση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο που σε λίγους μήνες θα τεθεί
ξανά στην κρίση των μελών της Τ.Δ. Καρδίτσας για το
έργο του και η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελούνται από
τους εξής:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος: ΖΑΡΧΑΝΗΣ Γεώργιος
Α΄ Αντιπρόεδρος: ΒΑΛΟΜΑΝΔΡΑΣ Θωμάς
Β΄ Αντιπρόεδρος: ΦΩΛΙΝΑ Δήμητρα
Γ΄ Αντιπρόεδρος: ΑΡΣΕΝΙΟΥ Ηλίας
Γενικός Γραμματέας: ΓΟΥΣΙΑΣ Νικόλαος
Βοηθ. Γ. Γραμματέα: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Σπυρίδων
Ταμίας: ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος
Βοηθός Ταμία: ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος
Yπ. Δημ. Σχέσεων: ΤΡΑΚΑΣ Ιωάννης
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος: ΤΖΕΡΤΖΕΛΑΣ Γεώργιος
Μέλος: ΣΕΜΠΡΟΣ Δημήτριος
Μέλος: ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ Χαράλαμπος
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Γ

ια τρίτη συνεχόμενη χρονιά η τοπική μας
διοίκηση συμμετείχε στην Πανελλήνια
Λαμπαδηδρομία (14η) που διοργανώθηκε
από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων
Εθελοντών Αιμοδοτών (Π.Ο.Σ.Ε.Α.), με τη φλόγα
να διέρχεται από την πόλη της Καρδίτσας την
Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου. Για την ΙΡΑ Καρδίτσας
τη φλόγα φέτος μετέφερε ο Παναγιώτης
Αρχιμανδρίτης, ένας από τους πιο συνεπείς
αιμοδότες των εθελοντικών αιμοδοσιών που
διοργανώνει η τοπική μας διοίκηση. Στην
εκδήλωση συμμετείχαν και οι τρεις Καρδιτσιώτες
πρωταθλητές του βάδην, που πήραν μέρος
στους ολυμπιακούς αγώνες του Ρίο, η Αντιγόνη
Ντρισμπιώτη, η Παναγιώτα Τσινοπούλου και
ο Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ. Την Διεύθυνση
Αστυνομίας Καρδίτσας εκπροσώπησε ο Α/Υ
κ. Θωμάς Καρανάσιος.
Η υποδοχή της φλόγας έγινε στην οδό
Λ. Σακελλαρίου 16, όπου στεγάζεται ο Σύλλογος

Εθελοντών αιμοδοτών ν. Καρδίτσας και στη
συνέχεια η πορεία της μέσα από κεντρικούς
δρόμους κατέληξε στην κεντρική πλατεία, όπου
πραγματοποιήθηκε η κεντρική εκδήλωση από
το Δήμο Καρδίτσας. Στη «Φλόγα της αγάπης»
συμμετείχαν πάνω από 20 φορείς και σωματεία
της πόλης μας με τα μέλη τους, εκφράζοντας
για ακόμη μια φορά την πίστη τους πίστη τους
στην αξία του εθελοντισμού και ειδικότερα της
εθελοντικής αιμοδοσίας.
Η συμμετοχή στην εθελοντική αιμοδοσία
αποτελεί κάθε χρόνο μια από τις βασικές
δράσεις της τοπικής μας διοίκησης και για
αυτό τον σκοπό πραγματοποιούνται τρεις
αιμοδοσίες κάθε έτος που γίνονται φυσικά στο
ανάλογο τμήμα του Νοσοκομείου Καρδίτσας. Η
επόμενη αιμοδοσία μας θα πραγματοποιηθεί
στις 19 Οκτωβρίου. ‘Servo per amikeco’
Ο Πρόεδρος - Γεώργιος Ζαρχανής
Ο Γεν. Γραμματέας - Νικόλαος Γούσιας
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ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Καρδίτσα 3 Ιουνίου 2016

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: «Φιλικός αγώνας καλαθοσφαίρισης στη μνήμη του Υπαρχ/κα Δημήτριου ΚΩΣΤΗ»
Μέσα σε συγκινησιακό κλίμα πραγματοποιήθηκε το
απόγευμα της Πέμπτης 2 Ιουνίου ο φιλικός αγώνας
καλαθοσφαίρισης μεταξύ των ομάδων Αστυνομίας
Καρδίτσας και Αστυνομίας Λάρισας που διοργάνωσαν
από κοινού η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Καρδίτσας
και η τοπική διοίκηση Καρδίτσας της Διεθνούς Ένωσης
Αστυνομικών (ΙΡΑ), στη μνήμη του Υπαρχιφύλακα
Δημήτριου ΚΩΣΤΗ, ο οποίος «έφυγε» ακριβώς εννέα
μήνες πριν από κοντά μας, άδικα και πρόωρα, μόλις στην
ηλικία των 32 ετών.
Ο αγώνας, που τελούσε υπό την αιγίδα της Δ/νσης
Αστυνομίας Καρδίτσας, πραγματοποιήθηκε στο κλειστό
του Παλαμά, παρουσία πολλών συναδέλφων, συγγενών
και φιλών του Δημήτρη και τελείωσε με νίκη της ομάδας
της Λάρισας.
Πριν την έναρξη, εκ μέρους του Σώματος της Ελληνικής
Αστυνομίας απονεμήθηκε από τον Β’ Αστυνομικό
Υποδιευθυντή Καρδίτσας κ. Θωμά Καρανάσιο τιμητική
πλακέτα στην οικογένεια του εκλιπόντα και κρατήθηκε
ενός λεπτού σιγή. Σημαντικό ήταν επίσης το γεγονός
ότι κατόπιν επιθυμίας της οικογένειας του, τα χρήματα
που συγκεντρώθηκαν θα διατεθούν σε φιλανθρωπικούς
σκοπούς.

Τιμητική ήταν η παρουσία του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κων/νου Νούσιου,
του Δημάρχου Παλαμά κ. Γιώργου Σακελλαρίου και του Αντιδημάρχου κ. Ιάσωνα Τσιρώνη και
αντιπροσωπείας της Τ.Δ. ΙΡΑ Τρικάλων. Ιδιαίτερες ευχαριστίες για την πολύτιμη συμβολή τους
στη διεξαγωγή του φιλικού αγώνα οφείλονται στο Δήμο Παλαμά, στο Σύνδεσμο Διαιτητών
Καλαθόσφαιρας Κεντροδυτικής Θεσσαλίας και τους διαιτητές κ.κ. Μανασή Χρήστο και Καρακώστα
Δημήτριο, καθώς και στο ανθοπωλείο «Ανθισμένη Γωνιά».
Οι Πρόεδροι
Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Καρδίτσας
Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών Τ.Δ. Καρδίτσας
ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ Σωκράτης
ΖΑΡΧΑΝΗΣ Γεώργιος
- 11 -

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Αστυνομικό Μουσείο Καρδίτσας

Με την παρουσία πλήθους κόσμου τελέστηκαν στις 16 Νοεμβρίου 2014 τα εγκαίνια του Κέντρου
Ιστορικής Έρευνας Μουσειακής Συλλογής Σωμάτων Ασφαλείας ή Αστυνομικού Μουσείου
Καρδίτσας, στα οποία με πολύ μεγάλη χαρά και συγκίνηση συμμετείχε η Τοπική Διοίκηση IPA
Καρδίτσας. Την τελετή των εγκαινίων τέλεσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος
κ. Τιμόθεος και τίμησαν με την παρουσία τους πλήθος επισήμων, μεταξύ των οποίων ο Γενικός
Περιφερειακός Δ/ντης Θεσσαλίας, Ταξίαρχος κ. Νικόλαος Γιαννέλος, ο Δ/ντης της Δ.Α. Καρδίτσας κ.
Βασίλειος Καραπιπέρης, η Αντιδήμαρχος Καρδίτσας κ. Ελένη Αντωνίου, ο Αντιδήμαρχος Παλαμά
κ. Ιάσων Τσιρώνης και αντιπροσωπεία της Τ.Δ. Τρικάλων.
Ο
μοναδικός
αυτός
χώρος
πολιτισμού και ιστορικής μνήμης
ιδρύθηκε από το μέλος μας κ.
Δημήτριο Καλλιαντζή, Υποστράτηγο
ε.α., συλλέκτη στολών, βιβλίων
και διάφορων άλλων αντικειμένων
που καταγράφουν ανάγλυφα την
πορεία των αστυνομικών σωμάτων
της Ελλάδας. Στις τρεις αίθουσες
του Μουσείου ο επισκέπτης έχει
την ευκαιρία να μάθει τα πάντα
για την ιστορία και τη διαδρομή
της Χωροφυλακής, της Αστυνομίας
Πόλεων
και
της
Ελληνικής
Αστυνομίας, ενώ δεσπόζει το σημείο που είναι αφιερωμένο στους πεσόντες στο καθήκον
συναδέλφους. Επίσης υπάρχουν σημαντικά εκθέματα της Αγροφυλακής. Δεν θα μπορούσαν
βέβαια να λείπουν και πινελιές της ΙΡΑ, με διεθνείς στολές και άλλα αναμνηστικά, καθώς ο κ.
Καλλιαντζής είναι από τα πολύ παλιά στελέχη και έχει διατελέσει Πρόεδρος της Τ.Δ. Τρικάλων.
Στόχος του ιδρυτή είναι η έρευνα, η ανάδειξη και η προβολή της πολυποίκιλης προσφοράς στους
εθνικούς και κοινωνικούς αγώνες των Αστυνομικών Σωμάτων, αλλά και η σύνδεση του χθες με το
σήμερα. Ο χώρος όπου λειτουργεί το Μουσείο είναι το κτίριο του παλιού Δημοτικού Σχολείου και
είναι ευγενική παραχώρηση της Ι.Μ. Θεσσαλιώτιδος & Φαναριοφερσάλων, βρίσκεται δε δίπλα στο
Αρχαιολογικό Μουσείο Καρδίτσας και τη Δημοτική Πινακοθήκη (Μπιζανίου & Βασιαρδάνη).
(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)
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(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα)

Η Τ.Δ. Καρδίτσας στηρίζει από την πρώτη
στιγμή τη λειτουργία του Μουσείου και είχε
ενεργό συμμετοχή στη διαμόρφωση του.
Όσοι, αστυνομικοί και μη, ενδιαφέρονται να
επισκεφτούν το Μουσείο και να θαυμάσουν τα
εκθέματα του, μπορούν να επικοινωνούν με την
τοπική μας διοίκηση ή με τον κ. Καλλιαντζή στο
τηλέφωνο 6998881088.

