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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
Μέλος του Δ.Σ.

Νικ. Ταχματζίδης
Ταμίας

Δημ. Μπουραζάνας
Αν. Γ. Γραμματέας

Ιάκωβος Τσαγκαλίδης
Αντιπρόεδρος

Ιωάννης Μισαηλίδης
Ποινικολόγος

Δικηγόρος Θεσσαλονίκης

Δημήτριος Χρυσουλάς
Αντιπρόεδρος

Βασιλική  Τουρτσάκη
Ποινικολόγος

Δικηγόρος Θεσσαλονίκης

Βασ. Γιαννακόπουλος
Πρόεδρος

Χριστ. Χριστοδουλής
Αντιπρόεδρος

Ιωάννης Πασχαλιάς
Γεν. Γραμματέας & Αναπλ. Ταμίας

Δημ. Βασιλάκης
Υπ. Δημ. Σχέσεων

Σωτήριος Κατσαρός
Συνταγματολόγος - Ποινικολόγος

Δικηγόρος Αθηνών
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ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ I.P.A. Τ.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Θεσσαλονίκη 28-08-2014
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι. Φίλες και φίλοι.
Με αίσθημα ευθύνης, αναλαμβάνω σήμερα 28-08-2015 τα ηνία της Τοπικής 
Διοίκησης Θεσσαλονίκης της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών (I.P.A.).
Θέλω να ευχαριστήσω όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς μου 
ανέθεσαν αυτή την θέση με ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση. Είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο 
ότι ο προκάτοχός μου Πρόεδρος, ο κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας, επί μια σειρά πολλών ετών, 
έφερε την Τοπική Διοίκηση Θεσσαλονίκης, στην πρώτη θέση σε παραγωγή έργου, 
αλλά και στην πρώτη θέση στην καρδιά όλων των συναδέλφων. Υπόσχομαι ότι θα 
προσπαθήσω με όλες μου τις δυνάμεις, να φανώ αντάξιος της εμπιστοσύνης όλων 
των συναδέλφων και φίλων.

Η Τοπική Διοίκηση I.P.A. Θεσσαλονίκης, απέδειξε ότι διαθέτει μία άρρηκτη ενότητα και ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ θα 
προχωρήσουμε, όπως πάντα αυτό κάναμε, δημιουργώντας και προσφέροντας προς όφελος των συναδέλφων, 
της Αστυνομίας και της Κοινωνίας. 
SERVO PER AMIKECO    (Υπηρετώ δια της φιλίας)
Ο Πρόεδρος – ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος  τηλ. 6975905020

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ (I.P.A.) Τ.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 035 / 2014                                                                          Θεσσαλονίκη 28 Αυγούστου 2014 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
-  Σήμερα 28 Αυγούστου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.30΄πραγματοποιήθηκε στα  γραφεία της Ένωσης, 
ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου  και  αφού τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες, το 
Διοικητικό Συμβούλιο με ΟΜΟΦΩΝΕΣ αποφάσεις, έχει ως ακολούθως :
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:
1)  Πρόεδρος:  ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  Βασίλειος - 6975905020 e-mail: giannakopoulos.v@hotmail.gr
2)  Γ. Γραμματέας και Αναπλ. Ταμίας: ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ Ιωάννης - 6972840947  
3)  Α΄ Αντιπρόεδρος:  ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ  Χριστόδουλος - 6975909909
4)  Β΄ Αντιπρόεδρος:  ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ  Δημήτριος - 6979972000
5)  Γ΄ Αντιπρόεδρος:  ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ  Ιάκωβος - 6975905777
6)  Υπ. Δημ. Σχέσεων:  ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Δημήτριος - 6936586000
7)  Ταμίας:  ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ  Νικόλαος - 6973434832
8)  Αναπλ. Γραμματέας:  ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΑΣ  Δημήτριος - 6942984011
9)  Μέλος: ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας - 6975905010
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
1)  Πρόεδρος:  ΛΑΜΠΑΔΑΣ Γεώργιος
2)  Μέλος:  ΞΑΝΘΗΣ Σωτήριος
3)  Μέλος:  ΠΑΣΧΑΛΕΡΗΣ Παναγιώτης

Αμέσως μετά την ανασυγκρότηση του Δ.Σ. ακολούθησε συνεδρίαση, όπου αποφασίσθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ, 
υπεύθυνος της ιστοσελίδας www.ipathessaloniki.gr, υπεύθυνος έκδοσης του περιοδικού «ΔΥΝΑΜΗ» και 
Γενικός Υπεύθυνος της ομάδας μπάσκετ της IPA Θεσσαλονίκης, να είναι ο ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας τηλ. 6975905010 
email: vasilakis.h@hotmail.com 
Επίσης ανακοινώθηκε ότι νέος διαχειριστής του IPA HOUSE Θεσσαλονίκης από σήμερα (και μετά από 
απόφαση του Δ.Σ. του Εθνικού Τμήματος 24-7-14) είναι ο ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Χριστόδουλος τηλ. 6975909909 
email: chistoschris@gmail.com
Η συνεδρίαση του Δ.Σ. έλαβε τέλος την 19.30 ώρα της ίδιας ημέρας σε άριστο φιλικό κλίμα.
SERVO  PER  AMIKECO            ΓΙΑ  ΤΟ  Δ.Σ.
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                              Ο  ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  Βασίλειος                                                        ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ Ιωάννης

ANAKOINΩΣΗ: Οι συνάδελφοι που υπηρετούν στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης για θέματα της I.P.A. 
μπορούν να απευθύνονται στον συνάδελφο ΚΑΤΣΑΟΥΝΙΔΗ Νικόλαο τηλ. 6945813378
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ΠΑΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2015
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι.
Η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών (Ι.P.A.) Τ.Δ. Θεσσαλονίκης, για άλλη 
μια χρονιά είναι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσει ότι έχει 
προμηθευτεί και θα διαθέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ στα μέλη της, το 
βιβλίο επαγγελματικού προσανατολισμού «ΠΑΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ» 
700 σελίδων, το οποίο αποτελεί σπουδαίο οδηγό σπουδών για 
μαθητές της Γ΄ τάξης Λυκείου.
Όσοι συνάδελφοι υπηρετούν ή διαμένουν στην Θεσσαλονίκη και 
είναι μέλη της Ένωσής μας, μπορούν να το προμηθευτούν εντελώς 

ΔΩΡΕΑΝ από τα γραφεία μας, στην οδό Προμηθέως 1 από το Μέλος της Ένωσής  μας κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ Ηλία 
τηλ. 6975905010, προσκομίζοντας ταυτότητα μέλους IPA, και φ/ο ταυτότητας του παιδιού τους. Για τους 
συναδέλφους μέλη της I.P.A. που υπηρετούν ή διαμένουν σε άλλους νομούς της χώρας κάνουμε γνωστό ότι 
η Τοπική Διοίκηση IPA Θεσσαλονίκης, θα αποστείλει από ένα (1) βιβλίο στην I.P.A. κάθε Νομού της  Χώρας. 
Με την έκδοση και διανομή του βιβλίου, ερχόμαστε να βάλουμε και εμείς ένα μικρό λιθαράκι στον μεγάλο 
αγώνα των παιδιών και των γονέων τους, για επιτυχή είσοδο των παιδιών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 
Ευχόμαστε σε όλα τα παιδιά ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ
Ευχαριστούμε για την ευγενική προσφορά σας, του χρήσιμου οδηγού σπουδών ΠΑΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ.
Για άλλη μια φορά σας ευχόμαστε ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ. Υγεία οικογενειακή και ατομική, δύναμη και επιτυχία στο 
έργο σας. Ο καινούργιος χρόνος 2015 να είναι ευλογημένος. Χρόνια Πολλά! 
Με εκτίμηση  SERVO  PER  AMIKECO     Ο  Π ρ ό ε δ ρ ο ς - Κωνσταντίνος ΛΥΤΡΑΣ

8 Ιανουαρίου 2015                                                  Δελτίο τύπου

Η Τοπική Διοίκηση ΙΡΑ Σάμου παρέλαβε και φέτος όπως κάθε χρόνο το βιβλίο επαγγελματικού προσανατολισμού 
«ΠΑΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ» από την Τ.Δ. ΙΡΑ Θεσσαλονίκης της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών και αμέσως το 
παρέδωσε στον συνάδελφο και μέλος μας Μιχάλη Αρβανίτη ο οποίος δήλωσε:

“Ευχαριστώ την Τ.Δ. ΙΡΑ Θεσσαλονίκης και τον π. πρόεδρο κ. 
Βασιλάκη Ηλία που μέσω της δικής μας τοπικής ΙΡΑ Σάμου και του 
προέδρου μας κ. Αβραμίδη Γεωργίου παρέλαβα το σπουδαίο οδηγό 
επαγγελματικού προσανατολισμού «ΠΑΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ» για τον 
γιο μου που είναι μαθητής στην Γ΄ Λυκείου. Το βιβλίο το ζήτησα από 
τον πρόεδρό μου Γιώργο Αβραμίδη από πέρσι που τον είδα να το 
παραδίδει σε άλλους συναδέλφους που τα παιδιά τους τελείωναν το 
Λύκειο και ήταν για όλους ένας χρυσός και χρήσιμος οδηγός για τη 
συνέχεια τον σπουδών τους!  Σας ευχαριστώ.”

Η τοπική διοίκηση ΙΡΑ Σάμου ευχαριστεί την Τ.Δ. ΙΡΑ Θεσσαλονίκης και τον π. πρόεδρο κ. Βασιλάκη Ηλία για 
την αποστολή του βιβλίου επαγγελματικού προσανατολισμού «ΠΑΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ» 700 σελίδων για 
ακόμα μια χρονιά το οποίο προμηθεύονται τα μέλη μας για τα παιδιά τους. 
Ευχόμαστε σε όλα τα παιδιά ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ.  SERVO PER AMIKECO (Υπηρετώ δια της φιλίας)
Ο Πρόεδρος – ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Γεώργιος                        Ο Γεν. Γραμματέας – Σακερλής Γεώργιος

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΞΑΝΘΗΣ 
ΞΑΝΘΗ 09/01/2015     Αρ. Πρ. : 3/1/2015

Αγαπητέ Βασίλη.
Παραλαμβάνοντας σήμερα τον οδηγό σπουδών Πάμε Πανεπιστήμιο 2015 της I.P.A. Θεσσαλονίκης ο οποίος 
περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την σωστή ενημέρωση των μαθητών, σας συγχαίρουμε 
εσάς και όλο το διοικητικό συμβούλιο της Τ/Δ Θεσσαλονίκης, καθώς και τον πρωτεργάτη της ιδέας κ. Ηλία 
Βασιλάκη για την προσπάθεια που κάνετε με στόχο να βοηθήσετε τα παιδιά μας ώστε να έχουν τις καλύτερες 
δυνατές επιλογές. Τέτοιες ενέργειες αντικατοπτρίζουν την ιδέα που υπηρετούμε που δεν είναι άλλη από το 
Servo Per Amikeco. Ήδη το βιβλίο βρίσκεται στο Γενικό Λύκειο Αβδήρων.
Για το Δ/Σ     Ο Πρόεδρος - ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Κ. Χρήστος

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ  Τ.Δ. ΣΑΜΟΥ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
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The last word that will be heard in the land will be Greek.....
(HRISTODOULIS  HRISTOS – VICE PRESIDENT HELLENIC SECTION I.P.A.)

The Greek language is most per-
fect language. Often one finds 
that thought can be made with  
comfort and easy in the Greek 
language and is heavily in  
Latin, to French, to English, to  
Germany language.It is perfect 
language because expresses the 
thoughts perfect human beings.  

Professor opinion of the university of Oxford empha-
sising the view of l quote the amazing text of french  
literature Zan Rispen Zan (1849-1926 ).  “ They can not 
erase the Greece, the Greek offer on this planet”.
1)  Break down all the Greece in the depth 100 meters.
2)  Empty all our museum from around the world
3)  Demolished everything Greek worldwide......then 
erase the Greek language from everywhere.
 From your medical, your medication.  From 
your mathematics (Geometry, Algebra)  From 
your physical, chemistry  From your Astro-
nomic   From your policies   From your daily  
routine. 
Delete mathematics, delete every shape,make 
the triangle-octagon, the straight curve,delete  

geometry from your buildings, your streets, your 
toys, your cars, off the names of any disease and any 
medicine, delete the democracy and the polician, 
delete the gravity bring up the down, change your 
satellites to have square orbit, change all your books  
(because will be everywhere a Greek word at least)
Erase your daily routine each Greek word, change 
the gospels, change the name of chris , where and 
what comes from the Greek and means one who has 
anointing, change the shape of every church (no a 
Greek geometry).
Turn off Alexander the Great, turn off the mythical 
and historical heroes, change the culture, change 
the name of history, change the name in your 
universities, change the your graphies, delete.... 
delete.....delete....
You will tell “not done”
Correct, not done, because then you can’t to  
articulate nor a proposal!!!
You can not go off Greece , the Greek offer of on this 
planet.....
The challenge however valid:
“The last word that will be heard in the land will be 
Greek! 

“Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΛΕΞΗ ΠΟΥ ΘΑ ΑΚΟΥΣΤΕΙ ΣΤΗ ΓΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ”
(Του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗ Χριστόδουλου Γ΄ Αντιπροέδρου Εθνικού Τμήματος I.P.A. και Αντιπροέδρου 
Τ.Δ. IPA Θεσσαλονίκης)

Η Ελληνική γλώσσα είναι η τελειότερη γλώσσα. 
Συχνά διαπιστώνει κανείς ότι μια σκέψη μπορεί να 
διατυπωθεί με άνεση και χάρη στην ελληνική γλώσσα, 
ενώ γίνεται βαριά στην λατινική, αγγλική, γαλλική και 
γερμανική γλώσσα. Είναι η τελειότερη γλώσσα, επειδή 
εκφράζει τις σκέψεις τελειότερων ανθρώπων. Άποψη 
καθηγητή του πανεπιστήμιου της Οξφόρδης που 
δίνοντας έμφαση σε αυτήν σας παραθέτω εκπληκτικό 
κείμενο του Γάλλου λογοτέχνη Ζαν Ρισπέν Ζαν (1849-
1926): ”Δεν γίνεται να σβήσει η Ελλάδα, ο Έλληνας, η 
προσφορά του πάνω σε αυτόν τον πλανήτη.....”
1) Γκρεμίστε όλη την Ελλάδα σε βάθος 100 μέτρων
2) Αδειάστε όλα τα μουσεία σας, από όλο τον κόσμο. 
3) Γκρεμίστε κάθε τι ελληνικό από όλο τον πλανήτη......
έπειτα σβήστε την ελληνική γλώσσα από παντού.
  Από την Ιατρική σας, την Φαρμακευτική σας    Από 
την Μαθηματικά σας (γεωμετρία, άλγεβρα)      Από την 
Φυσική σας, Χημεία.   Από την Αστρονομική σας.   Από 
την πολιτική σας.    Από την καθημερινότητά σας. 
Διαγράψτε τα μαθηματικά, διαγράψτε κάθε σχήμα, 
κάντε το τρίγωνο -οκτάγωνο, την ευθεία καμπύλη, 
σβήστε την γεωμετρία από τα κτίρια σας, στους 
δρόμους σας, τα παιχνίδια σας, τα αμάξια σας, σβήστε 

την ονομασία κάθε ασθένειας και κάθε φαρμάκου, 
διαγράψτε την δημοκρατία και την πολιτική, διαγράψτε 
την βαρύτητα και φέρτε τα πάνω κάτω, αλλάξτε τους 
δορυφόρους σας να έχουν τετράγωνη τροχιά, αλλάξτε 
όλα τα βιβλία σας (γιατί υπάρχει παντού έστω και μια 
ελληνική λέξη) , σβήστε από την καθημερινότητά σας 
κάθε ελληνική λέξη, αλλάξτε Ευαγγέλια, αλλάξτε το 
όνομα Χριστού που και αυτό βγαίνει από τα ελληνικά 
και σημαίνει αυτός που έχει το χρίσμα, αλλάξτε και το 
σχήμα κάθε ναού (να μην έχει ελληνική γεωμετρία), 
σβήστε τον Μέγα Αλέξανδρο, σβήστε όλους τους 
μυθικούς και ιστορικούς ήρωες, αλλάξτε την παιδεία 
σας, αλλάξτε το όνομα της ιστορίας, αλλάξτε τα 
ονόματα στα πανεπιστήμια σας, αλλάξτε τον 
τρόπο γραφής σας, διαγράψτε την φιλοσοφία σας, 
διαγράψτε.....διαγράψτε...... διαγράψτε...
Θα πείτε “δεν γίνεται”
Σωστά, δεν γίνεται γιατί δεν μπορείτε να στεριώσετε 
ούτε μια πρόταση!!!!
Δεν γίνεται να σβήσει η ΕΛΛΑΔΑ, ο ΕΛΛΗΝΑΣ η 
προσφορά του πάνω σ’ αυτόν τον πλανήτη........
Η πρόκληση πάντως ισχύει: “Η τελευταία λέξη που θα 
ακουστεί στην γη θα είναι......ΕΛΛΗΝΙΚΗ.....”.
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΟ SOS ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ (I.P.A.) T.Δ. 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, από κοινού με την ΕΝΩΣΗ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Ε.Α. ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
και την συνδικαλιστική παράταξη «ΔΥΝΑΜΗ 
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ» ανταποκρινόμενοι όλοι, 
άμεσα στην έκκληση του Προέδρου των 
Παιδικών Χωριών SOS για βοήθεια σε τρόφιμα, 
στις 13 Νοεμβρίου 2014 επισκέφτηκαν το 
Παιδικό Χωριό SOS Πλαγιαρίου Θεσσαλονίκης 
και παρέδωσαν στους υπευθύνους του 
Παιδικού Χωριού, το περιεχόμενο ενός 
φορτηγού σε επώνυμα τρόφιμα αξίας αρκετών 

χιλιάδων ευρώ.
Χορηγοί της προσπάθειας αυτής ήταν η Διεθνής 
Ένωση Αστυνομικών (I.P.A.) Θεσσαλονίκης και 
η Ένωση Αποστράτων Αστυνομικών Νομού 
Θεσσαλονίκης.
Η συντονιστική επιτροπή της ΔΥΝΑΜΗ 
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ σε δήλωσή της, ανέφερε 
μεταξύ άλλων ότι ελπίζει η προσπάθειά αυτή, 
να μιμηθεί και από άλλους συλλόγους, φορείς 
και ιδιώτες. Τα ορφανά και κακοποιημένα 
παιδιά που φιλοξενούνται στα Παιδικά Χωριά 
SOS είναι και αυτά δικά μας παιδιά.

Αριστερά η Συντονιστική Επιτροπή της «ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ» και δεξιά όλοι μαζί στο γραφείο του 
Δ/ντή του Παιδικού Χωριού SOS. Στην κάτω φωτογραφία, μαζί με τους Υπευθύνους του χωριού SOS.
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Ευχές από την Τ.Δ ΙΡΑ ΣΑΜΟΥ δέχτηκε ο Σεβασμιότατος 
Μητροπολίτης Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών κ.κ. Ευσέβιος 

Ο πρόεδρος κ. Γεώργιος Αβραμίδης και ο γραμματέας 
κ. Γεώργιος Σακερλής της τοπικής διοίκησης ΙΡΑ Σάμου 
της Διεθνoύς Ένωσης Αστυνομικών επισκέφθηκαν τον 
Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών κ.κ 
Ευσέβιο, για να ευχηθούν στον Μητροπολίτη Καλές Γιορτές 
Καλά Χριστούγεννα και Χρόνια Πολλά επί τη ευκαιρία των 
Αγίων ημερών. 
Ακόμα ο πρόεδρος κ. Γεώργιος Αβραμίδης ενημέρωσε τον 
Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σάμου για την πορεία του 
προγράμματος για την προσυνεδριακή και Συνάντηση Φιλίας 
Τοπ. Διοικ. ΙΡΑ χώρας που ζήτησε η ΙPA ΣΑΜΟΥ να διεξαχθεί 
στην Σάμο  τον Νοέμβριο του 2015. 
Επίσης ο πρόεδρος της Τ.Δ ΙΡΑ ΣΑΜΟΥ κ.  Γεώργιος Αβραμίδης 
ζήτησε την καθοδήγηση του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη 
Σάμου για το φιλανθρωπικό τουρνουά ποδοσφαίρου ανάμεσα 

στην ΙΡΑ ΣΑΜΟΥ, 79 ΑΔΤΕ και ΛΗΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ που θα διοργανωθεί το τρίτο δεκαήμερο του 
Ιανουαρίου. Τέλος ο πρόεδρος κ.  Γεώργιος Αβραμίδης και ο γραμματέας κ. Γεώργιος Σακερλής της 
Τ.Δ ΙΡΑ ΣΑΜΟΥ έδωσαν το ένσημο για την ταυτότητα της ΙΡΑ στον Σεβασμιότατου Μητροπολίτη 
Σάμου κ.κ Ευσέβιο ο οποίος είναι από τα πρώτα μέλη της ΙΡΑ. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης πολλά 
παιδάκια και σύλλογοι ευχήθηκαν και έψαλλαν τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα στον Σεβασμιότατο 
Μητροπολίτη Σάμου κ.κ Ευσέβιο. Οἱ στιγμές κατά την συνάντηση ήταν ἐξαιρετικά συγκινητικές! 
O Σεβασμιότατος, μίλησε με πατρική ἀγάπη για τους υπηρετούντες στα σώματα ασφαλείας και την 
ΙΡΑ στέλνοντας της ευχές του για Καλά Χριστούγεννα, Καλές Γιορτές και τα Χρόνια Πολλά σε όλα τα 
μέλη της ΙΡΑ και τις οικογένειές τους.
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση, υποδεχτήκαμε 
σήμερα 02-09-2014 στα γραφεία μας, το Προεδρείο 
της I.P.A. Ξάνθης, οι οποίοι αντί επιστολών, 
τηλεφωνημάτων κ.λ.π. επέλεξαν (όπως εξ αρχής μας 
δήλωσαν) να έρθουν στην πόλη μας, προκειμένου να 
ενημερωθούν απευθείας από εμάς, για τις τελευταίες 
εξελίξεις στην Τοπική μας, κυρίως όσον αφορά την 
ανασυγκρότηση σε Σώμα και την εντολή από το Εθνικό 
Τμήμα να αλλάξει ο διαχειριστής του Ξενώνα.
Με τα αδέλφια μας από την Ξάνθη είχαμε μια 
πολύωρη συνάντηση και εκτενή συζήτηση επί όλων 
των θεμάτων.

Τους εκλεκτούς φίλους και αδελφούς, υποδέχτηκαν ο Πρόεδρος της Τοπικής μας κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
Βασίλειος, και το Μέλος της Τοπικής μας κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας.
Οι συνάδελφοι από την Τ.Δ. IPA Ξάνθης, απέδειξαν πόσο σπουδαίο μπορεί να γίνει το «υπηρετώ 
δια της φιλίας» και τους ευχαριστούμε θερμά.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΞΑΝΘΗΣ 
Ξάνθη 24-11-14

Την 24/11/14 ο πρόεδρος της Τ/Δ Ξάνθης κ. Ιωαννίδης 
Χρήστος επισκέφτηκε την Τ/Δ I.P.A. Δράμας όπου 
συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Σκάρλιο Μηνά και μέλη 
του Δ/Σ. Συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την ένωση 
μας καθώς και για τις επόμενες εκδηλώσεις που θα 
πραγματοποιήσει η Τ/Δ Δράμας. Η συνέχεια δόθηκε σε 
γνωστή ταβέρνα της Δράμας. Φίλε Μηνά συγχαρητήρια 
σε εσένα και τους συνεργάτες σου.

SERVO PER AMIKECO -         ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Κ. Χρήστος - Πρόεδρος Τ/Δ Ξάνθης

Νέος διαχειριστής του Ξενώνα (IPA HOUSE) της I.P.A. Θεσσαλονίκης
Μετά τις εργασίες του τελευταίου Πανελληνίου Συνεδρίου της I.P.A., το οποίο 
Συνέδριο ήταν και εκλογικό, εξελέγη στο Δ.Σ. του Εθνικού Τμήματος ως Γ΄ 
Αντιπρόεδρος ο ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Χριστόδουλος ο οποίος είναι και Αντιπρόεδρος 
στο Δ.Σ. της I.P.A. Θεσσαλονίκης. Σε συνεδρίασή του, το Δ.Σ. του Ελληνικού 
Εθνικού Τμήματος, αποφάσισε να διορίσει ως Υπεύθυνο διαχειριστή του 
ξενώνα Θεσσαλονίκης, τον ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗ Χριστόδουλο, στην θέση του επί 
πολλών ετών ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Βασιλείου, ο οποίος κατά ομολογία όλων 
των επισκεπτών του ξενώνα, δημιούργησε ένα κόσμημα και το έργο του νέου 
διαχειριστή θα είναι εξαιρετικά απαιτητικό, προκειμένου να ανταποκριθεί 

επάξια στο έργο του προηγούμενου διαχειριστή. Όποιος συνάδελφος επιθυμεί την χρήση του 
IPA HOUSE Θεσσαλονίκης να επικοινωνεί αποκλειστικά με τον κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗ Χριστόδουλο στο 
τηλ.6975909909.
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ (I.P.A.) Τ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Η Τοπική Διοίκηση I.P.A. Τρικάλων στις 17-12-2014 
επισκέφτηκε τον Δήμαρχο Τρικκαίων με τον οποίο 
είχε μια πολύ επικοδομητική συζήτηση. Ο κ. Δήμαρχος 
ένθερμος υποστηρικτής του εθελοντισμού δήλωσε 
συμπαραστάτης σε μελλοντικές δράσεις μας, τις οποίες 
ζήτησε να συνδιοργανώνονται από κοινού με τον Δήμο 
Τρικκαίων !!
SERVO PER AMIKECO      
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος – ΘΕΟΧΑΡΗΣ Κων/νος
Ο Γεν. Γραμματέας – ΜΠΕΓΑΣ Αχιλλέας

 Αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της Ι.Ρ.Α./ Τοπικής Διοίκησης Τρικάλων, υποδέχθηκε στις 31-8-
2014 τον Πρόεδρο της I.P.A. Groningen- Ολλανδίας κ. DICK ELBERS μετά της συζύγου του, οι οποίοι 
αφίχθησαν από Καρδίτσα, όπου διέμεναν σε ξενοδοχείο της περιοχής.
 Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε φιλικό και εγκάρδιο κλίμα. Κατά την διάρκεια της 
συνάντησης, συζητήθηκαν διάφορα θέματα και ανταλλάξαμε ιδέες για παραπέρα προώθηση του 
«SERVO PER AMIKECO». Κατόπιν ακολούθησε ξενάγηση στις Ιερές Μονές των Μετεώρων, από την 
αντιπροσωπεία της Τοπικής μας, που αποτελούνταν από τον Πρόεδρο κ. ΘΕΟΧΑΡΗ Κων/νο και το 
μέλος της Τοπικής μας- Αστυνομικό του Σταθμού Τουριστικής Αστυνομίας Καλαμπάκας κ. ΤΡΙΓΚΑ 
Ιωάννη.  
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ΙPA ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - IPA ΧΑΝΙΩΝ
Ένας σπουδαίος φιλικός αγώνας μπάσκετ, 
διεξήχθη στις 25-09-2014 και ώρα 19.30 
στο κλειστό γήπεδο ΙΩΝΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΤΩΝ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Η Τοπική Διοίκηση I.P.A. 
Θεσσαλονίκης, έτυχε της ιδιαίτερης χαράς 
να υποδεχτεί στην πόλη μας, την ομάδα 
μπάσκετ της I.P.A. Χανίων, την οποία συνόδευε 
ο Πρόεδρος της I.P.A. Χανίων κ. ΠΕΡΡΑΚΗΣ 
Ιωάννης και άλλα στελέχη του Δ.Σ. και της 
Ε.Ε. Την σπουδαία αυτή φιλική συνάντηση, 
τίμησαν με την παρουσία τους, ο Αντιδήμαρχος 
Δήμου Δέλτα κ. ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗΣ Δημήτριος και 
ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ Γεώργιος.   
Οι συνθέσεις των ομάδων:
Ι.P.A. Χανίων: ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ Νικόλαος 
(Αρχηγός και προπονητής) - ΚΛΩΝΙΖΑΚΗΣ 
Σπυρίδων - ΜΑΡΟΣ Γεώργιος - ΡΕΤΟΥΔΑΚΗΣ 
Ιωάννης - ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Αθανάσιος - ΧΑΤΖΗΣ 
Χρήστος.
I.P.A. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΚΟΥΡΟΥΤΖΙΔΗΣ Κώστας 
(Αρχηγός) - ΒΕΡΡΑΣ Στέφανος - ΚΟΥΡΕΛΛΑΣ 
Σάκης - ΤΣΙΑΤΣΟΣ Σωτήρης - ΤΣΙΤΣΙΝΑΚΗΣ 
Ιωάννης - ΤΟΥΡΟΥΤΟΥΤΟΥΔΗΣ Ιωάννης - 
ΧΥΤΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος - ΚΟΥΡΓΙΑΝΙΔΗΣ Κώστας 

- ΓΕΩΡΓΙΟΥ Σωτήρης - ΛΟΥΛΟΥΔΙΑΔΗΣ Ιωάννης - 
ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ Αλέξης. Προπονητής: ΚΑΝΕΛΛΗΣ 
Διαμαντής. Γενικός Αρχηγός: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ 
Χριστόδουλος. Γενικός Υπεύθυνος Ομάδας: 
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας
Διατητής: ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ Χρήστος.    
Γραμματεία: ΚΟΥΛΕΛΗ Δήμητρα. 
Για την ιστορία νικήτρια ομάδα ήταν της IPA 
Θεσσαλονίκης (αν και αυτό δεν έχει καμιά αξία, 
μπροστά στα ιδανικά της φιλίας), θα πρέπει 
να τονιστεί όμως ότι η IPA Χανίων, διαθέτει 
μια πολύ αξιόλογη ομάδα και αξίζουν θερμά 
συγχαρητήρια τόσο στον Πρόεδρο της IPA 
Χανίων κ. ΠΕΡΡΑΚΗ Ιωάννη, όσο και σε όλους 
τους συντελεστές της ομάδας.
Μετά το πέρας του φιλικού αγώνα, όλοι μαζί 
γευματίσαμε σε ταβέρνα της περιοχής.
Η Τοπική Διοίκηση IPA Θεσσαλονίκης, ευχαριστεί 
θερμά την Τοπική Διοίκηση IPA Χανίων για την 
αποδοχή της πρόσκλησης διεξαγωγής του 
φιλικού αγώνα μπάσκετ, αποδεικνύοντας ότι 
το SERVO PER AMIKECO δεν το εμποδίζουν οι 
αποστάσεις και τυχόν άλλες δυσχέρειες.

