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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
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ΙPA ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΕΛΛΗΝΕΣ ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ 64-87 ΚΑΙ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΟΛΛΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΕ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ 
ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ SOS 

Επιμέλεια: ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας
Την Μ. Τετάρτη 08 Απριλίου 2015 και ώρα 19.00 στο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΜΕΛΑΘΡΟ 
γνωστό και ως Παλαί ντε σπορ, συνδιοργανώθηκε από την Διεθνή Ένωση 
Αστυνομικών (I.P.A.) Τ.Δ. Θεσσαλονίκης και τους Έλληνες Βετεράνους 
Καλαθοσφαιριστές, φιλανθρωπικός αγώνας μπάσκετ των ομάδων τους, με 
σκοπό την συγκέντρωση τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για το Παιδικό 
Χωρίο SOS Πλαγιαρίου Θεσσαλονίκης. 
Όλο το βάρος της διοργάνωσης, ανέλαβε η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών 

Θεσσαλονίκης, με την πολύτιμη βοήθεια από την Ένωση Αστυνομικών εν Αποστρατεία Ν. 
Θεσσαλονίκης.
Από νωρίς το μεσημέρι, τόσο το Δ.Σ. της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών Θεσσαλονίκης μαζί με 
άλλους 50 εθελοντές συναδέλφους και μέλη οικογενειών τους (οι οποίοι έφεραν στο στήθος ειδικό 
καρτελάκι με το σήμα της IPA και την ένδειξη διοργανωτής), βρίσκονταν στον χώρο προσπαθώντας 
να καλύψουν όλες τις ανάγκες της εκδήλωσης.
Ώρα 17.00 και οι πρώτοι θεατές κατέφθαναν στον χώρο. Ήταν ένα πούλμαν γεμάτο με συναδέλφους 
από την Διεθνή Ένωση Αστυνομικών Τρικάλων και αμέσως κατέφθανε μία άλλη πολυπληθής ομάδα 
συναδέλφων από την Διεθνή Ένωση Αστυνομικών Ξάνθης και την Ένωση Αποστράτων Αστυνομικών 
Ξάνθης.

Η ομάδα συλλογής τροφίμων ήταν έτοιμη και το πρώτο 
φορτηγό άρχισε να γεμίζει.
Ώρα 18.00 και στην Κεντρική Είσοδο του Σταδίου γίνεται το 
αδιαχώρητο. Ο κόσμος καταφθάνει σαν κύματα. Η 10 μελής 
ομάδα συλλογής τροφίμων έχει συσκευάσει μέχρι στιγμής 
περίπου 200 χαρτοκιβώτια με τρόφιμα και άλλα είδη και το 
δεύτερο φορτηγό αποχωρεί γεμάτο, για να προσεγγίσει στο 
χώρο τρίτο φορτηγό, το οποίο γεμίζει γρήγορα και σε λίγο 
έρχεται το τέταρτο φορτηγό.

Ώρα 18.45 και το τέταρτο φορτηγό έχει γεμίσει ενώ καταφθάνει κόσμος συνεχώς. 
Ο επικεφαλής των μέτρων διαβιβάζει στο κέντρο ότι οι θεατές ήδη ξεπέρασαν τις 3.000 και η ροή 
συνεχίζεται.
Είναι συγκινητική η ανταπόκριση του απλού κόσμου. Μία άπορη γυναίκα μου παραδίδει μία νάϋλον 
τσάντα με τρόφιμα και ένα σημείωμα στο οποίο ζητούσε συγνώμη καθόσον άπορη δεν μπορούσε 
να προσφέρει περισσότερα. 

Ώρα 19.10΄ξεκινά η εκδήλωση με σύντομους χαιρετισμούς 
από τον Πρόεδρο της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών 
Θεσσαλονίκης κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ Βασίλειο, τον Αρχηγό 
των Βετεράνων Καλαθοσφαιριστών κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ 
Χρήστο και από τον Παιδαγωγικό Σύμβουλο των Παιδικών 
Χωριών SOS Ελλάδος κ.ΜΠΑΣΔΑΡΗ Γεώργιο.
Χαιρετισμό στην εκδήλωση απευθύνει εκ μέρους της 
Ελληνικής Αστυνομίας, ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής 
Θεσσαλονίκης Υποστράτηγος κ. ΜΩΫΣΙΔΗΣ Βασίλειος.

