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Έτος  2018.    Τεύχος 31.   Τιμή 0,01 €

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

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

της i.p.a. Νομού Θεσσαλονίκης

“Δύναμη”
	  

 Στο τεύχος αυτό, θα γνωρίσουμε μία από τις πιο δραστήριες Τοπικές Διοικήσεις της Διεθνούς 
Ένωσης Αστυνομικών (Ι.P.A) την Τοπική Διοίκηση Νομού Τρικάλων (σελίδες 19 - 39)

Τ Ρ Ι Κ Α Λ Α
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“Δύναμη”
Έκδοση της ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΘΝΟΥΣ  ΕΝΩΣΗΣ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΟΜΟΥ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Mοναστηρίου 326  ΤΚ  546 28
Τηλ.: 2310-388195   Fax.: 2310-776414
www.ipamakedonia.gr

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ
Η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική, ή 
περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση 
του περιεχομένου του    περιοδικού με οποιονδήποτε 
τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό φωτοτυπικό, 
ηχογράφησης ή  άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή 
άδεια του  εκδότη. 
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς  Δικαίου που 
ισχύουν στην χώρα μας.

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

Γραφιστική Επιμέλεια - Εκτύπωση
Μαρία Κοτσαρίδου 
Διαγόρα 82, Άνω Τούμπα, 54351, Θεσ/νίκη
τηλ.: 2310 953.753, κιν.: 6942885745
e-mail: m.kotsarisou@gmail.com

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

ΝΟΜΙΚΗ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

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

Ιωάννης Μισαηλίδης
Ποινικολόγος

Δικηγόρος Θεσσαλονίκης

Βασιλική Τουρτσάκη
Ποινικολόγος

Δικηγόρος Θεσσαλονίκης

Σωτήριος Κατσαρός
Συνταγματολόγος - Ποινικολόγος

Δικηγόρος Αθηνών

Ηλίας Βασιλάκης
Προεδρεύων συνεδρ. Δ.Σ. -  

Υπ. περιοδικού - Υπ. ιστοσελ. 
& Επικοινωνίας

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

Ιωάννης Πασχαλιάς
Γ΄Αντιπρόεδρος & 

Αναπλ. Γραμματέας

Δημ. Βασιλάκης
Υπ. Δημ. Σχέσεων

Βασ. Γιαννακόπουλος
Ταμίας

Δημήτριος Χρυσουλάς
Β’ Αντιπρόεδρος & 

Αναπλ. Ταμίας

Γεώργιος Λαμπάδας
Γεν. Γραμματέας

Νικ. Ταχματζίδης
Α’ Αντιπρόεδρος

Χριστ. Χριστοδουλής
Πρόεδρος
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔIOIKHTIKOY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στις 04 Ιανουαρίου 2018, έγινε ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

I.P.A. Θεσσαλονίκης, όσον αφορά την θέση του Προέδρου και του Ταμία. Νέος 
Πρόεδρος ανέλαβε ο ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ  Χριστόδουλος και την θέση του Ταμία 
ανέλαβε ο ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος. Οι υπόλοιπες θέσεις παρέμειναν ως 
είχαν.
Στην συνεδρίαση του Δ.Σ. παραβρέθηκαν οι αυθορμήτως προσελθόντες: 1) 
Πρόεδρος I.P.A. Μεσσηνίας κ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης, 2) Πρόεδρος I.P.A. 
Αρκαδίας κ. ΚΑΣΙΜΟΣ Σωτήριος, 3) Πρόεδρος I.P.A. Ξάνθης κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 

Χρήστος, καθώς επίσης ο Πρόεδρος της Ένωσης
Αστυνομικών ε.α. Νομού Θεσσαλονίκης κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Γεώργιος, ενώ στο γεύμα που ακολούθησε 
παρευρέθη, η βοηθός του προέδρου του Συνεταιρισμού Αστυνομικών κ. ΦΙΛΑΝΘΙΔΟΥ Αικατερίνη 
και ο Διευθυντής των καταστημάτων «Δίκτυο» κ. ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ Γεώργιος. Όλοι ευχήθηκαν στον νέο 
Πρόεδρο να είναι υγιής και δυνατός, ώστε να ανταπεξέλθει στο δύσκολο έργο που αναλαμβάνει και 
πρέπει να συνεχίσει με επιτυχία.

Νέος Πρόεδρος στην I.P.A. Θεσσαλονίκης
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ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ E.E. KAI E.A. ΝΟΜΟΥ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Α.Φ.Μ. 999305489    Α΄ Δ.Ο.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ 1  Τ.Κ. 54627  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΤΗΛ. 2310-553538  FAX. 2310-553430   EMAIL. Synast.thes@gmail.com 

 
 
 
 

Επαγγελματικό + 
2.000 σταθερά 

3,25 € τελικό 5,99€ 
 Απερ. Ενδοεπικοινωνία 
 2000 λεπτά προς σταθερά 
 300 ΜΒ mobile internet 

(μετά από αίτηση) 

MY BYSINESS 30 
10,80€ τελικό 16,50€ 

 Απερ. Ενδοεπικοινωνία 
 300 λεπτά προς κινητά. 
 1500 λεπτά προς σταθερά 
 1,4 ΜΒ mobile internet 

(μετά από αίτηση) 

MY BYSINESS 40 
14,55€ τελικό 21,70€ 
 Απερ. Ενδοεπικοινωνία 
 500 λεπτά προς κινητά. 
 1500 λεπτά προς σταθερά 
 1,5 ΜΒ mobile internet 

(μετά από αίτηση) 

MY BYSINESS 50 
18,63€ τελικό 27,37€ 
 

 Απερ. Ενδοεπικοινωνία 
 1000 λεπτά προς κινητά. 
 1500 λεπτά προς σταθερά 
 1,5 ΜΒ mobile internet 

(μετά από αίτηση) 
 

   
 
 
 

Πρόγραμμα RED-1 
 21,31€ τελικό 29,90€  

 

 Απερ. Ενδοεπικοινωνία 
 1500 λεπτά προς κινητά. 
 1500 λεπτά προς σταθερά 
 1500 SMS προς όλα τα 

δίκτυα 
 100΄ προς διεθνή σταθερά 
 30΄ προς διεθνή κινητά 
 3,2 GΒ  mobile internet 

(μετά από αίτηση) 

Πρόγραμμα RED-2 
35,55€ τελικό 50,87€ 

 

 Απερ. Ενδοεπικοινωνία 
 3000 λεπτά προς κινητά. 
 1500 λεπτά προς σταθερά 
 1500 SMS προς όλα τα 

δίκτυα 
 200΄ προς διεθνή σταθερά 
 60΄ προς διεθνή κινητά 
 5,2 GΒ mobile internet 

(μετά από αίτηση)  
 

Οι τελικές τιμές περιλαμβάνουν: Πάγιο, ΦΠΑ, τέλη κινητής και 1,5€ συνδρομή. 
Αποστέλλοντας κενό μήνυμα στο 1284 ενημερώνεστε για το υπόλοιπο του χρόνου σας. 

ΙΝΤΕRΝΕΤ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ:  
α) 2GB με 3,62 € προ ΦΠΑ, β) 5GB με 4,83 € προ ΦΠΑ,  γ) 10GB με  10,32 
€ προ ΦΠΑ,  δ) 20GB με 11,93 € προ ΦΠΑ. 
 

 

A.D.S.M.:   2GB – 6,60€       5GB – 8,10€       10GB – 14,30€    
 

 20GB – 16,29€     τελικές τιμές. 
 
 
 

ΕNΗΜΕΡΩΣΗ: 

 Αποστολή λογαριασμών και με email, δωρεάν. Λογαριασμοί εκτός Θεσσαλονίκης με ΕΛΤΑ, 
χρέωση 2 € ανά φάκελο.  

 Η εξόφληση των λογαριασμών, είναι δυνατή και στις Τράπεζες:  
ALPHA –         ΙΒΑΝ:  GR3201407010701002002016616 
EΘΝΙΚΗ –       IBAN:  GR0201102100000021048123950 
EUROBANK – IBAN:  GR6502601200000590200817092  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ –    IBAN:  GR3701714020006402126859379  

 Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τα γραφεία του Συνεταιρισμού, ώρες  
08.00- 17.00 εκτός Σαββάτου – Κυριακής και αργιών τηλ. 2310553538 και 6975909933   
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Αποκτώντας από το ΔΙΚΤΥΟ το Vodafone Home Double play 
απολαμβάνεις: 
● Απεριόριστα εθνικά σταθερά 
● 300’ προς κινητά 
● και έως 24Mbps Ιnternet 
Δωρεάν Τέλη Ενεργοποίησης 

ΔΩΡΟ   

ΔΙΚΤΥΟ Κ Καραμανλή Θεσ νίκη Τηλ   

€  
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Κάνε αίτηση στο ΔΙΚΤΥΟ για σύνδεση στην

Εξασφαλίστε σήμερα οικονομία στο ρεύμα του σπιτιού σας επιλέγοντας ένα 
από τα προϊόντα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες

● Οικιακό

● Οικιακό 

● Οικιακό Οικιακό 

ΔΙΚΤΥΟ Κ Καραμανλή Θεσ νίκη Τηλ  
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Στις 19-07-2017, ο ηγούμενος της Μονής Σπηλιάς 
Καρδίτσας Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος, ο οποίος 

είναι και επίτιμο μέλος της I.P.A., επισκέφτηκε τα 
γραφεία μας.
Τον ηγούμενο υποδέχτηκαν ο Ταμίας της Τοπικής 
Διοίκησης I.P.A. Θεσσαλονίκης κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ 
Χριστόδουλος και ο  Υπεύθυνος Επικοινωνίας κ. 
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας.
Μετά από μία εξαιρετική συζήτηση, ο ηγούμενος 
αποχώρησε δεσμευόμενος ότι πολύ σύντομα θα 
επισκεφτεί εκ νέου την Τοπική μας.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Επίσκεψη στα γραφεία της Τοπικής μας, πραγματοποίησε στις 02-09-2017 ο Πρόεδρος του 
Ελληνικού Εθνικού Τμήματος της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών κ. ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ Ιωάννης. 

Τον κ. ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗ Ιωάννη, ο οποίος συνοδευόταν από την διαχειρίστρια του Ξενώνα Θεσσαλονίκης 
κ. ΜΠΟΥΚΑ Βασιλική, υποδέχτηκαν ο Πρόεδρος της I.P.A. Θεσσαλονίκης κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
Βασίλειος, ο Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Δημήτριος και ο Υπεύθυνος Επικοινωνίας 
κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας.

Στον Πρόεδρο του Εθνικού Τμήματος 
δωρίσαμε μία εικόνα του Αγίου Δημητρίου 
και ακολούθησε πολύωρη συζήτηση 
πίνοντας ένα τσιπουράκι σε παρακείμενο 
ουζερί.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε άριστο 
φιλικό κλίμα και σε πολλά ζητήματα από 
αυτά που συζητήθηκαν, υπήρξε ταύτιση 
απόψεων και συνεννόηση. Επίσης, υπήρξε 
δέσμευση από αμφοτέρους για πιο συχνή 
επικοινωνία με σκοπό το γενικότερο όφελος 
της I.P.A.
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκαν στις 07-09-2017 
στο προαύλιο του Αστυνομικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου 

Πεσόντων Αστυνομικών. Το Ελληνικό Εθνικό Τμήμα I.P.A. το οποίο είχε προσκληθεί, με έγγραφό 
του ζήτησε από την Τοπική Διοίκηση I.P.A. να εκπροσωπηθεί, όπως και έγινε.

Στεφάνι για το Εθνικό Τμήμα I.P.A. κατέθεσε 
ο Πρόεδρος της Τ.Δ. I.P.A.  Θεσσαλονίκης κ. 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος. Για την Τοπική 
Διοίκηση I.P.A. Θεσσαλονίκης στεφάνι κατέθεσε 
ο Ταμίας κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Χριστόδουλος. Για 
την ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Ε.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
στεφάνι κατέθεσε ο Υπεύθυνος Δημοσίων 
Σχέσεων κ. ΛΑΜΠΑΔΑΣ Γεώργιος. 
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους 
η Υπουργός Μακεδονίας Θράκης ΚΟΛΛΙΑ 
ΤΣΑΡΟΥΧΑ Μαρία, ο περιφερειάρχης Κεντρικής 
Μακεδονίας κ. ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑ Απόστολος, ο Γ. 
Γραμματέας του Υπουργείου Δημ. Τάξης, ο πρ. 
Υπουργός κ. ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ Θεόδωρος, σύσσωμη 
η Υπηρεσιακή ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας 
στην Θεσσαλονίκη, πολιτικοί και υπηρεσιακοί 
παράγοντες, ο Πρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. 
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος, συνδικαλιστικοί 
φορείς του νομού και πολλοί συνάδελφοι.

Ο Βουλευτής της Ν.Δ. της Β΄ Θεσσαλονίκης κ. 
ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ Θεόδωρος (δεξιά) συνομιλεί με 
το προεδρείο της I.P.A. Θεσσαλονίκης (από 
αριστερά) ΛΑΜΠΑΔΑΣ Γεώργιος – ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ 
Χριστόδουλος – ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος
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Τα γραφεία μας, επισκέφτηκε ο Πρόεδρος της 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών 

Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ.) κ. ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ 
Γρηγόριος.
Ο Πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ συνοδευόταν από τον 
κ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ Θεόφιλο και τους υποδέχτηκαν 
ο Ταμίας της Τοπικής μας κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ 
Χριστόδουλος και ο Υπεύθυνος Επικοινωνίας 

κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας. Ο Πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ 
ενημερώθηκε εκτενώς για όλα τα θέματα που 
αφορούν την Διεθνή Ένωση Αστυνομικών 
(I.P.A.).
Στον Πρόεδρο της Π.Ο.ΑΣ.Υ., δωρίσαμε μία 
εικόνα του Αγίου Δημητρίου, ο οποίος είναι και 
προστάτης της πόλεως της Θεσσαλονίκης.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Με ιδιαίτερη επισημότητα και λαμπρότητα 
εορτάσθηκε η εορτή του Αγίου Αρτεμίου, 

προστάτη της Ελληνικής Αστυνομίας, στις  
20-10-2017 στην Θεσσαλονίκη.
Το πρωί, τελέστηκε δοξολογία στον Ιερό 
Μητροπολιτικό ναό Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. 
Στην συνέχεια, όλοι μετέβησαν στην Λ. Στρατού 
όπου στο μνημείο πεσόντων Αστυνομικών έγινε 
δέηση και κατάθεση στεφάνων. Για την Διεθνή 
Ένωση Αστυνομικών (I.P.A.) Θεσσαλονίκης, 
στεφάνι κατέθεσε ο Γενικός Γραμματέας κ. 
ΛΑΜΠΑΔΑΣ Γεώργιος.