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα) 
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(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα) 
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ (I.P.A.) Τ.Δ. ΧΑΝΙΩΝ
 Χανιά 18-12-2014                                      ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα: «Διοργάνωση 2ου Παγκρήτιου τουρνουά ποδοσφαίρου για φιλανθρωπικούς σκοπούς, από 
την Τοπική Διοίκηση Χανίων της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών».
Ήταν ιδιαίτερη τιμή και χαρά για το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Διοίκησης Ι.Ρ.Α. Χανίων της 
Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών, η διοργάνωση και η πραγματοποίηση με απόλυτη επιτυχία του 
2ουΠαγκρήτιου Τουρνουά Ποδοσφαίρου 2014 «Αλληλεγγύη», την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου στο 
αθλητικό κέντρο   “FAIR PLAY” στον Βλητέ Σούδας Χανίων.
Από την τοπική μας Διοίκηση δόθηκε στο τουρνουά η επωνυμία «ΑΛΛΗΛΕΓΥΗ», καθότι είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένη με τον φιλανθρωπικό του χαρακτήρα, επισφραγίζοντας την επιγραμματική 
φράση της Ένωσής μας «Servo Per Amikeco”  που σημαίνει «υπηρετώ δια της φιλίας».
Η εν λόγω εκδήλωση εμπίπτει στις προσπάθειες που καταβάλλει η Διεθνή Ένωση Αστυνομικών, 
θέλοντας να περάσει το μήνυμα στους πολίτες ότι η Αστυνομία είναι συμπαραστάτης τους και 
πασχίζει για καλύτερη, δικαιότερη και ασφαλέστερη κοινωνία για όλους, και παράλληλα να 
εμπεδωθεί από όλους το νόημα του εθελοντισμού και του  «ευ αγωνίζεσθε».
Οι αγώνες ξεπέρασαν κάθε προσδοκία μας , η ατμόσφαιρα ήταν ενθουσιώδης και γιορτινή με αρκετά 
μεγάλη προσέλευση και το κλίμα εγκάρδιο όπως άλλωστε αρμόζει σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις ο 
σκοπός των οποίων είναι πραγματικά ιερός.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της διοργανώτριας Τοπικής Διοίκησης  Ι.Ρ.Α. Χανίων και ο υπογράφων  
προσωπικά, συγχαίρουν  και ευχαριστούν  από καρδιάς:

Στο τουρνουά συμμετείχαν 7 ομάδες και πραγματοποιήθηκαν συνολικά 8 αναμετρήσεις. 
Νικήτρια ομάδα του τουρνουά, που κατέκτησε την πρώτη θέση ήταν η ομάδα της Τοπικής Διοίκησης 
Ι.Ρ.Α. Χανίων . 
Σύμφωνα με τους παραπάνω τελεσθέντες αγώνες η τελική κατάταξη των τριών (3) πρώτων ομάδων 
στις οποίες απονεμήθηκαν μετάλλια και κύπελλα είναι: 
1. Ι.Ρ.Α. Χανίων  2. Πυροσβεστική  Υπηρεσία Χανίων   3. Ι.Ρ.Α. Ρεθύμνου
Στις υπόλοιπες ομάδες απονεμήθηκαν αναμνηστικές τιμητικές  πλακέτες  για την εξίσου σημαντική 
συμμετοχή τους, την ευγενή άμιλλα που επέδειξαν κατά την διάρκεια των αναμετρήσεων αλλά και 
την αγωνιστικότητά τους.

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα) 
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***Τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Κρήτης, Υποστράτηγο Μιχαήλ Καραμαλάκη, για την αμέριστη 
συμπαράσταση και ανταπόκρισή του στην πρόσκλησή μας, την παρουσία του στο τουρνουά και την 
απονομή του επάθλου στην νικήτρια ομάδα.
***Τους αθλητές  και τους εκπροσώπους των  ομάδων  που συμμετείχαν στο Τουρνουά  και ιδιαίτερα 
των Ι.Ρ.Α. Ρεθύμνου και Ι.Ρ.Α. Ηρακλείου, που αψήφησαν χιλιόμετρα και δαπάνες μετακίνησης 
προκειμένου να στηρίξουν την προσπάθειά αυτή.
***Τους φίλους πολίτες αλλά και όλους εκείνους τους συναδέλφους που ανταποκρίθηκαν άμεσα 
με τη συμβολική κίνηση της αγοράς λαχνών, με αποτέλεσμα να συγκεντρωθεί ένα αξιοπρεπές 
χρηματικό ποσό με το οποίο, θα αγορασθούν τρόφιμα και  είδη πρώτης ανάγκης που θα δοθούν 
στο Κοινωνικό Παντοπωλείο της Ιεράς Μητρόπολης Χανίων.
***Όλους τους χορηγούς μας(Ζαχαροπλαστείο «Μοντέρνο», Κύπελλα «ΝΙΚΗ ΑΒΕΕ», & Ε.Π.Σ.ΧΑΝΙΩΝ) 
και ιδιαίτερα την ιατρική ομάδα του Ερυθρού Σταυρού Χανίων ,αφενός για την ιατρική κάλυψη 
του τουρνουά και αφετέρου για την απαράμιλλη συμμετοχή σε έμψυχο δυναμικό που αποτέλεσε, 
παράδειγμα εθελοντισμού και  φίλαθλης συμπεριφοράς σε όλους τους παρευρισκόμενους. 
Τέλος σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο της Ι.Ρ.Α. Χανίων  εκφράζει τα Θερμά συγχαρητήρια σε 
όλους τους συναδέλφους αθλητές της ποδοσφαιρικής ομάδας της Τοπικής μας Διοίκησης που 
δούλεψαν  για την υλοποίηση της πιο σημαντικής μέχρι στιγμής κατάκτησης τροπαίου στην ιστορία 
της ομάδας.  SERVO PER AMIKECO  «Υπηρετώ δια της φιλίας»
Ο   Πρόεδρος Ιωάννης Περράκης             H  Γενική Γραμματέας - Αικατερίνη  Σχοινοπλοκάκη

(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα) 
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ I.P.A. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ο Πρόεδρος της I.P.A. Καβάλας και εξαιρετικός φίλος της I.P.A. Θεσσαλονίκης κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 

Θεμιστοκλής, προκειμένου να ενημερωθεί δια ζώσης, 
για τις τελευταίες εξελίξεις στην Τοπική μας Διοίκηση, 
στις 5-9-2014 μας επισκέφτηκε στα γραφεία μας 
συνοδευόμενος από την σύζυγό του. Τον φίλο Πρόεδρο 
της IPA Καβάλας, υποδέχτηκαν ο Αντιπρόεδρος κ. 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Χριστόδουλος και το Μέλος της Τοπικής 
κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας.
Στην πολύωρη συζήτηση είχαμε την ευκαιρία να 
ανταλλάξουμε απόψεις και ο Πρόεδρος της Τοπικής 
Διοίκησης Καβάλας, συνεχάρη την Τοπική μας για την
αδιάρρηκτη ενότητα που διαθέτει και είναι βέβαιος 
ότι η Θεσσαλονίκη, θα είναι πάντα πρωτοπόρος στα 

δρώμενα της I.P.A. Ευχαριστούμε, ιδιαίτερα τον καλό φίλο ΙΩΑΝΝΙΔΗ Θεμιστοκλή που με την 
επίσκεψη αυτή απέδειξε για άλλη μια φορά τι σημαίνει servo per amikeco.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ (I.P.A.) Τ.Δ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:27  Ορεστιάδα 13 Μαΐου 2014                                                
Θ Ε Μ Α: « Συναντήσεις »
Σας γνωρίζουμε ότι: Την 12-6-2014, τα μέλη του 
Δ.Σ. της Τ.Δ. Ορεστιάδας, Πρόεδρος ΛΥΤΡΑΣ, Α΄ 
Αντ/δρος ΠΑΠΟΥΤΣΟΥΔΗΣ, Γ.Γ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ, 
Υπεύθυνος Δ.Σ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ, συναντήθηκαν, στο 
Διδυμότειχο, με τον Γ.Γ. της Τ.Δ. Ημαθίας Π Ι Π Ι Λ 
Α Θωμά, συζήτησαν θέματα της I.P.A. και 
αντήλλαξαν δώρα και αναμνηστικά. Με 

συναδελφικούς χαιρετισμούς. SERVO PER AMIKECO  
Ο  Πρόεδρος – Κων/νος ΛΥΤΡΑΣ             Ο Γενικός Γραμματέας – Απόστολος ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Την 19-12-2014 στον παιδότοπο AIR PLAY, πραγματοποιήθηκε η ετήσια Χριστουγεννιάτικη γιορτή 
για τα παιδιά του Αστυνομικού Προσωπικού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ζακύνθου.

Η γιορτή συνδιοργανώθηκε από την Διεύθυνση Αστυνομίας 
Ζακύνθου, την Ένωση Αστυνομικών Ζακύνθου και την Τοπική 
Διοίκηση Ζακύνθου της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών 
(I.P.A).
Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης τα παιδιά έπαιξαν, 
χόρεψαν και παρέλαβαν τα δώρα τους από τον Άγιο Βασίλη 
μέσα σε ένα γιορτινό 
περιβάλλον, ενώ οι γονείς τους ξέφυγαν από την 
καθημερινότητα και απόλαυσαν μαζί τους ένα πλούσιο 
δείπνο. Εκτός από τα δώρα που δόθηκαν στα μικρά παιδιά, 

δόθηκαν και χρηματικά βραβεία στα παιδιά των συναδέλφων που κατά την προηγούμενη χρονιά 
πέρασαν στα ΑΕΙ ή ΤΕΙ της Χώρας, προσφορά της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ζακύνθου και 
της Τοπικής Διοίκησης Ζακύνθου της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών (I.P.A.).
Σας ευχόμαστε Χρόνια Πολλά και ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2015.
Ο Πρόεδρος – ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Χαράλαμπος      Η Γ. Γραμματέας – ΛΙΑΛΙΑ Γεωργία
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Κυκλοφόρησε το βιβλίο του Ηλία Κ. Μάρκου  
Με την αυγή του χρόνου οι εκδόσεις “ΠΑΝΕΚΤΥΠΟΝ” κυκλοφόρησαν το 
βιβλίο του Ηλία Κ. Μάρκου με τίτλο “ΙΧΝΗΛΑΤΩΝΤΑΣ ΤΑ ΣΗΜΑΔΙΑ ΤΟΥ 
ΘΕΟΥ”.

Ο συγγραφέας του βιβλίου είναι Υποστράτηγος ε.α. της Ελληνικής Αστυνομίας. 
Η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών (I.P.A.) Θεσσαλονίκης και εγώ προσωπικά, 
ευχαριστούμε θερμά τον συγγραφέα, φίλο της Ένωσής μας, τακτικό 
αρθρογράφο του περιοδικού μας “ΔΥΝΑΜΗ” και της ιστοσελίδας μας  
www.ipathessaloniki.gr για το αντίτυπο του βιβλίου που μας χάρισε.
Ο Υπεύθυνος Έκδοσης / Διευθυντής: ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας

Το Προεδρείο του Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α.Π.Λ. στην Θεσσαλονίκη 

Στην Θεσσαλονίκη, ήρθε το διήμερο 22 και 23 
Οκτωβρίου 2014 ο Πρόεδρος του ΤΕΑΕΤΔΕΑΠΛ 
κ. ΜΑΡΟΥΝΤΑΣ Νικόλαος ο οποίος συνοδευόταν 
και από την Αντιπρόεδρο του ταμείου κ. 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Κων/νιά.
Οι εκλεκτοί συνάδελφοι, ήρθαν για να ρυθμίσουν 
τις τελευταίες λεπτομέρειες εν όψει της ημερίδας 
που θα διεξαχθεί στις 3-11-2014 και ώρα 11.00 
στο Αμφιθέατρο του Αστυνομικού Μεγάρου 
Θεσσαλονίκης, καθώς και της ετήσιας τακτικής 
Γενικής Συνέλευσης η οποία θα διεξαχθεί στις 
4-11-2014 στο ξενοδοχείο PORTO PALACE.
Το προεδρείο του ΤΕΑΕΤΔΕΑΠΛ, συνοδευόμενο 
και από τον Πρόεδρο της Τ.Δ. IPA Θεσσαλονίκης 
κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ Βασίλειο, αλλά και τον 
Αντιπρόεδρο της Τ.Δ. IPA Θεσσαλονίκης κ. 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗ Χριστόδουλο ο οποίος είναι και 
Μέλος του Δ.Σ. του ταμείου, επισκέφτηκαν την 

Αστυνομική ηγεσία του Νομού Θεσσαλονίκης. 
Στην συνέχεια επισκέφτηκαν τα γραφεία μας 
στην οδό Προμηθέως 1, όπου τους υποδέχτηκε 
ο π. Πρόεδρος και νυν Μέλος του Δ.Σ. της Τ.Δ. 
IPA Θεσσαλονίκης κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας, μαζί με 
τον Πρόεδρο της Ελεγκτικής Επιτροπής της T.Δ. 
IPA Θεσσαλονίκης κ. ΛΑΜΠΑΔΑ Γεώργιο. Στα 
γραφεία της Τοπικής με έναν καφέ δόθηκε η 
δυνατότητα μιας ευχάριστης συζήτησης επί όλων 
των θεμάτων.
Η Τοπική Διοίκηση IPA Θεσσαλονίκης, 
προσκάλεσε το προεδρείο του Ταμείου, αλλά 
και όλους τους ευρισκόμενους στις 4-11-2014 
από το Εθνικό Τμήμα IPA στην Θεσσαλονίκη, 
να παρακολουθήσουν τον σπουδαίο φιλικό 
αγώνα μπάσκετ που θα δώσει η ομάδα της IPA 
Θεσσαλονίκης, στις 4-11-2014 το απόγευμα με 
αντίπαλο την ομάδα του ΗΡΑΚΛΗ Θεσσαλονίκης.