Ακολούθως, όλα τα παιδιά από το SOS μπήκαν στο παρκέ και παρέλαβαν τις λαμπάδες τους και τα 
δώρα τους, από τους παίκτες και προπονητές των δύο ομάδων. Την αρχή έκανε ο Νίκος Γκάλης.
Ώρα 19.25΄ με κατάμεστη την Σάλα “Nick Galis Hall” ο αγώνας ξεκινά.

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα) 
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Το τζάμπολ κάνει ο Νίκος ΓΚΑΛΗΣ. Το πρώτο 
ημίχρονο είναι αμφίρροπο, αλλά στο 
Β΄ημίχρονο οι Έλληνες Βετεράνοι με την 
καθοδήγηση του Γιάννη Ιωαννίδη φθάνουν 
στην νίκη με 87-64.
Στον πάγκο της ομάδας της Διεθνούς Ένωσης 
Αστυνομικών Θεσσαλονίκης έκατσε ο 
προπονητής μπάσκετ Βαγγέλης ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ 
με την ιδιότητα ως ΓΚΕΣΤ τεχνικός Διευθυντής.
Στο ημίχρονο του αγώνα έγιναν οι ακόλουθες 
βραβεύσεις:
Ο Πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης αστυνομικών 
Θεσσαλονίκης κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος 
απένειμε τιμητική πλακέτα στον Αρχηγό της 

ομάδας των Ελλήνων Βετεράνων Καλαθοσφαιριστών κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ Χρήστο.
Ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών ε.α. Νομού Θεσσαλονίκης κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Γεώργιος, 
απένειμε τιμητική πλακέτα στον  προπονητή της ομάδας των Ελλήνων Βετεράνων Καλαθοσφαιριστών 
κ. Γιάννη ΙΩΑΝΝΙΔΗ.
Ο Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών κ. 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Χριστόδουλος απένειμε τιμητική πλακέτα στον κ. Νίκο ΓΚΑΛΗ.
Ο Αντιπρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών κ. Νίκος ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ απένειμε τιμητική 
πλακέτα στον κ. Λευτέρη ΚΑΚΙΟΥΣΗ.
Ο Αντιπρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών Θεσσαλονίκης κ. Δημήτριος ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ 
απένειμε τιμητική πλακέτα στον κ. Μπάνε ΠΡΕΛΕΒΙΤΣ.
Ο Αντιπρόεδρος τηξς Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών Θεσσαλονίκης κ. Ιάκωβος ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ 
απένειμε τιμητική πλακέτα στον προπονητή της ομάδας μας κ. Μάκη ΚΑΝΕΛΛΗ.
Στην συνέχεια εκ μέρους των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος ο κ. Γεώργιος ΜΠΑΣΔΑΡΗΣ 
απένειμε τιμιτική πλακέτα στον Πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών ε.α. Θεσσαλονίκης κ.Γεώργιο 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ.
Ακολούθως ο Διευθυντής του Παιδικού Χωριού SOS Πλαγιαρίου κ. Άκης ΔΡΕΠΑΝΙΔΗΣ απένειμε 
τιμητική πλακέτα στον Πρόεδρο της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών Θεσσαλονίκης κ. Βασίλειο 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ.
Την εκδήλωση τίμησαν πάρα πολλοί επίσημοι μεταξύ των οποίων διακρίναμε τον Περιφερειάρχη 
Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολο ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑ, τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Ιωάννη ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗ, 
την Αντιπεριφερειάρχη κ. Βούλα ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ, τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Κων/νο ΓΙΟΥΤΙΚΑ, 
τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Θεοφάνη ΠΑΠΠΑ, τον π. Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας κ. 
Παναγιώτη ΨΩΜΙΑΔΗ, τον Δήμαρχο Αμπελοκήπων-Μενεμένης και Πρόεδρο Δήμων και Κοινοτήτων 
Κεντρικής Μακεδονίας κ. Λάζαρο ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ, τον Βουλευτή κ. Σάββα ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ, τον Βουλευτή 
κ. Κων/νο ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ, τον Βουλευτή κ. Σταύρο ΚΑΛΑΦΑΤΗ, την Βουλευτή κ. Χριστίνα ΤΑΧΙΑΟΥ, 
τον εκπρόσωπο του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, τον εκπρόσωπο της Υφυπουργού Μακεδονίας 
Θράκης, τον εκπρόσωπο του Διοικητή Γ΄Σώματος Στρατού, την Πρόεδρο Τοπικής Διοικούσας 
Επιτροπής Θεσσαλονίκης για τα Παιδικά Χωριά SOS κ. Ελπίδα ΠΑΝΕΡΑ, τον εκπρόσωπο του Δήμου 
Δέλτα Θεσσαλονίκης κ. Δημήτρη ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗ και σύσσωμη την Αστυνομική ηγεσία του Νομού 
Θεσσαλονίκης, με επικεφαλής τον Γενικό Επιθεωρητή Ελληνικής Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδος 
Αντιστράτηγο κ. Δημήτριο ΣΟΦΙΟ ο οποίος συνοδευόταν από τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή 
Θεσσαλονίκης Υποστράτηγο κ. Βασίλειο ΜΩΫΣΙΔΗ, τον Βοηθό Γενικού Αστυνομικού Δ/ντή 
Θεσσαλονίκης Ταξίαρχο κ. Θεόδωρο ΤΥΡΙΑΚΙΔΗ και τους Δ/ντές: Ασφάλειας-Αστυνομίας-Άμεσης 
Δράσης-Τροχαίας-Αστυν. Επιχειρήσεων-Αλλοδαπών-Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης-ΥΕΕΒΕ-
ΥΤΕΒΕ και Εσωτερικών Υποθέσεων.
Επίσης θα πρέπει να αναφερθεί, η παρουσία του Προέδρου Ένωσης Καλαθοσφαιρικών Σωματείων 
Θεσσαλονίκης κ. Σάββα ΛΟΡΤΟΥ, ο Υπεύθυνος Συνδέσμου Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα) 