Για την Ένωση Αστυνομικών ε.α. Νομού Θεσσαλονίκης, στεφάνι κατέθεσε ο Ταμίας κ. ΠΑΣΧΑΛΕΡΗΣ 
Παναγιώτης. 
Ακολούθως όλοι μετέβησαν στην Λέσχη Φρουράς όπου δόθηκε μικρή δεξίωση. 
Στις εκδηλώσεις, παρέστησαν, σύσσωμη η Αστυνομική ηγεσία της Θεσσαλονίκης, πολιτικοί και 
πολιτειακοί εκπρόσωποι, εκπρόσωποι συλλόγων και πολλοί συνάδελφοι. Έντονη ήταν η παρουσία 
των μελών της Συνδικαλιστικής Παράταξης «ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ».
Θερμά συγχαρητήρια στο γραφείο Δημοσίων Σχέσεων της ΓΑΔΘ για την άρτια οργάνωση της 
εκδήλωσης.
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕΡΒΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ
Στις 23-10-2017 η Τοπική Θεσσαλονίκης της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών είχε την χαρά να 
υποδεχθεί στην πόλη της Θεσσαλονίκης την πολυμελή αποστολή της Τ.Δ. VRANJΕ  ΣΕΡΒΙΑΣ με 
επικεφαλή την Πρόεδρο Dragana Stoikovic. 
Ξεναγήθηκαν στα αξιοθέατα της πόλης και επισκέφθηκαν το μνημείο των Σέρβων  πεσόντων 
μαχητών στο Συμμαχικό νεκροταφείο του Β’ Παγκοσμίου πολέμου, συνοδευόμενοι από  περιπολικό 
με πλήρωμα από άνδρες  της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ και τον Ταμία της ΤΔ ΔΕΑ Θεσσαλονίκης κ. 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗ Χριστόδουλο.
Στην συνέχεια έγινε ανταλλαγή αναμνηστικών καθώς και απόψεων και προτάσεων για την 
μελλοντική συνεργασία των δύο ενώσεων.

ΠΑΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Ενημερώνουμε όλα τα μέλη της I.P.A. Θεσσαλονίκης, ότι 
η Ένωσή μας, για 8η συνεχή χρονιά, θα προσφέρει στα 
μέλη της, τον Οδηγό Σπουδών «ΠΑΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
2018».
Το βιβλίο, θα δοθεί ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ στα μέλη μας, που 
έχουν μαθητή στην 3η Λυκείου και την προσεχή άνοιξη 
θα δώσει Πανελλήνιες Εξετάσεις.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του βιβλίου, 
είναι η επίδειξη της Ταυτότητας Μέλους της I.P.A. και 
φωτοαντίγραφο ταυτότητας του μαθητή.
Τα δικαιούχα μέλη παρακαλούνται να επικοινωνούν 
με τον Υπεύθυνο Επικοινωνίας της I.P.A. Θεσσαλονίκης 
κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ Ηλία 6975905010 καθημερινά και ώρες  
10.00 – 13.00.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Στην ιστοσελίδα μας www.ipamakedonia.gr δείτε αμέσως όλα τα νέα της i.p.a. αλλά 
και σπουδαίες προσφορές από τον Συνεταιρισμό Αστυνομικών Θεσσαλονίκης, για τους 
συναδέλφους όλης της χώρας.
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ΝΕΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ «ΟΡΑΜΑ ΖΩΗΣ»
Ο Σύλλογος “ΟΡΑΜΑ ΖΩΗΣ” πραγματοποίησε άλλη 
μια μεγάλη προσφορά με τρόφιμα, σε οικογένειες του 
109ου  Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης, που είχαν 
μεγάλη ανάγκη. Καλούμε όλους τους συναδέλφους, 
να στηρίζουν τις προσπάθειες του Συλλόγου “ΟΡΑΜΑ 
ΖΩΗΣ” και να θυμίσουμε σε όλους ότι ένθερμοι 
υποστηρικτές των προσπαθειών του ανωτέρω 
Συλλόγου, είναι η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 
(I.P.A.) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, η ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Ε.Α. 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, η Συνδικαλιστική παράταξη ΔΥΝΑΜΗ 
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων 
Θεσσαλονίκης, καθώς και ο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
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ΜΕ ΔΩΡΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΟ SOS ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Στο Παιδικό Χωριό S.O.S. Πλαγιαρίου Θεσσαλονίκης, μετέβη στις 14-09-2017 το 
προεδρείο της Ένωσης Αστυνομικών Ε.Α. Θεσσαλονίκης, μαζί με το προεδρείο της Διεθνούς Ένωσης 
Αστυνομικών Τ.Δ. Θεσσαλονίκης, συμμετέχοντας στα 11-α γενέθλια του μικρού Αλέξανδρου, τον 
οποίο έχει βαφτίσει η Ένωση Αστυνομικών ε.α. Νομού Θεσσαλονίκης. 
Τα προεδρεία των δύο ενώσεων εκτός από την τούρτα και τις ευχές όλων, μοίρασαν σχολικά είδη, 
ρουχισμό και γλυκίσματα στα παιδιά, ενώ δόθηκε υπόσχεση σύντομα να είμαστε ξανά κοντά τους.

Στις 29-11-2017, τα Διοικητικά Συμβούλια των: ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
- ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Ε.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 
η Συντονιστική Επιτροπή της Συνδικαλιστικής Παράταξης “ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ”, καθώς και 
ο Διευθυντής των καταστημάτων κινητής τηλεφωνίας “Δίκτυο” Κ. Καραμανλή 143 Θεσσαλονίκη, 
επισκέφτηκαν με δώρα το Παιδικό Χωριό SOS Πλαγιαρίου Θεσσαλονίκης. Οι Υπεύθυνοι του 
χωριού, μας ενημέρωσαν σχετικά με την λειτουργία του Χωριού. Μας υποδέχτηκαν χαρούμενοι οι 
μικροί φίλοι μας, που έχουν συνηθίσει τις ευχάριστες επισκέψεις μας, καθώς κλείνουμε 16 χρόνια 
συνεχούς υποστηρικτικής παρουσίας.
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E-mail: ipatrikala@yahoo.gr     Facebook: Ipa Trikala     www.ipatrikala.gr

Μια ακόμη δράση της Τοπικής μας, η οποία ξεκίνησε το Σάββατο 08-04-2017, στην Κεντρική Πλατεία 
Τρικάλων, όπου πραγματοποιήθηκε το 5ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών χορών, και ολοκληρώθηκε την 
Πέμπτη 18-5-2017 . 
Η Τοπική μας, από κοινού με το Κέντρο Χορού Τρικάλων «ΤΡΙΚΚΗ», συγκέντρωνε είδη ρουχισμού και 
υπόδησης. Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν συγκινητική με αποτέλεσμα να συγκεντρωθεί μεγάλη 
ποσότητα από τα ανωτέρω είδη, τα οποία μεταφέρθηκαν σε ειδικό χώρο του Δήμου Τρικκαίων για 
αποθήκευση αρχικά.
Τα μέλη του Δ.Σ. της Τοπικής μας φρόντισαν να τακτοποιηθούν τα συγκεντρωθέντα είδη και την  
Παρασκευή   19-05-2017, κατόπιν προσωπικών ενεργειών του Αναπλ. Ταμία του Δ.Σ. της Τοπικής 
μας, κ. ΦΛΟΚΑ Ιωάννη,  ο οποίος και υπηρέτησε για 2,5 χρόνια περίπου στην Πρεσβεία της 
Ελλάδος στην Νιγηρία, τα συγκεντρωθέντα είδη φορτώθηκαν με την βοήθεια εθελοντών-μελών 
της Τοπικής μας, τους οποίους και ευχαριστούμε θερμά και αναχώρησαν για τον προορισμό τους  
και συγκεκριμένα  για την Ιερά Μητρόπολη Νιγηρίας.

Η Τοπική μας, αισθάνεται ιδιαίτερη 
ικανοποίηση διότι σε αυτούς τους 
δύσκολους καιρούς, η τοπική κοινωνία 
των Τρικάλων έδειξε την αλληλεγγύη 
της, για ακόμη μια φορά. Αυτή την 
φορά πέραν της Ελληνικής Επικράτειας, 
με συγκεντρωθέντα είδη, συνολικά 
εκατόν εβδομήντα (170) μεγάλες κούτες 
με είδη ένδυσης και υπόδησης. Σας 
ευχαριστούμε όλους !!!  SERVO PER 
AMIKECO
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Σε μια κατάμεστη αίθουσα στο ξενοδοχείο PORTO PALACE στην Θεσσαλονίκη, πραγματοποιήθηκε 
στις 15-01-2018 η ετήσια Γενική Συνέλευση της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών Τ.Δ. Θεσσαλονίκης 
και της Ένωσης Αστυνομικών ε.α. Νομού Θεσσαλονίκης.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, ο νομικός σύμβουλος των δύο Ενώσεων κ. Ιωάννης 
Μισαηλίδης, ο εκπρόσωπος του Γεν. Αστυν. Δ/ντή Θεσσαλονίκης Ταξίαρχος κ. Θωμάς Φεύγας, 
ο Πρόεδρος του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος IPA κ. Ιωάννης Καραπατάκης, ο π. Πρόεδρος και 
νυν Μέλος του Δ.Σ. του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος IPA κ. Χρήστος Κοντάκος, ο Πρόεδρος του 
Συνδέσμου Αποστράτων Χωροφυλακής και Ελληνικής Αστυνομίας Θεσσαλονίκης κ. Γεώργιος 
Σακονίδης, ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. της ΠΟΑΣΥ κ. Θεόφιλος Παπαδάκης, ο Υπεύθυνος Δημοσίων 
και Διεθνών Σχέσεων κ. Σταύρος Φέτκος, ο Πρόεδρος της Ένωσης Ειδικών Φρουρών Κεντρικής 
Μακεδονίας κ. Λάζαρος Πουρσαϊτίδης, ο Δ/ντής ΣΔΟΕ Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος Μαχαιρίδης, 
δεκάδες στελέχη της Συνδικαλιστικής Παράταξης «ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ» της Ένωσης 
Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, ο χορηγός μας επιχειρηματίας κ. Δημήτριος Κοτσαρίδης,

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα) 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 
Τ.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Ε.Α. 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (15-01-2018)
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(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα) 
ο χορηγός μας Δ/ντής των καταστημάτων «Δίκτυο» κ. Γεώργιος Μαχαιρίδης, ο προπονητής της  
ομάδας μπάσκετ της IPA Θεσσαλονίκης και στέλεχος της «ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ» κ. 
Διαμαντής Κανέλλης, ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου «ΟΡΑΜΑ ΖΩΗΣ» και στέλεχος της 
«ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ» κ. Νικόλαος Βαλάρης, ο Πρόεδρος του Αθλητικού – Πολιτιστικού 
Συλλόγου Θεσσαλονίκης «ΙΩΝΙΚΗ ΓΗ – ΙΩΝΕΣ» και στέλεχος της «ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ» 
κ. Νικόλαος Γεωργίου, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικής Προστασίας «ΠΡΟΤΕΚΤΑ» 
Θεσσαλονίκης και το στέλεχος της «ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ» κ. Γεώργιος Μακαβός. 
Μήνυμα απέστειλε ο Παγκόσμιος Γενικός Γραμματέας της IPA κ. Γεώργιος Κατσαρόπουλος, 
ο οποίος για λόγους πέραν της θελήσεώς του δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στην εκδήλωση. 
Αναπτύχθηκαν όλα τα ζητήματα των δύο Ενώσεων και οι συνάδελφοι είχαν την ευκαιρία 
να ενημερωθούν, αλλά και να θέσουν ερωτήματα, λαμβάνοντας έγκυρες απαντήσεις.
Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης βραβεύτηκαν οι παρακάτω: 1) Ο Πρόεδρος του Ελληνικού 
Εθνικού Τμήματος IPA κ. Ιωάννης Καραπατάκης, την πλακέτα παρέδωσε ο Υπεύθυνος 
Επικοινωνίας IPA Θεσσαλονίκης κ. Ηλίας Βασιλάκης. 2) To Μέλος της Ένωσης Αστυνομικών 
ε.α. Θεσσαλονίκης κ. Κων/νος Δημόπουλος, την πλακέτα παρέδωσε ο Πρόεδρος της Ένωσης 
Αστυνομικών ε.α. Θεσσαλονίκης κ. Γεώργιος Αναστασιάδης. 3) Ο Πρόεδρος της Ένωσης Ειδικών 
Φρουρών Κεντρικής Μακεδονίας κ. Λάζαρος Πουρσαϊτίδης, την πλακέτα παρέδωσε ο Πρόεδρος 
της IPA Θεσσαλονίκης κ. Χριστόδουλος Χριστοδουλής. 4) Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικής 
Προστασίας ΠΡΟΤΕΚΤΑ κ. Γεώργιος Μακαβός, την πλακέτα παρέδωσε ο Γενικός Γραμματέας 
της IPA Θεσσαλονίκης κ. Γεώργιος Λαμπάδας. 5) Ο Πρόεδρος του Αθλητικού – Πολιτιστικού 
Συλλόγου Θεσσαλονίκης ΙΩΝΙΚΗ ΓΗ – ΙΩΝΕΣ κ. Νικόλαος Γεωργίου, την πλακέτα παρέδωσε ο 
Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών ε.α. Θεσσαλονίκης κ. Βασίλειος Γιαννακόπουλος. 
6) Το Μέλος των δύο Ενώσεων κ. Σωτήριος  Ξάνθης, την πλακέτα παρέδωσε ο Υπεύθυνος 
Κοινωνικών και Πολιτιστικών θεμάτων της IPA Θεσσαλονίκης κ. Δημήτριος Μπουραζάνας.

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα) 
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Την επόμενη ημέρα 16-01-2018 ο Πρόεδρος του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος IPA κ. Ιωάννης 
Καραπατάκης, συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο IPA Θεσσαλονίκης κ. Χριστόδουλο Χριστοδουλή 
και τον Γ. Γραμματέα της IPA Θεσσαλονίκης κ. Γεώργιο Λαμπάδα, επισκέφτηκε την φυσική ηγεσία 
της Ελληνικής Αστυνομίας Θεσσαλονίκης.

Από αριστερά: Γεώργιος Λαμπάδας – Γενικός Επιθεωρητής ΕΛ.ΑΣ. Βόρειας Ελλάδος Αντιστράτηγος 
Χρήστος Δραγατάκης – Ιωάννης Καραπατάκης – Χριστόδουλος Χριστοδουλής.

(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα) 
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Αφιέρωμα στην Διεθνή Ένωση Αστυνομικών Τοπική 
Διοίκηση Τρικάλων  (σελίδες 19-39)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος: ΜΠΕΓΑΣ Αχιλλέας
Α’  Αντιπρόεδρος: ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Γεώργιος
Β’ Αντιπρόεδρος: ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ Αλέξανδρος
Γ’ Αντιπρόεδρος: ΑΡΓΥΡΙΟΥ Στέφανος
Γεν. Γραμματέας: ΔΡΑΓΟΥΤΣΟΣ Βασίλειος
Βοηθός Γεν. Γραμμ.:  ΠΡΕΒΕΖΑΣ Κωνσταντίνος
Ταμίας: ΜΑΣΤΟΡΑΣ Μιχαήλ
Βοηθός Ταμία: ΦΛΟΚΑΣ Ιωάννης
Αρμ. Δημ. Σχέσεων: ΘΕΟΔΩΡΟΥ Θωμάς

achille79@ymail.com
tsigg@hotmail.gr
alexandros3kala@yahoo.gr
stefargyriou@yahoo.gr
dragvas@yahoo.gr
kostas.preve@gmail.com
mixalismastoras78@gmail.com
johnflokas@yahoo.gr
thotheod@pe.uth.gr

6938695776.
6945416631.
6973499720.
6974633503.
6955470262.
6979671305.
6944268899.
6932898502.
6970386577.

