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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.ipathessaloniki.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:
Μαριάντα Κοτσαρίδου, τηλ.: 6942885745 
Εκτύπωση:
Δημήτριος Κοτσαρίδης
Παπαναστασίου 8 - Ν.Κορδελιό, τηλ.: 2310-756564

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 

Ηλίας Βασιλάκης
Πρόεδρος

Βασ. Γιαννακόπουλος
Γεν. Γραμματέας

Νικ. Ταχματζίδης
Ταμίας

Δημ. Μπουραζάνας
Αν. Γ. Γραμματέας

Ιάκωβος Τσαγκαλίδης
Αντιπρόεδρος

Χριστ. Χριστοδουλής
Αντιπρόεδρος

Ιωάννης Πασχαλιάς
Αναπλ. Ταμίας

Ιωάννης Μισαηλίδης
Ποινικολόγος

Δικηγόρος Θεσσαλονίκης

Δημήτριος Χρυσουλάς
Αντιπρόεδρος

Βασιλική  Τουρτσάκη
Ποινικολόγος

Δικηγόρος Θεσσαλονίκης

Δημ. Βασιλάκης
Υπ. Δημ. Σχέσεων

Σωτήριος Κατσαρός
Συνταγματολόγος - Ποινικολόγος

Δικηγόρος Αθηνών
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Eπίσκεψη στο Παιδικό Χωριό SOS Πλαγιαρίου Θεσσαλονίκης

Η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών Τ.Δ. 
Θεσσαλονίκης, η Ένωση Αστυνομικών Ε.Α. 
Νομού Θεσσαλονίκης και η Συνδικαλιστική 
παράταξη “ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ” 
επισκέφτηκαν σήμερα 4-4-2014 το Παιδικό 
Χωριό SOS Πλαγιαρίου Θεσσαλονίκης και 
παράδωσαν το περιεχόμενο ενός φορτηγού    
αυ/του σε τρόφιμα και γλυκίσματα, αξίας 
αρκετών χιλιάδων ευρώ.
Από την Διεθνή Ένωση Αστυνομικών 
συμμετείχαν ο Πρόεδρος κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας 
και ο Γ. Γραμματέας και Ταμίας του Εθνικού 
Τμήματος κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος.
Από την Ένωση Αστυνομικών ε.α. Νομού 
Θεσσαλονίκης συμμετείχαν ο Πρόεδρος κ. 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Γεώργιος και ο Αντιπρόεδρος κ. 
ΛΑΜΠΑΔΑΣ Γεώργιος.

Από την συνδικαλιστική παράταξη “ΔΥΝΑΜΗ 
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ” συμμετείχε η συντονιστική 
επιτροπή με τους ΠΑΣΧΑΛΙΑ Ιωάννη, ΒΑΣΙΛΑΚΗ 
Δημήτριο και XΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗ Χριστόδουλο.
Επίσης συμμετείχε και ο προπονητής της 
ομάδας μπάσκετ της IPA Θεσσαλονίκης κ. 
ΚΑΝΕΛΛΗΣ Διαμαντής.
Μας υποδέχτηκε ο Διευθυντής του Παιδικού 
Χωριού SOS κ. ΔΡΕΠΑΝΙΔΗΣ Ακης, ο οποίος μας 
ενημέρωσε για τις δραστηριότητες του χωριού 
και μας ξενάγησε και σε ένα από τα σπίτια του 
Παιδικού Χωριού.
Ευχαριστούμε θερμά τους χορηγούς: 
Συνεταιρισμό Αστυνομικών Θεσσαλονίκης, 
Ξενοδοχείο PORTO PALACE, WIND και               
VODAFONE.

Διεθνής Ένωση Αστυνομικών Τ.Δ. Θεσσαλονίκης www.ipathessalonikis.gr 
Ένωση Αστυνομικών ε.α. Νομού Θεσσαλονίκης www.apostratoithessalonikis.gr 
Συνδικαλιστική παράταξη ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ www.dinamianagennisis.gr 
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ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ I.P.A. ΧΩΡΑΣ
ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ I.P.A. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΤΟ ΝΕΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ     
Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ     :  ΚΑΡΚΑΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΚΟΙΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
Γ΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ :  ΠΑΓΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΑΝΑΠΛ.ΓΕΝ.ΓΡΑΜ. :  ΚΑΛΑΝΔΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
Τ Α Μ Ι Α Σ           :  ΡΗΓΑΣ ΒΑΙΟΣ           
ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑ      :  ΚΑΛΛΙΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ   
ΑΡΜΟΔ.ΔΗΜ.ΣΧΕΣ.:  ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ I.P.A. ΗΜΑΘΙΑΣ
Α. ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ Γεώργιος 
Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΤΡΙΓΚΑΣ Νικόλαος 
Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΓΟΥΝΑΡΑΣ Νικόλαος  
Γ΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΧΑΡΤΟΜΑΤΣΙΔΗΣ Ιάκωβος 
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΠΙΠΙΛΑΣ Θωμάς 
ΑΝΑΠΛ. Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ Αντώνιος 
ΤΑΜΙΑΣ : ΜΠΑΚΟΛΑ Μαλαματή 
ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑ : ΣΑΒΒΙΔΗΣ Νικόλαος 
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ : ΣΥΡΣΥΡΗΣ Φώτιος 

Β. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ Ιωάννης
ΜΕΛΟΣ : ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Στυλιανός
ΜΕΛΟΣ : ΚΟΣΤΟΓΛΙΔΟΥ Χάρη

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ I.P.A. MEΣΣΗΝΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ      
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης 
Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΜΠΟΥΖΑ Αντωνία     
Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΑΛΟΙΜΟΝΟΥ Μαρία    
Γ΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος   
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΑΞΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ Ηλίας    
ΒΟΗΘ.Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ:ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ Νικόλαος  
ΤΑΜΙΑΣ:  ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ Γεώργιος   
ΒΟΗΘΟΣ ΤΑΜΙΑ:  ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Παντελής 
ΑΡΜ.ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ:  ΤΟΥΦΕΞΗΣ Βασίλειος 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
ΜΠΑΛΟΔΗΜΑ Παναγιώτα   
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  Κων/νος
ΑΛΕΙΦΕΡΗΣ Ιωάννης

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ I.P.A. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος: ΛΥΤΡΑΣ Κων/νος
Α΄ Αντιπρόεδρος: ΠΑΠΟΥΤΣΟΥΔΗΣ Γεώργιος
Β΄ Αντιπρόεδρος: ΖΑΒΡΑΚΗΣ Χαράλαμπος
Γ΄ Αντιπρόεδρος: ΓΚΑΚΙΔΗΣ Αθανάσιος
Γενικός Γραμματέας: ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Απόστολος
Βοηθός Γεν. Γραμματέα: ΚΑΡΑΚΟΛΙΑΣ Ευάγγελος
Ταμίας: ΒΑΜΒΑΚΑΣ Ευστράτιος
Βοηθός Ταμία: ΒΑΛΑΣΙΔΟΥ Λαμπρινή
Δημοσίων Σχέσεων: ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ Νικόλαος

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ I.P.A. ΣΕΡΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος: ΧΡΑΠΑΣ Παντελής                      
Α΄ Αντιπρόεδρος: ΜΠΑΓΚΟΣ Στέργιος  
Β΄ Αντιπρόεδρος: ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΥ Ελευθερία
Γ΄ Αντιπρόεδρος: ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Αναστάσιος
Γενικός Γραμματέας: ΚΑΠΗΣ Θεοφάνης 
Αναπλ. Γεν. Γραμματέας: ΚΩΔΩΝΑΚΗΣ Απόστολος 
Ταμίας: ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Ζήσης
Αναπληρωτής Ταμία: ΜΑΡΑΓΚΟΤΙΔΗΣ Ιωάννης
Αρμόδιος Δημ. Σχέσεων: ΚΑΛΙΤΣΑΡΗΣ Κων/νος

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ I.P.A. ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος: ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ Ταξιάρχης
Α΄ Αντιπρόεδρος: ΜΠΕΛΕΛΗ Αναστασία
Β΄ Αντιπρόεδρος: ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ Παναγιώτης
Γ΄ Αντιπρόεδρος: ΚΕΦΑΛΑΣ Ευάγγελος
Γεν. Γραμματέας: ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Αβραάμ
Βοηθός Γ. Γραμματέα: ΖΟΛΩΤΑΚΗΣ Θεόδωρος
Ταμίας: ΓΚΟΥΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ Βάϊος
Βοηθός Ταμίας: ΤΡΕΝΤΣΙΟΣ Δημήτριος
Υπεύθυνος Δ. Σχέσεων: ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξιος

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος: ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Σπυρίδων
Μέλος: ΜΟΥΤΑΦΗΣ Κων/νος
Μέλος: ΚΑΜΠΑΝΗΣ Ευάγγελος

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ I.P.A. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος: ΖΑΡΧΑΝΗΣ Γεώργιος 
Α΄ Αντιπρόεδρος: ΒΑΛΟΜΑΝΔΡΑΣ Θωμάς
Β΄ Αντιπρόεδρος: ΦΩΛΙΝΑ Δήμητρα
Γ΄ Αντιπρόεδρος: ΑΡΣΕΝΙΟΥ Ηλίας
Γεν. Γραμματέας: ΓΟΥΣΙΑΣ Νικόλαος
Βοηθός Γ. Γραμματέα: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Σπυρίδων
Ταμίας: ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος
Βοηθός Ταμίας: ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος
Υπεύθυνος Δημ. Σχέσεων: ΤΡΑΚΑΣ Ιωάννης

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος: ΤΖΕΡΤΖΕΛΑΣ Γεώργιος
Μέλος: ΣΕΜΠΡΟΣ Δημήτριος
Μέλος: ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ Χαράλαμπος
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ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ I.P.A ΧΩΡΑΣ
ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ I.P.A. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος: ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗΣ Χρήστος
Α΄ Αντιπρόεδρος: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος
Β΄ Αντιπρόεδρος: ΓΚΙΚΑΣ Ανδρέας
Γ΄ Αντιπρόεδρος: ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΣ Αναστάσιος
Γενικός Γραμματέας: ΚΑΖΑΣ Αθανάσιος 
Βοηθ. Γ. Γραμματέα: ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ Αθανάσιος
Ταμίας: ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος
Βοηθός Ταμία: ΚΟΥΤΡΟΥΦΙΝΗΣ Σπυρίδων
Δημοσίων Σχέσεων: ΡΟΤΖΙΩΚΟΥ Ιωάννα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος: ΜΕΡΤΖΙΩΤΗΣ Ιωάννης
Μέλος: ΚΟΡΟΛΗ Ευσταθία
Μέλος: ΜΕΓΑΡΙΤΗ Ευαγγελία

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ I.P.A. EYΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος: ΠΑΤΛΙΑΣ Ανδρέας
Α΄ Αντιπρόεδρος: ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ Ολυμπία
Β΄ Αντιπρόεδρος: ΦΥΚΑΣ Γεώργιος
Γ΄ Αντιπρόεδρος: ΡΗΓΑΣ Γεώργιος
Γεν. Γραμματέας: ΦΥΚΑΣ Κων/νος
Βοηθός Γ. Γραμματέα: ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης
Ταμίας: ΓΥΦΤΟΜΗΤΡΟΣ Δημήτριος
Βοηθός Ταμίας: ΧΑΒΕΛΟΣ Αθανάσιος
Υπεύθυνος Δημ. Σχέσεων: ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ Στέφανος

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος: ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Πέτρος
Μέλος: ΚΟΛΟΚΑΣ Σπυρίδων
Μέλος: ΚΑΤΗΣ Χρήστος

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ I.P.A. ΑΡΤΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος: ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ Ανδρέας
Α΄ Αντιπρόεδρος: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Δημήτριος
Β΄ Αντιπρόεδρος: ΧΑΛΚΙΑΣ Δημήτριος
Γ΄ Αντιπρόεδρος: ΝΙΚΟΛΑΟΥ Θεόδωρος
Γ. Γραμματέας: ΣΙΑΤΗΣ Θεόδωρος
Αναπλ. Γ. Γραμματέας: ΚΟΛΙΟΥΛΗΣ Νικόλαος
Ταμίας: ΣΕΡΔΕΝΕΣ Κων/νος
Αναπλ. Ταμία: ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ Ιωάννης
Αρμ. Δημ. Σχέσεων: ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΣ Μάριος

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος: ΣΤΑΣΙΝΟΣ Αναστάσιος
Μέλος: ΣΕΡΒΕΤΑΣ Νικόλαος
Μέλος: ΣΑΚΚΑΣ Θεμιστοκλής

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ I.P.A. KOZANHΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος: ΡΩΜΑ Φωτεινή                        
Α΄ Αντιπρόεδρος: ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Μηνάς  
Β΄ Αντιπρόεδρος: ΜΠΟΝΤΗΣ Χρήστος     
Γ΄ Αντιπρόεδρος: ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ Κων/νος 
Γενικός Γραμματέας: ΘΕΜΕΛΗ Σταυρούλα 
Αναπλ. Γεν. Γραμματέας: ΧΑΤΖΗΣ Δημήτριος 
Ταμίας: ΛΙΤΣΙΟΣ Απόστολος      
Αναπληρωτής Ταμία: ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ Ιωάννης  
Αρμόδιος Δημ. Σχέσεων: ΖΗΚΑΣ Θωμάς  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος: ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Κων/νος 
Μέλος: ΓΕΩΡΓΑΚΗ Ιφιγένεια 
Μέλος: ΜΠΟΥΚΟΝΗΣ Ιωάννης

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ I.P.A. ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος: ΛΙΑΣΚΟΣ Παναγιώτης                    
Α΄ Αντιπρόεδρος: ΧΑΣΑΠΗΣ Κων/νος  
Β΄ Αντιπρόεδρος: ΠΛΕΥΡΙΤΗΣ Ιωάννης
Γ΄ Αντιπρόεδρος: ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΣ Παναγιώτης
Γενικός Γραμματέας: ΚΟΥΒΟΥΣΗΣ Δημήτριος 
Αν. Γ. Γραμματέας: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος
Ταμίας: ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ Γεώργιος
Αναπληρωτής Ταμία: ΚΑΡΡΑΣ Παναγιώτης
Αρμόδιος Δημ. Σχέσεων: ΒΑΡΟΥΝΗΣ Τηλέμαχος

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος: ΣΤΑΚΙΑΣ Σταμάτιος
Μέλος: ΞΗΝΤΑΡΑΣ Νικόλαος
Μέλος: ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΟΣ Δημήτριος

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ I.P.A. ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος: ΚΑΣΙΜΟΣ Σωτήριος                       
Α΄ Αντιπρόεδρος: ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος  
Β΄ Αντιπρόεδρος: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Χαράλαμπος
Γ΄ Αντιπρόεδρος: ΠΑΡΑΒΑΝΤΗ Βασιλική
Γενικός Γραμματέας: ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ιωάννης 
Αναπλ. Γεν. Γραμματέας: ΚΟΚΚΩΝΗΣ Γεώργιος 
Ταμίας: ΚΟΥΡΕΤΑ Αναστασία
Αναπληρωτής Ταμία: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία 
Αρμόδιος Δημ. Σχέσεων: ΚΑΤΡΗ Σοφία

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος: ΠΑΝΤΟΛΕΩΝ Παναγιώτης 
Μέλος: ΒΕΝΑΡΔΟΥ Γεωργία
Μέλος: ΤΣΙΑΓΓΟΥΡΗΣ Αναστάσιος
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ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ I.P.A ΧΩΡΑΣ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ I.P.A. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος: ΘΕΟΧΑΡΗΣ Κων/νος                     
Α΄ Αντιπρόεδρος: ΜΗΤΡΑΙΝΑΣ Δημήτριος  
Β΄ Αντιπρόεδρος: ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Γεώργιος
Γ΄ Αντιπρόεδρος: ΑΡΓΥΡΙΟΥ Στέφανος
Γενικός Γραμματέας: ΜΠΕΓΑΣ Αχιλλέας 
Αναπλ. Γεν. Γραμματέας: ΠΡΕΒΕΖΑΣ Κων/νος
Ταμίας: ΔΡΑΓΟΥΤΣΟΣ Βασίλειος
Αναπληρωτής Ταμία: ΘΕΟΔΩΡΟΥ Θωμάς 
Αρμόδιος Δημ. Σχέσεων: ΦΛΟΚΑΣ Ιωάννης

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος: ΣΚΡΕΚΑΣ Γεώργιος
Μέλος: ΑΠΡΙΛΗ Σοφία
Μέλος: ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ Στυλιανός

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ I.P.A. ΔΡΑΜΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος: ΣΚΑΡΛΙΟΣ Μηνάς
Α΄ Αντιπρόεδρος: ΚΑΛΤΣΑΣ Μηνάς
Β΄ Αντιπρόεδρος: ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γεώργιος
Γ΄ Αντιπρόεδρος: ΠΟΥΛΙΟΣ Αντώνιος
Γενική Γραμματέας: ΕΓΓΛΕΖΟΥ Μαρία
Βοηθ. Γ. Γραμματέα: ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Αναστάσιος
Ταμίας: ΒΟΥΛΤΣΙΟΣ Ιωάννης
Βοηθός Ταμία: ΖΗΣΗΣ Γεώργιος
Υπ. Δημ. Σχέσεων: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Παύλος

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος: ΣΑΒΒΙΔΗΣ Αχιλλέας
Μέλος: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αναστάσιος
Μέλος: ΖΙΩΓΑΣ Αγγελος

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ I.P.A. ΛΕΣΒΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος: ΣΑΜΑΡΑΣ Παναγιώτης 
Α΄ Αντιπρόεδρος: ΚΡΟΜΜΥΔΕΛΗΣ Σωκράτης
Β΄ Αντιπρόεδρος: ΤΣΑΚΠΙΝΗΣ Βασίλειος
Γ΄ Αντιπρόεδρος: ΔΟΥΛΑΒΕΡΗΣ Μιχαήλ
Γενική Γραμματέας: ΚΑΝΙΜΑΣ Πολυχρόνης
Βοηθ. Γ. Γραμματέα: ΚΟΤΖΑΜΠΟΥΡΟΥΝΗΣ Μάριος
Ταμίας: ΤΣΕΡΔΑΝΗΣ Φωκίων
Βοηθός Ταμία: ΚΟΝΤΙΓΙΑΝΝΗΣ Ευστράτιος
Υπ. Δημ. Σχέσεων: ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Σαράντος