(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα) 
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κ. Νίκος ΚΕΡΑΜΕΑΣ, το Μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος κ. Ανδρέας 
ΠΕΡΡΩΣΤΗΣ, ο Δ/ντής του Μουσείου Μπάσκετ ΧΑΝΘ κ. Γιωργής ΜΠΟΥΣΒΑΡΟΣ, ο Διοικητής 
του Αλεξάνδρειου Μελάθρου κ. Κώστας ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ, ο Πρόεδρος της ΚΑΕ ΑΡΗΣ κ. Λευτέρης 
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ο Πρόεδρος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ κ. Μπάνε ΠΡΕΛΕΒΙΤΣ ο οποίος αγωνίσθηκε με τους 
Βετεράνους, ο Προπονητής της ΚΑΕ Τρικάλων κ. Κώστας ΦΛΕΒΑΡΑΚΗΣ, η Χρυσή Ολυμπιονίκης του 
2004 κ. Φανή ΧΑΛΚΙΑ. Ακόμη παρόντες ήταν: Ο Πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικων Ξάνθης 
κ. Χρήστος ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, Ο Πρόεδρος του Σωματείου Αποστράτων Ξάνθης κ. Φάνης ΚΑΡΑΜΠΙΠΕΡΗΣ, 
Ο Πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών Φθιώτιδας κ. Μενέλαος ΧΑΨΑΣ, Ο Πρόεδρος της 
Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών Χαλκιδικής και Ταμίας του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος ΔΕΑ κ. 
Βασίλειος ΠΑΠΠΑΣ, Ο Πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικκών Ορεστιάδας και Μέλος του 
Δ.Σ. του Ελληνικού Τμήματος ΔΕΑ κ. Κων/νος ΛΥΤΡΑΣ, το Μέλος του Δ.Σ. του Εθνικού Τμήματος ΔΕΑ 
κ. Παντελής ΧΡΑΠΑΣ, ο Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών Δράμας 
κ. Παύλος ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ, Ο Πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών Σερρών κ. Στέργιος 
ΣΤΑΝΓΚΟΣ, Ο Πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών Ημαθίας κ. Γεώργιος ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ, 
Ο Πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών Τρικάλων κ. Κώστας ΘΕΟΧΑΡΗΣ, Ο Πρόεδρος της 
Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών Καρδίτσας κ. Γεώργιος ΖΑΡΧΑΝΗΣ, Ο Πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης 
Αστυνομικών Αρκαδίας κ. Σωτήριος ΚΑΣΙΜΟΣ, Ο Πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών 
Καβάλας κ. Θέμις ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, Ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών ε.α. Νομού Θεσσαλονίκης 
κ. Γεώργιος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ με σύσσωμο το Δ.Σ.,  Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Αποστράτων 
Χωροφυλακής και Ελληνικής Αστυνομίας Θεσσαλονίκης κ. Γεώργιος ΣΑΚΟΝΙΔΗΣ με σύσσωμο το 
Δ.Σ., ο Πρόεδρος της Ένωσης Ειδικών Φρουρών Κεντρικής Μακεδονίας κ. Κυριάκος ΤΥΦΕΚΕΣ, ο 
Πρόεδρος της Λέσχης Αστυνομικών Θεσσαλονίκης κ. Γεώργιος ΦΕΣΤΕΡΙΔΗΣ και Πρόεδροι και 
εκπρόσωποι των Συνδικαλιστικών Σωματείων Πολιτικών Υπαλλήλων, Αξιωματικών, Αστυνομικών 