ΜΠΕΓΑΣ  Αχιλλέας ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ  Γεώργιος ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ Αλέξανδρος

ΑΡΓΥΡΙΟΥ  Στέφανος ΔΡΑΓΟΥΤΣΟΣ  Βασίλειος ΠΡΕΒΕΖΑΣ  Κων/νος

ΜΑΣΤΟΡΑΣ  Μιχαήλ ΦΛΟΚΑΣ  Ιωάννης ΘΕΟΔΩΡΟΥ  Θωμάς
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Το πρώτο Δ.Σ της Τοπικής Διοίκησης Τρικάλων.
Πρόεδρος.  ΚΑΛΛΙΑΝΤΖΗΣ Δημήτριος  

Α’  Αντιπρόεδρος.  ΑΓΓΕΛΗ  Ελένη 

Β’ Αντιπρόεδρος.  ΣΤΕΦΑΝΗΣ Στέφανος 

Γ’ Αντιπρόεδρος. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Θωμάς 

Γ. Γραμματέας. ΛΩΛΗ Μαρίνα 

Βοηθ. Γ. Γραμμ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Θεόδωρος 

Ταμίας. ΤΣΟΛΚΑΣ Γεώργιος 

Βοηθός Ταμία. ΜΑΚΡΗΣ Θωμάς 

Αρμ. Δημ. Σχέσεων. ΜΠΟΥΖΜΠΑΣ Γεώργιος

Ευχές & δώρα από την Ι.Ρ.Α. Τρικάλων……προς όλους τους 
συναδέλφους που η αλλαγή του χρόνου θα τους βρει στο 
καθήκον !!!

Για 2η συνεχή χρονιά τα μέλη 
του Δ.Σ. της Διεθνούς Ενώσεως 
Αστυνομικών της Τοπικής 
Διοίκησης Τρικάλων (Ι.Ρ.Α.), 
επισκέφθηκαν την 31-12-2017 και 
περί  ώρα 22:30΄, ταυτόχρονα, 
σχεδόν όλες τις Υπηρεσίες και τις 
Ομάδες (ΟΠΚΕ- ΔΙ.ΑΣ.) της Δ.Α. 
Τρικάλων και αντάλλαξαν ευχές 
με όλους του συναδέλφους, που 
η αλλαγή του χρόνου θα τους 
βρει στο καθήκον, μακριά από τις 
οικογένειες και τα αγαπημένα τους 
πρόσωπα, παρουσία στην έδρα της 

Δ.Α. Τρικάλων και του κ. Αναπλ. Διευθυντού της Δ.Α. Τρικάλων, Αστυν. Υποδ/ντή Στέργιου ΝΙΝΤΟΥ. 
Παρέδωσαν σε περίπου σαράντα (40) συναδέλφους, ατομικά, από μία τσάντα που περιείχε μία 
οικογενειακή βασιλόπιτα, ποτά, διάφορα γλυκίσματα, μια κάρτα ευχών, κ.α.
Τα μέλη του Δ.Σ. της Ι.Ρ.Α. Τρικάλων, προχώρησαν σε αυτή την ενέργεια, παρά τις δύσκολες οικονομικές 
συνθήκες, θεωρώντας την ως ένα μικρό  δείγμα αναγνώρισης προς τους συναδέλφους της Δ.Α. 
Τρικάλων, αλλά και όλους τους συναδέλφους ανά την Ελλάδα, που αυτή την ημέρα, επιτελούν το 
καθήκον τους, προστατεύοντας όλους εμάς ….. την ώρα που οι περισσότεροι  βρίσκονται στα σπίτια 
τους με τις οικογένειές τους, με συγγενείς και φίλους, κάποιοι άλλοι βρίσκονταν σε ετοιμότητα για 
να παρέμβουν, εφόσον χρειαστεί, ακόμη και με κίνδυνο ζωής. Χρόνια Πολλά σε όλους και όλες !!!
Καλή και ευλογημένη χρονιά, γεμάτη υγεία και πολλά χαμόγελα !!!
SERVO PER AMIKECO  (Υπηρετώ δια της φιλίας)
Ο Πρόεδρος – ΜΠΕΓΑΣ Αχιλλέας                  Ο Γεν. Γραμματέας – ΔΡΑΓΟΥΤΣΟΣ Βασίλειος
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Θεσσαλονίκη 30-09-2017     ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στις 29-09-2017 στα γραφεία της Τοπικής Διοίκησης I.P.A. 
Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκε κοινή συνεδρίαση των 
Διοικητικών Συμβουλίων της I.P.A. Θεσσαλονίκης και της I.P.A. 
Τρικάλων.
Σκοπός της κοινής συνεδρίασης, ήταν η γνωριμία των Μελών 
των δύο Συμβουλίων, η σύσφιξη σχέσεων, η ανταλλαγή 
απόψεων – προτάσεων – ιδεών και ο σχεδιασμός κοινών 
δράσεων προς όφελος των μελών της I.P.A., της Αστυνομίας 
και της Κοινωνίας.
Στην συζήτηση, συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθεί στο 
προσεχές μέλλον, από κοινού σπουδαία φιλανθρωπική 
δραστηριότητα στα Τρίκαλα καθώς επίσης και νέα κοινή 
συνεδρίαση στα Τρίκαλα.

Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, αναγνώσθηκε το παρακάτω μήνυμα του Προέδρου του 
Ελληνικού Εθνικού Τμήματος κ. ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗ Ιωάννη:
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Πέμπτη 28-09-2017
ΠΡΟΣ: 1. Τ.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ IPA – 2. T.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ I.P.A.
κ.κ.Πρόεδροι των Τ.Δ. Θεσσαλονίκης και Τρικάλων. Αγαπητά Μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων
Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση, λόγω όμως ανειλημμένων υποχρεώσεων – αν και το 
επιθυμούσα – δε θα μπορέσω να παρευρεθώ στην ενδιαφέρουσα κοινή συνεδρίαση των Διοικητικών 
σας Συμβουλίων.
Οι σημαντικές πρωτοβουλίες που έχετε αναπτύξει, καθώς οι δράσεις σας, συμβαδίζουν απόλυτα με 
τους σκοπούς της Ένωσής μας και συνάδουν με τις αρχές που πρεσβεύει το «SERVO PER AMIKECO» 
το Δ.Σ. του Εθνικού Τμήματος, θα είναι αρωγός στην προσπάθειά σας.
Εύχομαι ο εποικοδομητικός διάλογος να συμβάλει στην περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων και στην 
πραγματοποίηση κοινών δράσεων των Τοπικών σας Διοικήσεων, προς όφελος των μελών μας. Το 
μεγαλείο της φιλίας και του εθελοντισμού, βρίσκεται στη χαρά της συνεργασίας. 
SERVO PER AMIKECO. Με εκτίμηση. Ο Πρόεδρος – ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ Ιωάννης
Τα Διοικητικά Συμβούλια IPA Θεσσαλονίκης και IPA Τρικάλων, ευχαριστούν θερμά τον Πρόεδρο του 
Εθνικού Τμήματος, βέβαιοι ότι θα είναι συνοδοιπόρος σε κάθε δραστηριότητα.
Ο Πρόεδρος – ΜΠΕΓΑΣ Αχιλλέας        Ο Πρόεδρος – ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος

I.P.Α. Τ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ – Ι.P.Α.  Τ.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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Στις 08-09-2017 επισκέφτηκαν τα γραφεία μας από την Τοπική Διοίκηση I.P.A. Δωδεκανήσων ο 
Πρόεδρος κ. ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ Τσαμπίκος, από την Τοπική Διοίκηση Τρικάλων ο Πρόεδρος κ. ΜΠΕΓΑΣ 
Αχιλλέας ο οποίος συνοδευόταν από τον Γ. Γραμματέα κ. ΔΡΑΓΟΥΤΣΟ Βασίλειο και τον Α΄Αντιπρόεδρο 
κ. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ Γεώργιο. Επίσης από την Τ.Δ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ο Α΄Αντιπρόεδρος κ. ΧΡΗΣΤΟΥ Αθανάσιος με 
τον Γ΄ Αντιπρόεδρο κ. ΠΑΡΓΙΑΝΟ Χρήστο. 

Με τους εκλεκτούς φίλους, είχαμε την 
ευκαιρία για μια πολύωρη συζήτηση 
στην οποία συμμετείχε η πλειοψηφία 
του Δ.Σ. της Τοπικής μας. Ειδικότερα 
με τους φίλους μας από την Τοπική 
Διοίκηση Τρικάλων, αποφασίσαμε να 
πραγματοποιήσουμε κοινά Διοικητικά 
Συμβούλια με στόχο την καλύτερη 
γνωριμία των Μελών των Δ.Σ., την 
σύσφιξη των σχέσεων, την ανταλλαγή 
απόψεων καθώς και τον σχεδιασμό 
κοινών δράσεων.   
Η πρώτη κοινή συνεδρίαση 
αποφασίσθηκε να πραγματοποιηθεί 
στις 29 Σεπτεμβρίου και ώρα 18.00 στο 
ξενοδοχείο ΡΟΤΟΝΤΑ στην Θεσσαλονίκη, 
με διανυκτέρευση.  Στην κοινή αυτή 
συνεδρίαση αποφασίσθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ 
να προσκληθεί αποκλειστικά και 
προσωπικά, ο Πρόεδρος του Ελληνικού 
Εθνικού Τμήματος I.P.A. κ. ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ 
Ιωάννης.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Επίσκεψη & προσφορά της Ι.Ρ.Α. Τρικάλων…….από καρδιάς !!!
Σήμερα (31-12-2017) και περί ώρα 12.00΄, μέλη του Δ.Σ. της Τοπική Διοίκηση Τρικάλων της Διεθνούς 
Ενώσεως Αστυνομικών, συνοδευόμενα από τον ορισθέντα ως υπεύθυνο ιερέα της Μητρόπολης 
Τρίκκης και Σταγών, για τα Σώματα Ασφαλείας Τρικάλων, πάτερ Ευάγγελο ΚΑΡΑΜΙΝΤΖΙΟ, 
πραγματοποίησαν επίσκεψη στο  Εκκλησιαστικό Γηροκομείο Μεγάλων Καλυβιών Τρικάλων «Άγιος 
Νικόλαος » και αντάλλαξαν ευχές με τους ηλικιωμένους, σε κλίμα συγκίνησης και χαρά παράλληλα. 
Η Τοπική μας προσέφερε συμβολικά, από καρδιάς, τα είδη εκείνα που απαιτούνταν, κατόπιν 
συνεννόησης με την Διοίκηση του Γηροκομείου, για το μεσημεριανό γεύμα της 2ης ημέρας του 
2018. 

Ήταν μεγάλη μας χαρά πραγματικά…. όλο αυτό που 
ζήσαμε εκεί, συνομιλώντας, με τους συνανθρώπους 
μας, δεχόμενοι τις ευχές τους !!!
Να ευχαριστήσουμε την Διοίκηση και το Προσωπικό του 
Γηροκομείου, τόσο για την ένθερμη υποδοχή, όσο και 
για την άριστη συνεργασία, με την υπόσχεση ότι όπως 
και φέτος, θα προσπαθήσουμε να είμαστε αρωγοί στο 
έργο τους, στο μέτρο του δυνατού, και την νέα Χρονιά.
Οι δράσεις μας δεν «έκλεισαν» για το 2017… σειρά 
έχουν οι συνάδελφοί μας !!! 
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ 2018

Ο Πρόεδρος – ΜΠΕΓΑΣ Αχιλλέας                     Ο Γεν. Γραμματέας - ΔΡΑΓΟΥΤΣΟΣ Βασίλειος

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
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3η Εαρινή Συνάντηση της Ι.Ρ.Α. Τρικάλων
Δ  Ε  Λ  Τ  Ι  Ο     Τ  Υ  Π  Ο  Υ
-Η Τοπική Διοίκηση Τρικάλων της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών, πιστή και φέτος στις υποσχέσεις 
της, για 3η συνεχή χρονιά, θέλοντας να χαρίσει τόσο στους συναδέλφους όλους όσο και στις 
οικογένειές τους, στιγμές χαλάρωσής και ξεγνοιασιάς, διοργάνωσε με επιτυχία, την Κυριακή στις 
18 Ιουνίου 2017 και ώρα 12.00΄ στο Πλατανόδασος Διαλεκτού, την 3η Εαρινή συνάντηση- γιορτή- 
μπάρμπεκιου πάρτυ. Μία εκδήλωση που καθιερώθηκε πλέον ως θεσμός, η οποία  επαναλαμβάνεται 
κάθε έτος και να σηματοδοτεί τόσο την έναρξη του καλοκαιριού όσο και το τέλος της σχολικής 
χρονιάς για τα παιδιά μας.
– Την εκδήλωσή μας τίμησαν με την παρουσία τους ο κ. Διευθυντής της Δ.Α Τρικάλων, Α/Δ΄ Γεώργιος 
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Τρικάλων κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 
Ιωάννης,  ο Πρόεδρος του Τ.Δ.Μ. Τρικάλων κ. ΤΑΤΣΙΟΣ Απόστολος, ο Πρόεδρος της Τ.Δ. Λάρισας 
κ. ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ Αχιλλέας με την Γ.Γραμματέα κ. ΛΙΑΚΟΥ Αφροδίτη και τον Υπεύθυνο Δημοσίων 
Σχέσεων κ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ Χρήστο, ο Γ. Γραμματέας της Τ.Δ. Καρδίτσας κ. ΓΟΥΣΙΑΣ Νικόλαος, ο Β. 
Γενικού Γραμματέα της Τ.Δ. Ιωαννίνων κ. ΠΑΡΓΙΝΟΣ Χρήστος, Αξιωματικοί Διοικητές Υπηρεσιών 
της Δ.Α. Τρικάλων, πλήθος συναδέλφων και φίλων της Ι.Ρ.Α. με τις οικογένειες τους (περίπου 300 
άτομα), οι οποίοι μας στήριξαν για ακόμη μια φορά.
-Να ευχαριστήσουμε θερμά τους χορηγούς μας: ΝΤΑΟΥΛΑΣ Tent & Party – ΒΙΟΣΑΛ-ΚΗΠΟΣ ΚΑΙ 
ΣΠΙΤΙ ΑΦΟΙ ΜΠΑΤΑΓΙΑΝΝΗ, για την στήριξή που μας παρέχουν για 3ησυνεχή χρονιά. Επίσης να 
ευχαριστήσουμε θερμά τους Προσκόπους Τρικάλων και τον ΑΓΣ ΤAEKWONDO ΤΡΙΚΑΛΩΝ, για 
την ψυχαγωγία και την διδασκαλία τόσο μικρών όσο και μεγάλων, μέσω των επιδείξεων και των 
παιχνιδιών τους. Τέλος, θα θέλαμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας, για την στήριξη όλων 
σας, υποσχόμενοι μελλοντικές, δυναμικές και καινοτόμες εθελοντικές δράσεις.
SERVO  PER  AMIKECO   (Υπηρετώ δια της φιλίας)
Ο Πρόεδρος                                                                  Ο Γεν. Γραμματέας
ΜΠΕΓΑΣ Αχιλλέας                                                       ΔΡΑΓΟΥΤΣΟΣ Βασίλειος
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Την Τρίτη 13 Ιουνίου 2017 και κατά τις ώρες 
09.00΄- 13.00′, η Ι.Ρ.Α. Τρικάλων και η 

Διεύθυνση Αστυνομίας Τρικάλων, διοργάνωσαν 
από κοινού, εθελοντική αιμοδοσία μελών- 
συναδέλφων- φίλων της Ελληνικής Αστυνομίας, 
στο Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου 
Τρικάλων, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα 
του Εθελοντή Αιμοδότη που καθορίστηκε η 14η 
Ιουνίου κάθε έτους.
Η προσέλευση των αστυνομικών, των Πολιτικών 
Υπαλλήλων του Σώματος αλλά και των φίλων 
της Ελληνικής Αστυνομίας ήταν συγκινητική και 
ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, με αποτέλεσμα 
τόσο να δοθεί ένα ηχηρό μήνυμα υπέρ του 
εθελοντή αιμοδότη, όσο και να συγκεντρωθούν 
πάνω από (35) φιάλες αίματος, οι οποίες 
διατέθηκαν για τις ανάγκες της Τράπεζας 
αίματος της Ελληνικής Αστυνομίας.
Κατά την διάρκεια της εθελοντικής αιμοδοσίας 
διανεμήθηκαν ενημερωτικά φυλλάδια για 
τον εθελοντή αιμοδότη και τον εθελοντισμό 
γενικότερα, παρουσία του κ. Διευθυντού 
της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, Α/Δ΄ 
Γεωργίου ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ και των μελών του 