H ιστοσελίδα του χώρου κατασκευάστηκε από την Tοπική Διοίκηση I.P.A. Καρδίτσας και είναι
www.karditsa-police-museum.gr, ενώ στο facebook μπορείτε να επισκεφτείτε το λογαριασμό
«Αστυνομικό Μουσείο Καρδίτσας».
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Ιερά Σταυροπηγιακή Κοινοβιακή Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Σπηλιάς
Τα τελευταία χρόνια η Τοπική
Διοίκηση
I.P.A.
Καρδίτσας
πραγματοποιεί
ετησίως
μια
διήμερη προσκυνηματική εκδρομή
στην Ιερά
Σταυροπηγιακή
Κοινοβιακή Μονή
Κοιμήσεως
Θεοτόκου
Σπηλιάς,
γεγονός
που συμβάλει ιδιαίτερα στην
αποφόρτιση των μελών μας που
συμμετέχουν από τις δύσκολες
καθημερινές
συνθήκες
και
καταστάσεις, προσωπικές και
υπηρεσιακές. Η αδελφότητα των
μοναχών, με προεξάρχοντα τον
ηγούμενο Αρχιμανδρίτη Νεκτάριο
Μητρόπουλο, μας υποδέχεται κάθε φορά με ιδιαίτερη θέρμη και μας προσφέρει απαράμιλλη
φιλοξενία. Αυτό βεβαίως συμβαίνει κάθε φορά που κάποιος συνάδελφος ανεβαίνει στο μοναστήρι
μόνος ή με την οικογένεια του και φίλους. Ύστερα από όλες τις μοναδικές στιγμές που ζήσαμε κατά
τις επισκέψεις μας στη Μονή και εκτιμώντας την εκτίμηση του ηγουμένου προς το Αστυνομικό
λειτούργημα, αλλά και την ένθερμη ηθική και υλική υποστήριξη του προς την Ένωση μας, το Δ.Σ.
της τοπικής μας διοίκησης αποφάσισε ομόφωνα και την 14.9.2014 τον ανακήρυξε επίτιμο μέλος
της τοπικής μας διοίκησης, κατά τη διάρκεια της 3ης Πανθεσσαλικής συνάντησης ΙΡΑ. Ο ηγούμενος,
μέσω της Τοπικής μας Διοίκησης, έχει απευθύνει πολλάκις ανοικτό κάλεσμα σε όλα τα μέλη της
Ένωσης, αλλά και προς το Εθνικό Τμήμα και τις Tοπικές Διοικήσεις να επισκεφθούν τη Μονή όποτε
το θελήσουν.
Ιστορικό της Μονής: Η Ιερά Σταυροπηγιακή Κοινοβιακή Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Σπηλιάς των
Αγράφων υπάγεται στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων και βρίσκεται στον
Δήμο Αργιθέας στο χωριό Κουμπουριανά στον Νομό Καρδίτσης. Η Ιερά Μονή είναι κτισμένη στην
εξοχή ενός βράχου και σε υψόμετρο 1000 μέτρων. Κτήτορες της Ιεράς Μονής είναι δύο αδελφοί
ο Αθανάσιος και ο Παρθένιος των οποίων η καταγωγή ήταν από το χωριό Στεφανιάδα. Αφορμή
της ιδρύσεως της Ιεράς Μονής ήταν η εύρεση με θαυματουργικό τρόπο της εικόνος της Παναγίας
της Σπηλαιώτισσας. Στο χώρο της Μονής συναντάμε δύο Ναούς : Ο μικρότερος και παλαιότερος
είναι αφιερωμένος στην Κοίμηση της Θεοτόκου και κτίστηκε το 1064. Ο μεγαλύτερος, που είναι
και το νέο καθολικό της Μονής, τιμάται στην μνήμη της Ζωοδόχου Πηγής. Είναι τρίκλητος βασιλική
με τρούλο και κτίστηκε το 1736. Το τέμπλο του Ναού φιλοτεχνήθηκε το 1779 από τους αδελφούς
τεχνίτες Γεώργιο και Ιωάννη. Στη Δεσποτική εικόνα του Χριστού ως Μεγάλου Αρχιερέως υπάρχει
η επιγραφή: «Ελάχιστος Θεόδωρος αγιογράφος από την Μεγαλοβλαχίαν εκ κώμης Βουκουρέστι,
Έτει ΑΨΛΖ». Γύρω από του δύο Ναούς σώζονται κελιά και ο φρουριακός περίβολος. Το 1677 με
το πατριαρχικό σιγίλιο του Διονυσίου του Δ΄ η Ιερά Μονή γίνεται Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή.
Στην Ιερά Μονή φυλάσσεται όλο το χρόνο η Θαυματουργός Εικόνα της Παναγίας της Σπηλαιώτισσας,
έργο του Ευαγγελιστή Λουκά με σωρεία Θαυμάτων, καθώς και τεμάχια ιερών λειψάνων διαφόρων
Αγίων. Επίσης στην Ιερά Μονή Σπηλιάς υπάγονται άλλες έξι Ιερές Μονές ως Μετόχια αυτής. Η
Ιερά Μονή έπαιξε σημαντικό ρόλο στους αγώνες του 1821. Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης έκανε συχνά
πολεμικές συσκέψεις και συμβούλια στην Ιερά Μονή, αφού η θέση της είχε ιδιαίτερη στρατηγική
σημασία. Στην Ιερά Μονή είχε την έδρα της η Επαναστατική Κυβέρνηση στα 1867. Τα τελευταία
χρόνια με ενέργειες του Καθηγουμένου Αρχιμ. Νεκταρίου, των πατέρων της Ιεράς Μονής και με την
οικονομική ενίσχυση των ευλαβών προσκυνητών η Ιερά Μονή αναστυλώνεται.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 24450-31739 και fax της Ι. Μονής 24450-31738.
Ταχυδρομική διεύθυνση: Ι. Μ. Σπηλιάς Τ.Κ. 43060
Web: www.monispilias.gr e-mail: info@monispilias.gr και monispilias@gmail.com
Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού: Εθνική Τράπεζα : 368/296085-08
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Εκδρομή στην Σερβία
Μια υπέροχη τετραήμερη εκδρομή πραγματοποίησε η Τοπική Διοίκηση Καρδίτσας στη Σερβία, από
7 έως 10 Απριλίου 2016.
Ένα λεωφορείο του τουριστικού γραφείου «Μέγας Αλέξανδρος», γεμάτο με μέλη και φίλους της
τοπικής διοίκησης αναχώρησε νωρίς το πρωί της Πέμπτης 7 Απριλίου και κατευθύνθηκε βόρεια
όπου, διασχίζοντας διαδοχικά τη Μακεδονία μας και τα Σκόπια, έφτασε το απόγευμα στο Βελιγράδι,
που ήταν ο πρώτος και σημαντικότερος σταθμός του ταξιδιού.

Στο Βελιγράδι οι συμμετέχοντες διανυκτέρευσαν για δύο νύχτες σε ένα υπέροχο ξενοδοχείο και
είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στα αξιοθέατα της πόλης, όπως το πάρκο Kalemegdan και ο
εντυπωσιακός ναός του Αγ. Σάββα, δεύτερος μεγαλύτερος μετά την Αγιά Σοφιά. Ταυτόχρονα έγιναν
δεκτοί και ξεναγήθηκαν στο Πατριαρχείο της Σερβίας, συναντώντας και τον βοηθό του Πατριάρχη.
Παράλληλα, είχαν το χρόνο να γνωρίσουν καλύτερα την πόλη, περπατώντας στους πεζοδρόμους της,
αλλά και τη νυχτερινή ζωή. Δεν θα γινόταν βέβαια παρά να επισκεφθούν το εθνικό τμήμα ΙΡΑ της
Σερβίας, όπου έγινε επίσημη υποδοχή από τον ίδιο το Σέρβο Πρόεδρο Δρ. Nebojša Pantelic, ο οποίος
ήταν πλαισιωμένος από εντυπωσιακούς άνδρες και γυναίκες αστυνομικούς, που όλοι τους ήταν
ντυμένοι ομοιόμορφα με στολή της ΙΡΑ. Κατά την ανταλλαγή δώρων και αναμνηστικών ο Σέρβος
Πρόεδρος εξέφρασε τη χαρά του για την επίσκεψη της ΙΡΑ Καρδίτσας στη χώρα του και τα βαθιά
αισθήματα φιλίας και σεβασμού που τρέφουν οι Σέρβοι για την Ελλάδα και ειδικά οι Αστυνομικοί
απέναντι στο Ελληνικό Τμήμα της ΙΡΑ που συνέβαλε τα μέγιστα για την είσοδο τους στην παγκόσμια
Ένωση μας, «σε μια περίοδο που δεν μας δέχονταν πουθενά ως Χώρα...» όπως είπε χαρακτηριστικά.
Σημαντική εμπειρία ήταν επίσης και η επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του Moto Klub Bezbednost, όπου
ο Πρόεδρος κ. Vitomir Golusin αναλυτικά και λεπτομερώς αναφέρθηκε στη δράση του συλλόγου..
Το Σάββατο, νωρίς το πρωί, η αποστολή αναχώρησε για το γραφικό Νόβι Σαντ που βρίσκεται στο
βόρειο τμήμα της Σερβίας και είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Εκεί, η υποδοχή έγινε
στην Αστυνομική Σχολή της πόλης, που είναι η μόνη στη Σερβία στην οποία εκπαιδεύεται το
χαμηλόβαθμο προσωπικό της Αστυνομίας. Την ξενάγηση έκανε η Υποδιευθύντρια κ. Biljana Puškar,
η οποία μεταβίβασε και τους χαιρετισμούς του Διευθυντή κ. Miroslav Mijailovic. Επίσης παρόντες
ήταν ο Πρόεδρος της Τοπικής Διοίκησης κ. Milorad Petkovic και η Γεν. Γραμματέας κ. Mirjana
Mijailovic.
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(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)

(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα)

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στο χώρο της Σχολής
λάμβανε χώρα ένα διεθνές τουρνουά σκάκι για μέλη
της ΙΡΑ, καθώς και ένα τουρνουά ποδοσφαίρου 5x5,
αφιερωμένο σε συνάδελφο που είχε χάσει τη ζωή του.
Μάλιστα, οι διοργανωτές διέκοψαν τους αγώνες για να
παρουσιάσουν την αποστολή της ΙΡΑ Καρδίτσας, η οποία
καταχειροκροτήθηκε. Παρών ήταν ξανά ο Πρόεδρος
του εθνικού τμήματος ΙΡΑ της Σερβίας, ο οποίος με τους
συνεργάτες του φρόντισε τα πάντα και παρέθεσε ελαφρύ
γεύμα. Στη συνέχεια αντιπροσωπεία εκδρομέων, υπό
την ηγεσία του Αρχιμανδρίτη Νεκτάριου Μητρόπουλου,
Ηγούμενου της Μονής Σπηλιάς και Επίτιμου Μέλους της
Τ.Δ. Καρδίτσας, επισκέφτηκε τον Επίσκοπο Μπάτσκας κ.κ.
Ειρηναίο, με τον οποίο έγινε σημαντική και επί μακρόν
συνομιλία και μάλιστα σε άπταιστα ελληνικά από τη μεριά του.
Έπειτα από τη μικρή, παραμονή στο πανέμορφο Νόβι Σαντ, ο σχεδιασμός στη συνέχεια προέβλεπε
μια τελευταία διανυκτέρευση στην πόλη του Νις. Κατά την άφιξη, οι συνάδελφοι κ.κ. Darko
Nikolic και Milos Djordjevic, εκπρόσωποι του Προέδρου της Τοπικής Διοίκησης ΙΡΑ κ. Sasa Spasic,
είχαν φροντίσει και ετοίμασαν μια πολύ όμορφη βραδιά σε ταβέρνα με τοπικές γεύσεις, όπου
πραγματοποιήθηκε τελικά τρικούβερτο γλέντι.

Την επόμενη ημέρα το πρωί, όσοι από τους εκδρομείς επιθυμούσαν είχαν την ευκαιρία να
παρακολουθήσουν τη Θεία Λειτουργία που τέλεσαν από κοινού ο Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος με
τον οικοδεσπότη π. Ειρηναίο και άλλους Ιερείς στον Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Στη συνέχεια
οι εκδρομείς επισκέφθηκαν την Αστυνομική Διεύθυνση και είχαν την ευκαιρία να συγκρίνουν τις
συνθήκες εργασίες. Εκεί πραγματοποιήθηκε και ανταλλαγή στολών μεταξύ της Τοπικής Διοίκησης
ΙΡΑ Νις και του κ. Δημητρίου Καλλιαντζή, ιδρυτή και υπευθύνου του Αστυνομικού Μουσείου
Καρδίτσας.
Στη συνέχεια αντιπροσωπευτική ομάδα μελών και φίλων της τ.δ. Καρδίτσας έπαιξε φιλικό αγώνα
ποδοσφαίρου με τους ντόπιους συναδέλφους. Το αποτέλεσμα, που ήταν 7-4 υπέρ των Σέρβων,
ουδόλως απασχόλησε τους Έλληνες παίκτες, οι οποίοι πραγματικά απόλαυσαν την εμπειρία. Πριν
την έναρξη του αγώνα έγινε η καθιερωμένη ανταλλαγή αναμνηστικών με την αρχηγό της ελληνικής
ομάδας να προσφέρει μια φανέλα της Αναγέννησης Καρδίτσας, ότι πιο αντιπροσωπευτικό και
κατάλληλο για την περίσταση. Για την ιστορία η σύνθεση της ελληνικής ομάδας ήταν: Κατσίλας,
Χαβρουζάς, Γούσιας, Ζαρχανής, Σέμπρος, Ρέππας, Χαβαλές.
(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)
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(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα)