Υπαλλήλων και των Συνδικαλιστικών Παρατάξεων ΣΚΑΥ-ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ-ΑΣΠΙΔΑ-ΑΣΠΑ και 
ΕΝΩΜΕΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, καθώς και από την Αθλητική Ένωση Παράρτημα Β. Ελλάδος.
Κατά την διάρκεια των ταϊμ άουτ και του ημιχρόνου, ο παρουσιαστής της εκδήλωσης δημοσιογράφος 
κ. Βένης Γεώργιος, ανακοίνωσε όλους τους παρευρισκόμενους επισήμους στην εκδήλωση, τους 
χορηγούς και τους υποστηρικτές της εκδήλωσης.
Σε όλη την διάρκεια του αγώνα ο κ. Νίκος ΓΚΑΛΗΣ δεν προλάβαινε να φωτογραφίζεται με τα παιδιά 
που ήρθαν στην εκδήλωση και να δίνει αυτόγραφα.
Στο τέλος του αγώνα όλοι είχαν την ευκαιρία να βγουν μια φωτογραφία με τους αγαπημένους τους 
μπασκετμπολίστες. Η ατμόσφαιρα σίγουρα ήταν ζηλευτή όχι μόνο για τις ομάδες μπάσκετ, αλλά 
και για όλα τα αθλήματα.
Ήταν μια εκδήλωση πρωτοφανής, που όμοιά της δεν είχε υπάρξει στο παρελθόν στον χώρο της 
Ελληνικής Αστυνομίας. Όλοι είχαν μόνο λόγια ικανοποίησης, αγάπης και θαυμασμού. 
Την εκδήλωση κάλυψαν όλα τα ΜΜΕ με τα πιο ευνοϊκά σχόλια για την Διεθνή Ένωση Αστυνομικών. 
Ρεπορτάζ στα μεγάλα κανάλια ΝΕΤ-ΑΝΤΕΝΑ-ΣΚΑΙ-ΑΛΦΑ,MEGA, ενώ εκτεταμένα ρεπορτάζ και 
βίντεο προβλήθηκαν στα Τοπικά Κανάλια, μεγάλες αναφορές σε ραδιοφωνικούς σταθμούς και σε 
όλο τον αθλητικό τύπο με πρωτοσέλιδα.
Οι συνθέσεις των ομάδων:
ΕΛΛΗΝΕΣ ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ: Προπονητής: Γιάννης ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ. 
Έπαιξαν οι: ΛΙΑΔΕΛΗΣ - ΓΑΛΑΚΤΕΡΟΣ - ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ - ΝΤΙΚΟΥΔΗΣ - ΤΣΑΡΤΣΑΡΗΣ - ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗΣ 
- ΛΑΠΠΑΣ - ΠΡΕΛΕΒΙΤΣ - ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ - ΚΑΚΙΟΥΣΗΣ - ΡΕΝΤΖΙΑΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ - ΜΑΣΛΑΡΙΝΟΣ - 
ΓΙΑΝΝΟΥΖΑΚΟΣ - ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ.
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (I.P.A.): Προπονητής: Μάκης ΚΑΝΕΛΛΗΣ. 
Έπαιξαν οι: ΛΟΥΛΟΥΔΙΑΔΗΣ - ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ - ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ - ΤΟΥΒΕΝΤΣΙΔΗΣ - ΚΟΥΡΓΙΑΝΙΔΗΣ - 
ΤΣΑΒΛΙΔΗΣ - ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ - ΚΟΥΡΟΥΤΖΙΔΗΣ - ΤΣΙΑΤΣΟΣ - ΤΟΥΡΟΥΤΟΥΤΟΥΔΗΣ - ΒΕΡΡΑΣ - ΖΑΧΑΡΙΟΓΛΟΥ 
- ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΚΑΚΑΚΗΣ - ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ - ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ - ΧΥΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΤΣΙΤΣΙΝΑΚΟΣ - ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ - 
ΚΟΥΡΕΛΑΣ.
ΔΙΑΤΗΤΕΣ: ΚΑΡΑΚΟΝΤΙΝΟΣ ΣΤ. - ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ ΧΡ. - ΜΟΣΧΟΤΟΓΛΟΥ ΔΗΜ. και οι Βετεράνοι: 
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ και ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ.