Δ.Σ. της Ι.Ρ.Α. Τρικάλων.
Να ευχαριστήσουμε θερμά όλους τους 
εθελοντές αιμοδότες συναδέλφους και μη, 
την Διεύθυνση Αστυνομίας Τρικάλων, το 
προσωπικό του Τμήματος Αιμοδοσίας του Γ. 
Ν. Τρικάλων και τα Μ.Μ.Ε., για την συμβολή 
τους στην εθελοντική αιμοδοσία. Επίσης, να 
ευχαριστήσουμε την Διεύθυνση Υγειονομικού 
της Ελληνικής Αστυνομίας για την αποστολή των 
φυλλαδίων σχετικά με τον εθελοντή αιμοδότη.
Δεν ξεχνάμε ότι……Η αιμοδοσία είναι πράξη 
αγάπης και απόδειξη κοινωνικής ευαισθησίας. 
Η συνεισφορά των εθελοντών αιμοδοτών είναι 
πάνω απ΄ όλα ενέργεια ζωής για τον πάσχοντα 
συνάνθρωπό μας !!!
Η Ι.Ρ.Α. Τρικάλων θα συνεχίσει τις εθελοντικές 
δράσεις της με αμείωτη ένταση, για το καλό 
τόσο των συναδέλφων, όσο και του κοινωνικού 
συνόλου, αντλώντας την δύναμη από την 
υποστήριξη τόσο των μελών όσο και των φίλων 
της.  Σας ευχαριστούμε όλους !!!
ΔΩΣΕ ΑΙΜΑ—ΔΩΣΕ ΖΩΗ 
Ο Πρόεδρος – ΜΠΕΓΑΣ Αχιλλέας
Ο Γ. Γραμματέας – ΔΡΑΓΟΥΤΣΟΣ Βασίλειος

Η Ι.Ρ.Α. Τρικάλων και η Δ.Α. Τρικάλων, τίμησαν την 
Παγκόσμια Ημέρα του Εθελοντή Αιμοδότη !!!
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Η Τοπική Διοίκηση Τρικάλων της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών, νιώθοντας έντονη την ανάγκη να 
περάσει  τα σύνορα του σύγχρονου κόσμου και να ζήσει  την βυζαντινή εκκλησιαστική παράδοση 
,πραγματοποίησε προσκυνηματική εκδρομή στο Άγιο Όρος από 16/10/2017 έως 19/10/2017.
Με ναυλωμένο λεωφορείο από την Τοπική μας, αναχωρήσαμε για το Περιβόλι της Παναγίας, 34 
μέλη συνοδευόμενα από τον Πάτερ ΚΑΡΑΜΙΤΖΙΟ  Ευάγγελο υπεύθυνο της Μητρόπολης Τρίκκης και 
Σταγών   για τα Σώματα Ασφαλείας. 
Επισκεφτήκαμε την Ι.Μ. Βατοπεδίου όπου προσκυνήσαμε εκτός όλων των άλλων τις θαυματουργές 
εικόνες, ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ,ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ καθώς και ΤΗΝ ΚΑΡΑ ΤΟΥ 
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ.

ΠΡΟΣΚΗΝΥΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Ι.Ρ.Α. 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

Στην συνέχεια μεταβήκαμε στην Σκήτη του Αγίου Ανδρέα επονομαζόμενη Σεράγι, εξάρτημα της Ι. 
Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου όπου είχε προγραμματιστεί η διαμονή μας, και προσκυνήσαμε μεταξύ 
πολλών άλλων  κειμηλίων  και την ΚΑΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ. Τις επόμενες μέρες κάναμε επισκέψεις 
και προσκυνήσαμε στον Ι. Ν.  Πρωτάτου, όπου  στο  ιερό Βήμα φυλάσσεται η θαυματουργή εικόνα 
ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ, στην Ι.Μ. Κουτλουμουσίου , όπου βρίσκεται η θαυματουργός εικόνα της Παναγίας 
που ονομάζεται ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ , στην Παναγούδα - Κελί Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτη, στην 
Ι.Μ. Σταυρονικήτα όπου φυλάσσεται η εικόνα   του ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΣΤΡΕΙΔΑ, στην Ι. Μ. 
Παντοκράτορα, όπου βρίσκεται η θαυματουργή εικόνα ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ, στη σκήτη του 
Προφήτη Ηλία, στην Ι. Μ. Ιβήρων, όπου προσκυνήσαμε την θαυματουργή εικόνα της ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ 
ΠΟΡΤΑΪΤΙΣΣΑΣ και τέλος στο κονάκι της Ι.Μ. Εσφιγμένου στης Καρυές.
Θαυμάσαμε επίσης την  πολιτιστική κληρονομιά του Αγίου Όρους, η οποία  δεν περιορίζεται μόνο 
στα θαυμάσια αρχιτεκτονήματα και τα μοναδικά κειμήλια των ιερών μονών, σκητών και κελιών 
αλλά εκτείνεται και στο απαράμιλλο και επίσης μοναδικό φυσικό περιβάλλον, του τοπίου που 
περιβάλλει τις ιερές μονές.
Κατά την επιστροφή μας από το λιμάνι της Δάφνης μεταβήκαμε στην Ουρανούπολη οπού μας 
περίμενε αντιπροσωπεία της Τ.Δ. Χαλκιδικής, με επικεφαλής  τον Πρόεδρο κ. ΠΑΛΛΗ Δημήτριο τον  
Γραμματέα του Εθνικού Τμήματος και μέλος της Τ.Δ. Χαλκιδικής  κ. ΠΑΠΠΑ Βασίλειο και την Ταμία 
κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Θωμαή.  Έγινε ανταλλαγή αναμνηστικών και συζήτηση που αφορούσε τις δύο 
τοπικές.

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα) 
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(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα) 

Παίρνοντας το δρόμο της επιστροφής από μια εκδρομή ιστορικής αναδρομής στα Βυζαντινά χρόνια 
αλλά και πνευματικής κατάνυξης και εμπειρίας του Βυζαντινού θρησκευτικού πολιτισμού, αργά το 
βράδυ η αποστολή τις πολυπληθούς ομάδας της Τοπικής μας επέστρεψε στον προορισμό της.

Νιώθοντας την ανάγκη από καρδιάς, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τον Ηγούμενο της Σκήτης 
του Αγίου Ανδρέα  Γέροντα Εφραίμ για την υποδοχή και την φιλοξενία που μας παρείχε στο χώρο της 
μονής, τον Ηγούμενο  της Ι.Μ. Βατοπεδίου Γέροντα Εφραίμ, τον Ηγούμενο από το κονάκι της Ι.Μ. 
Εσφιγμενου Γέροντα  Βαρθολομαίο, τις αδελφότητες  των Ι.Μ. Κουτλουμουσιου, Παντοκράτορα, 
Παναγούδας, Σταυρονικήτα. Ιβήρων, Πρωτάτου, Σκήτη Προφήτη Ηλία, για την υποδοχή και την 
πρόσβαση που μας παρείχαν στις θαυματουργές εικόνες και κειμήλια της ορθοδοξίας μας  ,τον 
πρώτο της Επιστασίας του Αγίου Όρους Γέροντα Γερβάσιο  ιερομόναχο Ιβηρίτη, τον Διοικητή και 
το προσωπικό του Α.Τ. Άγιου Όρους για τις διευκολύνσεις  που μας παρείχαν, την Τ.Δ. Χαλκιδικής 
για την πολύτιμη βοήθειά κατά την παραμονή στην περιοχή τους, όλους τους συναδέλφους που 
συμμετείχαν στην εκδρομή και τέλος τον Πάτερ ΚΑΡΑΜΙΤΖΙΟ Ευάγγελο  που μας συνόδευσε στο 
ευλογημένο ταξίδι στην καρδιά της ορθοδοξίας.
Κλείνοντας  θέλουμε να τονίσουμε ότι η επίσκεψη στο Άγιο Όρος ήταν εμπειρία ζωής. Παίρνοντας  
το δρόμο της επιστροφής δώσαμε  υπόσχεση στον εαυτό μας ότι θα επιστρέψουμε το συντομότερο.



- 27 -- 27 -

Αθλητική Βραδιά της Ι.Ρ.Α. Τρικάλων- Ιδρυση ομάδας ποδοσφαίρου.
Δ  Ε  Λ  Τ  Ι  Ο     Τ  Υ  Π  Ο  Υ
Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 12 Μαΐου και ώρα 19.00΄, στο GREEN CAFE – ΑΘΛΗΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ, στην Πύλη-Τρικάλων, με αφορμή την ίδρυση ομάδας ποδοσφαίρου της Ι.Ρ.Α. Τρικάλων, 
«αθλητική βραδιά» για όλα τα μέλη- τις οικογένειές τους και τους φίλους της.  Η ανωτέρω βραδιά 
περιλάμβανε: Παράδοση αθλητικών εμφανίσεων στην νεοϊδρυθείσα ποδοσφαιρική ομάδα της 
Ι.Ρ.Α. Τρικάλων.-Ποδοσφαιρικό αγώνα 8Χ8, μεταξύ των ομάδων Ι.Ρ.Α. Τρικάλων και Ι.Ρ.Α. Καρδίτσας, 
ο οποίος έληξε με σκορ 3-2 υπέρ της ομάδας της Ι.Ρ.Α. Καρδίτσας.- Αθλοπαιδιές για τους μικρούς 
μας φίλους (Παιδική χαρά- τραμπολίνο- ποδόσφαιρο).-Κληρώσεις δώρων.
Ο Πρόεδρος της Τ.Δ Τρικάλων κ. ΜΠΕΓΑΣ Αχιλλέας, αφού καλωσόρισε και ευχαρίστησε τους 
παρευρισκόμενους για την παρουσία τους, ανέφερε τις μελλοντικές δράσεις που προγραμματίζει 
η Τοπική μας, ζητώντας παράλληλα την στήριξη όλων των μελών μας σε αυτές και επέδωσε στον 
πρόεδρο της Τ.Δ. Καρδίτσας αναμνηστικό ενθύμιο για την συμμέτοχη τους στο αγώνα.
Στην συνέχεια ο Αναπλ. Γ. Γραμματέας της I.P.A. Τρικάλων κ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Κωνσταντίνος,   επέδωσε 
στους υπεύθυνους της ομάδος ποδοσφαίρου της Ι.Ρ.Α. Τρικάλων, κ. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ Αλέξανδρο (Β΄ 
Αντιπρόεδρος) και κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Θωμά (Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων), αναμνηστικό ενθύμιο για 
την συμμετοχή της στο αγώνα.

Το παρόν στην εκδήλωση έδωσαν ο Διευθυντής της Δ.Α Τρικάλων κ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, 
ο Αντιδήμαρχος  Διοικητικών- Οικονομικών Υπηρεσιών- Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δήμου 
Πύλης  κ. ΑΛΕΚΟΣ Ευάγγελος  ,ο Καθηγούμενος της Ι.Μ. Παναγίας Σπηλιάς Αρχιμανδρίτης κ. 
Νεκτάριος Μητρόπουλος, ο Παγκόσμιος Γενικός Γραμματέας της Ι.Ρ.Α κ. ΚΑΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, 
Ο Γ΄Αντιπρόεδρος του Εθνικού Τμήματος και Ταμίας της Τ.Δ. Θεσσαλονίκης κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ 
Χριστόδουλος μαζί με τον Υπεύθυνο Επικοινωνίας της Τ.Δ. Θεσσαλονίκης κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ  Ηλία, ο 
Αναπλ. Ταμίας του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος και Πρόεδρος της Τ.Δ. Ηρακλείου κ. ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ 
Μανόλης, ο π. Πρόεδρος του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος και Β΄ Αντιπρόεδρος της Τ.Δ. Λακωνίας 
κ. ΚΟΝΤΑΚΟΣ Χρήστος, ο οποίος έφερε μαζί του και δώρισε την μπάλα με την οποία διεξήχθη ο 
αγώνας, ο Διοικητής του Α.Τ. Πύλης κ. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ Χρήστος, σύσσωμο το Δ.Σ της Τ.Δ. Καρδίτσας 
με επικεφαλή τον Πρόεδρο της κ. ΖΑΡΧΑΝΗ Γεώργιο, αντιπροσωπεία της Τ.Δ. Θεσπρωτίας με 
επικεφαλή τον Πρόεδρο κ. ΧΡΗΣΤΟΥ Δημήτριο, αντιπροσωπεία της Τ.Δ. Λάρισας με επικεφαλή τον 
Πρόεδρο κ.  ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ  Αχιλλέα, το μέλος του Τ.Ε.ΑΤ.Δ.Ε.Α.Π.Λ. κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Παναγιώτης, ο 
Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Τρικάλων κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Ιωάννης και ο Πρόεδρος 
της Τοπικής κοινότητας Αγ. Βησσαρίωνα κ. ΤΡΙΧΙΑΣ Γεώργιος.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους συναδέλφους και τις  οικογένειές τους, που μας τίμησαν 
με την παρουσία τους (η συμμετοχή ξεπέρασε τα 200 άτομα), το Δήμο Πύλης για την βοήθεια που 
μας προσφέρει δείχνοντας έμπρακτα κάθε φορά την συμπαράσταση στην Τοπική μας, τον γιατρό 
του Κ.Υ Πύλης κ. ΒΑΣΙΑΔΗ Δημήτριο, ο οποίος πρόσφερε αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες του κατά την 
διάρκεια του αγώνα, το πλήρωμα του ΕΚΑΒ για την εμφανή παρουσία του, τους χορηγούς των 
δώρων μας, το κατάστημα GREEN CAFÉ και όλους όσους συνέβαλλαν ώστε να στεφθεί η Αθλητική 
Βραδιά μας, με απόλυτη επιτυχία.
Η ΙΡΑ Τρικάλων είναι μία «ζωντανή» Τοπική Διοίκηση, λόγω του γεγονότος ότι έχει «ενεργά» μέλη, 
που συμμετέχουν και την υποστηρίζουν σε όλες τις δράσεις της και γι αυτό θα συνεχίσει με τον 
ίδιο ζήλο και όρεξη, για το καλύτερο των συναδέλφων και του κοινωνικού συνόλου γενικότερα.  
SERVO  PER  AMIKECO (Υπηρετώ δια της φιλίας)
Ο Πρόεδρος – ΜΠΕΓΑΣ Αχιλλέας                Ο Γεν. Γραμματέας – ΔΡΑΓΟΥΤΣΟΣ Βασίλειος
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Η Τοπική Διοίκηση Τρικάλων της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών, αντιλαμβανόμενη την δύσκολη 
οικονομική κατάσταση που βιώνουν πολλοί συμπολίτες μας, οι οποίοι αδυνατούν να εξασφαλίσουν 
ακόμη και τα «προς το ζην», αλλά και αναγνωρίζοντας παράλληλα το έργο και τη στήριξη που παρέχει 
σε αυτούς το «Κοινωνικό Παντοπωλείο» του Δήμου Τρικκαίων, διοργάνωσε, την 1η Μαρτίου 2016, 
ημέρα Τρίτη, φιλικό τουρνουά αγώνων καλαθοσφαίρισης φιλανθρωπικού χαρακτήρα, με απώτερο 
σκοπό την συγκέντρωση τροφίμων- ειδών καθαριότητας- ειδών υγείας & υγιεινής, προς ενίσχυση 
του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Τρικκαίων, εν όψει των εορτών της Αποκριάς, στο οποίο 
τουρνουά συμμετείχαν έξι (6) ομάδες, από τις Τοπικές Διοικήσεις Ι.Ρ.Α.: Τρικάλων- Καρδίτσας- 
Λάρισας- Μαγνησίας- Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Εξωτ. Φρούρ. Κατ/τος Κράτησης Τρικάλων.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Η έναρξη των αγώνων πραγματοποιήθηκε την 12.00΄ ώρα της ιδίας ημέρας και ο τελικός του 
τουρνουά άρχισε περί ώρα 17.00΄.
Στο τουρνουά παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Τρίκκης και Σταγών κ.κ. 
Χρυσόστομος, ο  Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης 
Εφραίμ Βατοπαιδινός και μάλιστα προσέφερε σεβαστό χρηματικό ποσό για τον ως άνω σκοπό, ο 
Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων Χρήστος Μιχαλάκης, ο υπεύθυνος για το «Κοινωνικό Παντοπωλείο» 
Αντιδήμαρχος του Δήμου Τρικκαίων Χρήστος Αναστασίου απόντος του εκτός Τρικάλων Δημάρχου 
Τρικκαίων Δημητρίου Παπαστεργίου, ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλίας 
Υποστράτηγος Δημήτριος Κοτσιάφτης ως εκπρόσωπος της Ελληνικής Αστυνομίας συνοδευόμενος 
από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων Αθανάσιο Γραβάνη και αντιπροσωπεία 
Αστυνομικών, ο Διοικητής της ΣΜΥ Τρικάλων Ταξίαρχος Γεώργιος Λιάκος, ο Παγκόσμιος Γενικός 
Γραμματέας της Διεθνής Ένωσης Αστυνομικών Γεώργιος Κατσαρόπουλος, η Πρόεδρος του 
Ελληνικού Εθνικού Τμήματος του Πανευρωπαϊκού Συνδέσμου Φίλων Αστυνομίας Γιώτα Λουρίδα, 
ο Αντιπρόεδρος του Ταμείου Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α.Π.Λ. Θεόδωρος ΓΟΥΣΙΑΣ μαζί με το μέλος Παναγιώτη 
Αθανασίου, ο Πρόεδρος της ΙΡΑ Θεσσαλονίκης Βασίλειος Γιαννακόπουλος, ο εκδότης του περιοδικού 
«ΔΥΝΑΜΗ»  και μέλος του Δ.Σ. της ΙΡΑ Θεσσαλονίκης Ηλίας Βασιλάκης, ο πρώην Πρόεδρος του 
Ελληνικού Εθνικού Τμήματος της ΙΡΑ και μέλος ΙΡΑ  Λακωνίας Χρήστος  Κοντάκος, ο Πρόεδρος της 
ΙΡΑ Θεσπρωτίας Δημήτριος Χρήστου μαζί με τον Β. Γραμματέα Νικόλαο Ντούκα, ο Πρόεδρος της ΙΡΑ 
Αρκαδίας Σωτήριος Κάσσιμος, ο Πρόεδρος της ΙΡΑ Λακωνίας Δημήτριος Κουβούσης, ο Πρόεδρος 
της ΙΡΑ Λάρισας Χρήστος Τσιώρας, ο Πρόεδρος της ΙΡΑ Μαγνησίας Στέφανος Κάρκαλης, ο Πρόεδρος 
της ΙΡΑ Καρδίτσας Γεώργιος Ζαρχανής, ο Υποδιευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων 
Γεώργιος Σπηλιόπουλος, Διοικητές Υπηρεσιών της Δ.Α. Τρικάλων, ο Διοικητής του Τμήματος Εξωτ. 
Φρουράς Κ.Κ. Τρικάλων Αθανάσιος Καππάς, εκπρόσωποι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Τρικάλων, 
ο Εκπρόσωπος της Ένωσης Αξιωματικών Θεσσαλίας στον Ν. Τρικάλων Αλέξανδρος Αγραφιώτης, ο 
Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Τρικάλων Ιωάννης Αναγνώστου και ο Γραμματέας 
Αχιλλέας Γρηγορίου, ο Πρόεδρος του Σωματείου Προσωπικού Τ.Δ.Π.Μ. Τρικάλων Απόστολος Τάτσιος, 