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος: ΒΑΚΑΛΗ Χρυσή
Μέλος: ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Ηλίας
Μέλος: ΚΟΥΜΑΡΑΣ Ανδρέας

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ I.P.A. HΛΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος: ΜΑΡΟΥΝΤΑΣ Νικόλαος 
Α΄ Αντιπρόεδρος: ΜΟΣΧΟΒΑΣ Νικόλαος
Β΄ Αντιπρόεδρος: ΚΙΑΟΓΛΟΥ Διονυσία 
Γ΄ Αντιπρόεδρος: ΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Σπυρίδων 
Γ. Γραμματέας: ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Διονύσιος 
Βοηθός Γ. Γραμματέα: ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 
Ταμίας: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΣ Ζώης 
Βοηθός Ταμία: ΑΧΙΛΛΕΟΠΟΥΛΟΣ Αγγελος 
Αρμόδιος Δημ. Σχέσεων: ΠAΤΣΙΑΣ Σταύρος

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος: ΚΑΡΑΤΑΣΑΚΗΣ Ιωάννης 
Μέλος: ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ Βασιλική 
Μέλος: ΤΣΙΤΣΟΣ Μάριος

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Με ιδιαίτερη χαρά η Τοπική Διοίκηση I.P.A. 
Θεσσαλονίκης, υποδέχτηκε στις 15-03-2014 
στην Θεσσαλονίκη ομάδα συναδέλφων 
προερχόμενη από την Θεσπρωτία με σκοπό 
στη συνέχεια να επισκεφτούν το Άγιο Όρος.
Επικεφαλής της ομάδας ήταν ο Πρόεδρος 
της Τοπικής Διοίκησης I.P.A. Θεσπρωτίας κ. 
ΓΟΥΣΙΑΣ Θεόδωρος.
Τον Πρόεδρο και φίλο της I.P.A. Θεσπρωτίας 
και τους λοιπούς συναδέλφους, λόγω 
απουσίας του Προέδρου της Τοπικής 
Διοίκησης Θεσσαλονίκης εκτός πόλεως, 

υποδέχτηκαν ο Αντιπρόεδρος κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Χριστόδουλος και ο Γενικός Γραμματέας της Ι.P.A. 
Θεσσαλονίκης και Ταμίας του Ε. Τ. I.P.A. κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος.
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ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 021/2014            Θεσσαλονίκη 07 Απριλίου 2014 
ΣΧΕΤ.: 056/2013  από 30-10-2013 και 057/2013 από 01-11-2014 ανακοινώσεις μας.
Με ανωτέρω σχετικές ανακοινώσεις μας, γνωστοποιήθηκε ο διενεργηθείς από την Τοπική μας, 
διαγωνισμός φωτογραφίας, με συμμετέχοντες τα μέλη του Δ.Σ. του Εθνικού Τμήματος I.P.A. και τις 
Τοπικές Διοικήσεις I.P.A., αλλά ταυτόχρονα και παράλληλος διαγωνισμός φωτογραφίας για τα μέλη της 
Τοπικής Διοίκησης I.P.A. Θεσσαλονίκης. Ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία και είμαστε 
στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε τους νικητές.
ΒΡΑΒΕΥΘΕΝΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
Α.- ΜΕΛΗ Δ.Σ. ΕΘΝ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
  1ο Βραβείο – Τοπική Διοίκηση IPA Xίου 
  2ο Βραβείο – Τοπική Διοίκηση IPA Ακαρνανίας 
  3ο Βραβείο – Τοπική Διοίκηση IPA Aργολίδας 
  4ο Βραβείο – Τοπική Διοίκηση IPA Πιερίας 
  5ο Βραβείο – ΚΑΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος - Δ.Σ. Εθν. Τμήματος ΔΕΑ
  6ο Βραβείο – ΔΕΛΛΑΣ Χρήστος - Δ.Σ. του Εθν. Τμήματος ΔΕΑ
  7ο Βραβείο – Τοπική Διοίκηση IPA Kαρδίτσας 
  8ο Βραβείο – ΘΕΟΧΑΡΗΣ  Κων/νος - Δ.Σ. Εθν. Τμήματος ΔΕΑ
  9ο Βραβείο – Τοπική Διοίκηση IPA Σάμου 
10ο Βραβείο – Τοπική Διοίκηση IPA Ξάνθης 
11ο Βραβείο – Τοπική Διοίκηση IPA Ηρακλείου 
12ο Βραβείο – Τοπική Διοίκηση IPA Xανίων 
13ο Βραβείο – Τοπική Διοίκηση IPA Χαλκιδικής 
14ο Βραβείο – ΠΑΠΑΣ Βασίλειος - Δ.Σ. Εθν. τμήματος ΔΕΑ
15ο Βραβείο – Τοπική Διοίκηση IPA Άρτας 
16ο Βραβείο – Τοπική Διοίκηση IPA Ηλείας 
17ο Βραβείο – Τοπική Διοίκηση IPA Κιλκίς 
18ο Βραβείο – Τοπική Διοίκηση IPA Λάρισας 
19ο Βραβείο – ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ  Μανόλης - Δ.Σ. Εθν. Τμήματος ΔΕΑ 
20ο Βραβείο – Τοπική Διοίκηση IPA Αλεξανδρούπολης 
21ο Βραβείο – Τοπική Διοίκηση IPA Τρικάλων 
22ο Βραβείο – Τοπική Διοίκηση IPA Σερρών                                                        
Β.- ΜΕΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ IPA ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
  1ο Βραβείο – ΜΕΛΕΤΛΙΔΟΥ Βασιλική – Μέλος Θεσσαλονίκης 
  2ο Βραβείο – ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Γεώργιος – Επίτιμο Μέλος Θεσσαλονίκης 
  3ο Βραβείο – ΣΩΤΗΡΙΟΥ Κων/νος – Μέλος Θεσσαλονίκης 
  4ο Βραβείο – ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Απόστολος – Μέλος Θεσσαλονίκης 
  5ο Βραβείο – ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος – Μέλος Θεσσαλονίκης 
  6ο Βραβείο – ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ  Παναγιώτης – Μέλος Θεσσαλονίκης  
  7ο Βραβείο – ΓΙΑΛΚΟΒΑΝΗΣ Κων/νος – Μέλος Θεσσαλονίκης 
  8ο Βραβείο – ΝΤΑΤΣΗΣ Γεώργιος – Μέλος Θεσσαλονίκης 
  9ο Βραβείο – ΛΑΣΔΑ Ευτυχία – Μέλος Θεσσαλονίκης 
10ο Βραβείο – ΠΕΤΡΟΥ Δημήτριος – Μέλος  Θεσσαλονίκης 
Σε όλους τους βραβευθέντες θα δοθεί και από ένα βιβλίο του ΤΡΙΓΚΑ Δημητρίου, που αναφέρεται 
στο Παγκράτιο Άθλημα. 
Οι βραβευθείσες φωτογραφίες δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας www.ipathessaloniki.gr 
Επίσης όλες οι βραβευθείσες φωτογραφίες θα παραμείνουν αναρτημένες στο σαλόνι των γραφείων 
μας για όλο το 2014 και στην συνέχεια, θα κοσμήσουν το αρχείο της Τοπικής μας.
Η Τοπική μας Διοίκηση, ευχαριστεί όλους του συμμετέχοντες στον διαγωνισμό και επίσης ευχαριστούμε 
θερμά τους χορηγούς της εκδήλωσης: 1) Συνεταιρισμό Αστυνομικών Θεσσαλονίκης, 2) Εταιρία κινητής 
τηλεφωνίας WIND, 3) Εταιρία κινητής τηλεφωνίας VODAFONE.           

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1ο  I.P.A. XIOY

2ο  I.P.A. AKAΡΝΑΝΙΑΣ

3ο  I.P.A. AΡΓΟΛΙΔΑΣ

1ο  ΜΕΛΕΤΛΙΔΟΥ Βασιλική
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Φιλικός αγώνας μπάσκετ μεταξύ των ομάδων I.P.A. 
Θεσσαλονίκης και Ο.Α.Σ.Θ.

Mια σπουδαία εκδήλωση, πραγματοποιήθηκε στις 05-04-
2014 στο κλειστό γήπεδο Καλαμαριάς.
Ήταν η διεξαγωγή του φιλικού αγώνα μπάσκετ, 
μεταξύ των ομάδων IPA Θεσσαλονίκης και ΟΑΣΘ, με 
προσκεκλημένους μας τα παιδιά από το Παιδικό Χωριό 
SOS Πλαγιαρίου Θεσσαλονίκης.
Με μέριμνα του ΟΑΣΘ, λεωφορείο μετέφερε από το 
Παιδικό Χωριό SOS τα παιδιά στο γήπεδο. Κατά την είσοδο 
των παιδιών στο γήπεδο, τους διανεμήθηκαν χυμοί, με 
πρωτοβουλία της συνδικαλιστικής παράταξης “ΔΥΝΑΜΗ 
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ” της Ένωσης Αστυνομικών Θεσσαλονίκης.
Κατάμεστες οι εξέδρες του γηπέδου και μεταξύ των 
θεατών, ο Δήμαρχος Καλαμαριάς ΜΠΑΚΟΓΛΙΔΗΣ 
Θεοδόσης, η εκπρόσωπος του Γενικού Αστυνομικού            
Δ/ντή Θεσσαλονίκης Α/Δ NIKOΛΑΚΑΡΟΥ Κων/να, ο Δ/ντής 
του Παιδικού Χωριού SOS Πλαγιαρίου κ. ΔΡΕΠΑΝΙΔΗΣ 
Άκης, οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. ΜΠΑΜΙΑΤΖΗΣ 
Αντώνιος και ΦΕΣΤΕΡΙΔΗΣ Γεώργιος, ο εκπρόσωπος 
της συνδικαλιστικής παράταξης ΣΕΑΘ και υποψήφιος 
περιφερειακός σύμβουλος κ. ΔΑΓΚΛΗΣ Δημήτριος, 
ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών ε.α. Νομού 
Θεσσαλονίκης κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Γεώργιος, ο Υπεύθυνος 
Δημοσίων Σχέσεων της Ένωσης Αστυνομικών ε.α. Νομού 
Θεσσαλονίκης κ. ΛΑΜΠΑΔΑΣ Γεώργιος, ο ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ 
Ιωάννης εκπρόσωπος των εργαζομένων ΟΑΣΘ, ο 
Πρόεδρος της IPA Θεσσαλονίκης κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας, ο 
Αντιπρόεδρος της IPA Θεσσαλονίκης κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ 
Χριστόδουλος, ο ΠΕΡΟΣΤΗΣ Ανδρέας μέλος ένωσης 
γυμναστών Β. Ελλάδος, ο ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Λεωνίδας 
από τον ORTH ΜΠΑΣΚΕΤ, μέλη της ομάδας μπάσκετ Θ/Κ

O εκπρόσωπος των εργαζομένων 
στον ΟΑΣΘ κ. ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ Ιωάννης 
παραλαμβάνει από τον Αντιπρόεδρο 

της I.P.A. Θεσσαλονίκης κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗ 
Χριστόδουλο το λάβαρο της ομάδας μας.

Ο Δήμαρχος Καλαμαριάς 
κ. ΜΠΑΚΟΓΛΙΔΗΣ Θεοδόσης, 

με τον προπονητή της ομάδας I.P.A.

ΙΘΑΚΗΣ και πάρα πολλοί άλλοι. Προ της έναρξης του αγώνα κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή στην μνήμη 
του καλαθοσφαιριστή Ίωνα ΜΑΝΤΖΟΥΝΗ. Στο ημίχρονο του αγώνα στα παιδιά του SOS μοιράστηκαν 
γλυκίσματα από τους παίκτες της ομάδας του ΟΑΣΘ, ενώ τους θεατές διασκέδασε το χορευτικό 
συγκρότημα του ΟΑΣΘ. Νικήτρια ομάδα, ήταν η ομάδα του ΟΑΣΘ με σκορ 57-51.

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα) 
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Στην αριστερή 
φωτογραφία ο Πρόεδρος 

της I.P.A. Θεσ/νίκης κ. 
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας με τον 

Δήμαρχο Καλαμαριάς 
κ. ΜΠΑΚΟΓΛΙΔΗ 

Θεοδόση και δεξιά με 
τον Δ/ντή του Παιδικού 
Χωριού SOS Πλαγιαρίου 

Θεσσαλονίκης κ. 
ΔΡΑΠΑΝΙΔΗ Ακη.

(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα) 
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΛΑΡΙΣΑΣ

Επίσκεψη στα γραφεία της Τοπικής Διοίκησης 
Λάρισας, πραγματοποίησε η Αντιπρόεδρος 
της Τ.Δ. Ηρακλείου, κα ΦΛΟΥΡΗ Ευτυχία, όπου 
την  υποδέχθηκαν τα μέλη ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Κων/
νος, ΧΑΡΕΤΙΔΟΥ Μαρία και ο Πρόεδρος της Τ.Δ. 
Λάρισας κ. ΤΣΙΩΡΑΣ Χρήστος. Κατά την διάρκεια 
της συνάντησης έγινε ανταλλαγή αναμνηστικών 
και απόψεων-ιδεών για την εύρυθμη λειτουργία 
και προσφορά των Τοπικών Διοικήσεων. Στην 
συνέχεια πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στην 
πόλη της Λάρισας, σύμφωνα με την δέουσα 
φιλοξενία που πρεσβεύει η ιδέα του Ι.Ρ.Α.
Επίσης κατά το χρόνο φιλοξενίας της 
πραγματοποιήθηκε από κοινού παρουσίαση 

της 1ης Παγκόσμιας Συνάντησης Γυναικών 
Αστυνομικών που θα γίνει από 1η έως 5η 
Οκτωβρίου 2014 στο Ηράκλειο Κρήτης. Η κα 
ΦΛΟΥΡΗ μας εξήγησε ότι οι προετοιμασίες 
έχουν ήδη αρχίσει και είναι βέβαιο, ότι αυτή 
η συνάντηση φιλίας θα έχει θετικό αντίκτυπο 
στην τοπική κοινωνία και την Ελλάδα καθόσον 
θα υπάρχουν συμμετοχές από όλο τον κόσμο. 
Το πρόγραμμα επιμελήθηκε η Τ.Δ. Ηρακλείου, 
όπου η ψυχή αυτής της ιδέας και μπροστάρης, 
είναι ο Πρόεδρος της Τ.Δ. Ηρακλείου κ. 
ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ Μανώλης. 
Σύμφωνα με δήλωση της Αντιπροέδρου της 
Τ.Δ. Ηρακλείου, η φιλοξενία στην Λάρισα 
ήταν φανταστική. Η πόλη της Λάρισας έχει 
καταπληκτικά στέκια και μέρη όπου μπορείς 
να περπατήσεις, να φας και να πιείς το ποτό 
σου, όπως το Φρούριο με τα μπαράκια 
και τις ταβερνούλες, οι πολλοί πεζόδρομοι 
με τις όμορφες πλατείες και τα ιδιαίτερα 
ωραία σιντριβάνια. Ενθουσιασμένη δηλώνει 
ικανοποιημένη από την φιλοξενία και ότι πολύ 
ευχαρίστως θα ξαναεπισκεφθεί την πόλη μας.
Ο Πρόεδρος ΤΣΙΩΡΑΣ Χρήστος                  
Η Γ. Γραμματέας ΧΑΡΕΤΙΔΟΥ Μαρία

Δήλωση του ΤΣΙΩΡΑ Χρήστου, προέδρου της Τ.Δ. IPA Λάρισας

Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση θέλω 
να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια 
τόσο στην διοργανώτρια Τοπική Διοίκηση 
Ξάνθης και συγκεκριμένα στον πρόεδρο της κ. 
ΙΩΑΝΝΙΔΗ Χρήστο, όσο και στον πρόεδρο της 
Τ.Δ. Θεσσαλονίκης κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ Ηλία για την 
πραγματοποίηση της υπέροχης αυτής ιδέας 
που υλοποιήθηκε στην πόλη της Ξάνθης με 
την διοργάνωση του Φιλανθρωπικού Αγώνα 

μπάσκετ μεταξύ των ομάδων της Τ.Δ. Ξάνθης 
και Θεσσαλονίκης, του οποίου τα έσοδα θα 
διατεθούν για την στήριξη του ψυχολογικού 
κέντρου Ξάνθης.
Κινήσεις που αναδεικνύουν την ένωση 
μας συνολικά και κινήσεις που δίνουν 
νόημα στις αρχές που διέπουν την ένωσή 
μας. Οφείλω βεβαίως να ευχαριστήσω και 
τους αντιπροσώπους των άλλων Τ.Δ. που 
παραβρέθηκαν στην συνάντηση αυτή όπου 
έγινε ανταλλαγή απόψεων- προτάσεων, με 
ταυτόχρονη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ μας. 
Επίσης θέλω να τονίσω ότι ξεχωριστή εμπειρία 
θα παραμείνει στην μνήμη μας η ξενάγηση στα 
πομακοχώρια.
Επανερχόμενος θέλω να ευχαριστήσω ξανά 
και να επαινέσω αυτήν την κίνηση, ενώ θέλω 
να τονίσω ότι, όλοι λίγο-πολύ θα πρέπει να 
συμβάλουμε και να βοηθήσουμε ώστε και η 1η 
Παγκόσμια Συνάντηση Αστυνομικών Γυναικών 
στο Ηράκλειο Κρήτης να στεφθεί με τη ίδια 
επιτυχία.
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ. Δ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

1.  Η Τοπική Διοίκηση Ι.Ρ.Α. Ζακύνθου, σε συνεργασία με την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων 
και την Ένωση Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας, πραγματοποιήσαμε τον ετήσιο αποκριάτικο χορό 
σε ταβέρνα της περιοχής με μεγάλη επιτυχία.
Τα Διοικητικά Συμβούλια ευχαριστούν όλους όσους συνέβαλαν σε αυτή την επιτυχία.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Στις 26 και 27 Απριλίου 2014 η 
Τοπική Διοίκηση I.P.A. Θεσπρωτίας, 
πραγματοποίησε εκδρομή στην 
Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Επικεφαλής 
των εκδρομέων ήταν ο Πρόεδρος της I.P.A. 
Θεσπρωτίας κ. ΓΟΥΣΙΑΣ Θεόδωρος.
Στην Θεσ/νίκη τους εκδρομείς υποδέχτηκε 
ο Α΄ Αντιπρόεδρος της I.P.A. Θεσ/νίκης κ. 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Χριστόδουλος.
Οι περίπου πενήντα εκδρομείς φίλοι 
μας από την Θεσπρωτία, ξεναγήθηκαν 
σε  διάφορα μνημεία και αξιοθέατα της 
πόλεως της Θεσσαλονίκης, με μέριμνα της 
Τοπικής Διοίκησης I.P.A. Θεσσαλονίκης.