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα) 

(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα) 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: ΚΟΥΛΕΛΗ Δήμητρα και ΚΟΥΛΙΑΣ Γεώργιος. ΑΝΤ/ΠΟΣ ο ΓΚΙΟΥΖΕΛΗΣ Γεώργιος
Παρουσιαστής της εκδήλωσης: Ο Δημοσιογράφος και παραγωγός κ. Γεώργιος ΒΕΝΗΣ

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Site: NorthBasket.gr

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: TV 100 - FM 100  - www.ipathessaloniki.gr www.apostratoithessalonikis.gr  
www.dinamianagennisis.gr -  www.samos2000goal.blogspot.com  -  www.agelioforos.gr   
Ράδιο Θεσσαλονίκη - Ράδιο Ιωνία Plus 89,4 Σάμος “Πρωϊνές διαδρομές” με τον Γιώργο Αβραμίδη - 
aigaio.blogspot.gr - Ράδιο 2000 FM 99,8 Σάμος  με το δημοσιογράφο Γάννη Νέγρη

ΜΕ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ: ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Ε.Α. ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ KAI ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Ν.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΕΝΩΣΗ ΑΞ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΦΡΟΥΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 
Τ.Δ. ΞΑΝΘΗΣ - ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΞΑΝΘΗΣ -ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 
Τ.Δ. ΣΑΜΟΥ - ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ “ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ” ΤΗΣ Ε.Α.Υ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - Αντιπ. Αγρ. Οικονομίας ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ Ιωάννης - ΛΕΣΧΗ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΚΕΘΕΑ (ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ & ΙΘΑΚΗ) - ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΠΑΡΑΤΑΞΗ “ΣΚΑΥ” ΤΗΣ Ε.Α.Υ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - OM.A.K. ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
- ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ “ΕΝΩΜΕΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ” ΤΗΣ Ε.Α.Υ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΔΙΕΘΝΗΣ 
ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ HELEXPO - ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ - EΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
- ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. 
ΑΡΚΑΔΙΑΣ - ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  
- ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. 
ΣΕΡΡΩΝ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - KAE ΑΡΗΣ  - ΚΑΕ ΠΑΟΚ - ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΜΠΑΣΚΕΤ ΧΑΝΘ - ΚΤΕΛ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΑΘΗΝΩΝ - ΔΙΕΘΝΗΣ 
ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΔΡΑΜΑΣ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ - ΔΙΕΘΝΗΣ 
ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΗΜΑΘΙΑΣ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΧΙΟΥ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΑΜΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΣΑΜΟΥ “ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Ο ΣΑΜΙΟΣ” 
- ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΣΑΜΟΥ “Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ” - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΣΑΜΟΥ “Η 
ΕΓΝΑΤΙΑ” - KTΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΑΧΑΪΑΣ - ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΑΜΟΥ

YΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ: ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ‘’Aegean Shipping Agency’’ ΛΑΖΑΡΟΥ 
ΠΟΡΦΥΡΙΔΗ - WIND Hellas κινητή τηλεφωνία - Φρ.Ξένων Γλωσσών Ε.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ Facebook:El 
Athanasiadou-Νυμφαίου 39 Εύοσμος Θεσ/νίκης - Clio’s Little Rocking Steps ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 26 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - STAR ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ - ΗΛΙΑΔΗΣ Γεώργιος Δημητρίου Γούναρη 63 Θεσσαλονίκη 

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ: ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 
(MΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ) - Α.Ο.Μ. ΠΥΛΑΙΑΣ (ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ) - Γ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ) 
- ΑΡΙΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ (ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ) - Α.Ο.Κ. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ) -  Π.Κ. 
ΝΕΑΠΟΛΗΣ (ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ) -  ΑΜΟ ΓΑΛΑΞΙΑΣ (ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ) -  Κ.Σ. ΓΕΦΥΡΑΣ (ΜΠΑΣΚΕΤ 
ΑΝΔΡΩΝ) -  ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΙΝΔΟΥ (ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ) - Α.Σ. ΠΕΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ)

ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ: 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ 
- 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ - 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ - 17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΕΥΟΣΜΟΥ - 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΒΑΤΩΝ

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα) 

(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα) 
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ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ: HOTEL PORTO PALACE - 26ης Οκτωβρίου 65 Θεσσαλονίκη - Tυπογραφείο 
ΚΟΤΣΑΡΙΔΗ Δημητρίου - Παπαναστασίου 8 Ν.Κορδελιό Θεσ/νίκης. 