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα) 
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ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εξωτ. Φρουρ. Κατ/των Κράτησης Ιωάννης Αναγνώστου, 
ο Πρόεδρος του Σωματείου Εξωτ. Φρουρ. Κατ/τος Κράτησης Τρικάλων Χαράλαμπος Βασταρούχας, 
ο Πρόεδρος των Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Τρικάλων Παναγιώτης Τριανταφύλλου, ο 
Πρόεδρος της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού Ευάγγελος Στέφος, ο Πρόεδρος του ΚΤΕΛ 
Τρικάλων Βασίλειος Τζατζάκης, ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Τρικκαίων κ. Χρυσόστομος Κυρίτσης, 
μέλη των Δ.Σ. των ανωτέρω Ενώσεων, Αντιδήμαρχοι, Δημοτικοί και Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.α.

Τα τρόφιμα- είδη καθαριότητας- είδη υγείας & υγιεινής, συγκεντρώνονταν σε ειδικό χώρο έξωθεν 
του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Τρικάλων, επί της οδού Κατσιμήδου και πριν ακόμη 
αρχίσουν οι αγώνες, οι συνάδελφοι- οι Εξωτ. Φρουροί- οι μαθητές της ΣΜΥ Τρικάλων -ο κόσμος- οι 
φορείς- οι επιχειρήσεις, προσέρχονταν και γέμιζαν τα καλάθια της αγάπης, αποτυπώνοντας κατ΄ 
αυτόν τον τρόπο την αλληλεγγύη τους με «πράξεις». Η ανταπόκριση ήταν εντυπωσιακή. Τρόφιμα 
και χρήματα απέστειλαν επίσης το Ελληνικό Εθνικό Τμήμα τις Διεθνής Ένωσης Αστυνομικών και οι 
ΙΡΑ : Θεσσαλονίκης- Ηρακλείου- Χανίων- Ξάνθης- Σάμου- Πιερίας- Αχαϊας- Λακωνίας- Αρκαδίας- 
Θεσπρωτίας- Λάρισας- Μαγνησίας- Καρδίτσας.
Πριν τον τελικό, το χορευτικό Ζumba Fitness του Χορευτικού Ομίλου Τρικάλων, διασκέδασε τους 
παρευρισκόμενους, με μια όμορφη χορογραφία. Στην συνέχεια ο Πρόεδρος της Τοπικής μας Κων/
νος Θεοχάρης, καλωσόρισε τους παρευρισκομένους. Απευθύνθηκε σύντομος χαιρετισμός από 
Επισήμους και ο Γενικός Γραμματέας της  Τοπικής μας Αχιλλέας Μπέγας αφού καλωσόρισε και 
αυτός με την σειρά του τους παρευρισκόμενους, γνωστοποίησε στο κοινό ότι με ομόφωνη απόφαση 
του Δ.Σ. της Τοπικής μας ο Τελικός αφιερωνόταν στην μνήμη των Ειδικών Φρουρών ΙΩΑΝΝΗ 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΩΤΗ ΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΚΥΛΟΓΙΑΝΝΗ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 
ΔΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΚΑΚΟΠΟΙΟΥΣ ΕΝ ΨΥΧΡΩ ΕΝ ΩΡΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΤΗΝ 01-
03-2011 ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΣΤΟ ΡΕΝΤΗ ΑΤΤΙΚΗΣ και ζήτησε από όλους να σηκωθούν και να 
αποδώσουν ως φόρο τιμής σε αυτά τα παλικάρια, ενός λεπτού σιγή.
Τον τελικό παρουσίασε ο γνωστός δημοσιογράφος της πόλης μας Γεώργιος Παπαγεωργόπουλος 
και ανταγωνίστηκαν γα το τρόπαιο, η ομάδα της ΙΡΑ Λάρισας με την ομάδα της ΙΡΑ Καρδίτσας. 
Στο διάλλειμα του τελικού απονεμήθηκαν τιμητικές πλακέτες στον Αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων 
και στον Δήμαρχο Τρικκαίων, για την συμβολή τους στην διοργάνωση του τουρνουά μας. Τιμητική 
πλακέτα απονεμήθηκε και στον εκδότη του περιοδικού «ΔΥΝΑΜΗ»  και π. Πρόεδρο της ΙΡΑ 
Θεσσαλονίκης Ηλίας Βασιλάκης, για την πολύπλευρη προσφορά του στην οικογένεια της Διεθνούς 
Ένωσης Αστυνομικών. Για την ιστορία, η ομάδα της ΙΡΑ Λάρισας κατέκτησε την πρώτη θέση στο 
τουρνουά, σηκώνοντας το τρόπαιο, με 2η την ΙΡΑ Καρδίτσα, 3η την ομάδα της  ΙΡΑ Τρικάλων, 4η 
την ΙΡΑ Μαγνησία, 5η την ΙΡΑ Θεσσαλονίκη και 6η το Τμήμα της Εξωτερική Φρουρά Κ.Κ. Τρικάλων. 

(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα) 

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα) 
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Σε όλες τις ομάδες απονεμήθηκαν κύπελλα και ανθοδέσμες ορχιδέων από την ακριτική Σάμο, που 
μας απέστειλε ο Πρόεδρος της ΙΡΑ Σάμου Γεώργιος Αβραμίδης. 

Μετά την λήξη του τελικού και τις απονομές, ο Πρόεδρος της Τοπικής μας Κων/νος Θεοχάρης, 
ευχαρίστησε παρευρισκόμενους- υποστηρικτές- συμμετέχοντες και παρατέθηκε γεύμα σε όλες τις 
αθλητικές αποστολές σε κοσμική ταβέρνα στα περίχωρα της πόλης μας.
6.-  Νιώθουμε την υποχρέωση να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες, τόσο προς τον ΔΗΜΟ 
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ – ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ- ΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ- ΚΡΙΤΩΝ Ν. 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ- ΤΗΝ Σ.Μ.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ- ΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
ΙΡΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΑΠΕΣΤΕΙΛΑΝ ΤΡΟΦΙΜΑ- ΧΡΗΜΑΤΑ ή 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΑΝ ΠΟΙΚΙΛΟΤΡΟΠΟΣ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΑΣ-   ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΡΙΚΑΛΑ BC AR-
IES- ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ- ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΙΡΑ 
ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΕΞΩΤ. ΦΡΟΥΡ. Κ.Κ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ-, ΤΗΝ WIND ΕΛΛΑΣ (ΜΕΓΑΣ 
ΧΟΡΗΓΟΣ)- ΤΟ ΡΑΔΙΟ ΖΥΓΟΣ-ΤΟΝ ΞΕΝΑΓΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ- ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 
(ΕΝΤΥΠΑ- ΗΛΕΛΤΡΟΝΙΚΑ- ΡΑΔΙΟΦΩΝΑ) ΤΟΠΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗ- ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΡΥΘΡΟ ΣΤΑΥΡΟ- ΟΛΕΣ 
ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ (Σχετικές αναρτήσεις Facebook Ipa Trikala)- ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΝΩΣΕΙΣ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ, TON κ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ, όσο και τους συναδέλφους- τους 
εξωτερικούς φρουρούς- τον απλό κόσμο, που συνέβαλαν ώστε να διοργανωθεί με απόλυτη επιτυχία 
και αποτέλεσμα το φιλανθρωπικό μας τουρνουά, με απώτερο αποτέλεσμα την συγκέντρωση 
ογκωδέστατου αριθμού τροφίμων- ειδών καθαριότητας- ειδών υγείας & υγιεινής, προς ενίσχυση 
του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Τρικκαίων…… Δείχνοντας με αυτό τον τρόπο ότι στα 
δύσκολα, με συντονισμό μπορούμε να είμαστε όλοι μια «γροθιά». Δείξαμε όλοι μας ότι σε αυτές τις 
δύσκολες εποχές, στηρίζουμε ΟΛΟΙ και με ΟΛΕΣ μας τις δυνάμεις συνανθρώπους μας, που το έχουν 
ανάγκη. Η χαρά μας είναι απερίγραπτη και η συμμετοχή σας μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε 
δυναμικά, συνδράμοντας στο κοινωνικό σύνολο. «ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΝΑ ΒΑΖΕΤΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΛΑΘΙΑ 
ΑΓΑΠΗΣ ΣΤΙΣ ΖΩΕΣ ΣΑΣ….ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ».
SERVO   PER   AMIKECΟ  (Υπηρετώ  δια  της  φιλίας)

(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα) 
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Η Τοπική Διοίκηση Τρικάλων της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών (I.P.A.) σε συνεργασία με τον Δήμο 
Τρικκαίων και την υποστήριξη της Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Τρικάλων και 
της Διεύθυνση Αστυνομίας Τρικάλων, αντιλαμβανόμενοι τις σύγχρονες προκλήσεις τις ηλεκτρονική 
εποχής που ζούμε και τους κινδύνους που εγκυμονούν από την χρήση του διαδικτύου, αλλά 
και γνωρίζοντας τον επαγγελματισμό που διακατέχει τους αστυνομικούς της Δ/νσης Δίωξης 
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, διοργάνωσαν με απόλυτη επιτυχία, την 
Πέμπτη 16 Μαρτίου 2017 και ώρα 11.30΄, στην κατάμεστη αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου 
Τρικάλων του Δήμου Τρικκαίων, παρουσία κοινού (600) ατόμων περίπου, ενημερωτική ημερίδα με 
θέμα «ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ», με ομιλητές στελέχη της Δ/νσης Δίωξης Ηλεκτρονικού 
Εγκλήματος.
Οι ομιλητές, οι οποίοι «καθήλωσαν» κυριολεκτικά το κοινό με την μεταδοτικότητά τους,  
επικεντρώθηκαν στην ενημέρωση για τα φαινόμενα διαδικτυακής βίας, τους κινδύνους που 
ελλοχεύουν στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης και γενικά την πρόληψη και την αντιμετώπιση 
των κινδύνων που σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες. Παρουσιάστηκαν δε οι βασικές «παγίδες» 
του διαδικτύου, τονίζοντας «ΝΑΙ» στο Διαδίκτυο αλλά με προσοχή στην χρήση του και στο τέλος 
της παρουσίασης δόθηκε χρόνος στους παρευρισκομένους για υποβολή ερωτήσεων.

Ενημερωτική ημερίδα «Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο».