Εκδρομή στην Ονειρούπολη Δράμας

Μ

ε μια ονειρεμένη διήμερη εκδρομή
στη μαγική «Ονειρούπολη» της
Δράμας αποχαιρέτησε το 2015 η τοπική
διοίκηση Καρδίτσας. Σε συνέχεια
ενός σχεδιασμού που υπήρχε από την
προηγούμενη χρονιά και δεν κατάφερε
να γίνει πράξη, αυτή τη φορά η εκδρομή
μας σχεδιάστηκε και οργανώθηκε
άψογα, με αποτέλεσμα να περάσουμε
ένα αξέχαστο διήμερο που απόλαυσαν
μικροί και μεγάλοι.
Η αναχώρηση έγινε νωρίς το πρωί
της Δευτέρας 27 Δεκεμβρίου από την
Καρδίτσα και το μεσημέρι φτάσαμε
στην πανέμορφη Δράμα, που κινούνταν
σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς.
Εκεί μας υποδέχτηκαν οι φίλοι της Τοπικής Διοίκησης, με μπροστάρη τον ακούραστο Πρόεδρο Μηνά
Σκάρλιο, ο οποίος φρόντιζε τα πάντα για εμάς, ταυτόχρονα με τις δραστηριότητες της τοπικής στην
Ονειρούπολη και φυσικά με τα υπηρεσιακά του καθήκοντα. Όλη η υπόλοιπη μέρα μας κύλησε στους
χώρους της Ονειρούπολης, όπου είχαμε την ευκαιρία μεταξύ άλλων να επισκεφτούμε το σπιτάκι
δραστηριοτήτων της ΙΡΑ Δράμας και να λάβουμε μέρος στις δραστηριότητες μαζί με χιλιάδες
άλλους επισκέπτες. Το βράδυ μας βρήκε να απολαμβάνουμε ένα εξαιρετικό δείπνο στο πάρκο
της Αγίας Βαρβάρας. Την επόμενη ημέρα και πριν την επιστροφή μας επισκεφτήκαμε κατά σειρά
το οινοποιείο «Κτήμα Τέχνη Οίνου» στο Μικροχώρι Δράμας, το εξαίσιο σπήλαιο της Αλιστράτης
Σερρών και, τέλος, τη Θεσσαλονίκη.
Ευχαριστούμε θερμά την Τοπική Διοίκηση I.P.A. Δράμας και τους ανθρώπους της για τη μοναδική
φιλοξενία που μας παρείχαν, η οποία ήταν τόσο ζεστή που πραγματικά θα είναι δύσκολο για μας να
ανταποδώσουμε. Παράλληλα με τις ξεναγήσεις και τις άλλες δραστηριότητες είχαμε την ευκαιρία να
συζητήσουμε και να προβληματιστούμε για την Ένωση, να επιβεβαιώσουμε τις εξαιρετικές σχέσεις
των τοπικών μας διοικήσεων και να σχεδιάσουμε κοινές δράσεις, παρά τη μεγάλη απόσταση που
μας χωρίζει. Ελπίζουμε σε μια σύντομη αντάμωση και σε ανταπόδοση της φιλοξενίας!
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Καρδίτσα 21 Μαϊου 2016 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ
ΘΕΜΑ: « Βράβευση Αστυνομικού στο Αστυνομικό Μουσείο Καρδίτσας»

Ο Ανθυπαστυνόμος Στέφανος Μικερτζής, τέως σπουδαστής της Σχολής Αστυφυλάκων Καρδίτσας,
ως επικεφαλής ομάδας Αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αποκατάστασης Τάξης συμμετείχε ενεργά,
εκτελώντας το καθήκον του σε διατεταγμένη υπηρεσία για τη διασφάλιση της εννόμου τάξεως και
για την περιφρούρηση πολύτιμων αγαθών συνανθρώπων μας, στο συλλαλητήριο της 6.12.2009
που έγινε στην Αθήνα στην πλατεία Εξαρχείων. Σ’ αυτό το γνωστό χώρο, όπου κυριαρχεί η βία
και η εγκληματικότητα, δέχθηκαν ομαδική επίθεση από κουκουλοφόρους αναρχικούς με βόμβες
μολότωφ, πέτρες και σπασμένα μάρμαρα. Αυτός όμως και η ομάδα του δεν υποχώρησαν μπροστά
στον ορατό κίνδυνο για τη ζωή τους, αλλά θέτοντας φραγμό στην υλοποίηση των εγκληματικών
προθέσεων των αναρχικών δέχθηκε πρώτος την επίθεση με εμπρηστικές βόμβες, με πέτρες και
σπασμένα μάρμαρα που έσπασαν την προστατευτική του ανθεκτική ασπίδα, με αποτέλεσμα να
υποστεί σοβαρά εγκαύματα β’ βαθμού και να τραυματιστεί επικίνδυνα στο κεφάλι και στο στήθος
του. Αιμόφυρτος και με τις σάρκες του καμένες από τη βενζίνη και τις βόμβες μεταφέρθηκε στο
401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύθηκε για μέρες. Μετά τη νοσηλεία του, ο σοβαρός
τραυματισμός του δεν του επέτρεψε να επιστρέψει στη μάχιμη ενεργό υπηρεσία του επειδή του
άφησε μόνιμα προβλήματα και σήμερα προσφέρει τις υπηρεσίες του σε υπηρεσία γραφείου της
Ελληνικής Αστυνομίας.
Οι αφηγήσεις του, οι φωτογραφίες – ακαταμάχητα πειστήρια και το κομμάτι της σπασμένης
ανθεκτικής ασπίδας του, που το κρατάει ως ενθύμιο μνήμης, προκάλεσαν θαυμασμό, αλλά και
συγκίνηση. Για το λόγο αυτό, αλλά και για να γίνουν γνωστές οι θυσίες και οι προσφορές των
Αστυνομικών της πατρίδας μας, καθηκόντως ο Ιδρυτής του Αστυνομικού Μουσείου Καρδίτσας
κ. Δημήτριος Καλλιαντζής, Υπ/γος ε.α., παρουσία και των αξιότιμων κ.κ. του εκπροσώπου του
Σεβασμιότατου Μητροπολίτου μας κ. Τιμοθέου, Πρωτοπρεσβύτερου π. Γεωργίου Ασπρούδη,
του Αστυνομικού Δ/ντη Καρδίτσας κ. Βασ. Καραπιπέρη, του Προέδρου της Ένωσης Αποστράτων
Αστυνομικών κ. Θωμά Βαλομάνδρα, των Προέδρων των Τοπικών Διοικήσεων Καρδίτσας και
Τρικάλων της ΙΡΑ κ.κ. Γεωργίου Ζαρχανή και Κων/νου Θεοχάρη και του διατελέσαντος εκπαιδευτή
και καθηγητή στη Σχολή Αστυφυλάκων Καρδίτσας κ. Κων/νου Τριανταφύλλου, τίμησαν τον ανωτέρω
μαχητή – ήρωα Αστυνομικό, ο οποίος μπροστά στον επερχόμενο άμεσο κίνδυνο για τη ζωή του δεν
υποχώρησε, αλλά έθεσε των εαυτό του εθελούσιο θύμα του καθήκοντος για να υπερασπιστεί το
Κράτος Δικαίου και να προστατεύσει πολύτιμα αγαθά πολιτών, για τα οποία νυχθημερόν η Ελληνική
Αστυνομία, ως γνωστόν, μοχθεί και επαγρυπνά. Ως ελάχιστό δείγμα αναγνωρίσεως και προσφοράς
του προς την κοινωνία μας δόθηκε από τον κ. Δημ. Καλλιαντζή η τιμητική επιβράβευση, από τον
Πανοσιολογιότατο π. Αμφιλόχιο η εικόνα του Αγ. Αρτεμίου, προστάτη της Ελληνικής Αστυνομίας,
από τον Αστυνομικό Δ/ντη ο θυρεός του Μουσείου, στον οποίο εμπεριέχεται και το έμβλημα
της ΕΛ.ΑΣ. και από τον κ. Γεώργιο Ζαρχανή το λάβαρο της Τοπικής Διοίκησης Διεθνούς Ένωσης
Αστυνομικών.
«Τιμή σ’ αυτούς που στη ζωή τους, όρισαν να φυλάττουν Θερμοπύλες, ποτέ από το χρέος μη
κινούντες»
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Καρδίτσα 13 Αυγούστου 2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ: « Ομάδα επιτραπέζιας αντισφαίρισης της Τοπικής Διοίκησης IPA Καρδίτσας»
	
  

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν για μια ακόμη φορά οι αγώνες Ping
Pong που διοργανώνει κάθε χρόνο ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέων Νεοχωρίου,
την Κυριακή 7 Αυγούστου 2016 στο Κέντρο Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων
Νεοχωρίου, στην πανέμορφη Λίμνη Πλαστήρα.
Η ομάδα της τοπικής μας διοίκησης συμμετείχε για δεύτερη συνεχόμενη
χρονιά, αυτή τη φορά με επτά παίκτες, πετυχαίνοντας να έχει δύο
πλασαρίσματα στην τελική οκτάδα.
Φυσικά ως ΙΡΑ διεκδικούμε ένα μικρό μερίδιο από το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε και φέτος
ο Γιώργος Κρομμύδας, ο οποίος είναι ο προπονητής της ομάδας μας και ήταν το αδιαφιλονίκητο
φαβορί των αγώνων. Από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο οι προπονήσεις θα γίνονται σε χώρο που έχουμε
εξασφαλίσει και σε τακτική εβδομαδιαία βάση, έτσι η ομάδα θα μπορέσει να ανέβει επίπεδο. Για
την ιστορία, με τα χρώματα της ΙΡΑ συμμετείχαν οι: Γούσιας Νίκος, Ζαρχανής Γιώργος, Θανόπουλος
Προκόπης, Καραγιάννης Σάκης, Μαυρογιώργος Σωκράτης, Σιώκης Λευτέρης και Τασίκας Γιώργος.
Οι νικητές των αγώνων ήταν οι εξής:

κατηγορία παίδων

κατηγορία γυναικών

κατηγορία αντρών

1ος Κορομπίλιας Βασ.
2ος Γραβάνης Γιωρ.
3ος Θεολόγης Ταξ.

1η Μήτσιου Κρ.
2η Παπαντώνη Αγ.
3η Οικονομάκη Αικ.

1ος Κρομμύδας Γιωρ.
2ος Νημάς Θωμ.
3ος Γκάτσης Στ.

Ο Πρόεδρος – Γεώργιος Ζαρχανής

Για το Δ.Σ.
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Ο Γεν. Γραμματέας - Νικόλαος Γούσιας

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ipakarditsa@gmail.com
	
  
Ιδιαίτερα σημαντική είναι για την τοπική διοίκηση Καρδίτσας η δημιουργία
σκοπευτικής ομάδας πρακτικής σκοποβολής (IPSC), η οποία μάλιστα κινείται
σε υψηλό επίπεδο. Η ομάδα δημιουργήθηκε ύστερα από ιδέα του Αλέξανδρου
Φωτόπουλου, ένθερμου υποστηρικτή της ΙΡΑ και σ’ αυτήν συμμετέχουν
αστυνομικοί – μέλη των δύο σκοπευτικών συλλόγων της πόλης, που είναι
ο Όμιλος Πρακτικής Σκοποβολής Καρδίτσας και ο Αθλητικός Σκοπευτικός
Όμιλος Καρδίτσας «ΆΡΤΕΜΙΣ».

Παναγιώτης Γκένας

Φώτης Σακελλάρης

Χρήστος Βυθόπουλος
Τεχνικός Υπεύθυνος

Προκόπης Θανόπουλος

	
  

Αλέξανδρος Φωτόπουλος
Γενικός Αρχηγός

Μιχάλης Παπαδάκης

Εκτός από τους αστυνομικούς στην ομάδα συμμετέχουν ο Αλέξανδρος Φωτόπουλος, ως Γενικός
Αρχηγός και ο Χρήστος Βυθόπουλος, ως Τεχνικός Υπεύθυνος. Οι αθλητές μας έχουν καταφέρει
έως τώρα να πετύχουν σημαντικά επιτεύγματα, με την είσοδο του Μιχάλη Παπαδάκη στην εθνική
ομάδα για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2017 στη Γαλλία.
Έχοντας και την υποστήριξη της κορυφαίας εταιρείας ενδυμάτων του χώρου, Tactical 5.11,
στοχεύουμε σε ακόμη μεγαλύτερες διακρίσεις και είναι θέμα χρόνου η συμμετοχή σε αντίστοιχους
αγώνες αστυνομικών στο εξωτερικό.
Ταυτόχρονα, στόχος είναι η προώθηση του αθλήματος της Πρακτικής Σκοποβολής και η προσέλκυση
νέων αθλητών και ιδιαίτερα αστυνομικών, οι οποίοι λόγω της ιδιότητας του έχουν άμεση σχέση με
το εντυπωσιακό αυτό σπορ.
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Καρδίτσα 03 Οκτωβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: «Στην Εθνική Ομάδα Πρακτικής Σκοποβολής ο Μιχάλης Παπαδάκης».
Πιστοποιώντας με μια ακόμα πειστική εμφάνιση
το εξαιρετικό του ταλέντο και τις ικανότητες
του στο άθλημα της Πρακτικής Σκοποβολής, το
μέλος της IPA Καρδίτσας Μιχάλης Παπαδάκης
κατέκτησε την 4η θέση στον πανελλήνιο αγώνα
που έγινε στην Κοζάνη το Σαββατοκύριακο
17-18 Σεπτεμβρίου, εξασφαλίζοντας έτσι την 3η
θέση στην κατηγορία Classic του Πανελληνίου
Πρωταθλήματος και πετυχαίνοντας την είσοδο
του στην Εθνική Ομάδα, με την οποία θα λάβει
μέρος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Γαλλίας
το 2017.
Ο Μιχάλης ξεκίνησε τον κρίσιμο αυτό αγώνα το
Σάββατο με μια μικρή αδιαθεσία, γεγονός που
τον κράτησε λίγο πίσω, αλλά την Κυριακή ανέκαμψε και δίνοντας τον καλύτερο εαυτό του κατάφερε
να πλασαριστεί ψηλά και να κρατήσει την απαραίτητη βαθμολογία, επιτυγχάνοντας το στόχο που
είχε βάλει από την αρχή της χρονιάς, την είσοδο στην Εθνική Ομάδα.
Στον ίδιο αγώνα συμμετείχαν και τα υπόλοιπα μέλη της σκοπευτικής ομάδας της τοπικής μας
διοίκησης, έχοντας θετικές επιδόσεις. Ο Αρχηγός της ομάδας μας Αλέξανδρος Φωτόπουλος
κατέκτησε την 6η θέση και ο Χρήστος Βυθόπουλος την 11η στην ίδια κατηγορία με τον Παπαδάκη.
Στην κατηγορία Production ο Φώτης Σακελλάρης ήταν Κριτής και αγωνίστηκε επίσης με καλή
βαθμολογία, όπως και ο Παναγιώτης Γκένας που πέτυχε εξαιρετική ατομική επίδοση. Σημαντική
ήταν ακόμη η επιτυχία του Προκόπη Θανόπουλου, ο οποίος έγινε Εθνικός Κριτής στο σεμινάριο
που έγινε πριν τη διεξαγωγή των αγώνων.
	