Από αριστερά: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Χριστόδουλος – ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος – ΜΑΡΟΥΝΤΑΣ Νικόλαος – 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Κων/νιά – ΛΑΜΠΑΔΑΣ Γεώργιος – ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ (Ι.P.A.) Τ.Δ. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΒΟΛΟΣ, 16-12-2014                                        ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το φιλανθρωπικό τουρνουά καλαθοσφαίρισης, που διοργάνωσε η Τοπική Διοίκηση Μαγνησίας της 
Διεθνής Ένωσης Αστυνομικών σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου, το Κεντρικό 
Λιμεναρχείο Βόλου/ Λιμενικό Σώμα και την 32 ΤΑΞ. ΠΖΝ που διεξήχθη στο Κλειστό Γυμναστήριο Νέας 
Ιωνίας Μαγνησίας, στις 13 και 14 Δεκεμβρίου 2014, στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. 
 Ο σκοπός του τουρνουά καλαθοσφαίρισης ήταν να συγκεντρωθούν τρόφιμα και είδη καθαριότητας 
τα οποία διανεμήθηκαν στα ιδρύματα της περιοχής μας, στο Ορφανοτροφείο Βόλου, στο Γηροκομείο 
Βόλου και στις Άσπρες Πεταλούδες.  
 Ευχαριστούμε θερμά όλες τις συμμετέχοντες Υπηρεσίες, τους αθλητές των ομάδων και τους 
ανθρώπους που ήρθαν και  παρακολούθησαν τους αγώνες και στήριξαν την από κοινού προσπάθεια 
μας.
Στο ημίχρονο του μεγάλου τελικού, απονεμήθηκαν αναμνηστικές πλακέτες εις μνήμη του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 
Αθανασίου της Δ.Α. Μαγνησίας, του ΣΤΑΜΟΥΛΗ Λάμπρου της Π.Υ. Βόλου, διαβάστηκε διάγγελμα εις 
μνήμη των τριών πρόσφατα πεσόντων πεζοναυτών σε άσκηση στις Γλαφυρές και κρατήθηκε ενός 
λεπτού σιγή στη μνήμη τους.
Στο αθλητικό κομμάτι,  νικήτρια ομάδα ανακηρύχτηκε η 32 ΤΑΞ ΠΖΝ  και με το πέρας του μεγάλου 
τελικού της απονεμήθηκε, από τον ταξίαρχο της 32 ΤΑΞ. ΠΖΝ κ. ΚΑΡΛΕ Πέτρο, το έπαθλο της νικήτριας 
ομάδας και από τον πρόεδρο του Εθνικού Τμήματος κ. ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗ Ιωάννη αναμνηστικό ενθύμιο. 
Ακολούθως απονεμήθηκαν σε όλες τις ομάδες αναμνηστικά διπλώματα ως ενθύμιο για τη συμμετοχή 
τους.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα στον Α Ημιτελικό (Λ.Σ. Βόλου-Δ.Ε.Α. /Τ.Δ. Μαγνησίας  61-40),στον Β’ 
Ημιτελικό (32 ΤΑΞ ΠΖΝ – Π.Υ. Βόλου 77-50, ο Μικρός Τελικός (Δ.Ε.Α. /Τ.Δ. Μαγνησίας - Π.Υ. Βόλου    
52-49) και  Μεγάλος Τελικός(32 ΤΑΞ ΠΖΝ – Λ.Σ. Βόλου 72-44).
Επιπρόσθετα  τιμήθηκαν τα ιδρύματα τόσο από τον πρόεδρο του Εθνικού Τμήματος κ. ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗ 
Ιωάννη, όσο και από εκπροσώπους των Υπηρεσιών.  
Με την παρουσία τους μας τίμησαν οι βουλευτής κα ΜΑΚΡΗ Ζέττα και κα ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ Μαρίνα, 
η Αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας κα ΚΟΛΥΝΔΡΙΝΗ Δωροθέα, ο Αντιπεριφερειάρχης κ. ΚΟΠΑΝΑΣ 
Αργύριος, ο περιφερειακός σύμβουλος κ. ΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Γεώργιος, ο πρόεδρος του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.- 
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βόλου κ. ΚΑΠΟΥΡΑΝΗΣ Μιχάλης, ο ταξίαρχος της 32 ΤΑΞ. ΠΖΝ κ. ΚΑΡΛΕΣ Πέτρος, ο 
Αστυνομικός Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μαγνησίας κ. ΤΟΛΙΑΣ Ιωάννης, ο  περιφερειάρχης  
Θεσσαλίας της Π.Υ κ. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ  Νικόλαος, ο διοικητής της Π.Υ. Βόλου κ. ΠΟΖΟΓΛΟΥ Χαράλαμπος 
και ο διοικητής του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου/ Λιμενικό Σώμα κ. ΚΑΝΑΛΗΣ Μανώλης.
Ευχαριστούμε θερμά όλους και πάλι, σας ευχόμαστε Καλές γιορτές γεμάτες υγεία και αγάπη.
SERVO PER AMIKECO   (Υπηρετώ διά της Φιλίας)
Ο   Πρόεδρος                                            Ο Γραμματέας
ΚΑΡΚΑΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ                            ΠΑΓΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ (I.P.A.) Τ.Δ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Καρδίτσα 14-11-2014                                   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ:  « Γνωρίζω τον τόπο μου!» 

Την Κυριακή 9 Νοεμβρίου, η τοπική  διοίκηση Καρδίτσας πραγματοποίησε τη δεύτερη επίσκεψη 
της στα πλαίσια της δράσης «Γνωρίζω τον τόπο μου». Αυτή τη φορά προορισμός των μελών και 
φίλων μας ήταν το εξαιρετικό Αγροτικό Λαογραφικό Μουσείο Ιτέας. Μικροί και μεγάλοι είχαν 
την ευκαιρία, εκμεταλλευόμενοι και τον ανέλπιστα καλό καιρό, να ξεναγηθούν σε ένα σημαντικό 
χώρο πολιτισμού, όπου αποτυπώνεται γλαφυρά η Λαογραφία του τόπου μας. Τα εκθέματα είναι 
μοναδικά και πάρα πολλά σε αριθμό και σίγουρα όλοι είχαν την ευκαιρία να μάθουν πολλά πράγματα 
για τη ζωή των προγόνων μας. Στο τέλος της ξενάγησης υπήρξε και προβολή βίντεο  που κράτησε 
αμείωτο το ενδιαφέρον. Έπειτα, όπως συνηθίζει η ΙΡΑ, στον εξωτερικό χώρο του Μουσείου υπήρχε 
κέρασμα για όλους. Η εκδήλωση τελείωσε περίπου στις 4:00’ το απόγευμα και όλοι αποχώρησαν 
ευχαριστημένοι. Προτείνουμε ανεπιφύλακτα μια επίσκεψη σ’ αυτό το θαυμάσιο χώρο σε όλους.

Είναι για μας σημαντικό να ευχαριστήσουμε για τη βοήθεια τους στην οργάνωση αυτής της 
εκδήλωσης το Δήμο Παλαμά, ο οποίος με τη φυσική παρουσία των Αντιδημάρχων κ.κ. Τσιρώνη 
Ιάσωνα και Λωρίδα Αντώνη αγκάλιασαν από την πρώτη στιγμή την προσπάθεια μας. Ακόμη κοντά 
μας βρέθηκαν ο κ. Δημήτρης ΤΑΣΙΟΥΛΗΣ, Αντιπρόεδρος του ΔΟΠΑΠΑΠ, ο κ. Θωμάς Κοντοβάιος, 
Δημοτικός Σύμβουλος Παλαμά, ο πρώην Δήμαρχος κ. Αντώνης Αναστασόπουλος και τα μέλη της 
τοπικής κοινότητας Ιτέας.

Ευχαριστούμε θερμά για την υποστήριξη τους το κρεοπωλείο “Παπαδόπουλος” στο Φύλλο, το 
αρτοποιείο “Κουτρούλης” και την εταιρεία ΑΗΒ ΓΚΡΟΥΠ για την προσφορά του θαυμάσιου νερού 
«ΘΕΟΝΗ».

Λίγα λόγια για το Αγροτικό Λαογραφικό Μουσείο Ιτέας Καρδίτσας 

Η Ιτέα είναι τοπική κοινότητα του Δήμου Παλαμά και έδρα του πρώην Δήμου Φύλλου. Βρίσκεται πάνω στον 
οδικό άξονα Καρδίτσας – Λάρισας και αποτελεί σημαντικό κέντρο αγροτικής παραγωγής του θεσσαλικού κάμπου.  

Το κτίριο του Αγροτικού Μουσείου είναι 560 μ2 και περιβάλλεται από έκταση 8,5 στρεμμάτων, κατάλληλα 
διαμορφωμένη και διάσπαρτη με παλιά αγροτικά μηχανήματα και εργαλεία. Τα περισσότερα από 4.000 εκθέματα 
του Μουσείου συνδέονται άρρηκτα με την αγροτική-πολιτιστική-ιστορική κληρονομιά του θεσσαλικού κάμπου και 
προσφέρθηκαν από τους κατοίκους της περιοχής. Η προσπάθεια συλλογής τους ξεκίνησε το 2005 και τα επίσημα 

εγκαίνια του χώρου έγιναν στις 26 Δεκεμβρίου 2006.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΖΑΡΧΑΝΗΣ Γεώργιος                                                      ΓΟΥΣΙΑΣ Νικόλαος     
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ (I.P.A.) Τ.Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                         
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία η 1η Συνδιάσκεψη Γυναικών Αστυνομικών του Κόσμου, στη 
Χερσόνησο Ηρακλείου Κρήτης από 01 έως 05 Οκτωβρίου 2014. 
Στις εργασίες της Συνδιάσκεψης συμμετείχαν  218  Αστυνομικοί από όλον τον κόσμο και στις συνεδρίες 
αναλύθηκαν με 13 επιστημονικές εισηγήσεις, από επιστήμονες καθηγητές πανεπιστημίου  και επιστήμονες 
Αστυνομικούς, τα θέματα της Συνδιάσκεψης και έγινε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την πρόληψη και 
την καταστολή του εγκλήματος και τη διερεύνηση ζητημάτων που επηρεάζουν τις εργασιακές μας σχέσεις. 
Κατατέθηκαν επίσης επιστημονικές  παρεμβάσεις από την αντιπροσωπεία της Ρωσίας της Πολωνίας της 
Κύπρου και της Βραζιλίας σχετικά με θέματα της Αστυνομίας της Χώρας τους. Όλοι οι σύνεδροι κατέληξαν 
στην παραδοχή ότι σε μια σύγχρονη Αστυνομία η βία είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας.
Κατά τη διάρκεια της Συνδιάσκεψης υποβλήθηκαν δύο προτάσεις για την ανάληψη της 2ης Παγκόσμιας 
Συνδιάσκεψης Γυναικών Αστυνομικών του Κόσμου. Οι προτάσεις υποβλήθηκαν από το Εθνικό Τμήμα της 
Ρωσίας και το Εθνικό Τμήμα της Πολωνίας.

Παράλληλα με τις επιστημονικές συζητήσεις  με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν και οι εκδηλώσεις  
που ανάδυαν το άρωμα, την κουλτούρα της Κρήτης και πρόβαλαν  εξαιρετικές  πτυχές του πολιτισμού 
της, στη  γαστρονομία και τον τουρισμό με απώτερο σκοπό την ανάδειξη της Κρήτης την ανάδειξη της 
Ελλάδας.  
Η Εκπρόσωπος του Ρ.Ε.Β. κ. GAL Sharon, o Πρόεδρος του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος κ. Ιωάννης 
Καραπατάκης,  οι Πρόεδροι ή εκπρόσωποι των Τ.Δ. Διοικήσεων της Χώρας και οι εκπρόσωποι  Αστυνομικοί 
των Χωρών που συμμετείχαν, απέτισαν φόρο τιμής, καταθέτοντας δάφνινο στεφάνι μαζί με τριαντάφυλλο, 
στο μνημείο του πεσόντα Αστυνομικού στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου. 
Στα πλαίσια της Συνδιάσκεψης τιμήθηκε η Ταξίαρχος ε.α. κ. Κωνσταντίνα ΜΠΑΣΟΥΚΟΥ, η οποία ήταν 
από τις πρώτες γυναίκες στην Ελληνική Χωροφυλακή με πρώτη τοποθέτηση της πριν από 43 χρόνια στο 
Τμήμα Ασφαλείας Ηρακλείου Κρήτης.
Στη τελετή λήξης και κατά την καθιερωμένη ανταλλαγή δώρων ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ελληνικού Εθνικού 
Τμήματος και ο Πρόεδρος της Τ.Δ. Ηρακλείου έτυχαν τη μέγιστη τιμή από τις συμμετέχουσες χώρες. 
Επίσης για πρώτη φορά στην ιστορία της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος συνεδρίασε την 
02/10/2014 στο Ηράκλειο το Δ.Σ. του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος. 
Ευχαριστούμε 
Τον Υπουργό Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Βασίλειο Κικίλια. 
Τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγο κ. Δημήτριο Τσακνάκη 
Το Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης κ. Σταύρο Αρναουτάκη 
Το Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Περ. Κρήτης κ. Γρηγόρη Ροκαδάκη.  
Την εκπρόσωπο του Παγκοσμίου Δ.Σ. Ι.Ρ.Α. Α΄ Αντιπρόεδρο  κ. Gal Sharon 
Τον Πρόεδρο κ. Ιωάννη Καραπατάκη  και το Δ.Σ. του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος.  
Το μέλος του Δ.Σ. τους Ελληνικού Εθνικού Τμήματος και Παγκόσμιο Γενικό Γραμματέα κ. Γεώργιο  
Κατσαρόπουλο.

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα) 
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Τους Προέδρους και εκπροσώπους Τ.Δ. Χώρας 
Τον Πρόεδρο κ. Γεώργιο Πρινιωτάκη και την Τ.Δ. Λασιθίου για την υποδοχή – ξενάγηση των 
συμμετεχόντων στην  περιοχή τους. 
Τους Προέδρους και εκπροσώπους Ε.Τ. Ι.Ρ.Α. Κόσμου 
Τον Πρόεδρο της ΠΟΑΣΥ κ. Χρήστο Φωτόπουλο 
Την Γραμματέα της Γραμματείας Γυναικών ΠΟΑΣΥ κ. Μαίρη Γιαννακοπούλου και τα μέλη αυτής.
Τον Δήμαρχο Χερσονήσου κ. Ιωάννη Μαστοράκη 
Τον Δήμαρχο Οροπεδίου Λασιθίου κ.  Ιωάννη Στεφανάκη 
Τον εκπρόσωπο του Δημάρχου Ηρακλείου κ. Ιωάννη Πατακό 
Τον Γενικό Περ. Αστυνομικό Δ/ντή Κρήτης Υποστράτηγο κ. Μιχάλη Καραμαλάκη 
Τον Αστυνομικό Δ/ντή της Δ/νσης Αστυνομίας Ηρακλείου Ταξίαρχο κ. Νικόλαο Χριστοφάκη. 
Τους εκπροσώπους των Στρατιωτικών- Λιμενικών Αρχών και Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.  
Την Ταξίαρχο (ε.α.) κ. Κωνσταντίνα Μπασούκου
Την επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου κ. Γεώργιο Παπακωνσταντή, κ. Μαρία Ντανιέλα 
Μαρούδα κ. Μάνο Σαββάκη.
Τους ομιλητές κ. Στέλλα Φτυλάκη,  Αργυρούλα Καλαιτζάκη, Ελένη Παπαθανασίου, Βικτώρια 
Σταμουλή, Όλγα Θέμελη, Φωτεινή Ρώμα, Μαρία Γιαννακοπούλου, Μαρίνα Κοσκερίδου, Σπυριδούλα 
Κομπογιάννη, Γεώργιο Κατσαρόπουλο.  
Την Πρόεδρο μελών γυναικείων σωματείων Ηρακλείου κ. Μαίρη Παχιαδάκη. 
Τη συντονιστή του Γυναικείου Αθλητικού Σωματείου/Παράρτημα Ηρακλείου «Καλλιπάτειρα» κ. 
Μαρία Αντωνακάκη. 
Τους συναδέλφους ανεξαρτήτου βαθμού 
Τις φίλες και φίλου μας 
Τους χορηγούς μας όπως αυτοί αναγράφονται στο πρόγραμμα και στο περιοδικό μας. 
 