Σύντομο χαιρετισμό απηύθυναν, ο Δήμαρχος Τρικκαίων, κ. Δημήτριος ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ, ο Πρόεδρος 
της Τοπικής Διοίκησης Τρικάλων της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών (I.P.A.), κ. Κων/νος Θεοχάρης, ο 
Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, Α/Δ κ. Γεώργιος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, η Διευθύντρια 
της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Τρικάλων, κα Βασιλική Κάκλα και ο Εκπρόσωπος του 
Ελληνικού Εθνικού Τμήματος της Δ.Ε.Α. Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων, κ. Κυριάκος ΚΑΡΚΑΛΗΣ, ενώ 
στην ημερίδα παρέστησαν Επίσημοι, Φορείς, Συνδικαλιστικές Ενώσεις, εκπαιδευτικοί, μαθητές, 
σπουδαστές της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ), Αστυνομικοί και πολίτες.
Να ευχαριστήσουμε θερμά την Δ/νση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και τα στελέχη της που 
παρουσίασαν την ενημερωτική ημερίδα μας, τον Δήμο Τρικκαίων, την Διεύθυνση Αστυνομίας 
Τρικάλων, την Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Τρικάλων, το Ελληνικό Εθνικό Τμήμα και την 
Τ.Δ. Καρδίτσας που μας τίμησαν με την παρουσία εκπροσώπων τους και όλους τους συμμετέχοντες 
Επίσημοι, Φορείς, Συνδικαλιστικές Ενώσεις, εκπαιδευτικοί, μαθητές, σπουδαστές της ΣΜΥ, 
αστυνομικοί εν ενεργεία και εν αποστρατεία και απλοί πολίτες. 
Η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών και κατ’ επέκταση η Τ.Δ. Τρικάλων, είναι μια Ένωση εθελοντών 
αστυνομικών τόσο εν ενεργεία όσο και εν αποστρατεία, η οποία Ένωση μέσω του Διοικητικού 
της Συμβουλίου, αφουγκράζεται τα προβλήματα της τοπικής κοινωνίας, και με επίκαιρες και 
στοχευόμενες δράσεις της, προσπαθεί να βοηθήσει στην επίλυσή τους, προάγοντας παράλληλα το 
κοινωνικό πρόσωπο του Έλληνα Αστυνομικού, που αποτελεί «κομμάτι» της Ελληνικής Κοινωνίας. 
Οι δράσεις μας θα συνεχιστούν, με την υποστήριξη των μελών και των φίλων μας.
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Ενημερωτικές Ημερίδες σε Καλαμπάκα και Πύλη
Ενημερωτικές ημερίδες  διοργανώθηκαν ύστερα από πρωτοβουλία της Τοπικής Διοίκησης Τρικάλων 
της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών (I.P.A.) σε συνεργασία με τους Δήμους Καλαμπάκας και Πύλης, 
με την υποστήριξη της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων και της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης του νομού Τρικάλων με θέμα «Ασφαλής Πλοήγηση στο Διαδίκτυο», την 03-10-2017 
και 04-10-2017 στα Πνευματικά Κέντρα των Δήμων Καλαμπάκας και Πύλης.

Κύριοι ομιλητές ήταν Αξιωματικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βορείου 
Ελλάδος, οι οποίοι επικεντρώθηκαν στην ενημέρωση για τα φαινόμενα διαδικτυακής βίας, τους 
κινδύνους που ελλοχεύουν στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης και γενικά την πρόληψη και την 
αντιμετώπιση των κινδύνων που σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες.

Στις  ημερίδες που παρέστησαν εκπαιδευτικοί, μαθητές, εκπρόσωποι συνδικαλιστικών ενώσεων 
και φορέων, εκπρόσωποι της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ) Τρικάλων, της Ένωσης 
Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Νομού Τρικάλων και της Πυροσβεστικής,  αστυνομικοί και 
πολίτες.  SERVO   PER   AMIKECO   (Υπηρετώ  δια  της  φιλίας)
Ο  Πρόεδρος - ΜΠΕΓΑΣ Αχιλλέας                   O Γενικός Γραμματέας – ΔΡΑΓΟΥΤΣΟΣ Βασίλειος
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
Πραγματοποιήθηκε με μέριμνα της Τοπικής μας, την 2 έως 4 Δεκεμβρίου 2016, στα Τρίκαλα- 
Καλαμπάκα- Πύλη, η 12η Φιλική Συνάντηση των μελών του Ελληνικού Eθνικού Τμήματος της Διεθνής 
Ένωσης Αστυνομικών. Μία συνάντηση στην οποία συμμετείχαν περίπου εκατόν εβδομήντα  (170) 
άτομα από σαράντα ένα (41) Τοπικές Διοικήσεις-Νομούς της Ελλάδος, το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Ελληνικού Eθνικού Τμήματος και η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Φίλων Αστυνομίας κ. 
ΛΟΥΡΙΔΑ Παναγιώτα. 

Την Παρασκευή προ της άφιξης των συμμετεχόντων, πραγματοποιήσαμε μαζί με το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Ελληνικού Eθνικού Τμήματος εθιμοτυπικές επισκέψεις στον Αντιπεριφερειάρχη της 
Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων κ. ΜΙΧΑΛΑΚΗ Χρήστο, στο Δήμο Τρικκαίων, όπου μας υποδέχτηκε 
η Αντιδήμαρχος κ. ΔΗΜΑ Ντίνα, στη ΣΜΥ Τρικάλων όπου μας υποδέχτηκε ο Διοικητής της Ταξίαρχος 
κ. ΛΙΑΚΟΣ Γεώργιος και στη Δ.Α. Τρικάλων όπου μας υποδέχτηκε ο Διευθυντής της Αστυν. Διευθυντής 
κ. Αθανάσιος ΓΡΑΒΑΝΗΣ και σύσσωμη η λοιπή φυσική ηγεσία της, αποτελούμενη από τον Α/Υ΄ 
Γεώργιος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ  Α΄Υποδ/ντή του Επιτελείου της Δ.Α Τρικάλων, τον Α/Υ΄  Στέργιος ΝΙΝΤΟΣ,  
Β΄ Υποδ/ντή του Επιτελείου της Δ.Α Τρικάλων και τον Υ/Α΄ ΑΔΑΜΟ Βασίλειο, Υπασπιστή της Δ.Α. 
Τρικάλων. Στη συνέχεια και μετά την άφιξη και τακτοποίηση όλων των συμμετεχόντων της 12ης 
Φιλικής Συνάντησης στα τρία (3) ξενοδοχεία της πόλης των Τρικάλων, αναχωρήσαμε με μισθωμένα 
τουριστικά λεωφορεία του ΚΤΕΛ Τρικάλων, για το «Μύλο των Ξωτικών».Εκεί μας ανέμενε ο 
Διευθυντής του e- trikala και  π.Αντιδήμαρχος του Δήμου Τρικκαίων κ. ΚΩΤΟΥΛΑΣ Ιωάννης, ο οποίος 
μας ανέφερε την ιστορία του «Μύλου», ξεναγώντας μας και μυώντας μας στα όσα πρόκειται να 
διαδραματιστούν εκεί τις γιορτινές ημέρες που έρχονται. Τελειώνοντας την ημέρα μας, παραθέσαμε 
δείπνο μετά ζωντανής μουσική, σε κοσμική ταβέρνα εγγύς των Τρικάλων, μέχρι αργά, με αμείωτο 
κέφι.
Το Σάββατο επισκεφθήκαμε την Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου, αφού περιηγηθήκαμε οδικά στις 
περισσότερες Ιερές Μονές, μαθαίνοντας την ιστορία αυτών από τις τρεις (3) εξαίρετες ξεναγούς 
μας, τις οποίες και ευχαριστούμε θερμά. Επισκεφθήκαμε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων 
και Μουσείο Μανιταριών, όπου για μία ακόμη φορά μας εντυπωσίασε. Κατόπιν μετά τον ελεύθερο 
χρόνο και τα ψώνια στην Καλαμπάκα γευματίσαμε σε εστιατόριο στη σκιά των Ιερών Βράχων. Το 
απόγευμα πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων, η έναρξη 
εργασιών της 12ης Φιλικής Συνάντησής μας. Την συζήτηση διεύθυνε ο Γ.Γραμματέας της Τοπικής μας 
κ. ΜΠΕΓΑΣ Αχιλλέας. Μετά τους χαιρετισμούς του Προέδρου της Τοπικής μας κ. ΘΕΟΧΑΡΗ Κων/νου, 
του Προέδρου του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος κ. ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗ Ιωάννη, του Παγκόσμιου Γενικού 
Γραμματέα κ. ΚΑΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Γεωργίου και του π. Προέδρου του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος κ. 
ΚΟΝΤΑΚΟΥ Χρήστου, ο λόγος δόθηκε αλφαβητικά στις Τοπικές Διοικήσεις όπου συμμετείχαν. Στη 
συνέχεια πραγματοποιήθηκε ενημέρωση από τον Γ.Γραμματέα του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος 
κ.   ΦΩΤΟΓΛΟΥ Σπυρίδωνα. Επίσης, μιας και το έτος που διανύουμε έχει χαρακτηρισθεί από την 
UNESCO, ως  έτος αφιερωμένο στον «Αριστοτέλη- 2400 Χρόνια», έλαβε χώρα σχετική εκδήλωση 
στα πλαίσια της Φιλικής Συνάντησής μας, με ομιλητή τον Πανεπιστημιακό καθηγητή Δρ. κ Σωτήριο 
ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ. 
Τελειώνοντας ακολούθησε σε γνωστό ξενοδοχείο της πόλης μας, η Τελετή λήξης της 12ης Φιλικής 
Συνάντησής μας- «Βραδιά Φιλίας», παρουσία του Εκπροσώπου της Ιεράς Μητρόπολης Τρίκκης 
& Σταγών, π. Ευάγγελου ΚΑΡΑΜΗΤΣΙΟΥ, του Βουλευτή Ν.Δ. Τρικάλων κ. ΣΚΡΕΚΑ Κων/νου, του 
Εκπροσώπου της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων Θεματικού Αντιπεριφερειαρχη Θεσσαλίας 
κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Βασιλείου, του εκπροσώπου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και 
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Διευθυντή της Δ.Α. Τρικάλων Α/Δ΄ κ. Αθανασίου ΓΡΑΒΑΝΗ, της Εκπροσώπου του Δήμου Τρικκαίων 
Αντιδημάρχου κ. ΔΗΜΑ Ντίνας, του Εκπροσώπου του Δήμου Πύλης Αντιδημάρχου κ. Βησσαρίωνα 
ΤΖΑΝΗ, του Ηγούμενου της Ι.Μ. Παναγίας Σπηλιάς π. Νεκτάριου, του Αντιπροέδρου του Ταμείου 
Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α.Π.Λ. κ. Θεόδωρου ΓΟΥΣΙΑ, του Προέδρου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων 
Τρικάλων κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Ιωάννη, συνδικαλιστών του Δ.Σ. της Π.Ο.Α.Σ.Υ., του Δ.Σ. του κοινωφελούς 
Ιδρύματος «Μιχαήλ Σ. Παντελιδάκη», των υποστηρικτών μας, συναδέλφων εν ενεργεία και εν 
αποστρατεία, φίλων της αστυνομικής οικογένειας, με βραβεύσεις του 1ου Διοικητικού Συμβουλίου 
της Τοπικής μας και του ιδρυτή και τότε Προέδρου κ. ΚΑΛΛΙΑΝΤΖΗ Δημητρίου, του ανωτέρω 
Ιδρύματος ως Μέγα Χορηγού και των υποστηρικτών μας. Μετά τις απονομές, παρουσιάστηκε η 
νεοδημιουργηθείσα ιστοσελίδα μας (www.ipatrikala.gr) και επιδόθηκε από τον Ταμία της Τοπικής 
μας κ. Βασίλειο ΔΡΑΓΟΥΤΣΟ στην Διευθύντρια του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων κ Αλεξάνδρα 
ΓΟΡΔΙΟΥ, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρίες, φάκελος με το ποσό των (1.000) 
ευρώ, προκειμένου να κατανεμηθεί, ισόποσα, στο σχολείο της και στο Ειδικό Γυμνάσιο Τρικάλων. 
Ακολούθησε γλέντι μέχρι πρωίας, με τη γνωστή ορχήστρα του ΖΩΣΙΜΑ Παναγιώτη- ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΥ 
Βασιλείου κ.α.

Την Κυριακή, μετά τη ξενάγηση σχεδόν σε όλα τα αξιοθέατα στο κέντρο των Τρικάλων, 
πραγματοποιήθηκε κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Πεσόντων στο καθήκον Αστυνομικών. Τέλος 
η Φιλική Συνάντησή μας τελείωσε  με επίσκεψη στον ορεινό όγκο του Δήμου Πύλης, ξεκινώντας από 
το τοξωτό γεφύρι της Πύλης, τα χιονισμένα Περτουλίωτικα λιβάδια και καταλήγοντας στο χωριό των 
νεράιδων, το όμορφο Νεραϊδοχώρι, όπου και γευματίσαμε.
Καταβάλλαμε εδώ και πολύ καιρό μεγάλη προσπάθεια ώστε οι συμμετέχοντες, τόσο να γνωρίσουν 
τα μέρη μας [ τρεις  (3) από τους τέσσερις (4) Δήμους] και να αποκομίσουν τις καλύτερες εντυπώσεις, 
όσο και να αισθανθούν, ιδίως όσοι συμμετείχαν για πρώτη φορά σε Φιλική Συνάντηση, τι σημαίνει 
πραγματική φιλία μεταξύ των μελών της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών.
Βλέποντας τα πρόσωπα των ανθρώπων που μας εμπιστεύθηκαν, νοιώσαμε ικανοποίηση και χαρά. 
Ήταν η καλύτερη ανταμοιβή μας! Θεωρούμε ότι ήταν μία πραγματική συνάντηση «Φιλίας», έτσι 
όπως αρμόζει σε όσα πρεσβεύει η  Ένωσή μας. 
Να ευχαριστήσουμε θερμά το Κοινωφελές Ίδρυμα με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 
ΠΑΝΤΕΛΙΔΑΚΗ» αλλά και προσωπικά τον Πρόεδρος του κ. Ιωάννη Μ. ΠΑΝΤΕΛΙΔΑΚΗ, ως Μέγα 
χορηγό. Την Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων για την κάλυψη υπό την αιγίδα της, μέρους των 
εκδηλώσεων της Φιλικής μας. Τους Δήμους Τρικκαίων, Πύλης και Καλαμπάκας, το Μουσείο Φυσικής 
Ιστορίας Μετεώρων και Μουσείο Μανιταριών, την Βιομηχανία τυποποιημένων Σαλατών «ΒΙΟΣΑΛ», 
τα χαλβαδοποιεία- ζαχαροπλαστεία «ΜΠΟΥΛΟΓΙΩΡΓΟΣ», τα ποτοποιεία «ΤΣΙΝΑΣ», την εφημερίδα  
«ΔΙΑΛΟΓΟΣ», το ΚΤΕΛ Τρικάλων, την εταιρεία e- Trikala και τις άψογες ορχήστρες μας, για τη 
υποστήριξη τους.
Επίσης, να ευχαριστήσουμε από καρδιάς όλους τους εν ενεργεία και εν αποστρατεία συναδέλφους 
και τους συνοδούς- οικείους τους, που συμμετείχαν στην 12η Φιλική Συνάντησή μας. Τέλος ένα 
μεγάλο ευχαριστώ σε όσους πίστεψαν σε εμάς και μας εμψύχωναν  σε κάθε μας δυσκολία.
Εξυπακούεται ότι τόσο ο φιλόξενος Νομός μας, όσο και η Τοπική μας έχει τις «πόρτες της ανοιχτές» για 
να σας ξαναφιλοξενήσει όλους. Όσοι δεν μπόρεσαν να ζήσουν όλα όσα περιγράψαμε πιο πάνω, « Ο 
ΜΥΛΟΣ ΤΩΝ ΞΩΤΙΚΩΝ»,  τα χιλιάδες λαμπιόνια που στολίζουν την πόλη μας, οι φιλόξενοι άνθρωποι 
και η Τοπική μας, σας προσκαλούν τις γιορτινές ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, 
να τα ζήσετε!
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Διεξήχθη στις 26 και 27 -09- 2015, μέσα σε πολύ ευχάριστο κλίμα και πολύ μεγάλη συμμετοχή, η 4η 
Πανθεσσαλική Συνάντηση Τοπικών Διοικήσεων (Λάρισας, Μαγνησίας, Καρδίτσας & Τρικάλων) της 
Δ.Ε.Α. στην Ελάτη- Τρικάλων, η οποία διοργανώθηκε από την Τοπική μας.
Κατά τις εργασίες της συνάντησής μας παρευρέθηκαν ο Α΄ Αντιπρόεδρος του Εθνικού Τμήματος 
και Πρόεδρος του Ταμείου Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α.Π.Λ. κ. ΜΑΡΟΥΝΤΑΣ Νικόλαος, ο Γ. Γραμματέας του 
Εθνικού Τμήματος κ. ΦΩΤΟΓΛΟΥ Σπυρίδων, ο Πρόεδρος της Τ.Δ. Λάρισας κ. ΤΖΙΩΡΑΣ Χρήστος και 
μέλη του Δ.Σ. του, ο Πρόεδρος της Τ.Δ. Καρδίτσας κ. ΖΑΡΧΑΝΗΣ Γεώργιος και μέλη του Δ.Σ. του, ο 
Γ.Γραμματέας της Τ.Δ. Μαγνησίας κ. ΠΑΓΩΝΗΣ Κων/νος και μέλη του Δ.Σ. του. Επίσης συμμετείχαν 
ως παρατηρητές ο Πρόεδρος της Τ.Δ. Θεσπρωτίας κ. ΧΡΗΣΤΟΥ Δημήτριος και μέλη του Δ.Σ. του, ο 
Πρόεδρος της Τ.Δ. Σάμου κ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Γεώργιος, ο Υπεύθυνος Δημ. Σχέσεων της Τ.Δ. Δράμας κ. 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Παύλος και μέλη της Τοπικής μας μεταξύ των οποίων και ο Πρόεδρος της Ένωσης 
Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Τρικάλων κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Ιωάννης.