  

Η τοπική μας διοίκηση συγχαίρει τους αθλητές για τις επιδόσεις τους, που τιμούν ιδιαίτερα τόσο
την ΙΡΑ, όσο και την πόλη μας και τους εύχεται στο μέλλον να καταφέρουν ακόμη σπουδαιότερα
πράγματα. Ακόμη εκφράζουμε τις θερμότερες ευχαριστίες μας στην κορυφαία εταιρεία του χώρου,
Tactical 5.11, η οποία υποστήριξε από την πρώτη στιγμή τη δημιουργία της ομάδας μας. Servo per
amikeco (Υπηρετώ δια της φιλίας)
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος - Γεώργιος Ζαρχανής
Ο Γεν. Γραμματέας - Νικόλαος Γούσιας
- 21 -

Συγκέντρωση τροφίμων από την I.P.A. Καρδίτσας για την Σερβία
Τον Μάιο του 2014 συνέβησαν μεγάλες
πλημμύρες στην ευρύτερη περιοχή της πρώην
Γιουγκοσλαβίας. Η Τοπική μας Διοίκηση
στο άκουσμα των θλιβερών ειδήσεων για
τις μεγάλης έκτασης καταστροφές από τις
πλημμύρες στη Σερβία, οργάνωσε στην
πόλη μας μια άμεση δράση συγκέντρωσης
τροφίμων, εμφιαλωμένου νερού και άλλων
ειδών πρώτης ανάγκης.
Η προσπάθεια που είχαν ξεκινήσει ατομικά
οι Σέρβες μόνιμες κάτοικοι Καρδίτσας, κ.κ.
Jelena Savkovic και Karolina Tomic Mogianov,
ενισχύθηκε με την παρουσία της τοπικής μας και ο κόσμος της Καρδίτσας ανταποκρίθηκε απόλυτα
και συγκινητικά. Στις τρεις ημέρες που κράτησε η δράση, πέρασαν από το σημείο εκατοντάδες
πολίτες, προσφέροντας ό,τι ήταν δυνατό για τον καθένα. Τελικά η προσπάθεια ολοκληρώθηκε, με
τα προσφερόμενα αγαθά να ξεπερνούν κάθε προσδοκία: Χιλιάδες ρούχα, περίπου 2 τόνοι τροφίμων
και άλλοι τόσοι εμφιαλωμένου νερού, ταξινομήθηκαν από τους εθελοντές και μεταφέρθηκαν στους
πληγέντες με μέριμνα του σερβικού κράτους και ύστερα από συνεννόηση με την Πρεσβεία στην
Αθήνα.

	
  

Η Τοπική μας Διοίκηση ευχαρίστησε όλους, όσοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα μας και βοήθησαν
έστω και στο ελάχιστο. Σημασία σε ανάλογες περιπτώσεις έχει η ανιδιοτελής προσφορά και ο
εθελοντισμός, που ευτυχώς ακόμη υπάρχουν στην κοινωνία μας. Σημαντική ήταν η προσφορά
των εθελοντών μας με τον κόπο που έκαναν κουβαλώντας δεκάδες κούτες με αγαθά. Ιδιαίτερη
χαρά μας έδωσε η προσφορά της Τ.Δ. Τρικάλων, όπως και του τοπικού παραρτήματος της Ένωσης
Γυναικών Ελλάδας (Ε.Γ.Ε.), που επίσης ευαισθητοποιήθηκε και πρόσφερε σημαντική ποσότητα
τροφίμων, επικυρώνοντας την άριστη συνεργασία που έχουμε αναπτύξει. Ακόμη πρόσφερε
τρόφιμα ο Κυνηγετικός Σύλλογος Καρδίτσας, ενώ ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στον Ηγούμενο
της Ι.Μ. Σπηλιάς, Αρχιμανδρίτη Νεκτάριο Μητρόπουλο, που πρόσφερε κυριολεκτικά ένα ολόκληρο
φορτηγάκι με κλινοσκεπάσματα για τις ανάγκες των πλημμυροπαθών. Πολλοί επιχειρηματίες
επίσης πρόσφεραν σημαντικά και επιθυμούν να παραμείνουν ανώνυμοι.

Η ιστοσελίδα της I.PA. Καρδίτσας :

www.ipakarditsa.gr
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Let’s do it! GREECE
H Τοπική Διοίκηση I.P.A.Καρδίτσας δίνει ιδιαίτερη
έμφαση και υποστηρίζει ενεργά δράσεις που γίνονται
για την προστασία του περιβάλλοντος, είτε αυτές
έχουν πρακτική μορφή, είτε θεωρητική. Θεωρούμε
ότι η Ένωσή μας, τα μέλη της οποίας λειτουργούν
παγκοσμίως στα πλαίσια του εθελοντισμού, μπορεί
να αναδείξει το έργο της μέσα από αντίστοιχες
δράσεις και να παρακινήσει έτσι και άλλες ομάδες
πολιτών, οργανωμένων ή μη, σε ανάλογες ενέργειες
και φιλοσοφία.
Έτσι τα τελευταία πέντε χρόνια (από το 2012)
συμμετέχουμε ανελλιπώς στην πανελλήνια
ταυτόχρονη δράση καθαρισμού των πόλεων και του
περιβάλλοντος Let’s do it! GREECE και κάθε χρονιά
μια μεγάλη ομάδα εθελοντών μας συγκεντρώνονται
και καθαρίζει κάποιο μέρος της ευρύτερης περιοχής.
Το σημαντικό είναι ότι οι συμμετέχοντες αυξάνονται χρόνο με το χρόνο και μάλιστα συμμετέχουν
και πολλά μικρά παιδιά, στα οποία δίνουμε από νωρίς τη δυνατότητα να γνωρίσουν στην πράξη τι
σημαίνει «σεβασμός στο περιβάλλον».
Κάποιες χρονιές μάλιστα η τοπική μας διοίκηση ήταν ο μόνος φορέας της Καρδίτσας που οργάνωσε
κάτι αντίστοιχο στην περιοχή. Επίσης μέλη της τοπικής μας διοίκησης συμμετέχουν κατά καιρούς
σε διάφορες ανάλογες εκδηλώσεις οι οποίες οργανώνονται από άλλους φορείς, όπως ο Δήμος
Καρδίτσας.
Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι να δεχόμαστε ιδιαίτερα κολακευτικά σχόλια από φορείς και ιδιώτες
της περιοχής μας. Επιπλέον η κορυφαία οικολογική οργάνωση της πόλης μας, η ΟικόΣφαιρα, μας
προσκάλεσε και συμμετείχαμε στην οργανωτική επιτροπή της 14ης Οικολογικής Γιορτής Καρδίτσας,
το 2014.
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Σ

ε μια μοναδική κίνηση ανθρωπιάς και εθελοντισμού προχώρησαν γυναίκες – μέλη της Τοπικής
Διοίκησης Καρδίτσας, οι οποίες δώρισαν στο σύλλογο Donate Hair (=Δωρίζω Μαλλιά), δώδεκα
κοτσίδες από τα μαλλιά που έκοψαν οι ίδιες, μέλη των οικογενειών τους και φίλες της αστυνομίας
από την Καρδίτσα.
Από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είχαμε πληροφορηθεί πριν από αρκετούς μήνες για την ύπαρξη
ενός σωματείου με την ονομασία Donate Hair, το οποίο δωρίζει περούκες σε παιδάκια που
πάσχουν από καρκίνο ή αλωπεκία. Από την ιστοσελίδα τους ενημερωθήκαμε γύρω από τον τρόπο
λειτουργίας του σωματείου και αποφασίσαμε ότι έπρεπε να γίνουμε μέρος της αλυσίδας.
Οι εθελόντριες ανταποκρίθηκαν άμεσα και ξεκίνησαν να μακραίνουν τα μαλλιά τους, με σκοπό να
κόψουν και να δωρίσουν τις κοτσίδες τους. Λίγο μετά την πρωτοχρονιά του 2016 ήρθαμε σε επαφή
μιλήσαμε με την ιδρύτρια και ψυχή του Donate Hair, κ. Μελίνα Κωνσταντινίδη και στάλθηκε η δωρεά,
ευελπιστώντας ότι ακόμα περισσότερα άτομα θα ευαισθητοποιηθούν και η αλυσίδα εθελοντών θα
μεγαλώσει. Μέσα από την πρωτοβουλία των μελών μας αναδείξαμε το ανθρώπινο πρόσωπο της
Ελληνίδας Αστυνομικού που εκφράζει την ευαισθησία της στα κοινωνικά προβλήματα και βρίσκεται
πάντα δίπλα στους πολίτες και ιδίως στα μικρά παιδιά και στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Η
κίνηση αυτή έτυχε ιδιαίτερης και αναπάντεχης δημοσιότητας, κάνοντας το γύρο του διαδικτύου,
ενώ προβλήθηκε σε τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς πανελλήνιας εμβέλειας.
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(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)

(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα)

Το αποτέλεσμα ήταν να συγκεντρωθούν ακόμη μια ντουζίνα κοτσίδες, οι οποίες παραδόθηκαν ξανά
στο σωματείο. Η προσπάθεια συνεχίζεται και συνάδελφοι, αλλά και πολίτες που επιθυμούν να
δωρίσουν τα κομμένα μαλλιά τους μπορούν να απευθύνονται στην τοπική μας διοίκηση για να
γίνει πράξη η επιθυμία τους.
Τα μαλλιά πρέπει να είναι φυσικά, με συγκεκριμένο μήκος, τα οποία θα σταλούν στην εταιρεία
που θα τα μετατρέψει σε περούκες. Υπάρχει όμως και η δυνατότητα για βαμμένα μαλλιά σε
συγκεκριμένο κομμωτήριο, που συνεργάζεται με εταιρεία στο Λονδίνο, όπου τα μαλλιά υφίστανται
μια ειδική επεξεργασία προτού γίνουν περούκες. Επίσης δεκτές είναι και οι φυλαγμένες από χρόνια
κοτσίδες. Όλες οι προϋποθέσεις για τη δωρεά μαλλιών, καθώς και τα συνεργαζόμενα κομμωτήρια
αναγράφονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα του www.donatehair.gr, τα γραφεία του οποίου
στεγάζονται στην Αθήνα στην περιοχή των Εξαρχείων.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ: «Αρτοκλασία προς τιμή του Απ. Παύλου, προστάτου του Eλληνικού Tμήματος ΙΡΑ»