Το Ψήφισμα του Συνεδρίου 
Στο Ηράκλειο Κρήτης σήμερα 3/10/14 διεξήχθη η 1η Συνδιάσκεψη Γυναικών Αστυνομικών του 
Κόσμου που διοργανώθηκε με  πρωτοβουλία της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών/Ελληνικό Εθνικό 
Τμήμα/Τοπική Διοίκηση Ηρακλείου με συμμετοχή αντιπροσωπειών γυναικών αστυνομικών από 14 
χώρες του κόσμου. 
Οι αντιπροσωπείες γυναικών αστυνομικών κατέληξαν ομόφωνα στο παρακάτω ψήφισμα : 
Εμείς οι γυναίκες αστυνομικοί εργαζόμενες σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό οργανισμό επιθυμούμε να 
συμβάλουμε όσο μπορούμε στην ειρήνη, την ηρεμία και την καλύτερη συμβίωση των ανθρώπων 
σε όλη τη γη και είμαστε ικανές γι’ αυτό. Μπορούμε και θέλουμε να συμβάλλουμε στην εξάλειψη 
της βίας. 
Η συμμετοχή μας στην Αστυνομία βοηθά στην βελτίωση της σε όλα τα επίπεδα και είναι προφανές 
ότι η διεκδίκηση της αύξησης της συμμετοχής μας στα αστυνομικά σώματα αποτελεί μία σημαντική 
συμβολή στην κοινωνία. Η συμβολή αυτή πρέπει να γίνετε με τρόπο που αξιοποιεί πλήρως την 
γυναικεία ισότητα και διαφορετικότητα σε αρμονική ισορροπία. 
Καλούμε όλα τα μέλη της κοινωνίας να εργαστούν προς αυτή την κατεύθυνση.
Η Διεθνής ένωση Αστυνομικών  θα συνεχίσει σε διετή βάση τη διοργάνωση παρόμοιων συνεδρίων 
με την ελπίδα να έρθει η εποχή που οι συναντήσεις αυτές θα γίνονται μόνο για επετειακό λόγο. 
Τέλος ως γυναίκες αστυνομικοί του Κόσμου καλούμε τη διεθνή κοινότητα να ενσκήψει σε όλα 
τα μέρη της γης, που παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, σύμφωνα με την διακήρυξη του 
Ο.Η.Ε. περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να εξαλείψει τις πολεμικές συγκρούσεις, τις φυλετικές 
και θρησκευτικές διακρίσεις, την υψηλή εγκληματικότητα και γενικά συνθήκες που προκαλούν 
ανασφάλεια και ανισότητα.   SERVO PER  AMICETO  
Για την Ι.Ρ.Α. Ν. Ηρακλείου
O Πρόεδρος – Μανόλης Ζαχαριουδάκης     Ο Γ. Γραμματέας – Κων/νος Μπαρκάτσας

(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα) 
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ENΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Ε.Α. ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη στις 13-01-2015 η Γενική Συνέλευση των μελών της Τοπικής Διοίκησης 
IPA Θεσσαλονίκης και των μελών της Ένωσης Αστυνομικών ε.α. Νομού Θεσσαλονίκης.
Σε μία μεγάλη αίθουσα του ξενοδοχείου PORTO PALACE περισσότεροι από 500 συνάδελφοι έδωσαν 
ένα βροντερό παρόν, αποδεικνύοντας ότι τα μέλη των ανωτέρω Διοικητικών Συμβουλίων των δύο 
Ενώσεων, είναι κοντά στους συναδέλφους του νομού Θεσσαλονίκης, με κάθε τρόπο και οι συνάδελφοι 
αναγνωρίζουν αυτή την προσφορά.

Το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης συγκροτήθηκε με ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση από τους Πρόεδρο 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ Γεώργιο, Αντιπρόεδρο ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ Βασίλειο και Γραμματέα ΠΑΣΧΑΛΙΑ Ιωάννη.

Μετά από τον χαιρετισμό και μία σύντομη 
τοποθέτηση του Προέδρου της Ένωσης 
Αστυνομικών ε.α. Νομού Θεσσαλονίκης κ. 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ Γεωργίου και του Προέδρου 
της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών Τ.Δ. 
Θεσσαλονίκης, ο λόγος δόθηκε στον 
Αντιπρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών 
ε.α. Θεσσαλονίκης και Μέλος του Δ.Σ. της 
Τ.Δ. IPA Θεσσαλονίκης κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ Ηλία, 

ο οποίος αρχικά ενημέρωσε τους συναδέλφους για όλες τις δράσεις της IPA Θεσσαλονίκης και 
ακολούθως για τα θέματα που αφορούν την Ένωση Αστυνομικών ε.α. Νομού Θεσσαλονίκης. Στην 
συνέχεια έλαβε τον λόγο ο Αντιπρόεδρος της IPA Θεσσαλονίκης και Αντιπρόεδρος του Ελληνικού 
Εθνικού Τμήματος IPA κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Χριστόδουλος, ο οποίος, συμπληρωματικά, αναφέρθηκε 
στις δράσεις της IPA. 
Στην Γενική Συνέλευση προσκλήθηκε και παρέστη ο νομικός σύμβουλος των δύο Ενώσεων 
Δικηγόρος Θεσσαλονίκης κ. ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ Ιωάννης, ο οποίος ενημέρωσε τους συναδέλφους για

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα) 



- 21 -

διάφορα ζητήματα και κυρίως για την διεκδίκηση των μη νόμιμα 
κρατηθέντων με τον Ν. 4093/2012 σύμφωνα με απόφαση του 
Συμβουλίου της Επικράτειας. Πολλοί συνάδελφοι υπέβαλαν 
ερωτήσεις τόσο για το θέμα αυτό όσο και για άλλες δικαστικές 
διεκδικήσεις όπως π.χ. εφάπαξ των προερχομένων από την π. 
Αστυνομία Πόλεων κλπ. Ο νομικός σύμβουλος των δύο Ενώσεων 
απάντησε σε όλα τα ερωτήματα των συναδέλφων.
Όλα τα θέματα εγκρίθηκαν ΟΜΟΦΩΝΑ από την Γενική Συνέλευση, 
η οποία άρχισε στις 18.00 ώρα και περαιώθηκε στις 21.00 ώρα της 
13-01-2015 σε άριστο συναδελφικό και φιλικό κλίμα.

Από σήμερα 14-01-2015, όλα τα μέλη της Ένωσης Αστυνομικών ε.α. Θεσσαλονίκης, προσέρχονται 
στα γραφεία του Σωματείου στην οδό Προμηθέως 1, ενημερώνονται για την Δικαστική διεκδίκηση 
των αναδρομικών σχετικά με τον Ν. 4093/2012, παραλαμβάνουν τα σχετικά έντυπα και αφού 
συγκεντρώσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά από την Δευτέρα 19-01-2015 θα μεταβαίνουν 
στο Δικηγορικό γραφείο του ΜΙΣΑΗΛΙΔΗ Ιωάννη στην οδό Δωδεκανήσου 12-β Θεσσαλονίκη και 
θα τα καταθέτουν μαζί με 35 ευρώ ανά άτομο χωρίς άλλη αμοιβή (ποσοστά κλπ). Στο Δικηγορικό 
γραφείο του κ. ΜΙΣΑΗΛΙΔΗ Ιωάννη, δύνανται να καταθέσουν αγωγές οι συνταξιούχοι αυτοί και μόνο 
αυτοί που είναι εγγεγραμμένοι στο Σωματείο. Με πρώτες εκτιμήσεις, ο αριθμός των συναδέλφων 
αποστράτων μελών της Ένωσης Αστυνομικών ε.α. Νομού Θεσσαλονίκης που θα καταθέσουν αγωγές 
υπολογίζεται τουλάχιστον στα 2.000 άτομα. Η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών Τ.Δ. Θεσσαλονίκης 
και η Ένωση Αστυνομικών ε.α. Νομού Θεσσαλονίκης, ευχαριστούν θερμά τον Διευθυντή του 
ξενοδοχειακού συγκροτήματος PORTO PALACE κ. ΜΑΜΑΔΑ Δημήτριο για την άψογη φιλοξενία.

(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα) 
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ (I.P.A.) Τ.Δ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Ζάκυνθος, 22 Νοεμβρίου 2014

ΘΕΜΑ: ‘’ Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου’’

Σας γνωρίζουμε ότι 19 Νοεμβρίου 2014, πραγματοποιήθηκαν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Νέου 
Διοικητικού Συμβουλίου της Τοπικής μας Διοικήσεως.
Την 21 Νοεμβρίου 2014 τα νεοεκλεγέντα μέλη συνεδρίασαν και συγκροτήθηκε το Νέο Διοικητικό 
Συμβούλιο, ως κατωτέρω:

 Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 1. Πρόεδρος
 2. Α΄ Αντιπρόεδρος
 3. Β΄ Αντιπρόεδρος
 4. Γ΄ Αντιπρόεδρος
 5. Γενικός Γραμματέας
 6. Βοηθός Γεν. Γραμματέα
 7. Ταμίας 
 8. Βοηθός Ταμία
 9. Αρμόδιος Δημοσίων Σχέσεων

 Β. ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 1. Πρόεδρος
 2. Μέλος
 3. Μέλος

Αγαπητοί συνάδελφοι, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την ανταπόκρισή σας και την 
συμμετοχή σας στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. της Τοπικής Διοικήσεως Ζακύνθου 
και σας διαβεβαιώνουμε ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα προσπαθήσει με όλες του τις δυνάμεις 
να ανταποκριθεί στις προσδοκίες σας με βασικό γνώμονα το ‘’ Υπηρετώ δια της Φιλίας ‘’.    SERVO 
PER AMIKECO
O Πρόεδρος – ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Χαράλαμπος           Η Γ. Γραμματέας – ΛΙΑΛΙΑ Γεωργία

ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Χαράλαμπος 
ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ Παρασκευάς 
ΑΓΡΙΔΙΩΤΗΣ Βασίλειος 
ΜΟΥΖΑΚΗΣ Παναγιώτης
ΛΙΑΛΙΑ Γεωργία 
ΣΠΑΝΟΥ Μαρία 
ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ελένη 
ΔΕΜΕΣΩΡΗ Αικατερίνη   
ΠΑΠΠΑ Βασιλική

6977121566
6977310530
6974658181
6936796929
6945669914
6974104875
6974041827
6934901541
6988025800

ΚΟΚΛΑΣ Ευστάθιος
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος
ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑΣ Αλέξιος

6947685341
6945166193
6976554136
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«Κατασκευή καραβιών από παιδιά στο Αστυνομικό Μέγαρο Δράμας»

 Η Τ.Δ. Δράμας (I.P.A.) της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών στα πλαίσια των πολιτιστικών 
της εκδηλώσεων, πραγματοποίησε σε συνεργασία με το Κέντρο Ήμερας Δράμας ΄΄Πολυδεύκης΄΄ 
της Ε.Ψ.Υ.Κ.Α., κατασκευή καραβιών με ανακυκλώσιμα υλικά για τα παιδιά των μελών και φίλων 
της ένωσής μας, προκειμένου να συμμετέχει στο παραδοσιακό έθιμο της ρίψης αυτοσχέδιων 
καραβιών στη λίμνη της Αγ. Βαρβάρας την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου, που εορτάζεται κάθε χρόνο την 
παραμονή του εορτασμού της Πολιούχου της Δράμας ΄΄Αγίας Βαρβάρας΄΄.
 Η ανωτέρω δράση έγινε για πρώτη φορά φέτος την Παρασκευή 28 και το Σάββατο 29 
Νοεμβρίου 2014, πρωϊνές ώρες, στη Λέσχη του Αστυνομικού Μεγάρου Δράμας, όπου συστεγάζεται 
και το Μουσειακό Εκθετήριο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δράμας και στεύθηκε με μεγάλη επιτυχία, 
καθώς τα παιδιά ξεπέρασαν τα εκατό (100) και τις δύο ημέρες συνολικά.
 Αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια σε όλο το προσωπικό του Κέντρου Ημέρας Δράμας  
΄΄ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ΄΄ της Ε.Ψ.Υ.Κ.Α., στα στελέχη του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού Δράμας, αλλά και 
των Εθελοντών της ένωσής μας, για την τεράστια υπομονή που επέδειξαν, έτσι ώστε όλα τα παιδιά 
που συμμετείχαν να φύγουν χαρούμενα και περήφανα για τα δημιουργήματά τους (καραβάκια των 
ευχών).
SERVO PER AMIKECO          (Υπηρετώ δια της φιλίας)          Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος                                                                         Η Γεν. Γραμματέας
ΣΚΑΡΛΙΟΣ Μηνάς                                                                 ΕΓΓΛΕΖΟΥ Μαρία

Δράμα, 1 Δεκεμβρίου 2014                      
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

I N T E R N A T I O N A L  P O L I C E  A S S O C I A T I O N
ΔΙΕΘΝΗΣ  ΕΝΩΣΗ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
(ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ)
ΤΟΠΙΚΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΔΡΑΜΑΣ
Δ/νση:  Γ. Παπανδρέου 35α , Τ.Κ. 66 100  Δράμα
Τηλ.: 25210 22242 και  Fax : 25210 27554
E-mail: ipadramas@yahoo.gr   
Ιστοσελίδα: www.ipadrama.gr   
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ (I.P.A.) Τ.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Επίσκεψη Αμερικανού συναδέλφου στα 
γραφεία μας.
Στις 22-09-2014 επισκέφτηκε τα γραφεία μας, ο 
Αμερικανός συνάδελφος GARY COSTELO.
Τον Αμερικανό συνάδελφο από την Ουάσιγκτον, 
υποδέχτηκαν ο Α΄ Αντιπρόεδρος κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ 
Χριστόδουλος και το Μέλος του Δ.Σ. κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας.
Ο Αμερικανός συνάδελφος έμεινε ενθουσιασμένος 
από την υποδοχή και την ξενάγηση στις ομορφιές της 
Θεσσαλονίκης και μας προσκάλεσε στην Ουάσιγκτον για 
να ανταποδώσει την φιλοξενία.