Μετά το καλωσόρισμα από τον Πρόεδρο της Τοπικής μας, αναπτύχθηκαν θέματα τόσο από τους 
εκπροσώπους των Τοπικών που συμμετείχαν, όσο και του Προέδρου μας και του Γ. Γραμματέα μας. 
Πραγματοποιήθηκε μια εποικοδομητική συζήτηση, καταλήξαμε στην λήψη τριών (3) αποφάσεων 
και τριών (3) προτάσεων, ομόφωνα, προς το Εθνικό μας Τμήμα και εξήχθησαν συμπεράσματα όπως 
η άμεση σχέση των Τοπικών Διοικήσεων με την προώθηση του Τοπικού τουρισμού και την ανάδειξη 
του Τόπου τους γενικότερα. Τέλος, ζητήθηκε η στήριξη όλων, της 11ης Φιλικής Συνάντησης που θα 
πραγματοποιηθεί στα τέλη Νοέμβρη στο Ελατοχώρι- Πιερίας, όσο και της 12ης  Φιλικής Συνάντησης 
που θα πραγματοποιηθεί το έτος 2016, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. μας στην Καλαμπάκα, και θα 
φιλοξενήσει μέλη της Δ.Ε.Α. από όλη την Ελλάδα αλλά πιθανότατα και από το εξωτερικό. 
Μετά το πέρας των εργασιών της συνάντησής μας, στις 21.00 ώρα περίπου, έλαβε χώρα δείπνο 
όλων των συμμετεχόντων, στο εστιατόριο «ΚΟΖΙΑΚΑΣ» του κ. Καλαμαρά Στεφάνου. Στο δείπνο 
παραβρέθηκαν και τίμησαν με την παρουσία τους:  O Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Αντιπροέδρος του Γ.Ν.Τρικάλων κ. ΝΤΙΝΟΣ Μπάρδα,  ο Αναπληρωτής Δημάρχου Πύλης 
και Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. ΚΡΟΥΠΗΣ Κων/νος,  ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας 
Τρικάλων κ. ΓΡΑΒΑΝΗΣ Αθανάσιος, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου 
Πύλης κ. ΚΑΤΣΙΒΕΛΟΣ Βύρων και τέλος ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού και Παιδείας του Δήμου Πύλης 
κ. ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ Στέφανος, ο οποίος τυγχάνει και ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου «ΚΟΖΙΑΚΑΣ», όπου 
πραγματοποιήθηκε η 4η  Πανθεσσαλική συνάντησή μας. Ο Προέδρος της Τοπικής μας, υποδέχθηκε 
τους ανωτέρω Επισήμους και αναφέρθηκε εν ολίγης στους σκοπούς και τις επιδιώξεις της Ένωσης, 
όπως για παράδειγμα την δημιουργία σχέσεων φιλίας, ανάπτυξης πνεύματος, αλληλεγγύης και 
αμοιβαίας εξυπηρέτησης και βοήθειας μεταξύ των αστυνομικών και των οικογενειών τους.
Επίσης τόνισε ότι θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε τα ιστορικά μέρη του Ν. Τρικάλων, και 
ανήγγειλε ότι η 12η Φιλική Συνάντηση Τοπικών Διοικήσεων της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών 
το έτος 2016, θα πραγματοποιηθεί στην Καλαμπάκα, ζητώντας την στήριξη όλων των Φορέων. 
Ακολούθησε χαιρετισμός από όλους τους Επισήμους και κατόπιν ευλόγησε τον δείπνο ο 
Πρεσβύτερος Πατέρας Νικόλαος ΔΑΛΑΓΙΩΡΓΟΣ, συνεργάτης της Θρησκευτικής Υπηρεσίας 
Ελληνικής Αστυνομίας και Αστυνομικός, ο οποίος αναφέρθηκε στον Προστάτη των Εθνών και
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(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα) 
της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών Απόστολο Παύλο και στην «κοινωνία προσώπων» που 
δημιουργούν οι δεσμοί των μελών της Διεθνούς Ένωσης μας.

Την επόμενη ημέρα, μετά το πρωινό μας, 
ξεκινήσαμε με την επίσκεψή μας στα 
Περτουλιώτικα Λιβάδια για καφέ («ΚΕΡΚΕΤΙΟ»)  
και βόλτα με άλογα στο πανέμορφο δάσος. Τέλος, 
η 4η Πανθεσσαλική Συνάντησή μας ολοκληρώθηκε 
με  γεύμα στην ταβέρνα «ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ», στο 
όμορφο και επιβλητικό Νεραϊδοχώρι. 
Ζήσαμε αυτές της δύο (2) ημέρες εναλλαγές στις 
κλιματολογικές συνθήκες, από την βροχή και το 
κρύο στον ήλιο και την ζέστη, ότι έπρεπε, για να 
πάρουν οι συμμετέχοντες μια όμορφη γεύση από 
τα μέρη μας σε κάθε κλιματολογική αλλαγή. Μόνο 
καλά λόγια ακούσαμε τόσο για τα μέρη μας όσο 
και για την διοργάνωση της συνάντησής μας και 
αυτό μας χαροποίησε ιδιαίτερα.
Νιώθουμε την υποχρέωση να εκφράσουμε τις 
θερμές μας ευχαριστίες στον Δήμο Πυλης, στους 
ιδιοκτήτες των ξενοδοχείων «ΚΟΖΙΑΚΑΣ» & 
«ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΤΣΙΜΠΩΝΗΣ», στους ιδιοκτήτες των 

καφέ «ΚΕΡΚΕΤΙΟ» «ΚΕΧΡΙ» & «ΔΙΣΤΡΑΤΟ», στον ιδιοκτήτη της ταβέρνας «ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ» και στον 
ιδιοκτήτη των χαλβαδοποιείων «ΜΠΟΥΛΟΓΙΩΡΓΟΣ», οι οποίοι συνέβαλλαν με τον τρόπο τους, στο  
να στεφθεί με απόλυτη επιτυχία η συνάντησή μας και να αποκομίσουν οι συμμετέχοντες  τις 
καλύτερες εντυπώσεις. Τέλος, θα ήταν παράλειψη να μην εκφράσουμε και τις θερμές μας ευχαριστίες 
προς το Εθνικό Τμήμα, τις Τοπικές Διοικήσεις και όλα τα μέλη της Δ.Ε.Α., που συμμετείχαν στην 
συνάντησή μας. 

Στα πλαίσια εορτασμού του Προστάτη του 
Ελληνικού Τμήματος της Δ.Ε.Α., Απόστολου 

των Εθνών Παύλου, η Τοπική Διοίκηση Τρικάλων 
(Ι.Ρ.Α.) τέλεσε την 28-06-2017 και ώρα 19:00’, 
στο πανέμορφο Εξωκλήσι του Ιερού Ναού Αγ. 
Γεωργίου- Ριζαριού- Τρικάλων, Μέγα Εσπερινό 
μετά Αρτοκλασίας και υψώματος, προς τιμή 
του προστάτου μας.
-Παρευρέθηκαν ο κ. Αν. Διευθυντής της Δ.Α. 
Τρικάλων Α/Υ’  Στέργιος ΝΙΝΤΟΣ, ο κ. Διοικητής 
της Σ.Μ.Υ Τρικάλων Ταξίαρχος κ. Δημήτριος 
ΤΣΙΠΙΔΗΣ, ο Πάτερ Ευάγγελος ΚΑΡΑΜΙΝΤΖΙΟΣ 
ως εκπρόσωπος της Μητρόπολης ο οποίος 
μαζί με τον Πάτερ Ελευθέριο ΚΟΡΔΑΜΠΑΛΟ 
τελέσαν και τον Μέγα Εσπερινό, ο Εντεταλμένος 
Σύμβουλος Απασχόλησης και Εμπορίου κ. Ντίνος 
ΜΠΑΡΔΑΣ ως εκπρόσωπος της Περιφερειακής 
Ενότητας Τρικάλων, ο κ. Διοικητής του 
Τ.Ε.Φ.Κ.Κ. Τρικάλων Α/Υ’ Αθανάσιος ΚΑΠΠΑΣ, 
ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Αποστράτων 
Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Τρικάλων κ. 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Παναγιώτης με τον Γραμματέα 

κ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αχιλλέα, ο Αντιπρόεδρος 
της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού 
Τρικάλων κ. ΓΙΩΤΗΣ Παναγιώτης, ο Πρόεδρος 
της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. 
Τρικάλων κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Ιωάννης ,ο Πρόεδρος 
του ΚΤΕΛ Ν. Τρικάλων κ. ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ Βασίλειος, 
Αξιωματικοί της Δ.Α Τρικάλων, συνάδελφοι 
με τις οικογένειες τους, φίλοι και πλήθος 
κόσμου. Ήταν η πρώτη φορά που η Τοπική 
μας διοργάνωσε στα Τρίκαλα, Εσπερινό μετά 
Αρτοκλασίας στα πλαίσια του εορτασμού 
του Προστάτη του Ελληνικού Τμήματος της 
Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών, Απόστολου 
των Εθνών Παύλου και κατά γενική ομολογία 
στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Να σας 
ευχαριστήσουμε όλους και ιδιαιτέρως τον π. 
Ελευθέριο για την άμεση ανταπόκριση και 
προθυμία που επέδειξε από την πρώτη στιγμή 
στην πραγματοποίηση του Εσπερινού μας στην 
ενορία του.
Ο Πρόεδρος – ΜΠΕΓΑΣ Αχιλλέας          
Ο Γεν. Γραμματέας - ΔΡΑΓΟΥΤΣΟΣ Βασίλειος

Εορτασμός από την Ι.Ρ.Α. Τρικάλων του Απ. Παύλου, 
Προστάτη της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών.
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Με ιδιαίτερη ικανοποίηση, οι Τοπικές Διοικήσεις Τρικάλων και Καρδίτσας, της Διεθνούς Ένωσης 
Αστυνομικών πραγματοποίησαν στις 15 έως 19 -04- 2015, στην Κωνσταντινούπολη, για όλα τα 
μέλη τους και τις οικογένειες τους. Στην εκδρομή μας συμμετείχαν (95) εκδρομείς.
Αναχωρήσαμε αργά το απόγευμα της Τετάρτης (15-4-2015), με  συναισθήματα διάχυτα και τόσο 
έντονα μέσα μας. Αδύνατον να τα περιγράψουμε  επακριβώς. Η χαρά, η νοσταλγία του άγνωστου 
που θα συναντούσαμε, η προσμονή  των όσων έμελε να γνωρίσουμε και να βιώσουμε θα ήταν ο 
μεγαλύτερος σταθμός μας. Μετά από διάφορες στάσεις, που πραγματοποιήσαμε σε προεπιλεγμένα 
σημεία στον δρόμο μας, περνώντας την γέφυρα του ποταμού Έβρου αφήσαμε τη Χώρα πίσω μας 
και εισήλθαμε πλέον στο Τούρκικο έδαφος. Διανύσαμε την πεδιάδα της Ανατολικής Θράκης και 
νωρίς το πρωί της Πέμπτης φτάσαμε στην αξιοθαύμαστη Κωνσταντινούπολη, βλέποντας την πρώτη 
ανατολή του ηλίου στην Πόλη.
Η είσοδος μας στην Πόλη ξεκινά με την επίσκεψη μας στην εκκλησία της Παναγίας Ζωοδόχου 
πηγής στο Μπαλουκλί, με το θαυμαστό Αγίασμα, τα παραδοσιακά ψάρια και τους τάφους των 
Πατριαρχών- Ευεργετών. Συνεχίσαμε για την Παναγία Των Βλαχερνών όπου εψάλη ο Ακάθιστος 
Ύμνος για πρώτη φορά το 626μ.χ. Νιώσαμε ένα πρωτόγνωρο δέος και μία θρησκευτική κατάνυξη 
καθώς προσευχόμασταν στους ναούς. Μετά την τακτοποίηση μας στα ξενοδοχείο αναχωρήσαμε 
για το Φανάρι, όπου επισκεφτήκαμε την Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου, στη οποία στεγάζεται το 
Ελληνικό Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Εκεί συναντηθήκαμε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο, ο οποίος ανταποκρίθηκε 
άμεσα σε σχετικό αίτημα, κατόπιν συμβολής του Ηγουμένου της Ι.Μ. Παναγίας Σπηλιάς Αγράφων, 
τον οποίο ευχαριστούμε θερμά!!! Συνεχίσαμε με κρουαζιέρα, στα στενά του χιλιοτραγουδισμένου 
Βοσπόρου, με τις αντιθέσεις των χρωμάτων και των κτηρίων της Ασιατικής και της Ευρωπαϊκής 
Τουρκίας. 
Την επόμενη ημέρα, μετά το πρωινό μας ξεκινήσαμε με την επίσκεψή μας στην Μονή της Χώρας με 
τα σπάνια ψηφιδωτά, καμωμένα με φλύδα χρυσού και ανεξίτηλα  χρώματα που αποτελούν σημείο 
αναφοράς μελετητών της τέχνης από όλον τον κόσμο, τον ιππόδρομο με τον αιγυπτιακό οβελίσκο, 
την γερμανική κρήνη του 1898 και καταλήξαμε στην ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ.   Είναι δύσκολο να αποτυπωθεί με 
λέξεις το δέος που αισθάνεται κανείς μόλις περάσει το κατώφλι της Αγίας Σοφίας και αντικρίσει το 
εσωτερικό της. Κάποιες χρυσές ψηφιδωτές τοιχογραφίες, παραμένουν αδιαμφισβήτητοι μάρτυρες 
του μεγαλείου που χαρακτηρίζει αυτό το σπουδαίο βυζαντινό έργο. Κατόπιν επισκεφτήκαμε το 
παλάτι Τόπ Καπί και το Παλιό Υδραγωγείο της Πόλης (Βασιλικές δεξαμενές). Στη συνέχεια των 
επισκέψεών μας σειρά είχε η κλειστή αγορά Καπαλί Τσαρσί, με τα (4.000) καταστήματα για τα 
ψώνια μας. Μετά την επιστροφή μας στο ξενοδοχείο και την ολιγόωρη ξεκούρασή μας, ακολούθησε 
διασκέδαση με χορούς και τραγούδια της Ανατολής.
Το Σάββατο (4η  ημέρα), μετά το πρωινό μας, διασχίσαμε με τα λεωφορεία μας την κρεμαστή γέφυρα 
του Βοσπόρου, αφήνοντας πίσω την Ευρωπαϊκή Κωνσταντινούπολη και περάσαμε στην Ασία. Με 
ναυλωμένο καράβι ταξιδέψαμε στα μαγευτικά Πριγκηπόνησα με τα γραφικά παϊτονια- άμαξες 
και τις όμορφες βίλες. Συγκεκριμένα, αρχικά επισκεφτήκαμε την Θεολογική Σχολή της Χάλκη….. 
περπατώντας το φανταστικό καταπράσινο τοπίο που κυριαρχεί στο νησί ….και την εκκλησία της 
Αγίας Τριάδος, εντός της οποίας βρίσκεται η σπάνια εικόνα της μαύρης Παναγιάς. 