Την Τρίτη 28 Ιουνίου 2016, συνδιοργανώθηκε από τις Τοπικές Διοικήσεις Ι.P.A. Τρικάλων και
Καρδίτσας αρτοκλασία προς τιμήν του Απ. Παύλου, προστάτη του Ελληνικού Τμήματος της ΙΡΑ.
Η συνδιοργάνωση της εκδήλωσης από τις δύο τοπικές γίνεται για Τρίτη συνεχόμενη χρονιά και
αποτελεί πλέον θεσμό και δείγμα της άριστης συνεργασίας που διέπει τις τοπικές μας διοικήσεις. Η
εκδήλωση πραγματοποιήθηκε, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, στον Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου στους
Αγ. Ανάργυρους Κρανιάς Μουζακίου, όπου εφημερεύει ο π. Νικόλαος Δαλαγιώργος, μέλος ο ίδιος
της ΙΡΑ. Μετά το πέρας της αρτοκλασίας στους παρευρισκόμενους προσφέρθηκε μικρή δεξίωση, τα
εδέσματα της οποίας προσφέρθηκαν από τις συνδιοργανώτριες Τοπικές Διοικήσεις I.P.A. Ευχόμαστε
η χάρη του Αγίου να σκεπάζει όλες τις τοπικές διοικήσεις του εθνικού μας τμήματος, ώστε να
συνεχίσουν με όρεξη και πάθος το έργο που επιτελούν προσφέροντας τόσο στο συνάδελφο και την
οικογένεια του, όσο και στο κοινωνικό σύνολο γενικότερα.
SERVO PER AMIKECO (Υπηρετώ δια της φιλίας)
Οι Πρόεδροι
I.P.A. Καρδίτσας - ΖΑΡΧΑΝΗΣ Γεώργιος
I.P.A. Τρικάλων - ΘΕΟΧΑΡΗΣ Κωνσταντίνος
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΘΕΜΑ: «Επίσκεψη της Τοπικής Διοίκησης I.P.A. Αχαΐας στην Καρδίτσα»

Με πολύ μεγάλη χαρά δεχτήκαμε το διήμερο
29-30 Σεπτεμβρίου την επίσκεψη της T.Δ. IPA
Αχαΐας στην Καρδίτσα. Οι αγαπητοί συνάδελφοι
θέλησαν να επισκεφθούν την Ιερά Μονή Παναγίας
Σπηλιώτισσας, ώστε να προσκυνήσουν την εικόνα
της Παναγίας και να λάβουν τη χάρη της και
παράλληλα να γνωρίσουν το μοναδικό τοπίο των
βουνών της Αργιθέας. Με επικεφαλής τον Πρόεδρο
της Τοπικής Διοίκησης κ. Αναστάσιο Νικολάου, οι
φίλοι της Τ.Δ. IPA Αχαΐας αφίχθηκαν στην Καρδίτσα
το μεσημέρι της Πέμπτης, 29 Σεπτεμβρίου,
και ύστερα από μια σύντομη βόλτα μαζί με μέλη της τοπικής μας διοίκησης στους κεντρικούς
πεζοδρόμους της πόλης μας, καταλήξαμε στο Αστυνομικό Μουσείο, όπου παρέμειναν για πολύ
ώρα θαυμάζοντας τα εκθέματα για τα οποία τους μίλησε και ξενάγησε ο ιδρυτής του Μουσείου
κ. Δημήτριος Καλλιαντζής.
Στη συνέχεια αναχωρήσαμε όλοι μαζί για το Μοναστήρι όπου μας ανέμενε ο Ηγούμενος,
Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Μητρόπουλος, ο οποίος ως γνωστόν είναι και Επίτιμο Μέλος της
Τοπικής μας Διοίκησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην εκδρομή συμμετείχαν, ως εκπρόσωποι του
Εθνικού Τμήματος IPA, οι κ.κ. Νικόλαος Μαρούντας και Σπύρος Φώτογλου υλοποιώντας εν μέρει
ειλημμένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Τμήματος IPA, να πραγματοποιήσει
κάποιο από τα προσεχή συμβούλιά του στο χώρο της Μονής. Οι εκπρόσωποι του Εθνικού Τμήματος
IPA ευχαρίστησαν τον Ηγούμενο για την ηθική και υλική στήριξη που παρέχει στην Ένωσή μας
και την αγάπη που δείχνει με κάθε ευκαιρία προς το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας. Ο ίδιος
επανέλαβε την ανοικτή πρόσκληση, τόσο προς το Εθνικό Τμήμα, όσο και προς όλες τις τοπικές
διοικήσεις και τα μέλη της Ένωσής μας να επισκεφτούν τη Μονή. Στη συνέχεια, ανάμεσα στις
δύο τοπικές διοικήσεις είχε προγραμματιστεί φιλικός ποδοσφαιρικός αγώνας 7x7 στην πόλη της
Καρδίτσας. Κατά ευτυχή συγκυρία την ίδια ημέρα πραγματοποιούσε επίσκεψη στις αστυνομικές
υπηρεσίες της πόλης ο Γενικός Επιθεωρητής ΕΛ.ΑΣ. Βορείου Ελλάδας, Αντιστράτηγος κ. Μιχάλης
Καραμαλάκης, συνοδευόμενος από τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλίας Υποστράτηγο κ.
Δημήτριο Κοτσιάφτη οι οποίοι, αμέσως μόλις έμαθαν για τον αγώνα, προσήλθαν στις αθλητικές
εγκαταστάσεις παρά το βεβαρυμμένο πρόγραμμά τους και αφού χαιρέτησαν και συγχάρηκαν
έναν προς έναν τους παίκτες, φωτογραφήθηκαν με τις δύο ομάδες. Μαζί τους βρισκόταν και ο
Διευθυντής Αστυνομίας Καρδίτσας, Α/Δ κ. Βασίλειος Καραπιπέρης.

Για την ιστορία ο αγώνας είχε υψηλή ποιότητα και τρομερό ενδιαφέρον με το τελικό σκορ να είναι
5-5, δικαιώνοντας την προσπάθεια και των δύο ομάδων και αφήνοντας ανοικτούς λογαριασμούς για
μια μελλοντική ρεβάνς στην Πάτρα. Οι συνθέσεις ήταν: IPA Καρδίτσας: Παπαγεωργίου, Κυρίτσης,
Θεοδωρόπουλος, Γούσιας, Ζαρχανής, Γκαγκάς, Τάντος, Καραγιάννης και ΙΡΑ Αχαΐας: Φώτογλου,
Μακρυπόδης, Βομπίρης, Ασπρούλιας, Καλτσανάς, Σαρρής, Παπάς, Σακαμπέτης, Γεωργουλόπουλος,
Ζησιμόπουλος, Νικολάου.
(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)
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(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα)

Εκ μέρους της τοπικής μας διοίκησης ευχαριστούμε ιδιαίτερα τους φίλους της τοπικής διοίκησης
Αχαΐας για την τιμή που μας έκαναν να επισκεφθούν τον τόπο μας και ελπίζουμε να επέστρεψαν
απολύτως ικανοποιημένοι στην ιδιαίτερη πατρίδα τους. Επίσης ευχαριστούμε τους εκπροσώπους
του Εθνικού Τμήματος και ελπίζουμε στο μέλλον να γίνει πράξη στο ακέραιο η απόφαση του Δ.Σ.
για συνεδρίαση στο χώρο της Ιεράς Μονής Σπηλιάς.
Ο Πρόεδρος - Γεώργιος Ζαρχανής
Ο Γεν. Γραμματέας - Νικόλαος Γούσιας

ΘΕΜΑ: «Εκδρομή στην Ι. Μονή Σπηλιάς»
Για πέμπτη στη σειρά χρονιά η
τοπική μας διοίκηση διοργάνωσε
και
πραγματοποίησε
διήμερη
προσκυνηματική εκδρομή στην Ιερά
Μονή
Παναγίας
Σπηλιώτισσας,
στα μοναδικά βουνά της Αργιθέας.
Η αναχώρηση των προσκυνητών,
μεταξύ των οποίων πολλά παιδιά,
έγινε την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου
από την Δ.Α. Καρδίτσας με προορισμό
την Ιερά Μονή και με ενδιάμεσο
σταθμό το Μουζάκι φτάσαμε στην
Μονή, οδηγώντας τα οχήματα μας
μέσα σε πυκνή ομίχλη και βροχή κατά
διαστήματα, γεγονός που έκανε το τοπίο ακόμη πιο ειδυλλιακό.
Στο Μοναστήρι μας ανέμενε ο Ηγούμενος, Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Μητρόπουλος, ο οποίος ως
γνωστόν είναι και Επίτιμο Μέλος της Τοπικής μας Διοίκησης. Μετά το Εσπερινό, δειπνήσαμε στην
Τράπεζα λιτά και νηστήσιμα λόγω της ημέρας και έπειτα όλη η παρέα των εκδρομέων, σε μια ζεστή
ατμόσφαιρα παρά τη χαμηλή θερμοκρασία που επικρατούσε, κουβέντιασε επί παντός επιστητού.
Το μοναδικό περιβάλλον συνέβαλε τα μέγιστα στη δημιουργίας κλίματος χαλαρότητας και ηρεμίας,
μακριά από τα προβλήματα και την πίεση της καθημερινότητας.
Το βράδυ διαμείναμε στον ξενώνα της Ιεράς Μονής και το πρωί παρακολουθήσαμε με κατάνυξη
την Θεία Λειτουργία, μαζί με πολλούς άλλους επισκέπτες που ταξίδεψαν αυθημερόν.
Έπειτα στις 14:00’, μετά από το μεσημεριανό φαγητό, ανταλλάξαμε ευχές με τον Ηγούμενο Νεκτάριο
και τους άλλους φίλους μας και αναχωρήσαμε για την επιστροφή στην πόλη.

Ειδικές ευχαριστίες πρέπει να εκφράσουμε στο φίλο της Τοπικής μας Νίκο Παπακυριάκου, ο οποίος
ήρθε από τις Σέρρες ειδικά για την εκδρομή μας και στον Ταμία της Τ.Δ. Τρικάλων Βασίλη Δραγούτσο,
που συμμετείχε επίσης. ‘Servo per amikeco’
Ο Πρόεδρος – Γεώργιος Ζαρχανής
Ο Γεν. Γραμματέας - Νικόλαος Γούσιας
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Καρδίτσα 3 Σεπτεμβρίου 2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ: «Σε τουρνουά ποδοσφαίρου συμμετείχε η ομάδα της Τ.Δ. IPA Καρδίτσας»

Σε τουρνουά ποδοσφαίρου τεσσάρων ομάδων, που έγινε στα πλαίσια τοπικής γιορτής στην τ.κ.
Μαγουλίτσας του Δήμου Μουζακίου, προσκλήθηκε και έλαβε μέρος η ποδοσφαιρική μας ομάδα
το διήμερο 18 και 19 Αυγούστου. Αρχικά αντιμετώπισε την ομάδα των διοργανωτών νικώντας με
2-1, ενώ στον άλλο ημιτελικό η ομάδα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καρδίτσας κέρδισε με 1-0
την ομάδα της Μαγούλας. Στον τελικό που έγινε την επόμενη ημέρα η ομάδα μας ευτύχησε να
προηγηθεί στο σκορ με δυνατό σουτ έξω από την περιοχή, όμως στο δεύτερο ημίχρονο δεν υπήρχε
η απαραίτητη αυτοσυγκέντρωση με αποτέλεσμα η ομάδα της Πυροσβεστικής να ανατρέψει
το σκορ, κερδίζοντας τελικά με 2-1 στα τελευταία λεπτά. Στις συμμετέχουσες ομάδες δόθηκαν
αναμνηστικά κύπελλα και προσφέρθηκε γεύμα από τους διοργανωτές, τους οποίους συγχαρήκαμε
για τη διοργάνωση. Στο περιθώριο των αγώνων επιβεβαιώθηκε η στενή σχέση με την ομάδα της
Πυροσβεστικής και σχεδιάστηκαν ανάλογες δράσεις που θα ανακοινωθούν σύντομα. ‘Servo per
amikeco’ – ‘Υπηρετώ δια της Φιλίας’
Ο Πρόεδρος – Γεώργιος Ζαρχανής
Ο Γεν. Γραμματέας - Νικόλαος Γούσιας