2. Την Παρασκευή 07/03/2014 μας 
επισκέφθηκε διερχόμενος από το νησί μας ο 
Κύπριος συνάδελφος ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ Αλέξανδρος 
ο οποίος έγινε δεκτός από τον Πρόεδρο 
της Τοπικής Διοίκησης Ι.P.A. Ζακύνθου και 
πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή αναμνηστικών.
SERVO PER AMIKECO             
                           ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Χαράλαμπος   
Η Γ. Γραμματέας ΛΙΑΛΙΑ Γεωργία
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Με την ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων 
του νέου Δ/ντού της Αστυν/κής Δ/νσης 
Αργολίδας, Αστυν/κού Δ/ντού Δημητρίου 
ΤΡΙΓΩΝΗ, πραγματοποιήθηκε εθιμοτυπική 
επίσκεψη του Προέδρου της ΙΡΑ Αργολίδας, 
Χρήστου ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗ, προκειμένου να 
απευθύνει προς το νέο Διευθυντή, ευχές εξ 
ονόματος του Δ.Σ. αλλά και όλων των μελών της 
Ένωσης, για επιτυχία στα νέα του καθήκοντα.
Ο Δημήτρης ΤΡΙΓΩΝΗΣ, παλαιό και ένθερμο 

μέλος της Ένωσής μας, αναλαμβάνει στο τιμόνι 
της Α.Δ.Αργολίδας, σε μια κρίσιμη καμπή, 
τόσο για την Ελληνική Αστυνομία ενόψει της 
επικείμενης αναδιάρθρωσης, όσο και της 
κρίσιμης οικονομικής κατάστασης της Χώρας.
Ο υπογράφων, παλιός στενός συνεργάτης 
του Δημήτρη ΤΡΙΓΩΝΗ, πιστεύει ότι, ο νέος                   
Δ/ντης θα δώσει τον καλύτερο εαυτό του, όπως 
άλλωστε έχει κάνει μέχρι τώρα, προκειμένου 
να κυριαρχήσει η άψογη από κάθε πλευρά 
εκτέλεση του υπηρεσιακού καθήκοντος και η 
εξασφάλιση στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό 
της ευταξίας και της απρόσκοπτης κοινωνικής 
διαβίωσης των πολιτών της Αργολίδας. Η 
Ένωσή μας, είναι βέβαιη για την άψογη μεταξύ 
μας συνεργασία, επ’ εφωλεία όλων μας.
Κύριε Διευθυντά της Α.Δ.Αργολίδας,
Σας συγχαίρουμε για άλλη μια φορά και σας 
ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή επιτυχία στο 
δύσκολο έργο σας, δηλώνοντας παράλληλα την 
αρωγή και τη συμπαράστασή μας.- 
Servo Per Amikeco     Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος - Χρήστος Σχοινοχωρίτης

Λόγοι υγείας φιλικού μου προσώπου από την 17-03-2014 
έως και την 19-03-2014, με ανάγκασαν να βρίσκομαι στην 
πόλη της Θεσσαλονίκης. Κατά την διάρκεια της παραμονής 
μου, εκτός της φιλοξενίας, που μου παρείχε απλόχερα η 
Τ.Δ. IPA Θεσσαλονίκης, βρισκόταν συνεχώς μαζί μας και 
ο Αντιπρόεδρος της κ. Χριστόδουλος  ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ τον 
οποίο και ευχαριστώ θερμά μέσα από την καρδιά μου. 
Θα ήθελα να εκφράσω μέσα από αυτές τις λίγες γραμμές 
την ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ καθώς και ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ προς 
τον Πρόεδρο της Τ.Δ. Θεσσαλονίκης κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ  Ηλία 
καθώς και προς όλο το Δ.Σ. της Τοπικής Διοίκησης I.P.A. 
Θεσσαλονίκης.
Ειλικρινά χαίρομαι γιατί είμαι ένα απλό μέλος της 
μεγάλης αυτής οικογένειας της Ι.Ρ.Α., και γιατί στις μέρες 
μας υπάρχει ακόμη το στοιχείο της ανθρωπιάς, αυτό που 

οραματίστηκε ο ιδρυτής της Διεθνής Ένωσης Αστυνομικών ARTHUR  TROOP και που είναι χρέος 
όλων μας να το συνεχίσουμε και όσο μπορεί ο καθένας να προσθέτει ένα λιθαράκι σε αυτό το 
οικοδόμημα.
Με εκτίμηση.  ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ  Θεμιστοκλής - Πρόεδρος Τ.Δ. Καβάλας

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
I.P.A. HMAΘΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΝ ΑΘΛΗΜΑ

Στις 09-04-2014, επισκέφτηκαν τα γραφεία μας, ο Αντιπρόεδρος της IPA Ημαθίας κ. ΤΡΙΓΚΑΣ 
Νικόλαος και ο Πρόεδρος της Ε.Ε. της I.P.A. Ημαθίας κ. ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ Ιωάννης. Μαζί τους ήταν και ο 
κ. ΤΡΙΓΚΑΣ Δημήτριος γιός του ΤΡΙΓΚΑ Νικολάου. Τους εκλεκτούς φίλους υποδέχτηκαν ο Πρόεδρος 
της I.P.A. Θεσσαλονίκης κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας, ο Αντιπρόεδρος κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Χριστόδουλος και 
ο Γ. Γραμματέας της IPA Θεσσαλονίκης και Ταμίας του Εθνικού Τμήματος IPA κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
Βασίλειος.
Στην πολύωρη συνάντηση, συζητήθηκαν θέματα της I.P.A. και υπήρξε ταύτιση απόψεων για το 
μέλλον της I.P.A. Επίσης, είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για την δραστηριότητα του κ. ΤΡΙΓΚΑ 
Δημητρίου ο οποίος είναι μέλος του Αθλητικού Συλλόγου Ημαθίων, αθλητής Πενελλανοδίκης και 
προπονητής της ομάδας Παγκρατίου Αθλήματος της ομάδας IPA Σερρών.

Να σημειωθεί, ότι ο κ. ΤΡΙΓΚΑΣ Νικόλαος στον Αθλητικό 
Σύλλογο Ημαθίων είναι Πρόεδρος της Επιτροπής διάδωσης 
του Παγκρατίου Αθλήματος της ΕΟΠΑ. Μέλος του Αθλητικού 
Συλλόγου Ημαθίων είναι και ο κ. ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ Ιωάννης, ο 
οποίος ήταν και ο πρώτος Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου.

Η Τοπική Διοίκηση IPA Θεσσαλονίκης, αποφάσισε να μετέχει 
στην διάδοση του Παγκρατίου Αθλήματος και για τον λόγο 
αυτό, αγόρασε τριάντα βιβλία από τον κ. ΤΡΙΓΚΑ Δημήτριο, 
με περιεχόμενο σχετικά με το Παγκράτιο Άθλημα, τα οποία 
θα διανεμηθούν στους βραβευθέντες του Διαγωνισμού 
Φωτογραφίας της Τοπικής μας. Επίσης, θα υπάρξει και 
άμεση μελλοντική συνεργασία για το θέμα αυτό. 

Όσοι επιθυμούν να προμηθευτούν το βιβλίο για το 
ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΝ ΑΘΛΗΜΑ (φωτογραφία του βιβλίου βλέπετε 
αριστερά) μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. ΤΡΙΓΚΑ 
Δημήτριο στο τηλέφωνο 2331062811 και 6989846572       
email: mhtsoman@yahoo.gr
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Eκλογές στoν Σύνδεσμο Φίλων Αστυνομίας Σάμου
ΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΑΜΟΥ
Σας παρουσιάζουμε τη νέα σύνθεση των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του  ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 
ΦΙΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΑΜΟΥ μετά και τις πρόσφατες αρχαιρεσίες που διενήργησε.
Πρόεδρος επανεξελέγη ο αγαπητός σε όλους κ. Κυριάκος ΜΟΥΖΑΚΗΣ ιδρυτής του Συνδέσμου και 
μόνιμος χορηγός του Συνδέσμου με μεγάλο έργο από την ίδρυσή του. 
Υπεύθυνος τύπου και δημοσίων σχέσεων ο δικός μας  ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Γεώργιος ο οποίος συνεχίζει 
να προσφέρει σε όλες τις θέσεις που καλείτε να βοηθήσει έχοντας την αγάπη και την στήριξη 
της τοπικής κοινωνίας της Σάμου και των συναδέλφων του που τον τιμούν πάντοτε σε όλες της 
εκλογικές διαδικασίες και ταυτόχρονα να αναδεικνύει το servo per amikeco που τόσο καλά γνωρίζει 
και υπηρετεί.

Πρόεδρος: ΜΟΥΖΑΚΗΣ Κυριάκος 
Αντιπρόεδρος: ΑΜΥΡΣΩΝΗΣ Γιακουμής
Γραμματέας: ΒΑΡΟΥΜΑΣ Νικόλαος
Ταμίας: ΜΗΤΩΝΑΣ Στέφανος  
Υπεύθυνος Τύπου και
Δημοσίων Σχέσεων: ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Γεώργιος
Μέλος: ΤΣΑΚΑΛΩΦΑΣ Ευάγγελος
Μέλος: ΤΣΟΥΜΑΚΗΣ Νικόλαος

Let’s do it Greece - Cyprus
Την Κυριακή 6 Απριλίου 2014 εθελοντές σε 
Ελλάδα και Κύπρο συμμετείχαν μαζικά στη 
δράση Let’s do it Greece - Cyprus και καθάρισαν, 
γειτονιές, πόλεις, άλση, παραλίες, βουνά, 
αρχαιολογικούς χώρους και βυθούς. Στον 
εθελοντικό καθαρισμό στη Σάμο συμμετείχε 
και ο πρόεδρος της Τ.Δ ΙΡΑ Σάμου της Διεθνούς 

Ένωσης Αστυνομικών κ. Γιώργος Αβραμίδης 
όπου με τον αντιδήμαρχο αθλητισμού κ. 
Τριανταφύλλου Νίκο και με  φίλους ανέλαβαν 
να καθαρίσουν το βυθό και την παραλία 
συγκεκριμένης περιοχής, στο Νησί και να 
απαλλάξουν την παραλία και τη γύρο περιοχή, 
από κάθε λογής σκουπίδι.

Ο Πρόεδρος ΜΟΥΖΑΚΗΣ Κυριάκος

Στην φωτογραφία αριστερά.
Ο πρόεδρος της Τοπικής Διοίκησης Ι.Ρ.Α ΣΑΜΟΥ Διεθνής 
Ένωσης Αστυνομικών και Υπεύθυνος Τύπου και Δημοσίων 
Σχέσεων του  ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΑΜΟΥ 
κ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Γεώργιος παραχωρεί συνέντευξη στον 
τηλεοπτικό σταθμό της ΣΑΜΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ και στην 
δημοσιογράφο κ. ΤΡΙΠΟΔΗ - ΖΑΒΟΥΔΑΚΗ Βιολέτα.
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
1. ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Τ.Δ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΠΙΤΟΛΑ

Με μεγάλη  επιτυχία η ΤΔ Ιωαννίνων 
πραγματοποίησε την Κυριακή  30  Μαρτίου 

2014 ημερήσια εκδρομή στην πόλη Μπίτολα 
ή Μοναστήρι δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της 
Π.Γ.Δ.Μ. 
Η πόλη αποτελεί  για την περιοχή μεγάλο 
διοικητικό, βιομηχανικό εμπορικό και 
εκπαιδευτικό κέντρο. Από την εποχή της 
οθωμανικής αυτοκρατορίας αναφερόταν και ως 
η “πόλη των προξένων”, δεδομένου ότι πολλές 
ευρωπαϊκές χώρες διέθεταν εκεί προξενείο. 

Επιστρέφοντας επισκεφτήκαμε την πόλη της 
Φλώρινας όπου είχαμε χρόνο για καφέ αλλά 
και για να γευθούμε τα περίφημα γλυκά 
κουταλιού της περιοχής, ενώ  στην συνέχεια 
πήραμε τον δρόμο της επιστροφής για την 
πόλη μας γεμάτοι αναμνήσεις αλλά και ελπίδες 
προγραμματίζοντας  για την επόμενη εξόρμηση 
που θα πραγματοποιήσουμε.
Η Τ.Δ Ιωαννίνων  αισθάνεται την ανάγκη 
να ευχαριστήσει   τον κ. ΛΟΥΛΑΤΖΗ Γιάννη  
συνάδελφο της Τ.Δ Φλώρινας για την σημαντική 
του προσφορά καθώς ήταν μαζί μας καθ όλη 
την διάρκεια της εκδρομής συνδράμοντας τα 
μέγιστα με τις γνώσεις του,  τους  συναδέλφους  
του μεθοριακού Σταθμού Νίκης  για την άψογη 
συμπεριφορά και τον επαγγελματισμό τους  αλλά 
και όλους  όσους συμμετείχαν συμβάλλοντας  με 
το κέφι τους και την υπομονή τους στην επιτυχία 
της εκδρομής. ΚΙΤΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Τ.Δ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε  
την Κυριακή  16 Φεβρουαρίου  2014 στην 

πόλη των Ιωαννίνων,  ο  καθιερωμένος πλέον  
«Μπιζάνιος Δρόμος», ένας αγώνας άμεσα 
συνδεδεμένος με την ιστορία των Ιωαννίνων. Τον 
αγώνα αυτό συνδιοργάνωσε στα πλαίσια των 
εκδηλώσεων εορτασμού για την απελευθέρωση 
της πόλης των Ιωαννίνων, η  Κοινωφελής 
Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, 
Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών,  μαζί 
με την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ και τα Αθλητικά 
Σωματεία «ΑΓΣΙ», «ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», 
«Α.Ο. ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» και ο  «Σύλλογος 
Δρομέων Ιωαννίνων». Συνολικά 1.300 αθλητές 
από όλη την Ελλάδα αλλά και πλήθος συμπολιτών  
μας   κάθε ηλικίας συμμετείχαν στον Μπιζάνιο 

δρόμο (625 ανταποκρίθηκαν   στην διαδρομή των 
11.300 μέτρων, ενώ  μεγάλος αριθμός μαθητών 
από τα Δημοτικά,  Γυμνάσια και Λύκεια  του 
Νομού  μας έτρεξαν στις διαδρομές των 1.000, 
2.000 και 3.000 μέτρων). Δυναμικό παρόν έδωσε  
και αυτή την φορά η Αστυνομική οικογένεια με 
συμμετοχές  αρκετών   συναδέλφων, ενώ δεν ήταν  
λίγοι αυτοί που διεκδικήσαν επάξια πρωτιές. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο  Ηλίας  ΝΑΤΣΙΑΣ  
ο οποίος τερμάτισε τρίτος στην κατηγορία 45-
54 ενώ αξιόλογες ήταν και οι επιδόσεις  και των 
υπολοίπων αθλητών. Η εκδήλωση στέφτηκε  με 
απόλυτη επιτυχία, χάρη στην άρτια διοργάνωση, 
την πληθώρα εθελοντών, αλλά και  την σημαντική 
συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας. SERVO 
PER AMIKECO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΤΣΙΟΣ

2. ΜΠΙΖΑΝΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ 2014
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ΠΥΓΜΑΧΙΑ:  Ένα χρήσιμο άθλημα για τους άνδρες των Σωμάτων Ασφαλείας

Η χρησιμοποίηση της γροθιάς γυμνής 
είναι αναμφίβολα τόσο παλιά όσο και 
ο άνθρωπος. Πριν καν ο πρωτόγονος 

επινοήση το όπλο, είτε αυτό ήταν ρόπαλο, είτε 
αυτό ήταν ακόντιο, είχε κιόλας χρησιμοποιήσει 
την πυγμή του. Με τις γροθιές του, αναφέρεται 
ότι ο Θησέας σκότωσε το Μινόταυρο, γι΄αυτό 
θεωρείτε ο εφευρέτης της πυγμαχίας. Πολλοί 
θεοί και ήρωες της αρχαιότητας αναφέρονται 
ως πυγμάχοι, όπως ο Απόλλων, ο Ηρακλής, ο 
Τυδεύς, ο Πολυδεύκης και άλλοι.
Οι αρχαίοι Έλληνες λάτρευαν τον αθλητισμό 
όχι για να αναπτύξουν σώματα και να 
δημιουργήσουν θεάματα, αλλά για να 
διαμορφώσουν ανθρώπους. Πίστευαν ότι για 
να αναπτύξουν ισχυρούς χαρακτήρες πρέπει να 
καλλιεργήσουν το σώμα και ότι καλλιεργώντας 
με την ευγενική άμιλλα το σώμα, αναπτύσσουν 
το πνεύμα και δημιουργούν τον τέλειο και 
ολοκληρωμένο άνθρωπο.
Η πυγμαχία γυμνάζει το σώμα σε ύψιστο 
βαθμό γιατί, λόγω της φύσης του αγωνίσματος, 
απαιτεί προσπάθεια από όλους τους μύες, αλλά 
περισσότερο ανάγκη έχει το μυαλό. 
Αυτό είναι ο στρατηγός που κατευθύνει την 
μάχη του ριγκ. Αυτή λοιπόν η οξυδέρκεια του 
μυαλού που αναγκαστικά αναπτύσσεται μέσα 
στα τέσσερα σκοινιά του ριγκ, ανοίγει τον 
δρόμο για την ευρύτερη πνευματική διάπλαση 
του πυγμάχου. Όπως στο σκάκι έτσι και στο 
μποξ υπάρχει ο αντίπαλος που συνεχώς κινείται 
εναντίον σου. Οι κινήσεις όμως του αντιπάλου 
είναι τόσο γρήγορες και κεραυνοβόλες που η 
αντιμετώπισή τους απαιτεί ανάλογη ταχύτητα 
αντιδράσεως ή και μικρότερη προκειμένου να 
φανεί η υπεροχή. Εδώ απαιτείται η οξυδέρκεια 
του πνεύματος όπως επίσης και η αύξηση 