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα) 
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(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα) 
Κατόπιν, κατευθυνθήκαμε την Νήσο Πρίγκηπο. Επιστρέφοντας στην Πόλη, μετά το γεύμα μας 
επισκεφτήκαμε την Αιγυπτιακή αγορά, ψωνίζοντας μπαχαρικά, λουκούμια, γλυκά, παστουρμάδες 
κ.λ.π. Η μέρα μας έκλεισε με την επίσκεψή μας στην Πλατεία Ταξίμ.
Την Κυριακή, τελευταία μέρα διαμονής μας στην Κωνσταντινούπολη, μετά το καθιερωμένο μας 
πρωινό ξεκινήσαμε για την παρακολούθηση της Κυριακάτικης Θείας λειτουργίας στο Πατριαρχείο, 
όμως πιο πριν επισκεφτήκαμε την Μεγάλη του Γένους Σχολή, που βρίσκεται επίσης στην περιβόητη 
συνοικία του Φαναριού. Κατόπιν, παίρνοντας τον δρόμο της επιστροφής, αντικρίσαμε βλέμματα 
χαράς - ικανοποίησης και μόνο θετικά σχόλια ακούσαμε από τους συμμετέχοντες και αυτό μας 
χαροποίησε ιδιαιτέρως. Νιώθουμε την υποχρέωση να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες, 
τόσο προς την πατριώτισσα ξεναγό μας στην Πόλη, κ. Μαρίζα (Λαρισαία), η οποία ήταν άψογη 
στην δουλειά της και κατατοπιστική, όσο και προς το Τουριστικό Γραφείο του ΚΤΕΛ Τρικάλων και το 
Τουριστικό Πρακτορείο ¨ΚΑΤΣΙΦΟΣ ¨ στην Καρδίτσα, οι οποίοι συνέβαλλαν τα μέγιστα ώστε, εκτός 
από το να πάμε και να επιστρέψουμε ασφαλείς, η εκδρομή μας να στεφθεί με απόλυτη επιτυχία 
και να αποκομίσουν οι συμμετέχοντες  τις καλύτερες εντυπώσεις. 
Επίσης θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλα τα μέλη- φίλους μας, που συμμετείχαν, παρότι ήταν μια 
δύσκολη υπηρεσιακά περίοδος, αλλά και τους Διευθυντές Αστυνομίας Τρικάλων και Καρδίτσας, 
κ. ΓΡΑΒΑΝΗ Αθανάσιο και κ. ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗ Βασίλειο, για την διευκόλυνση που παρείχαν στα  μέλη 
μας. Τέλος, θα ήταν παράλειψη να μην ευχαριστήσουμε, έναν ένθερμο υποστηρικτή της Διεθνούς 
Ένωσης Αστυνομικών, τον Πρόεδρο του ΚΤΕΛ Τρικάλων, κ. ΤΖΑΤΖΑΚΗ Βασίλειο, ο οποίος δήλωσε 
την στήριξή του, στις δραστηριότητες των Τοπικών μας.
«Λένε πως η φαντασία υπερβάλλει την πραγματικότητα ενώ στην Κωνσταντινούπολη η 
πραγματικότητα υπερβάλλει την φαντασία. Δε μπορεί κανείς να φανταστεί πόσο ωραία είναι η 
Κωνσταντινούπολη αν δεν την δει από κοντά».

Πέρασε και από τον Νομό μας η «φλόγα της αγάπης» στα πλαίσια της 14ης λαμπαδηδρομίας 
εθελοντών αιμοδοτών που διοργάνωσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών 
(Π.Ο.Σ.Ε.Α.). Ιδέα του ανωτέρου Συλλόγου που πήρε «σάρκα και οστά» από το έτος 2002 με τη 
θεσμοθέτηση από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στην προσπάθεια της να 
προσελκύσει, να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει περισσότερους εθελοντές αιμοδότες.
Οι αστυνομικοί λοιπόν δεν μπορούσαν να είναι απόντες από αυτή την προσπάθεια και η Τοπική 
Διοίκηση Τρικάλων της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών με τέσσερις (4) λαμπαδηδρόμους παρέλαβε 
τη φλόγα της αγάπης από το Δέλτα Καλαμπάκας και τη μετέφερε μέχρι το 6ο χλμ. της Εθνικής Οδού 
Τρικάλων-Ιωαννίνων, παραδίδοντας την στο Σύλλογο Δρομέων Καλαμπάκας. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι η Τοπική μας διοργανώνει (3) αιμοδοσίες ανά έτος. Την Τοπική μας εκπροσώπησαν ο κ. ΜΠΕΓΑΣ 
Αχιλλέας και ο κ. ΔΡΑΓΟΥΤΣΟΣ Βασίλειος.

Ευχαριστούμε θερμά την Π.Ο.Σ.Ε.Α., τον Δήμο Καλαμπάκας και προσωπικά την Αντιδήμαρχο 
Τουρισμού Δήμου Καλαμπάκας κ. Δρούγκα Σοφία, για αυτή την τιμή που μας έκαναν να αρχίσουμε 
την 14η λαμπαδηδρομία. Επίσης ευχαριστούμε την Δ.Α. Τρικάλων που διέθεσε συναδέλφους τόσο 
του Τμήματος Τροχαίας Τρικάλων όσο και του Α.Τ. Καλαμπάκας για την κυκλοφοριακή ευρυθμία 
και ασφάλεια των λαμπαδηδρόμων και των λοιπών συμμετεχόντων πολιτών. Τέλος, απευθύνουμε 
μήνυμα παρότρυνσης τόσο προς τους συναδέλφους όσο και προς τους πολίτες για συμμετοχή σε 
αιμοδοσίες, δίνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο μήνυμα αλληλεγγύης προς τον συνάνθρωπο.

Φλόγα της αγάπης
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
– Η Τοπική Διοίκηση Τρικάλων της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών (I.P.A.) σε συνεργασία με τον 
Δήμο Τρικκαίων, αντιλαμβανόμενοι την σπουδαιότητα της ενημέρωσης αστυνομικών - υπαλλήλων 
του Δήμου - πολιτών, σε θέματα πρώτων βοηθειών, διοργάνωσαν ημερίδα πρώτων βοηθειών 
που παρουσιάστηκε από εκπαιδευτές του Εκπαιδευτικού Κέντρου Υποστήριξης Ζωής (Ε.Κ.Υ.Ζ.)  
http://ekyz.gr/ με θέμα «Πολίτες για την Ζωή», σε συνεργασία με το ανωτέρω Κέντρο, στην 
κατάμεστη από κόσμο αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων. 
Η ενημερωτική ημερίδα πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2017 και ώρες  
11.00 - 15.00, με ΔΩΡΕΑΝ συμμετοχή και με Θεματολογία: •Ισχύουσα Νομοθεσία.  •Ασφάλεια 
Χώρου και Αρχική Εκτίμηση Περιστατικού. •Κλήση του 112. •Σοβαροί τραυματισμοί και ασθένειες. 
•Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ). •Αναφορά και επίδειξη στον Αυτόματο Εξωτερικό 
Απινιδωτή (ΑΕΑ). •Αντιμετώπιση Αιμορραγιών. •Αντιμετώπιση Πνιγμονής από ξένο αντικείμενο.
-Στην εκδήλωση σύντομο χαιρετισμό απεύθυναν o Γ΄ Αντιπρόεδρος της Τοπικής μας κ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ 
Στέφανος, ο Διευθυντής της Δ.Α Τρικάλων κ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, καθώς και ο Πρόεδρος του 
Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων κ. ΛΑΠΠΑΣ Μιχαήλ.
-Στους συμμετέχοντες χορηγήθηκαν βεβαιώσεις παρακολούθησης.
-Να ευχαριστήσουμε θερμά όσους παρευρέθησαν στην ανωτέρω ημερίδα, και κυρίως τους 
εκπαιδευτές του  Εκπαιδευτικού Κέντρου Υποστήριξης Ζωής (Ε.Κ.Υ.Ζ.) που δίδαξαν με απόλυτη 
μεταδοτικότητα την εμπειρία και τις γνώσεις τους, σε ένα άριστο κοινό, στους οποίους ο Ταμίας μας 
κ. ΜΑΣΤΟΡΑΣ Μιχαήλ, παρέδωσε ως αναμνηστικό, ένα κάδρο της Τοπικής μας.

-Η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών και κατ’ επέκταση η Τ.Δ. Τρικάλων, είναι μια Ένωση εθελοντών 
αστυνομικών τόσο εν ενεργεία όσο και εν αποστρατεία, η οποία Ένωση μέσω του Διοικητικού 
της Συμβουλίου, αφουγκράζεται τα προβλήματα της τοπικής κοινωνίας, και με επίκαιρες και 
στοχευόμενες δράσεις της, προσπαθεί να βοηθήσει στην επίλυσή τους, προάγοντας παράλληλα το 
κοινωνικό πρόσωπο του Έλληνα Αστυνομικού, που αποτελεί «κομμάτι» της Ελληνικής Κοινωνίας. Για 
τον λόγο αυτό οι δράσεις μας θα συνεχιστούν, με την υποστήριξη των μελών και των φίλων μας. Ο 
Πρόεδρος – ΜΠΕΓΑΣ Αχιλλέας     Ο Γ. Γραμματέας – ΔΡΑΓΟΥΤΣΟΣ Βασίλειος

Παραδόθηκαν από την Τοπική μας, ισόποσα χρηματικά ποσά, στην Διευθύντρια του Ειδικού  
Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων και στην Διευθύντρια του Ειδικού Γυμνασίου Τρικάλων, που 
συγκεντρώθηκαν από τους συμμετέχοντες της 12ης Φιλικής Συνάντησης μελών της Διεθνούς Ένωσης 
Αστυνομικών (Ελληνικό Εθνικό Τμήμα- Τοπικές Διοικήσεις- Ευρωπαικό Σύνδεσμο Φίλων Αστυνομίας), 
αντί αναμνηστικών.
-Να υπενθυμίσουμε ότι η 3η Δεκεμβρίου που διεξήχθει η 12η Φιλική μας, ήταν και παγκόσμια 
ημέρα ατόμων με αναπηρία. Έτσι η Τοπική μας θέλοντας να προωθήσει την κατανόηση σε θέματα 
αναπηρίας και την κινητοποίηση υπέρ των δικαιωμάτων αξιοπρέπειας και ευημερίας των ατόμων 
με αναπηρία, είχε προαποφασίσει την διάθεση των συγκεντρωθέντων χρημάτων στα ανωτέρω 
σχολεία των Τρικάλων. Τα θερμά μας συγχαρητήρια σε όλους όσους προσέφεραν χρήματα για τον  
ανωτέρω σκοπό… πραγματικά «έπιασαν τόπο» !!!

Παράδοση χρημάτων από την Τ.Δ. Τρικάλων στο Ειδικό Δημοτικό & 
Ειδικό Γυμνάσιο Τρικάλων.
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ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ 1 ΤΚ 54627 – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ. Α.Φ.Μ. 999305489 Α΄ ΔΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Τηλ Κέντρο : 2310553538 & Synast.thes@gmail.com

                                                                  2018 – 2020  

Σε όλα τα προγράμματα, μπορείτε να προσθέσετε πακέτα internet ως ακολούθως: 
 

>                            >                          > 
 

                                       >                            >                         >                                       
 
 

                     Επιπλέον……. 
 

 Κάθε χρόνο επιδοτήσεις από 25% έως 34% ως ακολούθως :
Α) 100 € σε σύνδεση που θα έχει ετήσια κίνηση από 401 € και άνω (εκτός παγίων ΦΠΑ και τελών)
Β) 200 € σε σύνδεση που θα έχει ετήσια κίνηση από 701 € και άνω (εκτός παγίων ΦΠΑ και τελών) 
Γ ) 300 € σε σύνδεση που θα έχει ετήσια κίνηση από 901 € και άνω (εκτός παγίων ΦΠΑ και τελών)
Η ετήσια κίνηση υπολογίζεται από 1η Δεκεμβρίου 30 Νοεμβρίου και εφόσον ο συνδρομητής δικαιούται 
επιδότηση, αυτή θα συμψηφιστεί στον λογαριασμό του Ιανουαρίου (που εκδίδεται 15 Φεβρουαρίου).

 Οι λογαριασμοί εκτός Ν. Θεσσαλονίκης αποστέλλονται με ή με τα ΕΛΤΑ με χρέωση/φάκελο 2€.
 Η εξόφληση των λογαριασμών, γίνεται στα γραφεία μας με μετρητά ή με χρήση καρτών όλων των 

τραπεζών, με ή στα ταμεία στις παρακάτω τράπεζες
ΕΘΝΙΚΗ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ
 Τα προγράμματα, απευθύνονται σε συναδέλφους όλης της χώρας. Για περισσότερες πληροφορίες 

επικοινωνήστε με τα γραφεία του Συνεταιρισμού καθημερινά και ώρες 08.00 .00 εκτός Σαββάτου –
Κυριακής και εορτών.

SAT XS 
€ πάγιο (τελικό €)

 Απερ. ενδοεπικοινωνία
 1500 λεπ προς 
 1500 λεπτά προς 

σταθερά
 

SAT 150 
€ πάγιο (τελικό €)

 Απερ. Ενδοεπικοινωνία
 λεπ προς 
 1500 προς σταθερά
 150 λεπτά προς 

 (μετά από αίτηση
(Με αίτηση προστίθενται με 2€ 

SAT 300 
€ πάγιο (τελ €)

 Απερ. ενδοεπικοινωνία
 λεπ προς 
 1500 προς σταθερά
 0 λεπτά προς 

 (μετά από αίτηση
(Με αίτηση προστίθενται 130 με 2€ )

SAT 1.000 
€ πάγιο(τελικό €)

 Απερ. ενδοεπικοινωνία
 1500΄ προς 
 1500΄ προς σταθερά
 00 λεπτά προς 

 (μετά από αίτηση)
(Με αίτηση προστίθενται 130 με 2€

Νέο 

SAT  Unlimited 
€ πάγιο (τελ €)

 Απερ. ενδοεπικοινωνία
 λεπ προς 
 ‘’ προς σταθερά 
 
 λεπ. διεθνείς (ζώνη 1)
 (από 1
 (μετά από αίτηση

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

2 GB - 2,5 € 
>

10 GB - 5 € 30 GB - 10 € 

Mobile internet (προ ΦΠΑ):  

 Mobile Broadband (προ ΦΠΑ):

Και 1500  SMS 
από 01-04-2018         