«Ενημερωτική ημερίδα για το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Αστυνομικών Πυροσβεστών – Λιμενικών (Τ.Ε.Α.Α.Π.Λ.)»
Με
επιτυχία
συνδιοργανώθηκε
στην
Καρδίτσα το απόγευμα της Πέμπτης 9 Ιουνίου
ενημερωτική ημερίδα για Αστυνομικούς και
Πυροσβέστες, από τις Συνδικαλιστικές τους
Ενώσεις και την Τοπική Διοίκηση της Διεθνούς
Ένωσης Αστυνομικών (ΙΡΑ) Καρδίτσας, με
την υποστήριξη της Συνεταιριστικής Τράπεζας
Καρδίτσας.
Αντιπροσωπεία του Δ.Σ. του ταμείου, το οποίο
απευθύνεται σε Αστυνομικούς, Πυροσβέστες και Λιμενικούς και είναι προαιρετικής ασφάλισης,
αποτελούμενη από τον Πρόεδρό του κ. Τσαγανό Ιωάννη, τον Αντιπρόεδρο κ. Γούσια Θεόδωρο και
τον οργανωτικό Γραμματέα κ. Λίτσιο Απόστολο, επισκέφθηκαν την πόλη και ανέλυσαν τόσο στα
μέλη, όσο και όσους ενδιαφέρονται να γίνουν, τα οφέλη και τις σημαντικές λεπτομέρειες, ενώ με τη
βοήθεια του αντιπροσώπου για το νομό Καρδίτσας κ. Μαυρογιώργου Σωκράτη απάντησαν σε όλες
τις απορίες. Προηγήθηκε ενημερωτική παρουσίαση για τη Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας από
τον Γενικό Δ/ντη κ. Τουρναβίτη Παναγιώτη, ενώ στο περιθώριο της εκδήλωσης συζητήθηκαν και
μελλοντικές συνεργασίες. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα της Π.Ε.Δ., επί της οδού
Μ. Αλεξάνδρου και για την παραχώρηση της ευχαριστούμε θερμά τους Δημάρχους Μουζακίου και
Σοφάδων κ.κ. Κωτσό Γεώργιο και Σκάρλο Αθανάσιο, οι οποίοι μάλιστα παρευρέθηκαν και χαιρέτισαν
την εκδήλωση.
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Καρδίτσα 15 Οκτωβρίου 2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ: « Συμμετοχή σε παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου σάλας»
Για τρίτη φορά μέσα στα τελευταία έξι
χρόνια στη σειρά χρονιά η τοπική μας
διοίκηση συμμετείχε στο φημισμένο
παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου
σάλας World Police Indoor Soccer
Tournament, που διεξάγεται κάθε χρόνο
εδώ και 34 χρόνια στην Ολλανδία και
συγκεκριμένα στα γήπεδα των περιοχών
Eibergen, Groenlo και Lichtenvoorde. Η
ομάδα μας ήταν για μια ακόμη φορά ο
λόγος που υψώθηκε η ελληνική σημαία
κατά την τελετή έναρξης, ως η μόνη
εκπρόσωπος της χώρας μας.
Συνολικά στο τουρνουά συμμετέχουν περισσότερες από 200 ομάδες Αστυνομικών από 54 χώρες,
ενώ υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής και για εργαζόμενους σε άλλα Σώματα Ασφαλείας και
Στρατιωτικούς.
Το ταξίδι και γενικότερα η συμμετοχή
μας, παρόλη την άρτια προετοιμασία,
ήταν κυριολεκτικά στον αέρα μέχρι
την τελευταία στιγμή λόγω απεργίας
που κήρυξαν οι ελεγκτές εναέριας
κυκλοφορίας, η οποία ευτυχώς ανεστάλη
και τελικά όλα πήγαν καλά. Η ομάδα μας
έφτασε στην Ολλανδία μέσω Μιλάνου,
όπου είχε τη δυνατότητα να παραμείνει
επιπλέον για μία ημέρα. Κατά τη διαμονή
μας στην Ολλανδία είχαμε την ευκαιρία
να περιηγηθούμε σε διάφορες πόλεις και
χωριά, γνωρίζοντας ένα διαφορετικό τρόπο
ζωής και επισημαίνοντας τις διαφορές που
κρύβονται στις λεπτομέρειες. Ταυτόχρονα,
στις εγκαταστάσεις που θύμιζαν ένα μικρό
ολυμπιακό χωριό είχαμε την ευκαιρία
να γνωρίσουμε συναδέλφους από όλο
τον κόσμο και να ανταμώσουμε παλιούς
φίλους από τις προηγούμενες συμμετοχές
μας.
Την ξενάγηση μας είχαν αναλάβει οι
γνωστοί φίλοι μας Bernie, Peter και
Caressa, οι οποίοι εξέφρασαν τη μεγάλη τους χαρά που ήμασταν και πάλι κοντά τους.
Αγωνιστικά, η ομάδα πήγε καλύτερα από τις προσδοκίες μας και έχασε την πρόκριση στη νοκ-άουτ
φάση για ένα γκολ, το οποίο μάλιστα μπήκε αλλά δεν μέτρησε αφού ο διαιτητής δεν είδε ότι η
μπάλα είχε περάσει τη γραμμή. Αυτό συνέβη στο ματς με την αλγερινή ομάδα που έληξε τελικά
0-0. Οι δύο νίκες της ομάδας μας έγιναν απέναντι σε Ουκρανούς και Ούγγρους αντίστοιχα, ενώ
ηττηθήκαμε από Σέρβους, Ρουμάνους, Πολωνούς και Γάλλους σε αγώνες που παλέψαμε μέχρι το
τελευταίο δευτερόλεπτο. Η σύνθεση της ομάδας μας ήταν: Τσιγγενές Α., Ζαρίδας, Τσιγγενές Ε.,
Ζαρχανής, Μωραΐτης, Σιατήρας, Τάντος, Καραγιάννης.
(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)

- 29 -

(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα)

Θερμές ευχαριστίες πρέπει να εκφράσουμε στο Εθνικό Τμήμα ΙΡΑ και στην Ένωση Αστυνομικών
Υπαλλήλων Καρδίτσας, χωρίς τη βοήθεια των οποίων αυτό το ταξίδι δεν θα πραγματοποιούνταν.
Επίσης καθοριστική ήταν η βοήθεια της Τ.Δ. Θεσσαλονίκης της ΙΡΑ και ιδιαίτερα του κ. Χριστόδουλου
Χριστοδουλή, ο οποίος παρέσχε λύσεις για κάθε πρόβλημα που προέκυπτε κατά τη μετάβαση και
την επιστροφή μας από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Τέλος ευχαριστούμε τους συναδέλφους
μας Χρήστο Γούλα και Αθανάσιο Σκαμπαρδώνη για την βοήθεια τους.
Ο Πρόεδρος - Γεώργιος Ζαρχανής
Ο Γ. Γραμματέας - Νικόλαος Γούσιας

Ανακοίνωση από την Διεύθυνση του περιοδικού «Δύναμη»
Η Τοπική Διοίκηση I.P.A. Καρδίτσας, είναι μία από τις πιο δραστήριες
Τοπικές, προς όφελος των μελών της, της Αστυνομίας και της
Κοινωνίας. Αποτελεί κόσμημα και την ευχαριστούμε. Οι δράσεις της
είναι πάρα πολλές, και στο παρόν τεύχος είχαμε την δυνατότητα να
δημοσιεύσουμε μόνο μέρος αυτών.
Ο Υπεύθυνος Έκδοσης του περιοδικού
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ

Επίσκεψη του Προέδρου I.P.A. Δωδεκανήσων στα
γραφεία της I.P.A. Θεσσαλονίκης
Μία ευχάριστη επίσκεψη είχαμε στα γραφεία μας
στις 31-08-2016.
Μας επισκέφτηκαν ο Πρόεδρος της I.P.A.
Δωδεκανήσων κ. ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ Τσαμπίκος και η σύζυγός
του Ευαγγελία.
Τους εκλεκτούς φίλους μας υποδέχτηκε ο Υπεύθυνος
Επικοινωνίας της I.P.A. Θεσσαλονίκης κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
Ηλίας.
Ο Πρόεδρος της I.P.A. Δωδεκανήσων χάρισε στην
Τοπική μας, μία εικόνα της Παναγιάς Τσαμπίκας, η
οποία θα κοσμεί στο εξής τα γραφεία μας.
	
   	
  

H Τοπική Διοίκηση I.P.A. Θεσσαλονίκης απέκτησε νέα βελτιωμένη ιστοσελίδα με τίτλο

WWW.IPAMAKEDONIA.GR
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Με ιδιαίτερη χαρά, υποδεχτήκαμε στις 9-9-2016
τον Πρόεδρο της νεοϊδρυθείσας Τοπικής Διοίκησης
I.P.A. Κεφαλληνίας κ. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟ Κων/νο.
Τον εκλεκτό επισκέπτη και φίλο, υποδέχτηκαν
ο Πρόεδρος της I.P.A. Θεσσαλονίκης κ.
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος, ο Ταμίας της I.P.A.
Θεσσαλονίκης και Αντιπρόεδρος του Εθνικού
Τμήματος κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Χριστόδουλος και ο
Υπεύθυνος Επικοινωνίας I.P.A. Θεσσαλονίκης κ.
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας.
Στον εκλεκτό επισκέπτη μας, και την σύζυγό του
Μαρία, παρατέθηκε δείπνο, όπου έγινε ανταλλαγή
αναμνηστικών και είχαμε μια πολύωρη συζήτηση
επί όλων των θεμάτων. Δόθηκαν αμοιβαίες
υποσχέσεις να υπάρξει σύντομα νέα συνάντηση.
Στις 03-10-2016, επισκέφτηκαν τα γραφεία μας, ο
Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων
Θεσσαλονίκης κ. ΤΣΑΪΡΙΔΗΣ Θεόδωρος, ο οποίος
συνοδευόταν από τον Υπεύθυνο Δημοσίων
Σχέσεων κ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ Γεώργιο.
Τους εκλεκτούς φίλους υποδέχτηκαν ο
Υπεύθυνος Επικοινωνίας της I.P.A. Θεσσαλονίκης
κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας και το Μέλος της Ελεγκτικής
Επιτροπής I.P.A. Θεσσαλονίκης κ. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ευάγγελος.
Μετά από μία πολύωρη συνομιλία, προέκυψε
ταύτιση απόψεων για πολλά σημαντικά θέματα,
τα οποία μπορούν να ωφελήσουν τους συναδέλφους του Νομού Θεσσαλονίκης.
Ο Υπεύθυνος Επικοινωνίας I.P.A. Θεσσαλονίκης, προσέφερε στον Πρόεδρο του Σωματείου
Αστυνομικών Θεσσαλονίκης, μία εικόνα του Αγίου Δημητρίου και τα περιοδικά “Δύναμη” της I.P.A.
Θεσσαλονίκης και “Μάχη” της Ένωσης Αστυνομικών εν αποστρατεία Θεσσαλονίκης.
Αμφότεροι, υποσχέθηκαν οι συναντήσεις αυτές να γίνονται πιο συχνά προς όφελος των Αστυνομικών
Θεσσαλονίκης, της Αστυνομίας και της Κοινωνίας.

Επίσκεψη Αντιπροέδρου I.P.A. Ισραήλ στην Τοπική Διοίκηση
I.P.A. Θεσσαλονίκης
Στις 07-10-2016, την Θεσσαλονίκη επισκέφτηκαν η
Αντιπρόεδρος του Εθνικού Τμήματος I.P.A. Ισραήλ κ.
ΒΙΒΕR Anat η οποία συνοδευόταν από τα μέλη I.P.A.
Ισραήλ κ.κ.RAZ Sara και ROZNVIJ Batswhve.
Η συνάντηση με τις εξαιρετικές επισκέπτες μας, έγινε στο
ξενοδοχείο ΚΑΨΗΣ στην Θεσσαλονίκη και τις υποδέχτηκε
ο Ταμίας της I.P.A. Θεσσαλονίκης και Γ΄ Αντιπρόεδρος
του Εθνικού Τμήματος κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Χριστόδουλος.
Η συνάντηση διεξήχθη σε άριστο φιλικό κλίμα, με
συζητήσεις για το παρόν και το μέλλον της I.P.A. και ανταλλαγή αναμνηστικών.
Στην συνέχεια ο Ταμίας της I.P.A. Θεσσαλονίκης κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ ξενάγησε τις επισκέπτες μας, στην
πόλη της Θεσσαλονίκης σε σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος, καθώς και στο Εβραϊκό μουσείο και
την Εβραϊκή συναγωγή.
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Οι Πρόεδροι I.P.A. Ιωαννίνων και Πρέβεζας στα γραφεία μας.
Δυο πολύ καλοί φίλοι της I.P.A. Θεσσαλονίκης,
επισκέφτηκαν στις 5-9-2016 τα γραφεία μας.
Ο Πρόεδρος της I.P.A. Ιωαννίνων κ. ΚΙΤΣΙΟΣ
Σπύρος και ο Πρόεδρος της I.P.A. Πρέβεζας
κ. ΚΙΤΣΙΟΣ Σοφοκλής. Τους εξαιρετικούς και
αγαπητούς αδερφικούς φίλους, υποδέχτηκαν
ο Γενικός Γραμματέας κ. ΛΑΜΠΑΔΑΣ Γεώργιος,
ο Ταμίας κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Χριστόδουλος και
ο π.Πρόεδρος κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας.
Πίνοντας τον καφέ μας, αναλύσαμε όλες τις σκέψεις μας για το χθες, το σήμερα και το αύριο της
I.P.A. Στην συνέχεια, ανταλλάξαμε αναμνηστικά δώρα και παραθέσαμε γεύμα στους εξαιρετικούς
φίλους επισκέπτες μας, όπου συνεχίσαμε τις συζητήσεις μας για την I.P.A.
Το συμπέρασμα των πολύωρων συζητήσεων ήταν ΟΜΟΦΩΝΑ αποδεκτό, και αυτό είναι πως πρέπει
όλοι μαζί να εργαστούμε για να φέρουμε την I.P.A. εκεί που όλοι επιθυμούμε να βρίσκεται. Για
ακόμη μια φορά διαπιστώσαμε, ότι το ποτάμι ξεκίνησε και τίποτε δεν μπορεί να το σταματήσει.
Όσοι θέλουν ας ακολουθήσουν το ρεύμα του !!!