της αντανακλαστικότητας (REFLEX). Για να 
πετύχουμε όμως τις σωστές κινήσεις στον 
ελάχιστο χρόνο που μας επιτρέπει ο αντίπαλος 
και για να διατηρήσουμε την όλη στρατηγική 
μας για ολόκληρο τον χρόνο που διαρκεί ένας 
αγώνας μποξ χρειάζεται εξάσκηση. Σωματική 
άσκηση, προπόνηση. Μόνοι μας; Ασφαλώς όχι. 
Θα μας βοηθήσει ο δάσκαλος, ο προπονητής 
του μποξ. Δεν χωράει αμφιβολία ότι το μποξ 
μαθαίνεται από τον προπονητή. Αυτός θα 
γυμνάσει κατάλληλα τους μαθητές, αυτός 
θα τους διδάξει τα κτυπήματα και πως θα 
τα αποφεύγουν, αυτός θα δουλέψει για να 
μεταδώσει τις γνώσεις του και την πείρα του 
στους άλλους. Φυσικά πρέπει και στον μαθητή 
να υπάρχει η αγάπη και η έφεση προς το 
άθλημα. Το μποξ δεν μαθαίνει τρόπους, ούτε 
και επιτρέπει την χρησιμοποίηση της τεχνικής 
του σε βάρος των συνανθρώπων του πυγμάχου. 
Μια τέτοια πράξη είναι καταδικαστέα αθλητικά, 
κοινωνικά και πολιτιστικά.
Υπάρχουν όμως οι άνθρωποι εκείνοι που έχουν 
ταχθεί στην υπηρεσία του νόμου και στην 
ασφάλεια των πολιτών.
Είναι οι άνδρες των Σωμάτων Ασφαλείας που όχι 
σπάνια πρέπει να αντιμετωπίσουν δυσάρεστες 
καταστάσεις και αντικοινωνικούς τύπους 
ανθρώπων. Σ΄αυτή την περίπτωση η τεχνική 
του μποξ είναι ιδανικός τρόπος εξουδετέρωσης 
του αντιπάλου χωρίς τη χρήση των όπλων. 
Την εξουδετέρωση κάθε κακοποιού στοιχείου 
μπορεί να αναλάβει ένα καλοζυγισμένο 
(κροσσέ) ή ένα καλοτραβηγμένο (άπερκατ) στο 
σαγόνι του αντιπάλου και εχθρού της κοινωνίας. 
Αλλά η σημασία του μποξ δεν βρίσκεται μόνο 
εδώ. Βρίσκεται και μέσα στον εαυτό, του κάθε 
γνώστη της τεχνικής του. Του έχει δημιουργήσει 
ένα χαρακτήρα όπου, η δειλία, ο φόβος, τα 
ψυχολογικά προβλήματα και η ηττοπάθεια δεν 
έχουν καμιά θέση. Στη θέση τους βρίσκονται η 
αυτοκυριαρχία, η αυτοπεποίθηση, η ανδρεία, 
το θάρρος και η σιγουριά για την διαφύλαξη 
της τιμής και της σωματικής ακεραιότητας του 
πυγμάχου. Αυτή η σιγουριά σημαίνει ασφάλεια 
από κάθε κίνδυνο και χαρίζει στους άνδρες των 
Σωμάτων Ασφαλείας υψηλότερο φρόνημα για 
την εκτέλεση του καθήκοντός τους.
ΣΥΡΡΑΣ Κων/νος - Παγκόσμιος Πρωταθλητής 
C.I.S.M. - Προπονητής Πυγμαχίας.
Μέλος της Τοπικής Διοίκησης I.P.A. Θεσσαλονίκης
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΑΧΑΪΑΣ
1.  Ολοκλήρωση  2ου  Τουρνουά μπάσκετ  3x3  IPA /Τ.Δ. Αχαΐας  
Με χαρά σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε το 2ο τουρνουά μπάσκετ 3χ3, που διοργάνωσε η τοπική 

μας διοίκηση,  με απόλυτη επιτυχία. Συμμετείχαν 
συνολικά 64 αθλητές-μέλη μας που συγκρότησαν  
δεκαέξι ομάδες. Το τουρνουά διεξήχθη σε δυο 
σαββατοκύριακα στις αθλητικές εγκαταστάσεις του 
Απόλλωνα στην Περιβόλα Πατρών. 
Πρωταθλήτρια ομάδα αναδείχτηκαν οι Lakers και 
δευτεραθλήτρια αναδείχτηκε η ομάδα Minion…air! 
Νικητής του διαγωνισμού τριποντων στον οποίο 
συμμετείχαν 16 αθλητές αναδείχτηκε ο    Υπ/μος Β΄ 
ΛΙΟΤΣΟΣ Κων/νος.
Το θέαμα και το πάθος αποζημίωσαν τους 
θεατές που γέμισαν τις κερκίδες του γηπέδου! 

Επταμελής ομάδα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού κάλυψε υγειονομικά την εκδήλωση μας και τους 
ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε θερμά και όλους όσους συνέδραμαν ώστε να πραγματοποιηθεί 
με επιτυχία αυτό το τουρνουά.

2.  Αθλητική επιτυχία τέκνου μέλους της Τ.Δ. Αχαϊας 
Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση ενημερωθήκαμε για την μεγάλη αθλητική 
επιτυχία της εντεκάχρονης Ελένης, κόρης του μέλους μας Αρχ/κα ΛΟΗ 
Νικολάου. Η Ελένη συμμετείχε στην αποστολή του συλλόγου «ΔΥΝΑΜΗ 
Πατρών» μαζί με τους ΣΟΦΟΤΑΣΙΟ Αργύρη (χρυσό μετάλλιο), ΒΑΧΑΡΙΚΟ 
Ιπποκράτη και ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Ρέα στο Ανοικτό Διεθνές Παίδων Taekwondo 
που διεξήχθη στην Σόφια της Βουλγαρίας την 21 έως 23 Μαρτίου 2014 και 
κατέκτησε την δεύτερη θέση και το Αργυρό μετάλλιο.
Ευχόμαστε ολόψυχα σε όλα τα παιδιά καλή συνέχεια με υγεία για να μας 
κάνουν περήφανους ως Έλληνες. 
 

3.  Ομάδα τρεξίματος Τ.Δ. Αχαϊας 
Αθλητές της ομάδας τρεξίματος της τοπικής μας διοίκησης συμμετείχαν τον Απρίλιο μήνα σε δυο 
σημαντικότατα αθλητικά γεγονότα. Στον 68ο Δρόμο Θυσίας 9.800 μ. στην Ιερά πόλη του Μεσολογγίου, 

που τελείται στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων 
της επετείου της ιστορικής εξόδου, την ομάδα μας 
εκπροσώπησαν οι ΛΙΟΤΣΟΣ Κων/νος με χρόνο 59,52min 
και ο ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ Γιώργος με χρόνο 43,48 min. Ενώ 
στο κάλεσμα της Ι.Μ. Πατρών και του Ι.Ν. Αγίου Ανδρέα 
Εγλυκάδος την Κυριακή 27/04/2014 στον «1ο Λαϊκό Αγώνα 
Δρόμου Εγλυκάδος 5.000 μ.» ανταποκριθήκαμε με την 
παρουσία πολυπληθούς ομάδας που αποτελούνταν από 
τους : ΦΩΤΟΓΛΟΥ Σπύρο, ΛΙΟΤΣΟ Κων/νο, ΓΡΑΜΜΕΝΟ 

Γιώργο, ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙΔΗ Κων/νο, ΚΟΥΡΛΕΣΗ Γιώργο, ΜΠΙΛΙΑΝΟ Σωτήριο, ΘΩΜΑ Κων/νο, ΚΑΠΠΟ 
Ανδρέα και ΗΛΙΟΠΟΥΛΟ Φώτη. Η συμμετοχή ήταν τεράστια αφού αν και πρώτη διοργάνωση του 
συγκεκριμένου αγώνα οι αθλητές ξεπέρασαν τους τετρακόσιους. 
Την έναρξη του αγώνα έδωσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών κκ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ο οποίος 
έδωσε την ευχή του και αναμνηστικό δίπλωμα σε όλους τους αθλητές. Αισθανόμαστε την ανάγκη να 
δώσουμε τα συγχαρητήρια μας σε όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτού του αγώνα 
για την άρτια οργάνωση και στους αθλητές μας για την όμορφη συμμετοχή. Η καλύτερη παρουσία 
από πλευράς μας ήταν η ενδέκατη θέση που κατέλαβε ο ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙΔΗΣ Κων/νος
(τέκνο μέλους μας)  ετών 15 στον οποίο ευχόμαστε καλή συνέχεια και επιτυχίες στον αθλητισμό. Με 
εκτίμηση. Για το Δ.Σ. Ο Πρόεδρος ΦΩΤΟΓΛΟΥ Σπυρίδων Ο Γ. Γραμματέας ΧΑΛΙΜΟΣ Κων/νος
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
1.  Με αφορμή την ανάληψη της διοργάνωσης της 1ης Συνδιάσκεψης Γυναικών Αστυνομικών 
του Κόσμου στη Χερσόνησο Ηρακλείου, που θα πραγματοποιηθεί από 01-05-/10/2014, στο 

Ηράκλειο από την Ένωση μας  θα θέλαμε να σας 
ενημερώσουμε ότι στόχος μας είναι η όσον το 
δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή των υπηρετούντων 
γυναικών Αστυνομικών της Δ/νσης μας. Με τον τρόπο 
αυτό οι συναδέλφισσες θα καταστούν κοινωνοί της 
προσπάθειας αλλά και ενεργοί διεκδικητές των 
θεμάτων που τις αφορούν. 
Σε αυτή την προσπάθεια η συμμετοχή των γυναικών 
συναδέλφων κρίνεται απαραίτητη, ώστε να τους 
δοθεί βήμα και λόγος, να μιλήσουν οι ίδιες για 
τα θέματα που τις απασχολούν. Για το λόγο αυτό 
συστήνουμε την  οργανωτική επιτροπή, η οποία θα 

προετοιμάσει την συνδιάσκεψη και παρακαλούμε να δηλώσετε την συμμετοχή σας μέχρι την Πέμπτη 
13/02/2014 στις κ.κ. Φλουρή Ευτυχία (2810274028-8010028) και Μαραγκάκη Μαρία (2810274134- 
8010134), Αντιπροέδρους του Δ.Σ. της Τοπικής Διοίκηση μας. Η πρώτη συνάντηση της οργανωτικής 
επιτροπής θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Galaxy τη Δευτέρα  17/02/2014 και ώρα 18:00 και 
με ένα καφέ θα συζητήσουμε τα τρέχοντα οργανωτικά ζητήματα. Οι συναδέλφισσες των Τ.Δ. της 
Ένωσης μας, που υπηρετούν εκτός Ηρακλείου και  επιθυμούν να βοηθήσουν να μας το δηλώσουν 
διότι  στην εποχή της τεχνολογίας  η απόσταση δεν αποτελεί πρόβλημα και κάθε βοήθεια είναι 
πολύτιμη. Επίσης, παρακαλούμε να μας δηλώσουν ποιές από τις συναδέλφισσες γνωρίζουν την 
αγγλική γλώσσα,  καθώς και ποιες- ποιοι  γνωρίζουν οποιαδήποτε άλλη ξένη γλώσσα.  Το Εθνικό 
Τμήμα παρακαλείται για την ενημέρωση του. Η Οργανωτική Επιτροπή έχει πιάσει δουλειά. Έχει 
πραγματοποιήσει ήδη δύο συνεδριάσεις με θέματα την Υποδοχή συνέδρων – παρατηρητών και 
εκδρομέων και σήμερα έχει την 3η συνεδρίαση της με θέμα την τελετή έναρξης. 
Ευχαριστούμε όλους  τους συμμετέχοντες (άντρες και γυναίκες συναδέλφους)  και ιδιαίτερα 
τους πολιτικού υπαλλήλους που έσπευσαν να δηλώσουν την συμμετοχή τους και  διάθεση  για 
προσφορά. Ευχαριστούμε επίσης τις συναδέλφισσες εκτός Ηρακλείου που βοηθάνε. 

2.  Την 28/01/2014 αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της Ένωσής μας, συναντήθηκε με τον  Αντιδήμαρχο 
Δήμου Ηρακλείου Κρήτης κ. Γιαλιτάκη Νικόλαος  ο οποίος ήταν ενήμερος για τους σκοπούς 
και τις επιδιώξεις μας, τις κοινωνικές προτάσεις μας, το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης, 
και συζήτησε το πλαίσιο της διοργάνωσης της 1ης Συνδιάσκεψης Γυναικών Αστυνομικών, που 

θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο από 01 έως 
05/10/2014 στο Ηράκλειο Κρήτης,  η οποία εκτός των 
επαγγελματικών θεμάτων, στοχεύει σε εκδηλώσεις 
που θα αναδύουν το άρωμα και την κουλτούρα της 
Κρήτης και θα φωτίσουν τις εξαιρετικές της πτυχές, 
στον πολιτισμό, στη γαστρονομία και στον τουρισμό. 
Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου, κ. Γιαλιτάκης 
Νικόλαος, εξέφρασε την ικανοποίηση του για τις 
δράσεις της Ένωσης μας και δήλωσε ότι  ο Δήμος 
Ηρακλείου θα σταθεί αρωγός και συμπαραστάτης, 
για την επιτυχή  διοργάνωση της 1ης  Συνδιάσκεψης 
Γυναικών Αστυνομικών, στο πνεύμα της συλλογικής 

προσπάθειας να πετύχουμε τον απώτερο στόχο που είναι η ανάδειξη της Κρήτης, η ανάδειξη της 
Ελλάδας.  Μας δώρισε τον πολυτελή τόμο του  βιβλίου «Η Λέσχη των Ευγενών του Χάνδακα» 
της Λιάνας Σταρίδα και το φάκελο με τις πρώτες ιστορικές πληροφορίες για το Ηράκλειο μαζί με 
γκραβούρες της πόλης του Ηρακλείου  την εποχή του Χάνδακα.   

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα) 
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3.  « 26 – 04 – 2014. Δήλωση της Α΄ Αντιπροέδρου του Ρ.Ε.Β. κ. GAL SHARON  »  

1st.IPA world women meeting 1-5 October 2014 Hellas - 
Crete. The IPA 1st vise president Mrs Gal Sharon will join 
the meeting. She recommend, to all IPA police women to 
join this meeting which will be organised at one of the 
most beautiful place of Hellas. 
Θα συμμετέχω στη πρώτη συνάντηση γυναικών 
Αστυνομικών του Κόσμου από 01/05-10-2014. Συστήνω 
σε όλες τις γυναίκες, μέλη της Ι.Ρ.Α. να συμμετέχουν 
στην συνάντηση που οργανώνεται σε ένα από τα ποιο 
όμορφα μέρη της Ελλάδος.  
Η δήλωση έγινε κατά την διάρκεια του I.P.A. HOUSE 
MANAGER MEETING στην Αθήνα από 24-27/04/2014. 

Ο Πρόεδρος ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ Μανόλης         Ο Γ. Γραμματέας ΜΠΑΡΚΑΤΣΑΣ Κων/νος

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: (15)  Ορεστιάδα 7-03-2014     ΘΕΜΑ: « Επισκέψεις - συναντήσεις, βράβευση »
Α) Την 3-2-2014, τα μέλη του Δ.Σ. της Τ.Δ. Ορεστιάδας, Πρόεδρος ΛΥΤΡΑΣ, Α΄ και Γ΄ Αντιπρόεδροι 

ΖΑΒΡΑΚΗΣ και ΓΚΑΚΙΔΗΣ, συναντήθηκαν 
με τον Αστυνομικό Διευθυντή Ορεστιάδας, 
κ. ΣΥΡΙΤΟΥΔΗ και του επέδωσαν το βιβλίο 
«Πάμε Πανεπιστήμιο» της Τ.Δ. Θεσσαλονίκης 
(για χρήση παιδιών αστυνομικών, περιοχή 
Διδυμοτείχου) καθώς και το ημερολόγιο 
2014 του Ε.Τ. Στη συνέχεια τον ενημέρωσαν 
για την 1η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη
Αστυνομικών Γυναικών μελών της IPA που 
θα γίνει στο Ηράκλειο από 1έως 5/10/2014.  

Β) Ο κ. Συριτούδης δραστήριο μέλος μας, με ιδιαίτερα σημαντική υλική και ηθική προσφορά στην 
Τ.Δ. μας, βραβεύτηκε όπως σας γνωρίσαμε με ειδική τιμητική διάκριση την 29-12-2013.
Γ) Ημερολόγια 2014, εδόθησαν σε φορείς της περιοχής μας (Ιερό Κλήρο, Βουλευτές, Δημάρχους, 
κλπ).           SERVO PER AMIKECO    Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο  Πρόεδρος - Κωνσταντίνος  ΛΥΤΡΑΣ             Ο Γενικός Γραμματέας - Απόστολος  ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

Το Δ.Σ. της IPA Ξάνθης, επισκέφτηκε τον Μητροπολίτη Ξάνθης
Την 21/05/14 μέλη του Δ/Σ της Διεθνής Ένωσης Αστυνομικών Ξάνθης επισκέφτηκαν τον Μητροπολίτη 
Ξάνθης και Περιθεωρίου κ.κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ, όπου και του παρέδωσαν τα χρήματα που είχαν 

μαζευτεί από τον αγώνα μπάσκετ μεταξύ των 
ομάδων της ΙΡΑ Ξάνθης και ΙΡΑ Θεσσαλονίκης 
για την στήριξη και ενίσχυση του ψυχολογικού 
κέντρου Ξάνθης. Ο Σεβασμιότατος αφού μας 
συνεχάρη για την πρωτοβουλία μας, μας 
παρακάλεσε να μεταφέρουμε τις ευχές και τις 
ευχαριστίες του στον πρόεδρο και το Δ/Σ της 
ΙΡΑ Θεσσαλονίκης που υποστήριξαν αυτήν την 
προσπάθεια.