Ο Πρόεδρος της I.P.A. Καρδίτσας στην Θεσσαλονίκη. 
Θεσσαλονίκη 03-06-2014
Με ιδιαίτερη χαρά σήμερα 03-06-2014 η Τοπική 
Διοίκηση I.P.A. Θεσσαλονίκης, δέχτηκε στα γραφεία της 
την επίσκεψη του Προέδρου της Τ.Δ. IPA Καρδίτσας και 
φίλου μας, του κ. Γιώργου ΖΑΡΧΑΝΗ.
Τον Πρόεδρο της IPA Καρδίτσας, υποδέχτηκαν ο 
Πρόεδρος της I.P.A. Θεσσαλονίκης κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας 
και ο Αντιπρόεδρος κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Χριστόδουλος.
Στην πολύωρη συνάντηση έγινε ανταλλαγή απόψεων 
και προβληματισμών για το μέλλον της I.P.A. και 
διαπιστώθηκε πλήρη ταύτιση απόψεων.

Ακολούθησε γεύμα εργασίας και υπήρξε σύμφωνη γνώμη για κοινές δράσεις, προς όφελος των 
μελών μας, της Αστυνομίας και της Κοινωνίας.

Συμμετοχή στην εκδήλωση του «Φάρος του Κόσμου».
Η Τοπική Διοίκηση I.P.A. Θεσσαλονίκης, έλαβε τιμητική πρόσκληση από τον «Φάρο του Κόσμου» και 
με χαρά ανταποκρίθηκε συμμετέχοντας στην εκδήλωση με τον Αντιπρόεδρό της κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟ 
Χριστοδουλή.
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ (I.P.A.) Τ.Δ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Καρδίτσα 18-09-2014         Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ
ΘΕΜΑ: Επίτιμο μέλος της ΙΡΑ ο Αρχιμανδρίτης 
Νεκτάριος Μητρόπουλος, Ηγούμενος της Ι.Μ 
Σπηλιάς

Μια ιστορική στιγμή για την τοπική  διοίκηση  
Καρδίτσας ήταν αυτή κατά την οποία ο 
πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος 
Μητρόπουλος, Ηγούμενος της Μονής, 
ανακηρύχθηκε επίτιμο μέλος της τοπικής μας 
διοίκησης.  Η ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού  
Συμβουλίου της τοπικής διοίκησης Καρδίτσας 
ήταν αποτέλεσμα της πολύχρονης προσφοράς 
και αγάπης που δείχνει  ο ίδιος προς την ΙΡΑ, 
καθώς και την ηθικής συμπαράστασης του στο 
προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στον ιερό αυτό Μοναστήρι, όπως και στο πρόσωπο 
του Ηγούμενου οι καρδιτσιώτες – και όχι μόνο – 
αστυνομικοί έχουν βρει το καταφύγιο τους και 
ένα χώρο ψυχικής γαλήνης και επαφής με το Θείο 
και την Ψυχή τους.
Η λιτή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 
14 Σεπτεμβρίου εντός της Μονής σε συγκινητικό 
κλίμα, κατά τη διάρκεια της 3ης συνάντησης 
των τοπικών διοικήσεων ΙΡΑ Θεσσαλίας. Με 
την ενέργεια της αυτή και στο πρόσωπο του 
πανοσιολογιότατου Αρχιμανδρίτη Νεκτάριου, η 
τ.δ. Καρδίτσας θέλησε να τιμήσει εκτός από τον 
ίδιο και όλους τους ανθρώπους της εκκλησίας 
μας, οι οποίοι υποστηρίζουν με κάθε τρόπο την 
Ένωση, όπως και το επίπονο έργο του Έλληνα 
Αστυνομικού. 
Το νέο – επίτιμο - μέλος μας στο λόγο του προς τους 
παρευρισκόμενους εξέφρασε τις ευχαριστίες του 
για την τιμή προς το πρόσωπο του και επανέλαβε 
την ανοιχτή πρόσκληση προς όλα τα μέλη της ΙΡΑ 
να επισκεφθούν τη Μονή και να τη νιώθουν ως 
σπίτι τους. Ταυτόχρονα επαναλήφθηκε η περσινή 
πρόσκληση του Ηγουμένου – που ήταν και 
πρόταση της τ.δ. Καρδίτσας – προς το Ε.Τ., ώστε 
μια από τις επόμενες συνεδριάσεις του να γίνει 
εντός της Ιεράς Μονής.

Kαρδίτσα 15 Δεκεμβρίου 2014     
ΘΕΜΑ:  «12η Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία 
Συλλόγων εθελοντών αιμοδοτών» 

Ήταν μεγάλη τιμή για την τοπική διοίκηση 
Καρδίτσας ΙΡΑ η συμμετοχή στη 12η Πανελλήνια 
Λαμπαδηδρομία Συλλόγων εθελοντών αιμοδοτών, 
που διοργάνωσε η Π.Ο.Σ.Ε.Α. (Πανελλήνια 
Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών). 
Η Φλόγα πέρασε από την πόλη μας στις 25 

Σεπτεμβρίου και από την τοπική μας επιλέχθηκε 
ως Λαμπαδηδρόμος το μέλος μας, Φώτης Νάνος, 
αιμοδότης και αθλητής τριάθλου.
Η Τ.Δ. Καρδίτσας στη διάρκεια της χρονιάς που 
φεύγει πραγματοποίησε τρεις εθελοντικές 
αιμοδοσίες με ικανοποιητικά αποτελέσματα. 
Το ίδιο προγραμματίζει και για το νέο έτος, με την 
ευχή να αυξηθούν οι συνάδελφοι και φίλοι που 
θα αιμοδοτήσουν. 
Το αίμα είναι ίσως το πολυτιμότερο αγαθό και η 
διαδικασία αιμοδοσίας τόσο εύκολη και ανώδυνη 
που όλοι οφείλουν να  πραγματοποιούν χωρίς 
αναβολές. Οι αιμοδοσίες της τοπικής μας, όπως 
έχουμε ήδη ανακοινώσει, θα πραγματοποιούνται 
πλέον ετησίως στις παρακάτω, σημαντικές,  
ημερομηνίες: 7 Φεβρουαρίου (επέτειος ίδρυσης 
Τ.Δ. Καρδίτσας), 29 Ιουνίου (εορτασμός Απ. 
Παύλου, προστάτη της ΙΡΑ) και 20 Οκτωβρίου 
(εορτασμός Αγ. Αρτεμίου, προστάτη της ΕΛ.ΑΣ.).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Γεώργιος Ζαρχανής
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ – Νικόλαος Γούσιας
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Παλαίμαχοι ΙΩΝΙΚΟΥ - I.P.A. Θεσσαλονίκης 
Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη στις 27-12-2014 
στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ του ΙΩΝΙΚΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ο φιλικός αγώνας μπάσκετ 
μεταξύ των ομάδων Παλαίμαχοι ΙΩΝΙΚΟΥ - I.P.A. 
Θεσσαλονίκης.
Νικήτρια ήταν η ομάδα της I.P.A. Θεσσαλονίκης 
με σκορ 65-55
Πριν την έναρξη του αγώνα βραβεύτηκε ο πρώην 
παράγοντας του ΑΕΤΟΥ ΔΙΑΒΑΤΩΝ & ΙΩΝΙΚΟΥ 
ΙΩΝΙΑΣ κ. ΤΟΦΕΑΣ Ευστράτιος για την προσφορά 
του στο μπάσκετ Ιωνίας Θεσσαλονίκης. Την 
βράβευση έκανε ο π. Πρόεδρος του ΙΩΝΙΚΟΥ κ. 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Χρήστος και ο πρώην παράγοντας 
του ΙΩΝΙΚΟΥ κ. ΠΟΛΥΜΕΝΗΣ Αθανάσιος. Επίσης 
βραβεύτηκε για την σπουδαία προσφορά 
του στην Διεθνή Ένωση Αστυνομικών από τις 
ομάδες μπάσκετ του ΙΩΝΙΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
και του ΑΕΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ο π. Πρόεδρος, 
νυν Μέλος του Δ.Σ. της I.P.A. Θεσσαλονίκης 

και Γενικός Υπεύθυνος της ομάδας της IPA 
Θεσσαλονίκης κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας, στον οποίο 
εκτός από την τιμητική πλακέτα του αποδόθηκε 
και το μετάλλιο τιμής. Η βράβευση έγινε από τον 
Δήμαρχο Δήμου Δέλτα Θεσσαλονίκης κ. Μίμη 
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟ και από τον Δημοτικό Σύμβουλο 
κ. ΚΑΛΤΣΙΔΗ Παναγιώτη.
Για την ομάδα των Παλαίμαχων ΙΩΝΙΚΟΥ 
αγωνίστηκαν: ΛΙΟΛΙΟΣ, ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, 
ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗΣ, ΒΑΪΡΑΜΗΣ, ΜΠΟΖΙΝΗΣ, 
ΜΕΣΣΗΝΙΩΤΗΣ, ΦΙΛΙΠΠΙΔΑΚΗΣ, ΧΑΪΤΑΣ, 
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, ΒΑΠΟΡΗΣ, ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ και 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ.
Για την ομάδα της I.P.A. Θεσσαλονίκης 
αγωνίστηκαν: ΚΑΝΕΛΛΗΣ, ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ, 
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, ΚΟΥΡΟΥΤΖΙΔΗΣ, ΤΣΙΑΤΣΙΟΣ, 
ΚΟΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ και ΚΟΥΡΕΛΑΣ.
Διατητής: ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ Χρήστος.

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα) 
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(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα) 
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Εγκαίνια του περιπτέρου της Ελληνικής Αστυνομίας στην ΔΕΘ
Το Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 12.15΄ από  
τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης κ. ΚΙΚΙΛΙΑ Βασίλειο, έγιναν 
τα εγκαίνια του περιπτέρου της Ελληνικής Αστυνομίας 
στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Η Τοπική Διοίκηση I.P.A. Θεσσαλονίκης, ανταποκρινόμενη 
στην πρόσκληση από τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. 
Αντιστράτηγο κ. ΤΣΑΚΝΑΚΗ Δημήτριο, παρέστη 
στην τελετή των εγκαινίων δια του Προέδρου της  
κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Βασιλείου και του Α’ Αντιπροέδρου 
της και Γ΄Αντιπροέδρου του Ελληνικού Τμήματος  
κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗ Χριστόδουλου.
Η αντιπροσωπεία της IPA Θεσσαλονίκης, με την συμμετοχή 
και του Προέδρου της ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Ε.Α.  
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, στο περιθώριο της τελετής, είχε συνομιλία
με τον κ. Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας και Πολιτικούς 
παράγοντες.

Η εορτή του Αγίου Αρτεμίου στην Θεσσαλονίκη 

Με ιδιαίτερη επισημότητα και λαμπρότητα 
εορτάσθηκε η εορτή του Αγίου Αρτεμίου, 
προστάτη της Ελληνικής Αστυνομίας, στις  
20-10-2014 στην Θεσσαλονίκη.
Το πρωί, τελέστηκε δοξολογία στον ιερό 
μητροπολιτικό ναό Αγίου Γρηγορίου του 
Παλαμά, χοροστατούντος του μητροπολίτη 
Θεσσαλονίκης, κ. Άνθιμου και ακολούθησε 
η ανάγνωση της ημερήσιας διαταγής του 
Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.
ΑΣ.), Αντιστράτηγου κ. Δημητρίου Τσακνάκη. 
Παρούσα στην εκδήλωση, η ηγεσία της 
Ελληνικής Αστυνομίας της Θεσσαλονίκης, με 
επικεφαλής τον Επιθεωρητή ΕΛ.ΑΣ. Βόρειας 
Ελλάδος Αντιστράτηγο κ. ΚΑΤΡΙΑΔΑΚΗ 
Εμμανουήλ. Επίσης παρέστησαν ο Πρόεδρος 

της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών 
Θεσσαλονίκης κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος, 
ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών εν 
αποστρατεία Θεσσαλονίκης κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 
Γεώργιος, το Μέλος Δ.Σ. της IPA Θεσσαλονίκης 
και Α΄ Αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών 
ε.α. Θεσσαλονίκης κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας. 
Η συνδικαλιστική παράταξη «ΔΥΝΑΜΗ 
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ» συμμετείχε με το Μέλος της 
Οργανωτικής Επιτροπής και Ιδρυτικό στέλεχος 
κ. ΠΑΣΧΑΛΙΑ Ιωάννη, ο οποίος είναι και 
Γενικός Γραμματέας της IPA Θεσσαλονίκης. 
Θερμά συγχαρητήρια στο γραφείο Δημοσίων 
Σχέσεων της ΓΑΔΘ για την άρτια οργάνωση της 
εκδήλωσης.

Από αριστερά: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Γεώργιος Πρόεδρος 
της Ένωσης Αστυνομικών ε.α. Νομού Θεσ/νίκης, 
Αντιστράτηγος ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ Δημήτριος Αρχηγός 
ΕΛ.ΑΣ., ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος Πρόεδρος 

IPA Θεσ/νίκης
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INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION
ΔΙΕΘΝΗΣ   ΕΝΩΣΗ   ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ  ΕΘΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ

Σ. Πέτρουλα 1 – Τ.Κ.  591 00 - ΒΕΡΟΙΑ
e-mail : ipaimathias@gmail.com

Βέροια, 27 Δεκεμβρίου 2014                      ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την καθιερωμένη χριστουγεννιάτικη γιορτή για τα παιδιά των Αστυνομικών πραγματοποίησε η 
Διεύθυνση Αστυνομίας Ημαθίας, σε συνεργασία με την Τοπική Διοίκηση Ημαθίας της Διεθνούς 
Ένωσης Αστυνομικών, την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ημαθίας και την Ένωση 
Αστυνομικών Υπαλλήλων Συνοριακής Φύλαξης Νομού Ημαθίας, στο Κέντρο «ΣΕΙΡΙΟΣ», την 
Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2014.
Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας και 
μέλος της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών, Ταξίαρχος ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗΣ Νικόλαος.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τα παιδιά χόρεψαν με τα ξωτικά, τραγούδησαν και έπαιξαν σε 
γιορτινούς ρυθμούς, μαγεύτηκαν από τον γκρίζο μάγο και φωτογραφήθηκαν παραλαμβάνοντας τα 
δώρα από τον Άγιο Βασίλη. Στους γονείς δόθηκε η δυνατότητα να κάνουν ένα ευχάριστο διάλειμμα 
από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας ένα όμορφο απόγευμα.