Σπουδαίες επισκέψεις στην I.P.A. Θεσσαλονίκης
Με την ευκαιρία, δοθείσης της σπουδαίας εκδήλωσης “ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΝ ΕΟΡΤΗΝ”, η οποία
ολοκληρώθηκε με επιτυχία από την I.P.A. Χαλκιδικής, κάποιοι πραγματικοί φίλοι μας, παρέμειναν
για άλλες 2 ημέρες στην Θεσσαλονίκη και προσπαθήσαμε να φανούμε αντάξιοι της τιμής που μας
έκαναν, ώστε η φιλοξενία της Τ.Δ. Θεσσαλονίκης, να είναι αντάξια της αδελφικής φιλίας, αυτών
των εξαιρετικών αδελφικών φίλων. Μας τίμησαν, λοιπόν, με την επίσκεψη στα γραφεία μας και την
διαμονή στον ξενώνα της I.P.A. Θεσσαλονίκης οι:
1) Παγκόσμιος Γεν. Γραμματέας I.P.A.
κ. ΚΑΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος
2)
Πρόεδρος
I.P.A.
Ηρακλείου
κ. ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ Μανόλης
3) Πρόεδρος I.P.A. Ξάνθης κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Χ.
4)
Αντιπρόεδρος
I.P.A.
Ξάνθης
κ. ΔΕΤΣΑΡΙΔΗΣ Δημήτριος
Κατά την διάρκεια της παραμονής των
παραπάνω, υπήρξε συνάντηση και με τους:
Α) Πρόεδρο I.P.A. Καρδίτσας κ. ΖΑΡΧΑΝΗ Γ.
Β) π. Πρόεδρο I.P.A. Καρδίτσας και νυν Αντιδήμαρχο Παλαμά Καρδίτσας κ. ΤΣΙΡΩΝΗ Ιάσωνα
Τους εκλεκτούς φίλους, υποδέχτηκαν από την I.P.A. Θεσσαλονίκης οι: ο Πρόεδρος κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Βασίλειος, ο Ταμίας κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Χριστόδουλος, ο Υπεύθυνος Πολιτιστικών και Κοινωνικών
Θεμάτων κ. ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΑΣ Δημήτριος και ο Υπεύθυνος Επικοινωνίας κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας.
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Δύο φορτηγά με τρόφιμα και γενέθλια του μικρού Αλέξανδρου
στο SOS Πλαγιαρίου Θεσσαλονίκης
Δύο φορτηγά με τρόφιμα αρίστης ποιότητας, αξίας αρκετών
χιλιάδων ευρώ, καθώς και ρουχισμό παρέδωσαν στις 14-09-2016
στο Παιδικό Χωριό SOS Πλαγιαρίου Θεσσαλονίκης, ενεργώντας
από κοινού:
1) Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ (I.P.A.) Τ.Δ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2) ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Ε.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
3) ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
4) ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ (Συνδικαλιστική παράταξη της Ένωσης
Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης).
Τα δύο φορτηγά συνόδευσε στο παιδικό
Χωριό, ο ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Χριστόδουλος
Ταμίας της I.P.A. Θεσσαλονίκης ο
οποίος είναι και Αντιπρόεδρος του
Εθνικού Τμήματος I.P.A., καθώς επίσης
και Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής
της ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ.
Ταυτόχρονα, γιορτάστηκαν τα 10-α
γενέθλια του Μικρού Αλέξανδρου που
φιλοξενείται στο Παιδικό Χωριό SOS Πλαγιαρίου, το οποίο παιδί να θυμίσουμε ότι βάφτησε πριν
από ενάμιση χρόνο το 7 μελές Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αστυνομικών ε.α. Θεσσαλονίκης.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν ακόμη, οι κ.κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Γεώργιος - ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ Δημήτριος ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας (και η κόρη του Σοφία) - ΠΑΣΧΑΛΕΡΗΣ Παναγιώτης και ΛΑΜΠΑΔΑΣ Γεώργιος.
Ευχαριστούμε για την συνεισφορά τους, τις επιχειρήσεις ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. και ΚΡΕΑΤΑΚΙ ΛΑΓΚΑΔΑ
(Ταχμαζίδη Γεωργίου).
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Οδοιπορικό στην Κρήτη.

“Αγαπητοί Φίλοι.
Κατ΄αρχήν θα πρέπει να εκφράσω τις θερμότερες ευχαριστίες μου, σε όλους
τους εκλεκτούς συναδέλφους της Κρήτης, για την εξαιρετική φιλοξενία που
μας παρείχαν. Αποτελεί εξαιρετική τιμή, η ανακήρυξη τόσον εμού όσο και
του κ. ΑΒΡΑΜΙΔΗ Γεωργίου, ως επίτιμα Μέλη της I.P.A. Χανίων. Ειδικά για
τον φίλο Γιώργο ΑΒΡΑΜΙΔΗ, οι Χανιώτες φίλοι μας, έδωσαν και ένα μάθημα
συμπεριφοράς και ανταπόδοσης, σε αυτούς που πριν το Συνέδριο της
Ζακύνθου τον λοιδόρησαν και προσπάθησαν να του επιβάλουν ακόμη και
ποινή επειδή, άκουσον-άκουσον, ήθελε να προσφέρει ακόμη περισσότερα
στους συναδέλφους της Σάμου !!!!
Άς είναι. Αποτελεί βεβαιότητα ότι σύντομα, όλοι αυτοί, θα αποτελούν ένα θλιβερό παρελθόν.
Στο ταξίδι αυτό, είχαμε την ευκαιρία, να συνομιλήσουμε και να ανταλλάξουμε απόψεις με τους
συναδέλφους της Κρήτης, πάνω σε όλα τα θέματα και κυρίως θέματα που αφορούν την I.P.A. και
διαπίστωσα με χαρά την ταύτιση απόψεων με όλους. Συμφωνήσαμε όλοι, για το πως θα πρέπει να είναι
η I.P.A. και θα πρέπει συλλογικά να το προσπαθήσουμε. Προσωπικά, είμαι αισιόδοξος. Διαπιστώνω ότι
την ώρα που κάποιοι σκαλίζουν αναζητώντας ανύπαρκτες αιτίες και δικαιολογίες για να αποδώσουν
ευθύνες που αφορούν στις δράσεις προ 10 ετίας της I.P.A. και ενδεχομένως να κατασκευάζουν ιστορίες,
την ίδια ώρα κάποιοι άλλοι εργάζονται με ζήλο να διατηρήσουν και να αναδείξουν τα ιδανικά της I.P.A.
Συνάδελφοι της Κρήτης, συγχαρητήρια σε όλους και σας ευχαριστούμε θερμά.” Άς δούμε όμως πως
ξεκίνησε αυτό το οδοιπορικό στην Κρήτη. Στις 15 Ιουλίου 2016 επισκέφτηκα τα Χανιά Κρήτης.
Στο αεροδρόμιο με υποδέχτηκαν, ο Πρόεδρος της I.P.A. Χανίων κ. ΠΕΡΡΑΚΗΣ Ιωάννης και ο Αναπλ.
Ταμίας της I.P.A. Χανίων κ. ΤΣΙΡΟΣ Πέτρος. Την ίδια ημέρα συναντηθήκαμε με τον Πρόεδρο της I.P.A.
Σάμου κ. ΑΒΡΑΜΙΔΗ Γεώργιο, ο οποίος ήταν ήδη στην Κρήτη.
Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, συναντηθήκαμε με τα στελέχη της I.P.A. Χανίων, Αντιπρόεδρο Γ΄ κ.
ΒΙΓΛΑΚΗ Ελένη, Ταμία κ. ΛΕΒΕΝΤΑΚΗ Δημήτριο και τον Πρόεδρο Ελεγκτικής Επιτροπής κ. ΜΟΥΣΤΑΚΑ
Κλεάνθη, με τους οποίους είχαμε μια πολύωρη ευχάριστη συζήτηση για όλα τα θέματα και κυρίως αυτά
που αφορούν την I.P.A.
Την επόμενη ημέρα 16-07-2016, μαζί με τους κ.κ. ΠΕΡΡΑΚΗ Ιωάννη και ΑΒΡΑΜΙΔΗ Γεώργιο, μεταβήκαμε
στο Ρέθυμνο, όπου συναντηθήκαμε με τον Πρόεδρο της I.P.A. Ρεθύμνου κ. ΠΑΡΑΔΕΙΣΑΝΟ Αδάμ, ο
οποίος μας υποδέχτηκε και μας παρείχε εξαιρετική φιλοξενία. Με τον Πρόεδρο της I.P.A. Ρεθύμνου,
υπήρξε ανταλλαγή απόψεων επί όλων των θεμάτων και κυρίως όσον αφορά θέματα της Ελληνικής
Αστυνομίας και της I.P.A.

Από αριστερά: ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας - ΠΕΡΡΑΚΗΣ Ιωάννης - ΠΑΡΑΔΕΙΣΑΝΟΣ Αδάμ - ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Γεώργιος

Επιστρέφοντας το απόγευμα της ίδιας ημέρας από το Ρέθυμνο στα Χανιά, σταματήσαμε στο χωριό
Στέρνες το οποίο απέχει 13 ΚΜ από τα Χανιά και 500 μέτρα από το αεροδρόμιο, και επισκεφτήκαμε το
οίκημα όπου στεγαζόταν ο Αστυνομικός Σταθμός Στερνών, για το οποίο οίκημα οι εκλεκτοί συνάδελφοι
της I.P.A. Χανίων, αγωνίζονται ώστε να περιέλθει στην χρήση της I.P.A. Χανίων, για να μετατραπεί σε
ξενώνας. Μας εντυπωσίασε η θέση του κτιρίου, το οποίο εφάπτεται επί της κεντρικής οδού 5ης Ιουνίου,
είναι σε άριστη κατάσταση, περιβάλλεται από έναν εξαιρετικό προαύλιο χώρο στον οποίο μπορούν να
γίνονται εκδηλώσεις και παραπλεύρως υπάρχει το ιερό παρεκκλήσιο του Αγίου Ελευθερίου. Επιβάλλεται
να δοθεί μάχη, ώστε να μην χαθεί αυτή η ευκαιρία για την I.P.A.
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(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)

(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα)

Το οίκημα του πρώην Αστυνομικού Σταθμού Στερνών

To βράδυ της 16-07-2016, οι εκλεκτοί συνάδελφοι της I.P.A. Χανίων κ.κ. ΠΕΡΡΑΚΗΣ Ιωάννης, ΛΟΓΑΡΙΔΟΥ
Σοφία, ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ Γεώργιος, ΒΙΓΛΑΚΗ Ελένη και ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Κλεάνθης, μας παρέθεσαν δείπνο. Το
μεσημέρι της 17-07-2016 σε ένα εξαιρετικό παραλιακό εστιατόριο, μας παρατέθηκε δείπνο με ψητά
ψάρια, τα οποία ψάρεψε ο Α΄ Αντιπρόεδρος της I.P.A. Χανίων κ. ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ Γεώργιος.
Απογευματινές ώρες της 17-07-2016, οι κ.κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας και ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Γεώργιος, προσκλήθηκαν
τιμητικά να παραστούν σε έκτακτο Δ.Σ. της I.P.A. Χανίων.
Σε μια βαθιά συγκινητική συνεδρίαση του Δ.Σ., η I.P.A. Χανίων, ανακηρύσσει ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ της, τους
κ.κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ Ηλία και ΑΒΡΑΜΙΔΗ Γεώργιο. Ο Πρόεδρος της I.P.A. Χανίων κ. ΠΕΡΡΑΚΗΣ Ιωάννης στην
ομιλία του, αναφέρεται στην σπουδαία προσφορά στην I.P.A. των δύο επίτιμων, πλέον, μελών της
Τοπικής του. Στην αντιφώνησή τους, τόσο ο κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας, όσο και ο κ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Γεώργιος
αναφέρθηκαν στους ισχυρούς δεσμούς φιλίας των Τοπικών Θεσσαλονίκης και Σάμου με την Τοπική
Χανίων, δεσμούς που πλέον παίρνουν μια πιο δυναμική ανάπτυξη. Ακολούθως επιδόθηκαν στα δύο
επίτιμα μέλη οι πράξεις ανακήρυξης και έγινε ανταλλαγή αναμνηστικών.