(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα) 
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Συνάντηση Φιλίας Τοπικών Διοικήσεων I.P.A. Χώρας.
Το Σάββατο 10 Μαΐου 2014 και ώρα 11.00, πραγματοποιήθηκε  συνάντηση φιλίας των Τοπικών 
Διοικήσεων Διεθνούς Ένωσης αστυνομικών (I.P.A) χώρας.

Στην συνάντηση, που συνδιοργανώθηκε από τις Τοπικές Διοικήσεις I.P.A. Ξάνθης και Θεσσαλονίκης, 
παρευρέθηκαν 14 Τοπικές Διοικήσεις I.P.A. με τους αντίστοιχους εκπροσώπους ως κατωτέρω:
1) Τοπική Διοίκηση I.P.A. Ξάνθης. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Χρήστος – Πρόεδρος και σύσσωμο το Διοικητικό 
Συμβούλιο
2) Τοπική Διοίκηση I.P.A. Θεσσαλονίκης. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας – Πρόεδρος και ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
Βασίλειος – Γ. Γραμματέας, ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Χριστόδουλος – Αντιπρόεδρος, ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Δημήτριος – 
Υπεύθυνος Δημ. Σχέσεων, ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ Ιωάννης – Αναπλ. Ταμίας.
3) Τοπική Διοίκηση I.P.A. Σάμου. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Γεώργιος - Πρόεδρος
4) Τοπική Διοίκηση I.P.A. Ηρακλείου. ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ Μανόλης – Πρόεδρος
5) Τοπική Διοίκηση I.P.A. Μεσσηνίας. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης – Πρόεδρος
6) Τοπική Διοίκηση I.P.A. Αρκαδίας. ΚΑΣΙΜΟΣ Σωτήριος – Πρόεδρος
7) Τοπική Διοίκηση I.P.A. Καρδίτσας. ΑΡΣΕΝΙΟΥ Ηλίας – Αντιπρόεδρος
8) Τοπική Διοίκηση I.P.A. Τρικάλων. ΘΕΟΧΑΡΗΣ Κων/νος – Πρόεδρος
9) Τοπική Διοίκηση I.P.A. Λάρισας. ΤΣΙΩΡΑΣ Χρήστος – Πρόεδρος
10) Τοπική Διοίκηση I.P.A. Πιερίας. ΔΕΛΛΑΣ Χρήστος – Πρόεδρος
11) Τοπική Διοίκηση I.P.A. Σερρών. ΚΑΠΗΣ Θεοφάνης – Γ. Γραμματέας
12) Τοπική Διοίκηση I.P.A. Δράμας. ΣΚΑΡΛΙΟΣ Μηνάς – Πρόεδρος και ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Παύλος – 
Υπεύθυνος Δημ. Σχέσεων
13) Τοπική Διοίκηση I.P.A. Καβάλας. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Θεμιστοκλής – Πρόεδρος
14) Τοπική Διοίκ. I.P.A. Αλεξανδρούπολης. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Χριστόφορος – Αν.Ταμίας
Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Παγκόσμιος Γενικός Γραμματέας κ. ΚΑΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 
Γεώργιος.
Για λόγους πέραν της θελήσεώς των δεν συμμετείχαν και έστειλαν έγγραφα μηνύματα, ο Πρόεδρος 
της Τοπικής Διοίκησης I.P.A. Αργολίδας κ. ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗΣ Χρήστος, ο Πρόεδρος της Τοπικής 
Διοίκησης  I.P.A. Άρτας κ. ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ Ανδρέας, ο Πρόεδρος της Τοπικής Διοίκησης I.P.A. Ζακύνθου 
κ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Χαράλαμπος και ο Πρόεδρος της Τοπικής Διοίκησης I.P.A. Χαλκιδικής κ. ΠΑΠΑΣ 
Βασίλειος.
Επίσης για λόγους πέραν της θελήσεώς των δεν συμμετείχαν και έστειλαν τηλεφωνικά μηνύματα κατά 
τον χρόνο της εκδήλωσης, ο Πρόεδρος της Τοπικής Διοίκησης I.P.A. Χίου κ. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Ευστράτιος, 
ο Αντιπρόεδρος της Τοπικής Διοίκησης I.P.A. Ημαθίας κ. ΤΡΙΓΚΑΣ Νικόλαος, ο Πρόεδρος της Τοπικής 
Διοίκησης I.P.A. Πρέβεζας κ. ΚΙΤΣΙΟΣ Σοφοκλής, ο Πρόεδρος της Τοπικής Διοίκησης I.P.A. Πέλλας κ. 
ΜΠΑΤΣΙΟΣ Ιωάννης και ο Πρόεδρος της Τοπικής Διοίκησης I.P.A. Ιωαννίνων κ. ΚΙΤΣΙΟΣ Σπύρος.
Η συνάντηση, η οποία διεξήχθη σε αίθουσα του ξενοδοχείου ΕΛΕΝΑ, είχε απόλυτη επιτυχία και 
συζητήθηκαν θέματα αναβάθμισης της ΙΡΑ μέσα από εκδηλώσεις και συζητήσεις  των μελών που 
υπηρετούν το servo per amikeco (υπηρετώ δια της φιλίας).

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα) 
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Στη συνέχεια έγινε η ανταλλαγή δώρων και αμέσως μετά η Τοπική Διοίκηση I.P.A. Θεσσαλονίκης, βράβευσε 
όσες Τοπικές Διοικήσεις I.P.A. συμμετείχαν στον πρόσφατο διαγωνισμό φωτογραφίας που διενήργησε η 
Τοπική Διοίκηση I.P.A. Θεσσαλονίκης.

Μετά τη λήξη της συνάντησης μετέβησαν όλοι στο κλειστό γήπεδο Δ.Α.Κ. Ασπίδας της Ξάνθης, όπου στης 
13.30 ξεκίνησε ο φιλικός αγώνας μπάσκετ, μεταξύ των ομάδων της I.P.A. Ξάνθης και της I.P.A. Θεσσαλονίκης 
με σκοπό την ενίσχυση του Ψυχολογικού Κέντρου Ξάνθης.
Πριν τον αγώνα έγινε από τον πρόεδρο της ΙΡΑ Σάμου κ. Γιώργο ΑΒΡΑΜΙΔΗ η παρουσίαση των παικτών, 
προπονητών, γενικών αρχηγών, διαιτητών και της γραμματείας του αγώνα και στην συνέχεια ο Σεβασμιότατος 
Μητροπολίτης Ξάνθης και Περιθεωρίου κ.κ. Παντελεήμων χαιρέτησε την εκδήλωση δίνοντας συγχαρητήρια 
στους διοργανωτές κάνοντας εκτενέστερη αναφορά στις δραστηριότητες των Τοπικών Διοικήσεων της ΙΡΑ 
Ξάνθης και Θεσσαλονίκης που από κοινού διοργάνωσαν φιλανθρωπικό αγώνα με σκοπό την ενίσχυση 
του Ψυχολογικού Κέντρου Ξάνθης. Οι Τοπικές Διοικήσεις I.P.A. Ξάνθης, Θεσσαλονίκης και Σάμου έδωσαν 
αναμνηστικά δώρα στον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ξάνθης και Περιθεωρίου κ.κ. Παντελεήμων ο οποίος 
φωτογραφήθηκε και με τις δυο ομάδες.

(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα) 

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα) 
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Συγκεντρώθηκε ένα σεβαστό ποσό το οποίο θα αποδοθεί από την Τοπική Διοίκηση I.P.A. Ξάνθης 
στο Ψυχολογικό Κέντρο Ξάνθης.
Για την ιστορία νικήτρια ομάδα ήταν της ΙΡΑ Θεσσαλονίκης.
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ:
ΙΡΑ ΞΑΝΘΗΣ: Προπονητής: ΑΡΑΠ Μάγδα.  Παίχτες: ΚΟΡΔΙΑΣ, ΚΕΦΑΛΑΣ, ΖΑΙΜΙΔΗΣ, ΤΣΑΠΑΤΑΝΙΔΗΣ, 
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ, ΚΑΡΑΤΣΙΩΛΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ, ΚΟΥΤΡΑΣ, ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ, ΣΑΚΕΛΑΡΡΙΔΗΣ, ΓΑΝΤΖΟΣ.

ΙΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Προπονητής: ΚΑΝΕΛΗΣ Διαμαντής. Παίχτες: ΧΥΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ, 
ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ, ΚΟΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ, ΤΣΑΒΛΙΔΗΣ, ΤΣΙΤΣΙΝΑΚΗΣ, ΚΟΥΡΟΥΤΖΙΔΗΣ, ΒΕΡΡΑΣ, ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, 
ΚΟΥΡΕΛΑΣ, ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ, ΤΟΥΡΟΥΤΟΥΤΟΥΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΤΟΥΒΕΝΤΖΙΔΗΣ, ΤΣΙΑΤΣΟΣ 

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ Α’ : ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ.   ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ Β’ :ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ
ΣΕΙΜΕΙΩΤΗΣ: ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣ Α΄: ΜΠΑΜΠΗΣ K.     ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣ Β΄: ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗ

Πριν την έναρξη του αγώνα ο πρόεδρος της Σάμου κ. Γιώργος ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ παρέδωσε στους αρχηγούς 
των ομάδων, τους προπονητές και τους διαιτητές αναμνηστικά δώρα, με την δίκαια κούπα του 
Πυθαγόρα καθώς και από μια ανθοδέσμη με ορχιδέες από την Σάμο.
Μετά το πέρας του αγώνα οι διοργανωτές παρέθεσαν γεύμα σε παίκτες, προπονητές, συνοδούς και 
φιλοξενούμενες Τοπικές Διοικήσεις  σε ταβέρνα της περιοχής Ξάνθης.
Από την Τοπική Διοίκηση Ξάνθης, τιμήθηκαν για την προσφορά τους στην I.P.A. οι ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
Νικόλαος και ΔΕΛΛΗΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος.

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα) 

(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα) 
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Την παραμονή της κύριας εκδήλωσης  9 Μαΐου 2014 στην Λευκόπετρα Ξάνθης (ιδιαίτερη πατρίδα 
του) ο κ. Γιώργος Αβραμίδης παρέθεσε Δείπνο προς τιμήν του Παγκόσμιου Γενικού Γραμματέα της 
ΙΡΑ κ. Γεώργιου Κατσαρόπουλου και του Προέδρου της ΙΡΑ Θεσσαλονίκης κ. Ηλία Βασιλάκη για την 
μεγάλη τους προσφορά στην ΙΡΑ  και το servo per amikeco.

Την επόμενη της κύριας εκδήλωσης 11 Μαϊου 2014, ο Πρόεδρος της Τοπικής Διοίκησης Ξάνθης 
ξενάγησε τους φιλοξενούμενους, στα Πομακοχώρια και στις ομορφιές της Ξάνθης.

Φωτορεπορτάζ: ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Γεώργιος & ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Ιωάννης

(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα) 
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ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ I.P.A. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΠΡΟΣ ΤΗΝ I.P.A. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Θεσσαλονίκη 17-3-2014 
Κύριε Πρόεδρε - Αγαπητέ 
φίλε Χρήστο. Θερμά 
συγχαρητήρια για την 
επανεκλογή σου και 
μάλιστα για άλλη μια 
φορά στην θέση του 

Προέδρου. Παρακαλώ, να μεταφέρεις σε όλο 
το νέο Δ.Σ. τα θερμά μας συγχαρητήρια για την 
εκλογή στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο, μαζί με τις 
ευχές μας, να έχετε υγεία και δύναμη ώστε να 
ανταποκριθείτε στις προσδοκίες των μελών σας.

Η Τοπική Διοίκηση Θεσσαλονίκης, είχε πάντα 
τα φιλικότερα αισθήματα προς την Τοπική σας 
και είμαστε βέβαιοι ότι η συνεργασία μας, θα 
είναι πιο στενή στο μέλλον. Συμμεριζόμαστε τις 
ίδιες αγωνίες και ανησυχίες, όσον αφορά για την 
προώθηση και επίλυση των προβλημάτων της 
I.P.A. και είμαστε αισιόδοξοι ότι συμπορευόμενοι 
στον καλό αγώνα, η επιτυχής έκβαση της 
προσπάθειας αυτής, θα πρέπει να θεωρείται 
βέβαιη. Φιλικά - ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ  Πρόεδρος 
IPA Θεσσαλονίκης

ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ I.P.A. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ – ΠΡΟΣ  ΤΗΝ I.P.A. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

17-03-2014              
ΑΠΟ: Τοπική Διοίκηση ΙΡΑ Αργολίδας-Επιστολή 
Προέδρου
ΠΡΟΣ: Τοπική Διοίκηση I.P.A. Θεσσαλονίκης

Φίλε  Πρόεδρε της Τ.Δ. 
ΙΡΑ Θεσσαλονίκης. 
Αγαπητέ Ηλία.
Σε ευχαριστούμε από 
καρδιάς για τις ευχές 
σου, που αφορούν 
το νέο Διοικητικό 
μας Συμβούλιο, όπως 

προέκυψε από τις πρόσφατες αρχαιρεσίες 
μας. Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για μας, να 
συνεργαζόμαστε με την Τ.Δ. Θεσσαλονίκης, 
της οποίας ηγείσαι επάξια, μαζί με όλα τα 

αξιόλογα στελέχη σου. Θεωρούμε ότι, οι 
προτάσεις και οι απόψεις σας, για την επίλυση 
διαχρονικών ζητημάτων που αφορούν τη Διεθνή 
Ένωση Αστυνομικών, μας βρίσκουν απολύτως 
σύμφωνους, γιατί εμπεριέχουν ορθότητα 
αντίληψης, σύγχρονη οπτική,  πάνω απ’ όλα 
σεβασμό προς το συνάδελφο και κινούνται σε 
έδαφος απόλυτης δημοκρατίας, χωρίς ίχνος 
αυτοπροβολής, μεμψιμοιρίας, εγωκεντρισμού 
και εσωστρέφειας. Η μοίρα το έφερε να είστε 
μπροστάρηδες στους αγώνες για μια καλύτερη, 
αξιολογότερη, δημοκρατικότερη και σοφότερη 
ΙΡΑ, αναγνωρίσιμης στο εξωτερικό, άξιας 
σεβασμού, θαυμασμού  και εμπιστοσύνης. 
Προχωρήστε και να ξέρετε ότι δεν είστε μόνοι.-  
Με πολύ εκτίμηση. Χρήστος Σχοινοχωρίτης - 
Πρόεδρος Τ.Δ. ΙΡΑ Αργολίδας

Tο Προεδρείο της I.P.A. Ξάνθης, στα γραφεία της I.P.A. Θεσσαλονίκης
Στις 03 Απριλίου 2014, ο Πρόεδρος της 
I.P.A. Ξάνθης κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Χρήστος 
και ο Αντιπρόεδρος κ. ΔΕΤΣΑΡΙΔΗΣ 
Δημήτριος, επισκέφτηκαν τα γραφεία 
της I.P.A. Θεσσαλονίκης, όπου τους 
υποδέχτηκαν ο Πρόεδρος κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ 
Ηλίας ο Αντιπρόεδρος κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ 
Χριστόδουλος και ο Γ. Γραμματέας 
και Ταμίας του Εθνικού Τμήματος κ. 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος.

Στην πολύωρη συνάντηση συζητήθηκαν όλα τα τρέχοντα θέματα που αφορούν την IPA ενόψει και 
του προσεχούς Πανελληνίου Συνεδρίου που θα διεξαχθεί στα Καμένα Βούρλα.
Διαπιστώθηκε πλήρη ταύτιση των απόψεων των δύο Τοπικών Διοικήσεων σε όλα τα θέματα και 
συμφωνήθηκε η διοργάνωση από κοινού εκδήλωσης, η οποία θα διεξαχθεί στις 10-05-2014 στην 
Ξάνθη.
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
1.  ΘΕΜΑ: «Φιλανθρωπικός αγώνας μπάσκετ 
στην Καρδίτσα» 
Την Πέμπτη 24 Απριλίου 2014, διοργανώθηκε 
από το Δήμο Καρδίτσας ένας μεγάλος αγώνας 
μπάσκετ, με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων 
για την αγορά αναγκαίων αγαθών για τις άπορες 
οικογένειες της Καρδίτσας. Αντίπαλοι η ομάδα 
των Βετεράνων Καλαθοσφαιριστών Ελλάδας και 
των Βετεράνων Καλαθοσφαιριστών Καρδίτσας. 
Η τοπική μας διοίκηση δέχτηκε πρόσκληση 
από τους διοργανωτές να λάβει μέρος στη 
σημαντική αυτή εκδήλωση, ανοίγοντας τη 
βραδιά με ένα δικό μας αγώνα. Εμείς, με τη 
σειρά μας, απευθύναμε πρόσκληση στην 
Τ.Δ. Μαγνησίας και ο τρίτος μας αγώνας με 
φιλανθρωπικό χαρακτήρα στους τελευταίους 
εννιά μήνες ήταν γεγονός. Ταυτόχρονα η τοπική 
μας κινητοποιήθηκε άμεσα και η συγκέντρωση 
χρημάτων, αλλά και τροφίμων για τις άπορες 
οικογένειες ήταν εντυπωσιακή.
Μεγάλα ονόματα του ελληνικού μπάσκετ 
εμφανίστηκαν στο παρκέ του κλειστού 
γυμναστηρίου Καρδίτσας. Πρέλεβιτς, 
Γαλακτερός, Ρεντζιάς, Γιαννούλης, Λιαδέλης 

και πολλοί άλλοι ήταν εδώ και με την απλή 
παρουσία τους έδειξαν πόσο μεγάλοι αθλητές 
είναι. Ο κόσμος ανταποκρίθηκε θεαματικά 
και το κλειστό γέμισε ασφυκτικά, ενώ από 
τα –θετικά- σχόλια που ακούστηκαν νιώσαμε 
δικαιωμένοι για την προσπάθεια μας. Στη 
συνέχεια οι ομάδες των τοπικών διοικήσεων 
Καρδίτσας και Μαγνησίας απόλαυσαν μια 
πανδαισία τοπικών γεύσεων και στο τραπέζι 
έπεσαν, εκτός από τα λουκούλλεια εδέσματα, 
πολλές ιδέες για νέες, κοινές, δράσεις. Το σκορ 
στις μεταξύ μας αναμετρήσεις διαμορφώθηκε 
στο 1-2 και έπεται συνέχεια....
Ευχαριστούμε θερμά την Τ.Δ. Μαγνησίας που 
ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση μας, τον Δήμο 
Καρδίτσας και τον Δήμαρχο κ. Κώστα Παπαλό, 
καθώς και τον εμπνευστή και οργανωτή της 
εκδήλωσης, καλαθοσφαιριστή κ. Κώστα 
Τσέλιο, ο οποίος στο περιθώριο της εκδήλωσης 
συμφώνησε να είναι ο προπονητής της ομάδας 
μας κατά τη συμμετοχή της στο πρωτάθλημα που 
διοργανώνει η Αθλητική ένωση Αστυνομικών 
– Παράρτημα Βόρειας Ελλάδας τον Μάιο στο 
Κιλκίς.