Η Τοπική Διοίκηση Ημαθίας αισθάνεται την υποχρέωση να ευχαριστήσει την Επιτροπή που 
συγκροτήθηκε για την άριστη επιμέλεια και διοργάνωση της εκδήλωσης, αποτελούμενη από τους 
Μπουρδάνο Δημήτριο, Κοστογλίδου Χάρη, Παγάνα Ζωή, Τηλιοπούλου Ευανθία, Τζιμούλη Νίκη και 
Σιακαβάρα Ελένη.
Σας ευχόμαστε Χρόνια Πολλά και ευτυχισμένο το Νέο Έτος με υγεία τόσο ατομική όσο και 
οικογενειακή.   S E R V O   P E R   A M I K E C O   (Υπηρετώ δια της φιλίας)
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος                                                         Ο Γενικός Γραμματέας
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                  ΠΙΠΙΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
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Δίαιτα ή Διατροφή
Τα χαρακτηριστικά της διατροφής αυτής είναι άφθονες φυτικές ίνες 
(φρούτα, λαχανικά, ψωμί/δημητριακά (ανεπεξέργαστα), όσπρια, 
ξηροί καρποί). Ελάχιστα επεξεργασμένα προϊόντα Γαλακτοκομικά 
προϊόντα (κυρίως τυρί και γιαούρτι) καθημερινά σε μικρές έως μέτριες 
ποσότητες Ψάρια και πουλερικά σε μικρές έως μέτριες ποσότητες. 
Κόκκινο κρέας σε μικρές ποσότητες Ελαιόλαδο ως κύρια πηγή λιπαρών 
που περιέχουν μονοακόρεστα λιπαρά οξέα. Η διατροφή και οι σωστές 
διατροφικές συνήθειες είναι και θα έπρεπε να είναι τρόπος ζωής. 
Είναι σημαντικό να τρεφόμαστε αυθόρμητα σωστά και να 
εκπαιδεύσουμε και τα παιδιά μας να το κάνουν. Οι επιλογές των 
τροφών, τα ντουλάπια της τροφοθήκης μας, τα ράφια του ψυγείου 
μας είναι σημαντικό να έχουν όσο το δυνατόν λιγότερο επεξεργασμένα 
τρόφιμα. Τρόφιμα που προβλέπονται στην ανθρώπινη διατροφή στην 
παραδοσιακή και φυσική τους μορφή και όχι ζάχαρη, τυποποιημένα 

μενού και σνακ κενά θρεπτικών συστατικών. Οι άνθρωποι στην Ελλάδα είμαστε φτιαγμένοι για 
να τρώμε Μεσογειακά, αυτή είναι η διατροφή που είναι γραμμένη στο DNA μας.
Παρόλα αυτά επειδή ο άνθρωπος είναι παμφάγο ον έχουμε καταλήξει να αγοράζουμε πιο ακριβά 
τη συσκευασία του τροφίμου και όχι το ίδιο το περιεχόμενο. Έχουμε καταλήξει πολλές φορές να 
τρώμε σκουπίδια ή πλαστικά αρκεί να έχουν αρκετό αλάτι ή ζάχαρη. Τα βρίσκουμε παντού και 
τα αγοράζουμε. Τα έχουμε κάνει την εύκολη λύση και τα έχουμε εντάξει στο καθημερινό μας 
διαιτολόγιο. Ας έρθουμε όμως στο ζητούμενο. Δίαιτα ή διατροφή ;
Επειδή λοιπόν όλα τα παραπάνω εκτός από προβλήματα υγείας έχουν ως αποτέλεσμα και 
συσσώρευση λίπους έρχονται οι μήνες οι ανοιξιάτικοι και οι καλοκαιρινοί και αρχίζει να μας ενοχλεί 
το σωσίβιο γύρω από την κοιλιά ή τα «ψωμάκια» στην περιφέρεια. Έτσι λοιπόν αποφασίζουμε να 
κάνουμε κάτι. Και αυτό το «κάτι», θέλουμε να έχει τα έξης χαρακτηριστικά: Να έχει αποτέλεσμα, 
να είναι ΓΡΗΓΟΡΟ, να είναι εύκολο ή χωρίς κόπο. Έτσι λοιπόν το πρώτο search στο ίντερνετ θα 
είναι η λέξη: ΔΙΑΙΤΑ. Γιατί στο μυαλό μας η λέξη δίαιτα έχει συνδυαστεί με την γρήγορη απώλεια 
βάρους. Ιδιαίτερα όταν η λέξη δίαιτα συνοδεύεται και με λέξεις όπως: Δίαιτα της λαχανόσουπας, 
δίαιτα αποξίνωσης, δίαιτα του Μπέβερλι Χιλς, χημική δίαιτα, δίαιτα ντιούκαν, δίαιτα με την ομάδα 
αίματος κ.α. Το στοιχείο που κάνει αυτά τα σχήματα δελεαστικά –ανεξάρτητα με την τεκμηρίωση- 
είναι κυρίως ότι είναι γρήγορα, ακολουθούνται για πολύ μικρό χρονικό διάστημα (μια εβδομάδα, 
δέκα ημέρες) οπότε το άτομο θεωρεί ότι είναι εντάξει και αντέχει και τέλος κάποιους τους πείθει το 
ότι τα ακολουθούν και διάσημοι!
Εν κατακλείδει λοιπόν να θυμάστε ότι στην απώλεια βάρους δεν πρέπει να κοιτάμε το δέντρο και να 
χάνουμε το δάσος. Η γρήγορη απώλεια βάρους έχει ως αποτέλεσμα όχι μόνο την εξίσου γρήγορη 
όσο και σίγουρη επαναπρόσληψη, αλλά και βλάβες στην υγεία μας, συχνά μη αναστρέψιμες.
Επίσης γυρίζοντας ξανά στον ορισμός των λέξεων η λέξη δίαιτα αφορά και αυτή τρόπο ζωής και 
σύστημα διατροφής. Είναι θέμα συνήθειας και επιλογής λοιπόν, είναι θέμα life style.

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΗΠΟ
*  ΠΛΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡ. ΣΙΔΕΡΟΥ : Αν η πλάκα του σίδερου κολλάει, τρίψτε την όσο είναι ακόμα χλιαρή 
με ένα λεπτό κομμάτι πανί, στο οποίο θα έχετε βάλει επάνω τριμμένο κερί. Κατόπιν περάστε την 
πλάκα με ένα μαλακό πανί. 
*  ΑΣΗΜΙΚΑ : Για να λάμψουν τα ασημικά σας, τρίψτε τα με λίγη σόδα ή με στάχτη από το τζάκι.. 
* ΠΡΟΣΑΝΑΜΜΑ : Χρησιμοποιήστε τις φλούδες από πατάτες σαν προσάναμμα για να ανάψετε 
εύκολα και γρήγορα το τζάκι ή τα κάρβουνα. 
* ΑΚΟΝΙΣΜΑ : Για να ακονίσετε τα μαχαίρια του μπλέντερ βάλτε μέσα του 6-7 παγάκια και 
λειτουργήστε για 2 λεπτά τη συσκευή.
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Υπάρχει ζωή σε άλλους πλανήτες;
Άρθρο του: Ηλία Κ. Μάρκου Υποστρατήγου ε.α. ΕΛ.ΑΣ.

Ο πλανήτης μας δεν είναι παρά μια ασήμαντη 
μικρή κουκίδα μέσα σ΄ένα επίσης όχι και 

τόσο σημαντικό ηλιακό σύστημα, το οποίο με 
τη σειρά του ανήκει σ΄έναν μικρό γαλαξία από 
τους αμέτρητους που υπάρχουν στο σύμπαν.
Ο νους του ανθρώπου δοκιμάζει τις αντοχές του 
όταν προσπαθεί να εμβαθύνει στη μέχρι σήμερα 
συσσωρευμένη γνώση για να περιγράψει 
τα άδυτα του σύμπαντος. Ο Γαλαξίας μας 
στον οποίο υπάρχουν τουλάχιστον διακόσια 
δισεκατομμύρια άστρα, είναι ένας ανάμεσα σε 
δισεκατομμύρια άλλους.
Η ιδιαιτερότητα αυτής της μικρούτσικης 
κουκίδας, που ονομάζουμε Γη είναι η 
δυνατότητά της να φιλοξενεί ζωή και μάλιστα 
μέχρι σήμερα ο άνθρωπος είναι το μοναδικό 
ζώο που έχει το προνόμιο να διατηρεί ακέραιη 
την αίσθηση, τη λογική και τη συνείδηση ότι 
είναι κάτοικος αυτής για μερικά εκατομμύρια 
χρόνια.
Η ζωή φιλοξενείται σ΄έναν ασήμαντο πλανήτη 
μέσα στο αχανές σύμπαν, όπου κατά τους 
υπολογισμούς της σύγχρονης αστρονομίας 
υπάρχουν μερικά δισεκατομμύρια γαλαξίες, 
πλήρεις από άστρα, νεφελώματα και 
μεσοαστρική σκόνη.
Επίσης ο άνθρωπος είναι το μόνο ζώο που 
έχει συναίσθηση της μοναξιάς του στο 
αχανές σύμπαν και της απογοήτευσης μετά 
τις ανεπιτυχείς προσπάθειες αναζήτησης 
συντρόφων στον εξωγήινο συμπαντικό χώρο, 
αφού οι αποστάσεις από τα περισσότερα άστρα 
του γαλαξία μας είναι πολύ μεγάλες, δηλαδή, 
από μερικές εκατοντάδες μέχρι και χιλιάδες έτη 
φωτός.
Η αμείλικτη σημερινή επιστημονική 
πραγματικότητα επαναφέρει στη θέση της και 
την πιο ακραία φαντασία που βασίζεται στο πιο 
απατηλό όνειρο και αφορά τις προσδοκίες της 
πιο αρρωστημένης και αλαζονικής τεχνολογίας 

για την κατασκευή του υπερ-διαστημόπλοιου. 
Κι αν η αλήθεια είναι πως ένα έτος φωτός 
είναι η τεράστια απόσταση που διανύει το 
φως σ΄έναν χρόνο τρέχοντας με την ιλιγγιώδη 
ταχύτητα των τριακοσίων χιλιάδων χιλιομέτρων 
το δευτερόλεπτο, το προσδοκώμενο στο 
μακρινό μέλλον υπερ-διαστημόπλοιο ακόμα κι 
αν κινηθεί με το ένα δέκατο της ταχύτητας του 
φωτός δεν θα είναι παρά ο παραλογισμός της 
τεχνολογίας του ανέφικτου.
Και μπορεί ο σημερινός άνθρωπος με τα 
επιτεύγματα του τεχνολογικού του πολιτισμού 
να περηφανεύεται για τη δυνατότητά του να 
ταξιδεύει στο διάστημα, σχεδόν με άνεση, 
όμως, δεν κατάφερε ακόμα να προσδιορίσει 
επακριβώς το νόημα της ζωής και να στρέψει 
εκεί το ενδιαφέρον και τις προσδοκίες του. 
Μπορεί να καταγίνεται με την κατασκευή 
του υπερ-διαστημόπλοιου και γιατί όχι του 
υπερ-ανθρώπου, αλλά δεν κατάφερε ακόμα 
να αντιληφθεί την αξία της ζωής και τον 
προορισμό του ανθρώπου, γι αυτό και καλείται 
επειγόντως να επαναπροσδιορίσει τη σχέση με 
τον εαυτό του και με τους άλλους. Ο άνθρωπος 
δεν περιορίζεται στα υλικά συστατικά που 
συνθέτουν την προσωπικότητά του, τον όγκο 
και τη μάζα. Η ουσία της ανθρώπινης φύσης 
βρίσκεται στο πνεύμα, το οποίο είναι ανώτερο 
απ΄όλον τον όγκο και τη μάζα του σύμπαντος!

Ηλίας  Κ  Μάρκου
iliaskmarkou@yahoo.gr

Σημείωση:  Ο Ηλίας Κ. Μάρκου είναι τακτικός 
αρθρογράφος του περιοδικού μας «ΔΥΝΑΜΗ» 
και της ιστοσελίδας της Ένωσής μας www.ip-
athessaloniki.gr καθώς και του περιοδικού 
«ΜΑΧΗ» και της ιστοσελίδας της ΕΝΩΣΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Ε.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ www.
apostratoithessalonikis.gr  όπου μπορείτε να 
διαβάζετε τα άρθρα του.
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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 των χρόνων.

Αποστέλλοντας κενό μήνυμα 
στο 1284 ενημερώνεστε για 
το υπόλοιπο των χρόνων.
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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 

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 € και άνω (δηλαδή έκπτωση έως 25%)
Β) 200 ευρώ σε σύνδεση που θα έχει ετήσια κίνηση από 701 € και άνω (δηλαδή έκπτωση έως 29%)
Γ) 300 ευρώ σε σύνδεση που θα έχει ετήσια κίνηση από 901 € και άνω (δηλαδή  έκπτωση έως 34%)
Σημείωση: Η ετήσια κίνηση υπολογίζεται από 1η 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 sec.  
5) Όλοι οι συνδρομητές του εταιρικού πακέτου που είναι εκτός Θεσσαλονίκης, επιβαρύνονται 
για κάθε αποστολή λογαριασμού με 2€ έξοδα. Αποστολή λογαριασμών με e-mail ή fax δεν είναι 
εφικτή. Η εξόφληση των λογαριασμών, είναι δυνατή και στις συνεργαζόμενες τράπεζες ALPHA- 
IBAN:GR3201407010701002002016616, ΕΘΝΙΚΗ-IBAN:GR0201102100000021048123950, EURO-
BANK-IBAN:GR6502601200000590200817092, ΠΕΙΡΑΙΩΣ-IBAN:GR3701714020006402126859379.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τα γραφεία του Συνεταιρισμού, καθημερινά 08.00-
17.00 εκτός Σαββάτου-Κυριακής και αργιών (τηλ.2310553538 και 6975909933, fax: 2310553430).

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
• 500 MB (μετά από αίτηση)

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟ 2-1-2015: 1,5 GB internet στο κινητό με 2 ευρώ προ ΦΠΑ  (με αίτηση)
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Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι.
Σας καλούμε, να πλαισιώσετε δυναμικά την παράταξή μας, η οποία στηρίζετε στην ομαδική 
προσπάθεια, καθώς ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ μπορούμε να πετύχουμε πολλά.
Καλούμε όσους συναδέλφους επιθυμούν να αγωνιστούν μαζί μας και να είναι υποψήφιοι στις 
επόμενες εκλογές που θα γίνουν στο Σωματείο μας, είτε για το Διοικητικό Συμβούλιο είτε ως 
Αντιπρόσωποι στην Π.Ο.ΑΣ.Υ., να επικοινωνήσουν μαζί μας. 
Στην παράταξή μας, ΔΕΝ υπάρχουν ΑΡΧΗΓΟΙ και ΨΕΥΤΟΗΓΕΜΟΝΕΣ. Όλοι είμαστε ίσοι. ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ 
ΤΟΥΣ ΠΑΛΙΟΥΣ και ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ. Επιθυμούμε την ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ, χωρίς 
αποκλεισμούς και αφορισμούς. ΙΣΧΥΣ ΜΑΣ Ο ΚΑΘΑΡΟΣ ΛΟΓΟΣ. Θα επιδιώκουμε συνεχώς την 
συνεργασία τόσο με την Διοίκηση της ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ όσο 
και με όλες τις Συνδικαλιστικές Παρατάξεις της Θεσσαλονίκης, μελετώντας με ιδιαίτερη προσοχή 
τις αποφάσεις της Ομοσπονδίας μας και παρακολουθώντας τις δράσεις όλων των Συνδικαλιστικών 
Αστυνομικών Σωματείων της Χώρας.
ΕΛΑΤΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΑΣ, να δώσουμε έναν ωραίο αγώνα για αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και 
ανάλογες των δυσκολιών του επαγγέλματός μας αμοιβές. Το οφείλουμε στις οικογένειές μας. Το 
οφείλουμε στους εαυτούς μας.