Από αριστερά: ΒΙΓΛΑΚΗ Ε. - ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ Γ. - ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Κ. - ΤΣΙΡΟΣ Π. - ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Γ. - ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Η. ΠΕΡΡΑΚΗΣ Ι. - ΛΟΓΑΡΙΔΟΥ Σ. - ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ Ν.

O A΄ Αντιπρόεδρος κ. ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ Γεώργιος επιδίδει στον κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ Ηλία την ανακήρυξη σε επίτιμο μέλος της
I.P.A. Χανίων και ο Πρόεδρος της I.P.A. Χανίων κ. ΠΕΡΡΑΚΗΣ Ι., επιδίδει τιμητική πλακέτα
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(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)

(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα)

O Πρόεδρος κ. ΠΕΡΡΑΚΗΣ Ιωάννης επιδίδει στον κ. ΑΒΡΑΜΙΔΗ Γεώργιο την ανακήρυξη σε επίτιμο μέλος της I.P.A.
Χανίων και η Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων της I.P.A. Χανίων κ. ΛΟΓΑΡΙΔΟΥ Σοφία, επιδίδει τιμητική πλακέτα

Η Γ΄ Αντιπρόεδρος κ. ΒΙΓΛΑΚΗ Ελένη επιδίδει στον κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ Ηλία αναμνηστικά της I.P.A. Χανίων
και ο Αναπλ. Γραμματέας της I.P.A. Χανίων κ. ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ Νικόλαος επιδίδει στον
κ. ΑΒΡΑΜΙΔΗ Γεώργιο αναμνηστικά της I.P.A. Χανίων.

O Πρόεδρος της I.P.A. Σάμου κ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Γ. επιδίδει στον Πρόεδρο της Ελεγκτικής Επιτροπής της I.P.A. Χανίων
κ. ΜΟΥΣΤΑΚΑ Κλεάνθη τιμητική πλακέτα, και δεξιά ο π. Πρόεδρος της I.P.A. Θεσσαλονίκης κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ επιδίδει
στον Πρόεδρο της I.P.A. Χανίων κ. ΠΕΡΡΑΚΗ Ι. αναμνηστικό της I.P.A. Θεσσαλονίκης.

Στις 18-07-2016, φτάσαμε στο Ηράκλειο. Μας υποδέχτηκε ο Πρόεδρος κ. ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ Μανόλης,
ο οποίος μας ξενάγησε στις ομορφιές της πόλης, όπου είχαμε συνάντηση, με την Αντιπεριφερειάρχη
Κρήτης κ. ΒΡΕΝΤΖΟΥ Θεανώ και την Πρόεδρο του γυναικείου αθλητικού σωματείου Καλλιπάτειρα κ.
ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗ Μαρία. Το βράδυ, μας παρατέθηκε επίσημο γεύμα σε εξαιρετική κοσμική ταβέρνα,
όπου συμμετείχαν πολλά μέλη της I.P.A. Ηρακλείου, μεταξύ των οποίων και ο Γενικός Γραμματέας του
Συνδέσμου Αποστράτων Ηρακλείου κ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗΣ Ιωάννης.
Την επόμενη ημέρα 19-07-2016, ο Πρόεδρος της I.P.A. Ηρακλείου κ. ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ Μανόλης, μας
προσέφερε καφέ στο κέντρο της πόλης και στην συνέχεια επισκεφτήκαμε την Αστυνομική Δ/νση
Ηρακλείου, όπου μας υποδέχτηκε ο Αστυνομικός Διευθυντής Ταξίαρχος κ. ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ Κων/νος, με
τον οποίο είχαμε μια εξαιρετική συζήτηση.
Ακολούθως, επισκεφτήκαμε τα γραφεία της I.P.A. Ηρακλείου, όπου εντυπωσιάζεται ο επισκέπτης από
την πληρότητα και την ζεστασιά του χώρου. Εκεί μας υποδέχτηκαν τα Μέλη του Δ.Σ. και ακολούθησε
ανταλλαγή αναμνηστικών.
(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)
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(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα)

Από αριστερά: ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ Μ. - ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Γ. - ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ Κ. - ΓΑΡΓΑΝΟΥΡΑΚΗΣ Ε. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Η. - ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Α.

Αριστερά: Ο π. Πρόεδρος I.P.A. Θεσσαλονίκης κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας, προσφέρει ως αναμνηστικό μία εικόνα
του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης και δεξιά, ο Πρόεδρος της I.P.A. Ηρακλείου κ. ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ Μανόλης
προσφέρει μία τιμητική πλακέτα.

Από αριστερά: ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας - ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ Μαρία - ΦΛΟΥΡΗ Έφη - ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Γεώργιος - ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ
Μανόλης - ΓΑΡΓΑΝΟΥΡΑΚΗΣ Ευάγγελος - ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Αγγελική

Στις 19-07-2016 αναχωρήσαμε από το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου, όπου μας
συνόδευσε και μας αποχαιρέτησε ο Πρόεδρος και φίλος της I.P.A. Ηρακλείου κ. ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ
Μανόλης. Η φιλοξενία όλων των συναδέλφων και φίλων της Κρήτης ήταν εξαιρετική και ευελπιστούμε
να ανταποδώσουμε. Αγαπητοί φίλοι της Κρήτης, σας ευχαριστούμε θερμά.
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Η εορτή του Αγίου Αρτεμίου στην Θεσσαλονίκη

Μ

ε ιδιαίτερη επισημότητα και λαμπρότητα
εορτάσθηκε η εορτή του Αγίου Αρτεμίου,
προστάτη της Ελληνικής Αστυνομίας, στις
20-10-2016 στην Θεσσαλονίκη.
Το πρωί, τελέστηκε δοξολογία στον ιερό
μητροπολιτικό ναό Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά,
χοροστατούντος του μητροπολίτη Θεσσαλονίκης,
κ. Άνθιμου. Στην συνέχεια, όλοι μετέβησαν στην
Λ. Στρατού όπου στο μνημείο πεσόντων
Αστυνομικών έγινε δέηση και κατάθεση στεφάνων.
Ακολούθως όλοι μετέβησαν στην Λέσχη Φρουράς
όπου δόθηκε μικρή δεξίωση.
Στις εκδηλώσεις, παρέστησαν, σύσσωμη η Αστυνομική ηγεσία της Θεσσαλονίκης, η Υπουργός
Μακεδονίας Θράκης κ. Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά, ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Μπουτάρης, ο
Περιφεριάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολος Τζιτζικώστας, η Αντιπεριφερειάρχης κ. Βούλα
Πατουλίδου, η πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Ν.Δ. κ. Βίκυ Ευταξά με το στέλεχος της Ν.Δ.
στον τομέα της Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτριο Μπουραζάνα, εκπρόσωποι Πολιτικών και Στρατιωτικών
αρχών της πόλεως, Πρόεδροι Συλλόγων και Σωματείων και πλήθος Αστυνομικών εν ενεργεία και
εν αποστρατεία. Θερμά συγχαρητήρια στο γραφείο Δημοσίων Σχέσεων της ΓΑΔΘ για την άρτια
οργάνωση της εκδήλωσης.
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ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΩ 1 - ΣΚ 54627 – ΘΕ/ΝΙΚΗ. Α.Φ.Μ. 999305489 Αϋ ΔΟΤ ΘΕ/ΝΙΚΗ
Σθλ.Κζντρο : 2310553538 & 6975909933 FAX : 2310553430 Email: Synast.thes@gmail.com
Site: www.ipathessaloniki.gr & www.apostratoithessalonikis.gr & www.dinamianagennisis.gr

2016 – 2018
SAT XS

SAT 150

SAT 300

1,9 € πάγιο (τελικό 4,16€)

9 € πάγιο (τελικό 13,89 €)

10,5 € πάγιο (τελ. 15,96 €)

 Απερ. ενδοεπικοινωνία
 1500 λεπ. προσ Wind - Q
 1500 λεπτά προσ
ςτακερά
 130 sms






Απερ. Ενδοεπικοινωνία
1500 λεπ. προσ Wind - Q
1500 προσ ςτακερά
150 λεπτά προσ
Vodafone-Cosmote
 100 MB (μετά από αίτθςθ)






(Με αίτηςη προςτίθενται 130 sms με 2€ )

SAT 1.000

14 € πάγιο(τελικό 20,78 €)
Απερ. ενδοεπικοινωνία
1500ϋ προσ Wind - Q
1500ϋ προσ ςτακερά
1000 λεπτά προσ
Vodafone-Cosmote
 1 GB (μετά από αίτθςθ)






SAT Unlimited

16 € πάγιο (τελ. 23,50€)








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

Απερ. ενδοεπικοινωνία
1500 λεπ. προσ Wind - Q
1500 προσ ςτακερά
300 λεπτά προσ
Vodafone-Cosmote
 300 MB (μετά από αίτθςθ)
(Με αίτηςη προςτίθενται 130 sms με 2€ )

SAT CONTROL 300

ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

8 € πάγιο (τελ. 12,52 €)






1500ϋ ενδοεπικοινωνία
300 λεπτά προσ κινθτά
60 SMS
100 MB

Ζητήςτε το ςυμπληρωματικό ζντυπο
που αφορά τα καρτοςυμβόλαια

Στισ τελικζσ τιμζσ ςυμπεριλαμβάνονται όλεσ οι επιβαρφνςεισ (ΦΠΑ – τζλη κινητήσ – ςυνδρομή κλπ)
Mobile internet (προ ΦΠΑ):

> 1,5 GB - 2 € > 5 GB - 3 €

> 30 GB - 10 €

> 10 GB - 5 €

> 30 GB - 10 €

Mobile Broadband (προ ΦΠΑ): > 2 GB - 2,5 €

> ενθμερϊνεςτε για το υπόλοιπο των δεδομζνων ςασ.
Αποςτζλλοντασ κενό μινυμα ςτο 1212
 Κάκε χρόνο επιδοτιςεισ από 25% ζωσ 34% ωσ ακολοφκωσ :
Α) 100 € ςε ςφνδεςθ που κα ζχει ετιςια κίνθςθ από 401 € και άνω (δθλαδι ζκπτωςθ ζωσ 25%)
Β) 200 € ςε ςφνδεςθ που κα ζχει ετιςια κίνθςθ από 701 € και άνω (δθλαδι ζκπτωςθ ζωσ 29%)
Γ ) 300 € ςε ςφνδεςθ που κα ζχει ετιςια κίνθςθ από 901 € και άνω (δθλαδι ζκπτωςθ ζωσ 34%)
Η ετιςια κίνθςθ υπολογίηεται από 1θ Δεκεμβρίου-30 Νοεμβρίου και εφόςον ο ςυνδρομθτισ δικαιοφται
επιδότθςθ, αυτι κα ςυμψθφιςτεί ςτον λογαριαςμό του Ιανουαρίου (που εκδίδεται 15 Φεβρουαρίου).
 Οι λογαριαςμοί εκτόσ Ν. Θεςςαλονίκθσ αποςτζλλονται με email ι με τα ΕΛΣΑ με χρζωςθ/φάκελο 2€.
 Η εξόφλθςθ των λογαριαςμϊν, γίνεται ςτα γραφεία μασ με μετρθτά ι με χριςθ καρτϊν όλων των
τραπεηϊν, με e-Banking ι ςτα ταμεία ςτισ παρακάτω τράπεηεσ:
ΕΘΝΙΚΗ: GR0201102100000021048123950
ALPHA: GR3201407010701002002016616
EUROBANK: GR6502601200000590200817092
ΠΕΙΡΑΙΩ: GR3701714020006402126859379.
 Σα προγράμματα λόγω τθσ οικονομικισ κρίςθσ, απευκφνονται ςε ςυναδζλφουσ όλθσ τθσ χϊρασ. Για
περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επικοινωνιςτε με τα γραφεία του υνεταιριςμοφ κακθμερινά και ϊρεσ
08.00-17.00 εκτόσ αββάτου – Κυριακισ και εορτϊν.
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