2.  ΘΕΜΑ:  « Let’s do it! GREECE 2014» 
Την Κυριακή 6 Απριλίου, η Τοπική Διοίκηση 
Καρδίτσας, έλαβε μέρος στην πανελλήνια 
ταυτόχρονη εθελοντική δράση καθαρισμού 
του περιβάλλοντος Let’s do it! GREECE. 
Παρά τις δυσοίωνες μετεωρολογικές 

προβλέψεις, οι οποίες τελικά ευτυχώς 
δεν επαληθεύτηκαν, περισσότεροι από 
σαράντα άνθρωποι ανηφόρισαν στο 
λόφο της Μητρόπολης, λίγο έξω από την 
Καρδίτσα και καθάρισαν την περιοχή από τα 
σκουπίδια που κάποιοι άλλοι συμπολίτες μας

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα) 
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πέταξαν αλόγιστα. Μεταξύ αυτών και πολλά 
μικρά παιδιά, τα οποία γνώρισαν στην πράξη 
τις έννοιες «προστασία του περιβάλλοντος» 
και «εθελοντισμός». Η Ενωση μας πρόσφερε 
ένα πικ νικ, προτού τα παιδιά απολαύσουν 
παίζοντας τον καθαρό, πια, λόφο. Μαζί μας 
ήταν και άνθρωποι της Οικόσφαιρας, τους 
οποίους ευχαριστούμε για τη συμπαράσταση 
τους. Ελπίζουμε σε περισσότερες συνέργειες 
και συμμετοχή στο μέλλον γιατί το καθαρό  
περιβάλλον είναι υπόθεση όλων μας! 
Η Τ.Δ. Καρδίτσας, που φέτος γιορτάζει 25 χρόνια 
ύπαρξης, θα λάβει μέρος και σε νέες παρόμοιες 

εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια της χρονιάς, αφού 
όπως αποδεικνύεται «όλοι μαζί μπορούμε!». 
Να σημειωθεί στο νομό Καρδίτσας η δράση 
που οργάνωσε η τοπική μας ήταν η μόνη φετινή 
στα πλαίσια του Let’s do it! GREECE, και γι αυτό  
είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι.

3.  ΘΕΜΑ:  « Η Γυναίκα στο χρόνο» 

Μια μεγάλη και επιτυχημένη εκδήλωση που 
απευθυνόταν σε όλες τις γυναίκες, χωρίς 
καμιά διάκριση, διοργάνωσε η Τοπική Διοίκηση 
Καρδίτσας το  Σάββατο 8 Μαρτίου, με αφορμή 
την Παγκόσμια Ημέρας Γυναίκας.
Η μουσικοποιητική εκδήλωση, που είχε τίτλο 
«Η Γυναίκα στο χρόνο»,  διοργανώθηκε με την 
πολύτιμη βοήθεια του παραρτήματος Καρδίτσας 
της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας (Ε.Γ.Ε.) και τη 
συμμετοχή του Μουσικού Σχολείου Καρδίτσας 
και του «Τέχνης Παίδευσις» θεατρικού 
εργαστηρίου, ενώ είχε την υποστήριξη της 
Ένωσης Πολιτιστικών Συλλόγων. Περισσότερες 
από εκατό γυναίκες, αλλά και αρκετοί άνδρες, 
βρέθηκαν στο Παυσίλυπο και απόλαυσαν 
τις μελωδίες των μουσικών και τις, ιδιαίτερα 
δοσμένες, απαγγελίες ποιημάτων σημαντικών 
ποιητών με θέμα τη γυναίκα, από τους 
ηθοποιούς του θεατρικού εργαστηρίου. Την 
εκδήλωση άνοιξε η πρόεδρος της διοικούσας 
επιτροπής Καρδίτσας της Ε.Γ.Ε. κ. Δώρα Μέλλου, 
η οποία ανέπτυξε ομιλία με θέμα «Η Ελληνίδα 
στο χρόνο». Από το Μουσικό Σχολείο έπαιξαν 
οι μουσικοί  Ζωή Αθανασίου (πιάνο), Άγγελος 
Παλαπέλας (κιθάρα), Φανή Καραμήτρου 
(ακορντεόν), Στέλλα Αναστασοπούλου 
(φλάουτο), Άννα Γιαννακοπούλου (βιολί) 
και τραγούδησαν η Ρίτσα Πέτσα και ο Άρης 
Φαλιάγκας. Από το «Τέχνης Παίδευσις» 
συμμετείχαν οι Αργυρώ Πιοτογιαννάκη, 
Αφροδίτη Πολίτη και Αλέξανδρος Αμπράζης, 
υπό τη διδασκαλία του σκηνοθέτη Σπύρου 
Μπουντούρη. Παρουσίασε η Παναγιώτα – 

Μαρία Τσακοπούλου. Κατά τη διάρκεια της 
εκδήλωσης προβλήθηκε το βίντεο της Τ.Δ. 
Ηρακλείου, σχετικά με την 1η συνδιάσκεψη 
γυναικών αστυνομικών του Κόσμου και έγινε 
εκτενής αναφορά σ’ αυτό το μεγάλο γεγονός. 
Ο Πρόεδρος της Τ.Δ. Καρδίτσας, κ. Τσιρώνης 
Ιάσονας στο χαιρετισμό του ανέφερε ότι η 
φετινή χρονιά είναι αφιερωμένη από το ελληνικό 
τμήμα της ΙΡΑ στη γυναίκα αστυνομικό και 
παρουσίασε τη δράση της Ένωσης, ενώ έβγαλε 
την τελευταία φωτογραφία του ως Πρόεδρος 
πλαισιωμένος από τις γυναίκες συναδέλφους. 
Όπως ανακοίνωσε στη Φιλική Συνάντηση των 
Σερρών στις επερχόμενες εκλογές δεν θα θέσει 
υποψηφιότητα, θεωρώντας ότι είναι αρκετά τα 
εννέα χρόνια θητείας, ως Πρόεδρος.
Την όμορφη βραδιά τίμησαν με την παρουσία 
τους η πρώην θεματική Αντιπεριφερειάρχης 
Θεσσαλίας κ. Γεωργία Κόκκαλη, ο Πρόεδρος της 
Ένωσης Πολιτιστικών Συλλόγων κ. Μανώλης 
Στεργιόπουλος, η τέως Διοικητής της Σχολής 
Αστυφυλάκων κ. Ελένη Αντωνίου, η Διοικητής 
του Αστυνομικού Τμήματος Μουζακίου 
κ. Παλάντζα Κωνσταντίνα, ο υπεύθυνος 
συνεδριάσεων του Εθνικού Τμήματος ΙΡΑ κ. 
Θεοχάρης Κωνσταντίνος κ.ά.

(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα) 
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΞΑΝΘΗΣ

Την 15/05/14 ο Πρόεδρος της Τ/Δ Ξάνθης κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 
Χρήστος και το μέλος κ. ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗ Μένια συναντήθηκαν στην 

Μητρόπολη Ξάνθης με τον Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και 
Πάσης Αφρικής Μακαριότατο κ.κ. Θεόδωρο Β’.
Τον ενημερώσαμε για το κοινωνικό έργο της Ι.Ρ.Α. και ειδικά της 
Τ.Δ. Ξάνθης.
Ο Μακαριότατος αφού μας έδωσε την ευχή του, μας προσκάλεσε 
να επισκεφτούμε την Μητρόπολη του Καμερούν όπου υπάρχει 
ο Ιερός Ναός του Αγίου Παντελεήμονα, ο οποίος χτίστηκε εξ 
ολοκλήρου από την Μητρόπολη Ξάνθης.
Δύο λόγια για τον Μακαριότατο:
Γεννήθηκε το 1954, ο πατέρας του Κρητικός Χανιώτης, 
αστυνομικός στο επάγγελμα (υπηρετούσε στην Ξάνθη), η μητέρα 
του Ξανθιώτισσα από το χωριό Δαφνώνα. 

Είναι απόφοιτος της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής και πτυχιούχος της Θεολογικής Σχολής του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 
Επίσης σπούδασε στην Οδησσό της Ρωσίας Ιστορία Τέχνης, Λογοτεχνία και Φιλοσοφία. 
Εκάρη μοναχός στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου. Xειροτονήθηκε Διάκονος το 1975 

και Πρεσβύτερος - Αρχιμανδρίτης το έτος 1978 υπό του 
Μητροπολίτου Λάμπης και Σφακίων Θεοδώρου. 
Τα έτη 1975-85 υπηρέτησε ως Αρχιδιάκονος και 
Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Λάμπης και 
Σφακίων. 
Τα έτη 1985 -90 υπηρέτησε ως Πατριαρχικός Έξαρχος στη 
Ρωσία με έδρα την Οδησσό επί Πατριαρχών Νικολάου ΣΤ΄ 
και Παρθενίου Γ΄, όπου συνέστησε το Ίδρυμα Ελληνικού 
Πολιτισμού και το Μουσείο Φιλικής Εταιρείας.
Το 1990 χειροτονήθηκε Επίσκοπος υπό τον τίτλο της πάλαι 
ποτέ διαλαμψάσης Επισκοπής Κυρήνης και διορίστηκε 
Εκπρόσωπος και Διευθυντής του Γραφείου της Α.Θ. 

Μακαριότητος του Πάπα καί Πατριάρχου Αλεξανδρείας Παρθενίου Γ΄ στην Αθήνα 1990 - 1997. Το 
1997 διορίστηκε Πατριαρχικός Επίτροπος Αλεξανδρείας από τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας Πέτρο Ζ΄. 
Μετά 10 μήνες εξελέγη Μητροπολίτης της Ιεράς Μητροπόλεως Καμερούν. Το 2002 εγκαταστάθηκε 
στην Ιερά Μητρόπολη Ζιμπάμπουε. Στις 9-10-2004 εξελέγη υπό της Ιεραρχίας του Αλεξανδρινού 
Θρόνου παμψηφεί ως ο 115ος Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής.

Η «ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ» συνδικαλιστική παράταξη της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων 
Θεσσαλονίκης, προσκαλεί τους συναδέλφους της Θεσσαλονίκης, να πυκνώσουν τις τάξεις 
της. Επίσης προσκαλεί όποιον συνάδελφο επιθυμεί στις ερχόμενες εκλογικές διαδικασίες του 
Σωματείου να είναι υποψήφιος με την «ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ» για το Διοικητικό Συμβούλιο ή 
ως Αντιπρόσωπος στην Π.Ο.ΑΣ.Υ. να επικοινωνήσει με την Συντονιστική Επιτροπή:
ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ Ιωάννης 6975905065 – ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Δημήτριος 6936586000 – ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ 
Χριστόδουλος 6975909909    http://www.dinamianagennisis.gr

Πρόσκληση
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Για το τζαμί του Βοτανικού

Μου ζητήθηκε προ καιρού να έχω συμμετοχή 
σε μια συζήτηση για το υπό ανέγερση 

τζαμί σε μια πρωινή εκπομπή της Δημόσιας 
Τηλεοράσεως. (Αλήθεια, κανείς αρμόδιος δεν 
σκέφθηκε τί σημαίνει ο όρος δημόσιος, όταν 
εκφέρεται κατά θηλυκού γένους;). Αρνήθηκα, 
προφασιζόμενος βαρηκοΐα.  Η κυρία, όμως, ήταν 
επίμων και μου πρότεινε να σταλεί συνεργείο 
στο σπίτι μου, όπου θα κάνω μια δήλωση με 
τις απόψεις μου και δεν θα υπάρξει πρόβλημα 
εμπλοκής σε διάλογο. Δέχθηκα με βαριά καρδιά. 
Το συνεργείο (δύο ευγενέστατοι κύριοι) ήλθαν 
στο σπίτι μου δύο ώρες ενωρίτερα και μου 
είπαν ότι η δήλωσή μου θα γίνει μόλις αρχίσει η 
εκπομπή.
Με έζωσαν φίδια ανησυχίας και τους είπα 
να τηλεφωνήσουν ότι σε διάλογο δεν μετέχω 
λόγω βαρηκοΐας. Φαίνεται, όμως, ότι οι δύο 
πολυθέλγητρες «συντονίστριες» ήσαν πιο 
βαρήκοες από εμένα και με ενέπλεξαν σ’ ένα 
διάλογο με πρόσωπα που μου ήσαν άγνωστα 
και που σε καμιά περίπτωση δεν είχα διάθεση ν’ 
αρχίσω διάλογο μαζί τους. Και όμως, ο  διάλογος 
άρχισε, οπότε αναγκάστηκα να εγκαλέσω στην 
τάξη έναν από τούς συζητητές και να του συστήσω 
ευπρέπεια· και ακολούθως, στρεφόμενος 
προς τίς χαριτόβρυτες «συντονίστριες», τους 
δήλωσα κοφτά ότι παραβιάζουν κατάφωρα 
τη δημοσιογραφική δεοντολογία, διότι –παρά 
τη ρητή δέσμευσή τους– με  υποχρέωσαν να 
δημοσιοποιήσω κάτι που αποτελεί προσωπικό 
μου «δεδομένο».
Ακολούθως, παρακάλεσα τα δύο μέλη του 
συνεργείου να απέλθουν. Έτσι άφησα το πεδίο 
ελεύθερο στους συζητητές και στις «κυρίες» να 
πουν ό,τι θέλουν. Πρόφθασα, όμως, να πω μερικά 
πράγματα,  που είναι χρήσιμο να διαβασθούν, 
γιατί, όπως με πληροφόρησαν, κάποιος από το 

«συνεργείο» μου καταλόγισε φανατισμό και 
κάτι άλλο βαρύτερο. Η δήλωσή μου -όπως την 
θυμάμαι- περιείχε τα ακόλουθα ερωτηματικά 
σημεία:
Πρώτον, σέβομαι τις θρησκευτικές ευαισθησίες 
και τις θρησκευτικές ανάγκες παντός ανθρώπου, 
αλλ’ αφελώς διερωτώμαι: σε ποιούς θα ανήκει 
θρησκευτικά το εν λόγω τζαμί; Στους Σουνίτες 
ἤ στους Σιίτες; Ή, μήπως, σε κάποια  άλλη  
από τίς δεκάδες μουσουλμανικές σέχτες; Οι 
άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να μονοιάσουν 
στις χώρες τους και θα μονοιάσουν στην Ελλάδα; 
Μήπως υπάρχει κίνδυνος να έχουμε φαινόμενα 
Βαγδάτης;
Δεύτερον, εν ημέρες κρίσεως, όταν δεν 
έχουμε χρήματα να επισκευάσουμε και να 
αποκαταστήσουμε την Μητρόπολη (15 χρόνια 
είναι γιαπί), μας περισσεύουν λεφτά για να 
φτιάξουμε πολυτελές τζαμί;
Τρίτον, ποιά εκκλησία των Αθηνών διαθέτει 
την οικοπεδική έκταση που θα διαθέτει το υπό 
ανέγερση τζαμί; (Όπως με έχουν πληροφορήσει 
απόστρατοι αξιωματικοί του Πολεμικού 
Ναυτικού, στο οποίο ανήκε ο χώρος, πρόκειται 
για μια έκταση 20-23 στρεμμάτων. Ίσως να 
κάνουν λάθος. Αλλά το χώρο τον έχω επισκεφθεί 
και είναι εξαιρετικά ευρύς).
Τέταρτον, ο εισερχόμενος στην Αθήνα μέσω της 
Ιεράς Οδού και  της Λεωφόρου Καβάλας, πρώτα 
θα βλέπει το τζαμί και μετά την Ακρόπολη. Ποιά 
εντύπωση θα προκαλεί στον ξένον επισκέπτη, 
όταν θα βλέπει στις πύλες των Αθηνών το 
συναθροισμένο πλήθος των μουσουλμάνων; 
Αφήνω την απάντηση στον αναγνώστη.
Πέμπτον, πόσο κοστολογήθηκε η εκχωρηθείσα 
από το Πολεμικό Ναυτικό οικοπεδική έκταση; 
Και ποιοί ήσαν οι υπογράψαντες πολιτικοί 
και στρατιωτικοί; Μήπως κάποιος εξ αυτών 
φιλοξενείται ή πρέπει να φιλοξενηθεί 
στον Κορυδαλλό; Διότι, όπως, μου έχουν 
εκμυστηρευθεί παλαιοί αξιωματικοί του 
Πολεμικού Ναυτικού, η έκταση δόθηκε «μπίρ 
παρά». Στο ένα πέμπτο της αξίας της!
Έκτον, το και σοβαρότερο: Τι θα συμβεί αν κάποιος 
χριστιανός θρησκομανής ή κάποιος χουλιγκάνος  
ή (αυτό κυρίως) κάποιος προβοκάτορας γράψει 
κάποια νύκτα κάτι αισχρό για τη μουσουλμανική 
θρησκεία ή φτιάξει μια καρικατούρα του 
Μωάμεθ; Δεν θα ξεσηκωθεί εναντίον μας όλο το 
Ισλάμ; Εδώ οι εγχώριοι βάρβαροι δεν σέβονται 
τα πιο ιερά μας μνημεία και θα σεβασθούν το 
τζαμί; 

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα) 
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Μήπως κάτι τέτοιες βλακώδεις ή προβοκατόρικες 
ενέργειες, θα δίνουν το πρόσχημα στην Τουρκία 
(διότι αυτή ουσιαστικά θα είναι ο διαφεντευτής 
του τζαμιού), να επεμβαίνει στα εσωτερικά 
μας; Ας θυμηθούμε τι έγινε το 1955 με κάποια 
αισχρογραφήματα στη φερόμενη σαν οικία 
του Κεμάλ στη Θεσσαλονίκη. Ξεσηκώθηκαν 
τα άγνωμα πλήθη της Πόλης και αφάνισαν 
καθετί χριστιανικό στην Βασιλεύουσα. Από 
καταστήματα μέχρι τάφους.
Και κάτι που δεν πρόφθασα να πω: Ακούω να 
λέγεται ότι θα αναβαθμισθεί η περιοχή χάρη στο 
τζαμί. Οι λέγοντες αυτό, χωρίς να έχουν πρόθεση 
να κάνουν χιούμορ, αυτό τελικά πετυχαίνουν. 
Αν θέλουμε αναβάθμιση της περιοχής, θα 
μπορούσαμε στο χώρο αυτό να μεταφέρουμε 
τον κρυμμένο κάπου στο Ζάππειο ανδριάντα 

του Καραϊσκάκη, που έδωσε στο χώρο αυτό την 
πρώτη του μάχη στην Αττική (Μάχη Χαϊδαρίου, 
6-8 Αυγούστου 1826) και ο οποίος την επόμενη 
χρονιά έδωσε τη ζωή του για την ελευθερία των 
Αθηνών.
Και κάτι σαν επίλογος: Διαλαλούμε “urbi et 
orbi” ότι η Αθήνα είναι η πόλη που γέννησε 
τη δημοκρατία. Αυτός που θεμελίωσε τη 
δημοκρατία ήταν ο Κλεισθένης. Ανδριάντας 
του Κλεισθένη δεν υπάρχει πουθενά στην 
Αθήνα. Μήπως είναι καιρός να στηθεί εκεί που 
πρόκειται να φτιαχτεί το τζαμί; Έτσι οι ξένοι 
(και οι εντόπιοι), που φθάνουν στην Αθήνα, 
θα θυμούνται ότι στην πόλη αυτή γεννήθηκε η 
δημοκρατία και όχι το... Ισλάμ!