Σας περιμένουμε όλους.
Η Συντονιστική Επιτροπή της «ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ»
ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ Ιωάννης τηλ. 6972840947
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Δημήτριος τηλ. 6936586000
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Χριστόδουλος τηλ. 6975909909

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

«…  Είναι ανοιγμένος τώρα μπροστά στα θολωμένα 
μάτια σας και στα μυαλά σας τα σκοτισμένα, ένας 

δρόμος ζωής και πολέμου……
Αν θέλετε, πάρετέ τον. Ειδεμή, σαπίστε εκεί που 

είσθε…..»
ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ
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INTERNATIONAL  POLICE  ASSOCIATION
THESSALONIKI  LOCAL  REGION
OF  HELLENIC    SECTION
326, MONASTIRIOU STR, THESSALONIKI                
GREECE  546 28. TEL:2310388195 – FAX 2310776414
e-mail: giannakopoulos.v@hotmail.gr     site: www.ipathessaloniki.gr
                                                          
ΔΙΕΘΝΗΣ  ΕΝΩΣΗ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΟΠΙΚΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗ  Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΜΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ         

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 326 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  ΤΚ. 546 28  site: www.ipathessaloniki.gr   e-mail: giannakopoulos.v@hotmail.gr 
ΑΡΙΘ. ΕΓΚΡ. ΠΡΩΤ.: 2384 / 07  -  Α.Φ.Μ. 998458171   Α΄ ΔΟΥ  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  -  ΤΗΛ. 2310388195  -  ΦAΞ. 2310776414 

                                                                              Θεσσαλονίκη 05 Νοεμβρίου 2014 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ (Ι.Ρ.Α.) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και ο Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ, διοργάνωσαν 
αγώνα φιλίας μπάσκετ μεταξύ των ομάδων τους, την Τρίτη 04-11-2014 στο «ΙΒΑΝΟΦΕΙΟ» κλειστό 
γυμναστήριο, προς τιμήν του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (Σ.Ε.Π.Κ.).
Το αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας όπως τόνισε στο γραπτό μήνυμά του ο Υπουργός Δημόσιας 
Τάξης & Προστασίας του Πολίτη κ. Βασίλης Κικίλιας, ήταν μοναδικό και καταφέραμε να προάγουμε 
το αθλητικό ιδεώδες και την ευγενή άμιλλα, να υπογραμμίσουμε την αξία του ομαδικού αθλητισμού 
και ταυτόχρονα να επιβραβεύσουμε την προσφορά του θεσμού του προπονητή καλαθοσφαίρισης 
μέσα από το θεσμικό του όργανο, που είναι ο Σ.Ε.Π.Κ. 
Ο Υπουργός Μακεδονίας & Θράκης κ. Γιώργος Ορφανός, ο οποίος παρακολούθησε την αναμέτρηση 
δήλωσε πως το μήνυμα που έστειλε η συγκεκριμένη εκδήλωση είναι ότι μπορούμε να ενώσουμε 
διαφορετικές δυνάμεις στην κατεύθυνση της στήριξης των κοινωνικών αγώνων και αναγκών.
Ο Γενικός Γραμματέας του Σ.Ε.Π.Κ. κ. Παρασκευάς Μουρατίδης αφού ευχαρίστησε τους 
συνδιοργανωτές εκ μέρους του Συνδέσμου, δήλωσε πως πρώτη φορά λαμβάνει χώρα τέτοιο 
γεγονός προς τιμήν του Σ.Ε.Π.Κ. και πως ο Σύνδεσμος θα συνεχίσει τον βασικό του στόχο που είναι 
η άνοδος του επιπέδου των Ελλήνων Προπονητών ούτως ώστε να προσφέρουν περισσότερα στο 
Ελληνικό μπάσκετ.
Κατά την διάρκεια του ημιχρόνου βραβεύτηκαν, ο Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ στο πρόσωπο 
του Προέδρου του κ. Σάκη Αποστολίδη από τον Πρόεδρο της I.P.A. Θεσσαλονίκης κ. Βασίλη 
Γιαννακόπουλο, ως αναγνώριση της προσφοράς του ιστορικού σωματείου (ο πρώτος πρωταθλητής 
Ελλάδος στην ιστορία του θεσμού το 1928) στο μπάσκετ, ο Σ.Ε.Π.Κ. στο πρόσωπο του Γ.Γ. του 
Συνδέσμου κ. Παρασκευά Μουρατίδη από τον Υπουργό Μακεδονίας Θράκης κ. Γιώργο Ορφανό και 
οι προπονητές: Θόδορος Ροδόπουλος από τον Πρόεδρο του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος I.P.A. κ. 
Ιωάννη Καραπατάκη, Βαγγέλης Αλεξανδρής (την πλακέτα παρέλαβε ο συνεργάτης του coach Γιάννης 
Λίβανος καθόσον ο τιμόμενος από 30/10-14 έχει αναλάβει τα ηνία της ΚΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ) από τον 
Γενικό Γραμματέας της I.P.A. Θεσσαλονίκης κ. Ιωάννη Πασχαλιά και Παρασκευάς Μουρατίδης από 
τον Αντιπρόεδρο του Ελληνικού Τμήματος IPA κ. Χριστόδουλο Χριστοδουλή, για την μεγάλη τους 
προσφορά στην Ελληνική καλαθοσφαίριση.
Αναμνηστικά λαβαράκια της ομάδας μπάσκετ της Ένωσής μας, απονεμήθηκαν στον Υπουργό 
Μακεδονίας & Θράκης κ. Γιώργο Ορφανό από τον Διευθυντή Ασφάλειας Θεσσαλονίκης και Μέλος 
του Δ.Σ. της I.P.A. Θεσσαλονίκης κ. Δημήτριο Μπουραζάνα, στον Βοηθό Γ.Α.Δ.Θ. Υποστράτηγο κ. 
Ιωακείμ Τσουκνάδη  από τον Πρόεδρο του Ταμείου, Επαγγελματικής Ασφάλισης Αστυνομικών 
(Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α.Π.Λ.) κ. Νικόλαο Μαρούντα, στον Πρόεδρο Περιφερειακής Ένωσης Δήμων 
Κεντρικής Μακεδονίας – Δήμαρχο Αμπελοκήπων-Μενεμένης κ. Λάζαρο Κυρίζογλου από τον 
Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων της I.P.A. Θεσσαλονίκης κ. Δημήτριο Βασιλάκη, στον Πρόεδρο Ένωσης 
Καλαθοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλονίκης (Ε.ΚΑ.Σ.Θ.) κ. Σάββα Λόρτο από τον Δ/ντή ‘Αμεσης

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα) 
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Δράσης Θεσσαλονίκης Ταξίαρχο κ. Βασίλειο Μωϋσίδη και στην Αντιδήμαρχο Καλαμαριάς κ. Βάσω 
Νικολέττου Σκάρλιου από τον Αντιπρόεδρο I.P.A. Θεσσαλονίκης κ. Ιάκωβο Τσαγκαλίδη.
Στην ξεχωριστή εκδήλωση παραβρέθηκαν: Ο Υπουργός Μακεδονίας Θράκης κ. Γιώργος Ορφανός, 
ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλονίκης Υποστράτηγος κ. Βάϊος Χόνδρος, ο Πρόεδρος 
Περειφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας – Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης κ. 
Λάζαρος Κυρίζογλου, η Αντιδήμαρχος Καλαμαριάς κ. Βάσω Νικολέττου Σκάρλιου, ο Α΄Βοηθός ΓΑΔΘ 
Υποστράτηγος κ. Ιωακείμ Τσουκνάδης, ο Δ/ντής Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης Ταξίαρχος κ. Βασίλειος 
Μωϋσίδης, ο Διευθυντής Ασφάλειας Θεσσαλονίκης και Μέλος του Δ.Σ. I.P.A. Θεσσαλονίκης κ. 
Δημήτριος Μπουραζάνας, ο Διοικητής του Τμήματος Ασφάλειας Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης 
Α/Α κ. Στράτος Καρακοντίνος, ο Υ/Α κ. Αθανάσιος Τζουβάρας του Γραφείου Τύπου της ΓΑΔΘ, ο 
Πρόεδρος Ε.ΚΑ.Σ.Θ. κ. Σάββας Λόρτος, το Μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος 
κ. Ανδρέας Περοστής, ο Υπεύθυνος Προγραμμάτων της Θ/Κ ΙΘΑΚΗΣ κ. Αυγερινός Μαϊστρέλης, 
ο Πρόεδρος του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος I.P.A. κ. Ιωάννης Καραπατάκης, ο Πρόεδρος του 
Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Αστυνομικών (Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α.Π.Λ.) κ. Νικόλαος Μαρούντας, 
ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Ιωαννίνων και Αντιπρόσωπος του ΤΕΑΕΤΔΕΑΠΛ κ. Κων/νος 
Κίτσιος, ο Πρόεδρος της IPA Αρκαδίας κ. Σωτήριος Κασίμος, ο Πρόεδρος της ΙPA Χαλκιδικής και Ταμίας 
του Ελληνικού Τμήματος IPA κ. Βασίλειος Παπάς, το Μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής του Ελληνικού 
Τμήματος IPA κ. Λευτέρης Ηλιάκης, ο Πρόεδρος της IPA Σάμου κ. Γεώργιος Αβραμίδης, ο Πρόεδρος 
της IPA Καρδίτσας κ. Γεώργιος Ζαρχανής, ο Γενικός Γραμματέας του Ελληνικού Τμήματος IPA και 
Πρόεδρος της IPA Αχαϊας κ. Σπύρος Φώτογλου, o Πρόεδρος της IPA Ζακύνθου κ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ 
Χαράλαμπος, ο Πρόεδρος της IPA Καβάλας κ. Θεμιστοκλής Ιωαννίδης, ο Πρόεδρος της IPA Ξάνθης 
κ. Χρήστος Ιωαννίδης, ο Αντιπρόεδρος της IPA Ξάνθης κ. Δημήτριος Δετσαρίδης, ο Πρόεδρος της 
IPA Δράμας κ. Μηνάς Σκάρλιος, ο Αντιπρόεδρος της IPA Δράμας κ. Παύλος Ελευθεριάδης, το Μέλος 
του Δ.Σ. του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Αστυνομικών κ. Νικόλαος Στασινός, ο Πρόεδρος 
της Ένωσης Αστυνομικών εν Αποστρατεία Νομού Θεσσαλονίκης κ. Γεώργιος Αναστασιάδης, 
ο Πρόεδρος του σωματείου Ειδικών Φρουρών Κεντρικής Μακεδονίας κ. Κυριάκος Τυφεκές, ο 
Αντιπρόεδρος του σωματείου Ειδικών Φρουρών Κεντρικής Μακεδονίας κ. Λάζαρος Πουρσαϊτίδης, 
ο Ταμίας του σωματείου Ειδικών Φρουρών Κεντρικής Μακεδονίας κ. Βασίλειος Καλαϊτζίδης, ο 
βετεράνος ποδοσφαιριστής κ. Χρήστος Τερζανίδης, ο πρώην καλαθοσφαιριστής του ΗΡΑΚΛΗ  
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ κ. Μίροσλαβ Ραϊσεβιτς, προπονητές σωματείων της Θεσσαλονίκης, αρκετοί φίλοι 
και φυσικά σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών (IPA) Τοπικής 
Διοίκησης Νομού Θεσσαλονίκης
Για τις μπασκετικές στιγμές, τις εμπειρίες και την φιλοξενία ευχαριστούμε θερμά τους ανθρώπους 
του Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ, τον Πρόεδρο του Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗ κ. Σάκη Αποστολίδη, τον υπεύθυνο της ομάδας 
κ. Αντώνη Σαμαρά, τον προπονητή κ. Γιώργο Κυρούδη και τους καλαθοσφαιριστές του ΗΡΑΚΛΗ: 
ΔΕΣΠΟ, ΚΟΘΡΑ, ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ, ΤΑΡΑΜΑ, ΜΙΧΑΛΟΓΛΟΥ,ΟΝΑΣΟΓΛΟΥ, ΑΡΑΠΗ, ΚΑΡΑΓΚΙΟΛΙΔΗ, 
ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗ, ΜΗΤΣΙΑΡΟ & ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ. 
Για την ομάδα μας αγωνίστηκαν: ΚΑΝΕΛΛΗΣ (ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ) ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ, ΧΥΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΕΡΡΑΣ, 
ΚΟΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ, ΤΣΑΒΛΙΔΗΣ, ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ, ΚΟΥΡΟΥΤΖΙΔΗΣ, ΤΣΙΑΤΣΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΤΟΥΡΟΥΤΟΥΤΟΥΔΗΣ, 
ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ, ΤΣΙΤΣΙΝΑΚΗΣ & ΚΟΥΡΕΛΑΣ.
Για την ιστορία, νικητής ήταν ο ΗΡΑΚΛΗΣ με σκορ 52-48, αλλά ταυτιζόμαστε με την άποψη του 
Υπουργού Δημόσιας Τάξης κ. Βασίλη Κικίλια, πως το αποτέλεσμα του αγώνα ήταν γνωστό προ της 
ενάρξεώς του, με νικητή το αθλητικό ιδεώδες, τις αξίες και τα ιδανικά του ευ αγωνίζεσθαι.
Τέλος ένα μεγάλο ευχαριστώ σ΄αυτούς που συνέβαλαν άμεσα στην διεξαγωγή του αγώνα 
συναδέλφους: Χρήστο Πολυχρονιάδη, Δημήτριο Μοσχότογλου, Νικόλαο Κιαπίδη (Διαιτητές), 
Δήμητρα Κουλελή, Γιώργο Κούλια (Γραμματεία).

SERVO  PER  AMIKECO            
ΓΙΑ  ΤΟ  Δ.Σ.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                              Ο  ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  Βασίλειος                                                                   ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ Ιωάννης

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

(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα) 
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ΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΠΑΣΚΕΤ  I.P.A. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών Τ.Δ. Θεσσαλονίκης ευχαριστεί θερμά τους χορηγούς της 
ομάδας μας:
1) κ. ΜΑΜΑΔΑ Δημήτριο – Ξενοδοχείο PORTO PALACE Θεσσαλονίκης.
2) κ. ΠΕΖΙΚΟΓΛΟΥ Μιχάλη – Τουριστικό γραφείο CRAZY HOLIDAYS Θεσσαλονίκης.
3) κ. ΚΩΤΣΟΥΛΑ Στέλιο – Καφετέρια IL POSTO Εύοσμος Θεσσαλονίκης.
4) κ. ΚΑΛΤΣΙΔΟΥ Ελλάδα – Ζαχαροπλαστείο «Βασίλης» Πολίχνη/Εύοσμος Θεσσαλονίκη.
5) κ. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗ Μελανία – Λιανικό/Χονδρικό εμπόριο – Εγνατίας 94 Θεσσαλονίκη

(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα) 
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