Επιμέλεια άρθρου: Κώστας Θεοχάρης - Τρίκαλα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Επίσκεψη στην πόλη μας, του Αναπλ. Ταμία της I.P.A. Αλεξανδρούπολης 

Θεσσαλονίκη 30-03-2014
Με ιδιαίτερη χαρά η Τοπική Διοίκηση I.P.A. Θεσσαλονίκης, 
υποδέχτηκε σήμερα 30-03-2014 τον εκλεκτό συνάδελφο 
κ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ Χριστόφορο Αναπληρωτή Ταμία της 
Τοπικής Διοίκησης I.P.A. Αλεξανδρούπολης.
Τον αγαπητό φίλο Χριστόφορο υποδέχτηκαν ο Πρόεδρος 
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας, ο Αντιπρόεδρος ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ 
Χριστόδουλος και ο Γ. Γραμματέας και Ταμίας του 
Εθνικού Τμήματος I.P.A. κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος. 
Η συνάντηση έγινε σε εξαιρετικά φιλικό κλίμα. 
Συζητήθηκαν διάφορα θέματα που αφορούν την I.P.A. 

και στα οποία διαπιστώθηκε ταύτιση απόψεων. Το Προεδρείο της Θεσσαλονίκης, ζήτησε από 
τον φίλο Χριστόφορο, να μεταφέρει σε όλο το Δ.Σ. της Τοπικής Διοίκησης Αλεξανδρούπολης τα 
φιλικότερα αισθήματα της Τοπικής Διοίκησης I.P.A. Θεσσαλονίκης.

Αλεξανδρούπολη, 31/03/2014
Ένα μεγάλο ευχαριστώ τόσο σε εσάς πρόεδρε κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ, όσο και στον 
Αντιπρόεδρο κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗ Χριστόδουλο και στον Γ. Γραμματέα και 
Ταμία του Εθνικού Τμήματος I.P.A. κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ Βασίλειο, για 
την άψογη φιλοξενία κατά την παρουσία μου στην όμορφη πόλη της 
Θεσ/νίκης. Η συνάντηση έγινε σε εξαιρετικά φιλικό κλίμα. Συζητήθηκαν 

διάφορα θέματα που αφορούν την I.P.A. και στα οποία διαπιστώθηκε ταύτιση απόψεων. 
Να είστε σίγουρος κ. Πρόεδρε ότι θα μεταφέρω σε όλο το Δ.Σ. της Τοπικής Διοίκησης Αλεξανδρούπολης 
τα φιλικότερα αισθήματα της Τοπικής Διοίκησης I.P.A. Θεσσαλονίκης.
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Χριστόφορος Αναπληρωτής Ταμίας της Τοπικής Διοίκησης I.P.A. Αλεξανδρούπολης.  
chvasiliadis77@gmail.com

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα) 
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ-ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014           

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΕΤΗΣ

19.30     Έναρξη τελετής. Εθνικός Ύμνος. - Ύμνος ΙΡΑ.

- Χαιρετισμός / καλωσόρισμα από τον Πρόεδρο ΙΡΑ Λεμεσού κ. Κυριάκο 
Περικλέους
- Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο ΙΡΑ Χαλκιδικής και Γ. Γραμματέα ΙΡΑ 
Ελλάδος κ. Βασίλειο Παπά. 
- Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο ΙΡΑ Κύπρου κ. Μιχαήλ Οδυσσέως. 
- Aνάγνωση χαιρετισμού Πρόεδρου ΙΡΑ Ελλάδος από τον Γενικό 
Γραμματέα IPA Χαλκιδικής Αθανάσιο Κυπαρίσση.
- Χαιρετισμός από τον Αρχηγό Αστυνομίας κ. Ζαχαρία Χρυσοστόμου.
- Ανάγνωση από τα πρακτικά της  συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΙΡΑ Λεμεσού 
ημερ. 22-7-13 της απόφασης για  Αδελφοποίηση  με την ΙΡΑ Χαλκιδικής.   
- Ανάγνωση από τα πρακτικά της  συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΙΡΑ Χαλκιδικής  
ημερ. 17-7-13 της απόφασης για  Αδελφοποίηση  με την ΙΡΑ Λεμεσού. 
- Ανάγνωση Πρωτοκόλλου Αδελφοποίησης.                                                              
- Υπογραφή Πρωτοκόλλου Αδελφοποίησης από τους Προέδρους των 
δυο Τμημάτων και τους προέδρους των Εθνικών Τμημάτων Κύπρου- 
Ελλάδος.
- Ανταλλαγή λαβάρων και δώρων μεταξύ των δύο Προέδρων.
- Απονομή αναμνηστικών πλακετών στους επισήμους προσκεκλημένους.    
20.30 Τέλος Τελετής.  
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΛΑΡΙΣΑΣ
Την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2014, 
η Ένωση Αστυνομικών Λάρισας, η Ένωση 
Αξιωματικών Θεσσαλίας και η Τ.Δ.ΙΡΑ Λάρισας 
πραγματοποίησαν για πρώτη φορά από κοινού 
την ετήσια χοροεσπερίδα τους στο Restaurant 
Bar Music Hall “Κτήμα Βερσαλίες”, η οποία ήταν 
επιτυχημένη και έκανε αίσθηση στην πόλη της 
Λάρισας.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι 
Αστυνομικοί Διευθυντές των τεσσάρων Νομών 
της Θεσσαλίας και ο Γενικός Αστυνομικός 
Διευθυντής Περιφέρειας Θεσσαλίας 
Υποστράτηγος κ. ΧΑΛΑΤΣΗΣ Βασίλειος. Επίσης 
παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Τ.Δ.ΙΡΑ 
Μαγνησίας και Καρδίτσας.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με χαιρετισμούς από τους 
προέδρους των ανωτέρω ενώσεων, όπου ο 
πρόεδρος της Τ.Δ.ΙΡΑ Λάρισας έκανε αναφορά 
στο ταμείο της Δ.Ε.Α. και παρότρυνση σε όλους 
τους Αστυνομικούς όπως εγγραφούν σε αυτό. 
Εν συνεχεία έγινε απονομή τιμητικών πλακετών 
σε απόστρατους Αξιωματικούς της Θεσσαλίας 
και στον καλύτερο Αστυνομικό της Α.Δ. Λάρισας.
Η χοροεσπερίδα συνεχίστηκε με ξέφρενο λαϊκό 
γλέντι έως τις πρώτες πρωινές ώρες, υπό τους 
ήχους της ορχήστρας του καταστήματος και την 
φωνή σε “έκτακτη συμμετοχή” του προέδρου της 
Τ.Δ.ΙΡΑ Λάρισας κ. ΤΣΙΩΡΑ Χρήστου. Τέλος κατά 
την διάρκεια πραγματοποιήθηκε λαχειοφόρος 
με πλούσια δώρα και αρκετούς τυχερούς.

Επίσκεψη στη Ιερά Μονή Παμμεγίστων 
Ταξιαρχών Πηλίου πραγματοποιήθηκε την 
Μεγάλη Τρίτη από την Τοπική Διοίκηση 
Λάρισας. Οι συνάδελφοι είχαν την ευκαιρία να 
παρακολουθήσουν την κατανυκτική Ακολουθία 
του Νυμφίου και να προετοιμαστούν 
πνευματικά για την Σταύρωση και Ανάσταση 
του Κυρίου. Τους επισκέπτες της Μονής 
υποδέχθηκε η Ηγουμένη Νικοδήμη, η οποία 
τους ξενάγησε στους χώρους, ενώ παράλληλα 

ανταλλάχθηκαν αναμνηστικές εικόνες.
Προ της άφιξης στη Μονή, πραγματοποιήθηκε 
ολιγόωρη στάση των εκδρομέων-μελών της 
τοπικής μας διοίκησης στην πόλη του Βόλου 
για λίγες στιγμές χαλάρωσης, απολαμβάνοντας 
το καφεδάκι τους στο λιμάνι, ενώ υπήρξε 
συνάντηση με τα μέλη της Τ.Δ. Μαγνησίας, όπου 
έγινε ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων και 
απόψεων για κοινές δράσεις και εκδηλώσεις.

Προσκυνηματική Εκδρομή της Ι.Ρ.Α Λάρισας
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΔΡΑΜΑΣ

Το Σάββατο του Λαζάρου 12 Απριλίου 2014 
και ώρα 18:30΄, πραγματοποιήθηκε στο 
κλειστό γυμναστήριο Κραχτίδη με την 

παρουσία πλήθος κόσμου που ξεπερνούσε τους 
400 φιλάθλους ένας αγώνας «Ανθρωπιάς και 
Αλληλεγγύης» μεταξύ των ομάδων: Παλαίμαχοι 
ΚΑΟΔ και Διεθνής Ένωση Αστυνομικών 
Δράμας (I.P.A), τα έσοδα του οποίου δόθηκαν 
αποκλειστικά για τη στήριξη των άπορων 
συμπολιτών μας και για δράσεις προληπτικής 
ιατρικής. Διαιτητές του Αγώνα:  ΜΠΑΚΑΛΗΣ Π. 
(Διεθνής και Κομισάριος της FIBA)  - ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ 
Κ. (Α1 Εθνική) - ΜΠΗΤΗΣ Δ. (Α1 Εθνική). 
Ευχαριστούμε Θερμά τους τρεις Δραμινούς 
διαιτητές, διακεκριμένους στο χώρο τους, για 
την ουσιαστική συμβολή τους (συμμετείχαν 
αφιλοκερδώς) στην πραγματοποίηση του 
αγώνα φιλανθρωπικού χαρακτήρα. 
Για την ιστορία τον αγώνα κέρδισαν οι 
Παλαίμαχοι του ΚΑΟΔ με τελικό αποτέλεσμα 
61-53.
ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ: ΑΜΠΕΡΙΑΔΗΣ 
Σάββας - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κυριάκος - 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Κυριάκος - ΠΑΣΤΙΡΜΑΤΖΗΣ Μάκης 
- ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Νίκος - ΠΕΤΡΙΔΗΣ Παναγιώτης 
- ΓΚΙΟΥΣΕΛΗΣ Στέλιος - ΣΕΝΤΑΣ Δημήτρης - 
ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ Στέφανος - ΤΑΧΥΡΙΔΗΣ Βασίλης 
- ΚΑΡΑΤΖΑΣ Χρήστος - ΤΑΧΥΡΙΔΗΣ Δημήτρης 
- ΚΕΡΑΜΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Στάθης - ΧΑΡΙΣΚΟΣ 
Χρήστος - ΜΠΕΣΣΑΣ Θεόδωρος   Προπονητής: 
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Κων/νος.
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 
(I.P.A.) ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Γρηγόρης - 
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ               Κων/νος - ΚΑΛΟΓΙΑΝΤΣΙΔΗΣ 

Ηλίας -ΝΤΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Πέτρος - ΚΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 
Πασχάλης - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος - 
ΚΟΥΝΙΟΣ Ιωάννης - ΣΤΡΑΤΗΡΟΣ Ιωάννης 
- ΛΑΚΚΟΒΙΚΙΩΤΗΣ Κων/νος - ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ 
Γερμανός - ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ Παναγιώτης - 
ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξανδρος - ΜΑΛΑΝΔΡΗΣ 
Γεώργιος   Προπονητής: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Παύλος
Η Τ.Δ. Δράμας (I.P.A) της Διεθνούς Ένωσης 
Αστυνομικών είναι από τα ιδρυτικά μέλη του 
Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου 
Δράμας, το οποίο δημιουργήθηκε το έτος 2013
και στο οποίο συμμετέχουν 45 Φορείς και 
Σύλλογοι της πόλης μας. Σκοπός του Δικτύου 
είναι να προσφέρει έμπρακτη κοινωνική 
αλληλεγγύη σε πολίτες που πλήττονται 
ιδιαίτερα από την οικονομική κρίση. Βασίζεται 
στην Εθελοντική Δράση των Μελών των 
Συλλόγων των Φορέων και των Σωματείων 
που συμμετέχουν στο δίκτυο. Τα έσοδα του 
Δικτύου πηγαίνουν αποκλειστικά σε άπορους 
συμπολίτες μας: α) Για την κάλυψη βασικών 
καταναλωτικών αναγκών και αναγκών σίτισης 
β) Την παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας 
και δωρεάν φαρμακευτικών σκευασμάτων και  
γ) Για δράσεις προληπτικής ιατρικής. 
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο 
Δήμαρχος Δράμας κ. ΧΑΡΑΚΙΔΗΣ Κυριάκος, 
ο Αντιδήμαρχος Δράμας κ. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ Παύλος 
,  ο Δήμαρχος Νευροκοπίου κ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ 
Μελέτης, ο Διευθυντής της Αστυνομικής Δ/
νσης Δράμας κ. ΚΑΪΠΑΚΗΣ Γεώργιος, ο Αστυν. 
Υποδ/ντής ΣΕΡΤΗΣ Αθανάσιος, οι Πρόεδροι 
Σωματείων και Συλλόγων του Δικτύου 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο Αντιπρόεδρος της

«Αγώνας Μπάσκετ Ανθρωπιάς και Αλληλεγγύης για τη στήριξη του Δικτύου Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης του Δήμου Δράμας»

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα) 
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Ένωσης Αξ/κών Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης 
κ. ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ Αγγελος, ο εκπρόσωπος του 
Σωματείου Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν.Δράμας 
κ. ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξανδρος, ο Πρόεδρος 
της Ένωσης Αστυν. Υπαλ. Συνοριακής Φύλαξης 
Ν.Δράμας κ. ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ Ισαάκ, οι ιδιοκτήτες 
του ΚΑΟΔ  κ. ΠΟΖΑΝΤΖΙΔΗΣ Βασίλης και 
ΤΣΑΤΣΑΡΛΗΣ Βασίλης, καθώς και ο Πρόεδρος 
της ομάδας κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Αριστείδης.   
Στα πλαίσια της εκδήλωσης έγινε ανταλλαγή 
αναμνηστικών μεταξύ του Προέδρου του ΚΑΟ 
Δράμας ΙΩΑΝΝΙΔΗ Αριστείδη και του Προέδρου 
της Τ.Δ. Δράμας (I.P.A.) ΣΚΑΡΛΙΟΥ Μηνά, ο 
οποίος με την ιδιότητα και του Διοικητή του 
Αστυνομικού Τμήματος Δράμας, ευχαρίστησε 
τους ανθρώπους του ΚΑΟΔ για τη συνολική 
προσφορά τους στον αθλητισμό της πόλης 
μας, ενώ τόνισε και την άριστη συνεργασία 
που υπάρχει μεταξύ της Αστυν. Δ/νσης Δράμας 
και της διοίκησης του ΚΑΟΔ τα τρία τελευταία 
χρόνια κατά την παρουσία της ομάδας στην Α1 
Εθνική Basket League ΟΠΑΠ, συμβάλλοντας 

καθοριστικά ώστε να τιμηθεί η δραμινή ομάδα 
από τη διοργανώτρια αρχή (ΕΣΑΚΕ) με το 
βραβείο «ΗΘΟΥΣ» τις αγωνιστικές περιόδους 
2011-2012 και 2012-2013. Το Δ.Σ. της Διεθνούς 
Ένωσης Αστυνομικών (I.P.A.) Δράμας ευχαριστεί 
θερμά τον χορηγό της ομάδας μας ιδιοκτήτη της 
εταιρείας Ξηρών Καρπών ΄΄ΗΛΙΟΣ΄΄ κ. ΓΚΑΡΕΛΑ 
Κων/νο, καθώς επίσης όλους τους συναδέλφους 
που συμμετείχαν στον αγώνα ως παίκτες, αλλά 
κι ως φίλαθλοι, αποδεικνύοντας έμπρακτα 
για μια ακόμη φορά τη διάθεσή μας για 
προσφορά προς το συνάνθρωπο και ιδιαίτερα 
στις ευαίσθητα κοινωνικά ομάδες, όπως είναι 
οι άποροι και τα παιδιά. Επίσης, ευχαριστούμε 
όλους τους παλαίμαχους παίκτες του ΚΑΟΔ και 
ιδιαίτερα τον διακριθέντα παίκτη - Αντιδήμαρχο 
Δράμας, αρμόδιο για κοινωνικά θέματα 
κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Κυριάκο για την ουσιαστική 
συμβολή του στην πραγματοποίηση της ως άνω 
εκδήλωσης φιλανθρωπικού χαρακτήρα.
Ο Πρόεδρος ΣΚΑΡΛΙΟΣ Μηνάς              
Η Γεν. Γραμματέας ΕΓΓΛΕΖΟΥ Μαρία 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΞΑΝΘΗΣ
Στην Ξάνθη βρέθηκαν στις 15-5-2014 για 
υπηρεσιακούς λόγους τα ανώτατα στελέχη 
της Ελληνικής Αστυνομίας : Υπαρχηγός 
Α’ Αντιστράτηγος κ. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ 
Σπυρίδων, Αντιστράτηγος κ. ΚΑΤΡΙΑΔΑΚΗΣ 
Εμμανουήλ, Υποστράτηγος κ. ΣΑΛΑΜΑΓΚΑΣ 
Γεώργιος,  Υποστράτηγος κ. ΤΣΟΥΚΝΑΔΗΣ 
Ιωακείμ οι οποίοι και είχαν συνάντηση 
για θέματα υπηρεσιακά με τον Ταξίαρχο 
κ. ΓΚΟΔΟΣΙΔΗ Γεώργιο.  Κατά την διάρκεια 
της παραμονής τους στο Αστυνομικό 
Μέγαρο Ξάνθης δέχτηκαν τους προέδρους 
της Τ.Δ. IPA  Ξάνθης κ. Χρήστο ΙΩΑΝΝΙΔΗ 
και Τ.Δ. IPA  Σάμου κ. Γιώργο ΑΒΡΑΜΙΔΗ οι 
οποίοι και συζήτησαν μαζί τους θέματα της 
ΙΡΑ και όλα τα τελευταία γεγονότα  αλλά 
και εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν 
σε συνεργασία με την ΙΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
για τον αγώνα μπάσκετ με φιλανθρωπικό 
σκοπό και γενικά την φιλική συνάντηση  
που έγινε στην ΞΑΝΘΗ.
Ο Πρόεδρος της I.P.A. Σάμου γνωστός και 
φίλος με όλους, μερίμνησε όπως πάντα και 
για τις φωτογραφίες.

(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα) 
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΗΛΕΙΑΣ
1. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
Αφιερωμένη στις γυναίκες Αστυνομικούς ήταν η εκδήλωση που πραγματοποίησε το Σάββατο          
(8-3-2014), στα πλαίσια του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, η Ένωσή μας. 
Το ραντεβού είχε δοθεί στην καφετέρια “AVENUE” στον πεζόδρομο της Αμαλιάδας και τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου, υποδέχτηκαν τις γυναίκες Αστυνομικούς και όσες υπηρετούν ως 

πολιτικό προσωπικό στις Υπηρεσίες 
της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηλείας, 
προσφέροντάς τους από ένα κόκκινο 
τριαντάφυλλο. 
Η εκδήλωση είχε ως σκοπό να τιμηθούν 
όλες οι γυναίκες που τόσο απλόχερα 
προσφέρουν σημαντικό έργο στην 
Ελληνική Αστυνομία και στην κοινωνία, 
ευχαριστώντας αυτές που βρίσκονται 
στην πρώτη γραμμή του καθήκοντος, 

προσφέροντας τα μέγιστα στον πολίτη της Ηλείας, τις γυναίκες που είναι εργαζόμενες και παράλληλα 
είναι σύζυγοι και μητέρες. Όπως αναφέρθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο σημειωτέον 
απαρτίζεται από πολλές γυναίκες (όπως και η εξελεγκτική επιτροπή), η συγκεκριμένη εκδήλωση 
ήταν το ελάχιστο που θα μπορούσε να γίνει. Είναι σημαντικό ότι η ανταπόκριση ήταν πολύ μεγάλη, 
από όλες τις Υπηρεσίες της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηλείας, έδωσαν το παρόν και απόλαυσαν 
το γλυκό και το ποτό τους, μακριά από έγνοιες και προβλήματα, σε ιδιαίτερα “παρεϊστικο” κλίμα, 
νιώθοντας ότι η ημέρα ήταν πραγματικά δική τους.                       

2. Συνάντηση Φιλίας στην Τ.Δ. Ηλείας
Tην 11 και 12-4-2014, πραγματοποίησε στην Αρχαία Ολυμπία, την 1η Διήμερη Συνάντηση Φιλίας 
μελών Διοικητικών Συμβουλίων των Τοπικών Διοικήσεων της  Ένωσής μας των Νομών  Πελοποννήσου 
και Δυτικής Ελλάδος, την οποία ευελπιστεί να καταστήσει θεσμό.   
Συμμετείχαν: ο πρόεδρος της ΤΔ Ακαρνανίας κ. Νικόλαος ΚΩΣΤΑΣ συνοδευόμενος από τον κ. 
Βασίλειο ΣΒΙΓΓΟ, ο πρόεδρος της ΤΔ  Αργολίδος κ. Χρήστος ΣΧΙΝΟΧΩΡΙΤΗΣ, η πρόεδρος της ΤΔ 
Αρκαδίας κ. Αναστασία ΚΟΥΡΕΤΑ συνοδευομένη από τον κ. Σωτήριο ΚΑΣΙΜΟ, ο πρόεδρος της ΤΔ 
Αχαΐας κ. Σπυρίδων ΦΩΤΟΓΛΟΥ συνοδευόμενος από τον κ. Αναστάσιο ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ο πρόεδρος της ΤΔ 
Κορινθίας κ. Απόστολος ΣΠΥΡΑΚΟΣ συνοδευόμενος από την κ. Αγγελική ΠΟΛΙΤΟΥ και τον κ. Γεώργιο 
ΔΟΥΒΙΓΑ, ο πρόεδρος της ΤΔ Λακωνίας κ. Παναγιώτης ΛΙΑΣΚΟΣ, ο πρόεδρος της ΤΔ Μεσσηνίας κ. 
Ιωάννης ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ συνοδευόμενος από τον κ. Ηλία ΑΞΙΟΤΟΠΟΥΛΟ.
Ο Πρόεδρος ΜΑΡΟΥΝΤΑΣ Νικόλαος          Ο Γεν. Γραμματέας ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Διονύσιος
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
1. Στις 10 Απριλίου 2014, η Τοπική Διοίκηση I.P.A. Αλεξανδρούπολης, επισκέφτηκε το Ειδικό Σχολείο 
Αλεξανδρούπολης (στην Παλαγία) και εν όψει των εορτών του Πάσχα, δώρισε χειροποίητες λαμπάδες 
!! Ήταν πραγματικά μια υπέροχη ημέρα γεμάτη αγάπη και τραγούδι !!!
Η Τοπική Διοίκηση I.P.A. Αλεξανδρούπολης ευχαριστεί τα παιδιά και τους καθηγητές για την υπέροχη 
και εγκάρδια υποδοχή, για τις αγκαλιές, τα τραγούδια, τα χαμόγελα..!!!

2. Στις 17-4-14 το Δ.Σ. της Τοπικής Διοίκησης 
Αλεξανδρούπολης πραγματοποίησε επίσκεψη 
στον νέο Αστυνομικό Δ/ντή Αλεξανδρούπολης 
κ. ΜΕΝΕΞΙΔΗ Νικόλαο, για τις Πασχαλινές ευχές 
και παράλληλα του προσφέρθηκε λαμπάδα 
φτιαγμένη με πολύ μεράκι από τα κορίτσια 
του Δ.Σ. και Μέλη της Τοπικής Διοίκησης I.P.A. 
Αλεξανδρούπολης.
Επίσης μοιράστηκαν λαμπάδες σε όλα τα μέλη της 
I.P.A. Αλεξανδρούπολης, που υπηρετούν σε όλες 
τις Αστυνομικές υπηρεσίες Αλεξανδρούπολης.

3. Στις 08-03-2014 ημέρα της γυναίκας, η Τοπική 
Διοίκηση Αλεξανδρούπολης της Διεθνούς Ένωσης 
Αστυνομικών πρόσφερε στις γυναίκες μέλη, ένα 
δωρεάν χτένισμα στα κομμωτήρια NIKOLAS EX-
PRESSIONS. Ευχαριστούμε την Διεύθυνση του 
κομμωτηρίου για την εξυπηρέτηση και τον άψογο 
επαγγελματισμό τους. Η ενέργεια αυτή έτυχε 
μεγάλη ανταπόκριση από τα μέλη μας (γυναίκες).
Στο μέλλον υποσχόμαστε εκ μέρους του Δ.Σ. της 
Τοπικής Διοίκησης πολλές εκπλήξεις !!!
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Στις 15-04-2014 στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο 
(Ε.Α.Κ.) Βόλου, πραγματοποιήθηκε φιλικός 

αγώνας μπάσκετ, μεταξύ των ομάδων της 
Τοπικής Διοίκησης Μαγνησίας (I.P.A.) Διεθνής 
Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων και της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου.
Σκοπός του αγώνα ήταν  η συλλογή τροφίμων 
μακράς διαρκείας για το ίδρυμα κλειστής 
περίθαλψης αυξημένης φροντίδας βαριά 
νοητικά υστερούντων ατόμων (με αισθητηριακές 
και δευτερογενείς ψυχιατρικές διαταραχές) της 
περιοχής μας «Άσπρες Πεταλούδες».
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν, ο πρόεδρος  του 
Εθνικού Τμήματος κ. ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ Ιωάννης, 
ο  Αρχιπύραρχος  κ. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ Νικόλαος, 
Περιφερειάρχης Θεσσαλίας της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας, ο διοικητής της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας Βόλου Αντιπύραρχος κ. ΠΟΖΟΓΛΟΥ 
Χαράλαμπος, ο Υποδιευθυντής της Αστυνομικής 

Διεύθυνσης Μαγνησίας, Διευθυντής κ. ΤΟΛΙΑΣ 
Ιωάννης, που χαιρέτησαν την προσπάθειά μας 
με την παρουσία τους. 
Πριν την έναρξη του αγώνα έγινε ανταλλαγή 
αναμνηστικών και μετά το πέρας αυτού 
έγινε φωτογράφηση των ομάδων, των 
παρευρισκομένων και των παιδιών του 
ιδρύματος.
Στο καθαρά αθλητικό κομμάτι, νικήτρια 
αναδείχτηκε η ομάδα της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσία Βόλου.
Ευχαριστούμε θερμά το ίδρυμα «Άσπρες 
Πεταλούδες» για την  ευκαιρία που μας 
έδωσε να συνεισφέρουμε και εμείς και τους 
ενημερώσαμε για  την επιθυμία μας να είμαστε 
αρωγοί σε κάθε μελλοντική τους προσπάθεια.      
Ο Πρόεδρος ΚΑΡΚΑΛΗΣ Στέφ.     
Ο Γραμματέας ΠΑΓΩΝΗΣ Κων.
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ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ EΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ KAI EΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ

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

Νέα Οικονομικά προγράμματα

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

Αποστέλλοντας κενό μήνυμα στο 1212 ενημερώνεστε για το υπόλοιπο του χρόνου σας.

Πρόγραμμα 1
2€ πάγιο (τελικό 4,26€)

• 1500 λεπτά προς 
Wind

• 1500 λεπτά προς 
σταθερά

• 130 sms

Πρόγραμμα 2
10€ πάγιο (τελικό 15,28€)

• 1500 λεπτά προς Wind
• 1500 λεπτά προς 

σταθερά
• 150 λεπτά προς         

Vodafone-Cosmote
• 100 MB (μετά από αίτηση)

Πρόγραμμα 3
12€ πάγιο (τελικό 18,03€)

• 1500 λεπτά προς Wind
• 1500 λεπτά προς 

σταθερά
• 150 λεπτά προς         

Vodafone-Cosmote
• 130 sms
• 100 MB (μετά από αίτηση)

Πρόγραμμα 4
12,5€ πάγιο (τελικό 18,72€)

• 1500 λεπτά προς Wind
• 1500 λεπτά προς σταθερά
• 300 λεπτά προς            

Vodafone-Cosmote
• 300 MB (μετά από αίτηση)

Πρόγραμμα 5
14,5€ πάγιο (τελικό 21,48€)
• 1500 λεπτά προς Wind
• 1500 λεπτά προς σταθερά
• 300 λεπτά προς           

Vodafone-Cosmote
• 130 sms
• 300 MB (μετά από αίτηση)

Πρόγραμμα 6
20€ πάγιο (τελικό 29,05€)

• 1500 λεπτά προς Wind
• 1500 λεπτά προς 

σταθερά
• 500 λεπτά προς         

Vodafone-Cosmote
• 300 MB (μετά από αίτηση)
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ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ E.E. KAI E.A. ΝΟΜΟΥ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α.Φ.Μ. 999305489  Α΄ ΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ  ΚΑΙ  ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ 1  Τ.Κ. 54627 ΤΗΛ.2310-553538  FAX.2310-553430 

Α΄   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ 3,22 ευρώ μηνιαίο πάγιο !!!
1) Απεριόριστα ενδοεταιρικά.
2) 2000 λεπτά μηνιαίως προς εθνικά σταθερά.
3) 300 ΜΒ mobile internet (μετά από αίτηση του συνδρομητή).
Τελική τιμή 5,94 €, (με ΦΠΑ, τέλη κινητής και 1,50 € συνδρομή στον Συνεταιρισμό ). 

Β΄   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ 12,20 ευρώ μηνιαίο πάγιο !!!
1) Απεριόριστα ενδοεταιρικά.
2) 300 λεπτά μηνιαίως προς εθνικά κινητά.
3) 1500 λεπτά μηνιαίως προς εθνικά σταθερά.
4) 200 ΜΒ mobile internet (μετά από αίτηση του συνδρομητή).
Τελική τιμή 18,31 €, (με ΦΠΑ, τέλη κινητής και 1,50 € συνδρoμή στον Συνεταιρισμό). 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

• Μobile internet add on 200 MB στα 2 € με ΦΠΑ
• Ασύρματο internet 2 – 5 – 10 και 20 GB με έκπτωση.
• Χρεώσεις κλήσεων ομιλίας προς εθνικά δίκτυα και προς σταθερά 0,31 €/ λεπτό με ΦΠΑ.
• Αποστολή γραπτών μηνυμάτων σε εθνικά δίκτυα 0,1349 €/SMS
• Ελάχιστη χρέωση προς σταθερά και κινητά 60 δευτερόλεπτα.  
• Οι συνδρομητές του εταιρικού πακέτου εκτός Θεσσαλονίκης, επιβαρύνονται με κάθε αποστολή 

λογαριασμού με 2 ευρώ έξοδα. Αποστολή λογαριασμών με email ή fax δεν είναι εφικτή.
• Η εξόφληση των λογαριασμών, είναι δυνατή και στις Τράπεζες ALPHA - EΘΝΙΚΗ - EUROBANK - 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ. 
• Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τα γραφεία του Συνεταιρισμού, καθημερινά 

08.00- 17.00 εκτός Σαββάτου – Κυριακής και αργιών (τηλ.2310-553538 και 6975909933).

Αποστέλλοντας κενό μήνυμα 
στο 1284 ενημερώνεστε για 
το υπόλοιπο του χρόνου σας.

Αποστέλλοντας κενό μήνυμα 
στο 1284 ενημερώνεστε για 
το υπόλοιπο του χρόνου σας.
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The basket team of Ιnternational Police Association (I.P.A.)  
Thessaloniki Local Chapter Of Hellenic Section visited the basket 
museum of YCMA
On 08/04/2014 some members of the basket team of IPA Thessaloniki along with the coach of the 
team Mr  Kanellis Diamantis and the the first vice president of IPA Thessaloniki and head chief of the 
team Mr Christodoulis Christodoulos visited the basket museum of YMCA ( YMCA brought basket 
in Greece in 1919 ). The basket museum of YMCA was founded in order to promote and project the 
part of YMCA in the convection and evolution of sports culture in Greece. 
The museum is located in the exact spot where the first basketball in Greece hit the ground and the 
first handmade basket was created.
Exhibits like the founding declaration of FIBA ( 1932 ) , the basketball with a lace ( 1905 ) and the first 
photograph of a basketball game ever taken in Greece ( 1919 ) you rarely encounter.
We thank Mr George Bousvaros and Mrs Manto Tsartsari for their hospitality. The propositions of 
the YMCA people for our team to be ambassador of the museum were accepted with great joy.

H oμάδα μπάσκετ της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών (IPA) Τ.Δ. 
Θεσσαλονίκης, επισκέφτηκε το Μουσείο Μπάσκετ της Χ.Α.Ν.Θ.
Την 08-04-2014, αντιπροσωπεία της ομάδας μπάσκετ της I.P.A. Θεσσαλονίκης, μαζί με τον 
προπονητή της ομάδας κ. ΚΑΝΕΛΛΗ Διαμαντή και τον Α΄ Αντιπρόεδρο της IPA Θεσσαλονίκης και 
Γενικό Αρχηγό της ομάδος κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗ Χριστόδουλο, επισκέφτηκαν το Μουσείο Μπάσκετ της 
Χ.Α.Ν.Θ. (Η Χ.Α.Ν. ήταν αυτή που έφερε το μπάσκετ στην Ελλάδα το 1919). Το Μουσείο Μπάσκετ 
της ΧΑΝΘ ιδρύθηκε με σκοπό την ανάδειξη και προβολή του ρόλου της ΧΑΝΘ στην εξέλιξη και 
διάδοση της αθλητικής παιδείας στην Ελλάδα.
Ένα Μουσείο που βρίσκεται ακριβώς στο σημείο όπου πρωτοχτύπησε μπάλα μπάσκετ στην Ελλάδα 
και όπου στήθηκε το πρώτο αυτοσχέδιο καλάθι.
Εκθέματα όπως: Η ιδρυτική διακήρυξη της FIBA (1932), η δερμάτινη μπάλα μπάσκετ με κορδόνι 
(1905) και η πρώτη φωτογραφία αγώνα μπάσκετ στην Ελλάδα (1919), σπάνια συναντάς.
Ευχαριστούμε τον Γιωργή ΜΠΟΥΣΒΑΡΟ και την Μαντώ ΤΣΑΤΣΑΡΗ, για την τιμή και την φιλοξενία 
τους. Οι προτάσεις των ανθρώπων της Χ.Α.Ν.Θ. να είναι η ομάδα μας πρεσβευτής του Μουσείου 
τους, καθώς και περαιτέρω συνεργασίες έγιναν δεκτές με μεγάλη χαρά.
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