ΧΟΡΗΓΟΙ: HOTEL PARK - Ίωνος Δραγούμη 81 Θεσσαλονίκη - Κατάστημα WIND Θέρμης Ταβάκη 6 Θέρμη 
Θεσσαλονίκης - Θέατρο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ - Κρατικό Θέατρο Β. Ελλάδος Θεσσαλονίκη - Ξενοδοχειακές 
επιχειρήσεις ΑΙΓΑΙΟΝ Α.Ε (Αφοι ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗ) - Εγνατίας 19 Θεσσαλονίκη - Καφετέρια IL POSTO 
- Πλατεία Ευόσμου Θεσσαλονίκης - Άνθη Φυτά ΣΤΑΝΓΚΟΣ Π.Μελά & Π.Π.Γερμανού Θεσσαλονίκη 
- Ζαχαροπλαστείο ΒΑΣΙΛΗΣ - Νικόπολη Θεσσαλονίκης - Τουριστικό γραφείο GOLDEN FLEECE - 
Αριστοτέλους 26 Θεσσαλονίκη -  Καταστήματα SEVEN SPOTS – Θεσσαλονίκη - Εταιρεία FAMA FOOD 
SERVICE E.Π.Ε. ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ Θεσσαλονίκης - Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών Ζαχαροπλαστών 
Ελλάδος - ΗΟTEL NIKOPOLIS Ασκληπειού 16-18 Πυλαία Θεσσαλονίκης - Εστιατόριο ΜΥΡΙΣΕ 
ΘΑΛΑΣΣΑ - Καραολή Δημητρίου 13-15 Εύοσμος Θεσσαλονίκης - HOTEL ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ - Μ. 
Αλεξάνδρου 2 Θεσσαλονίκη - SUPER MARKET LINDL Θεσσαλονίκης - Ψαροταβέρνα CHRISTOFER - 
Μεγ.Αλέξανδρου 2 Θεσσαλονίκη - FINEZZA ABEE  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΥ - GOLDEN BRANDS Εμπορία 
ποτών και υπηρεσίες logistics - ΤΟΓΚΑΛΙΔΗΣ Αντώνιος - WATERLAND -Tαγαράδες Θεσσαλονίκης 
- ΔΗΜΗΤΡΑ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ & ΣΙΑ ΟΕ Βιοτεχνία Υποδημάτων Δάφνης 12 Θεσσαλονίκη - Grand Hotel 
Palace - Μοναστηρίου 305 Θεσσαλονίκη.
Η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών Θεσσαλονίκης, απευθύνει ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ΔΕΘ- 
ΗΕLEXPO, στην Υπεύθυνη Γραφείων της ΚΑΕ ΑΡΗΣ κ. Έλσα ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, στον παρουσιαστή 
της εκδήλωσης Δημοσιογράφο κ. Γεώργιο ΒΕΝΗ και σε όλους όσους συνέβαλαν για την σπουδαία 
αυτή εκδήλωση. Ευχαριστούμε θερμά όλους τους συναδέλφους που ήρθαν από άλλους νομούς 
(Τρίκαλα - Δράμα - Καρδίτσα - Αρκαδία - Ξάνθη - Καβάλα - Σέρρες - Ιωάννινα - Ορεστιάδα - Ημαθία - 
Χαλκιδική - Φθιώτιδα κλπ) και τις Τοπικές Διοικήσεις IPA που έστειλαν τρόφιμα (Σάμου - Μεσσηνίας 
- Ηρακλείου - Χίου - Αχαϊας κλπ), καθώς και το Ελληνικό Εθνικό Τμήμα της Διεθνούς Ένωσης 
Αστυνομικών που συμμετείχε με 4 εκπροσώπους του (ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ-ΛΥΤΡΑΣ-ΧΡΑΠΑΣ-ΠΑΠΑΣ).

Η ομάδα της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών Θεσσαλονίκης. Στο μέσον ο κ. Νίκος ΓΚΑΛΗΣ και 
δεύτερος από δεξιά ο Προπονητής Μπάσκετ κ. Βαγγέλης ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα) 

(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα) 
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Αριστερά: Νίκος ΓΚΑΛΗΣ – Γεώργιος ΛΑΜΠΑΔΑΣ 
Δεξιά: Βαγγέλης ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ-Δημήτρης ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ-Γιώργος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ-Νίκος ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ

Η ομάδα Μπάσκετ των Ελλήνων Βετεράνων Καλαθοσφαιριστών

Ο κ. Νίκος ΓΚΑΛΗΣ ενώ κάνει δηλώσεις στα ΜΜΕ Η συλλογή των τροφίμων

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα) 

(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα) 
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Αριστερά: Ο κ. Νίκος ΓΚΑΛΗΣ ενώ παραλαμβάνει τιμητική 
πλακέτα από τον Αντιπρόεδρο του Ελληνικού Εθνικού 
Τμήματος της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών 
κ. Χριστόδουλο ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗ. 
Δεξιά: Ο κ. Μπάνε ΠΡΕΛΕΒΙΤΣ ενώ παραλαμβάνει την 
τιμητική πλακέτα από τον Αντιπρόεδρο της Διεθνούς 
Ένωσης Αστυνομικών Θεσσαλονίκης κ. Δημήτριο ΧΡΥΣΟΥΛΑ και τον γιό του Άγγελο.

Αριστερά: Ο Αρχηγός των Βετεράνων Καλαθοσφαιριστών κ. Χρήστος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ενώ 
παραλαμβάνει τιμητική πλακέτα από τον Πρόεδρο της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών Θεσσαλονίκης 
κ. Βασίλειο ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ.
Δεξιά: Ο κ. Γιάννης ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ενώ παραλαμβάνει την πλακέτα από τον κ. Γεώργιο ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ.

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα) 

(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα) 



- 10 -
(συνέχεια στην επόμενη σελίδα) 

Αριστερά: O Πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών Θεσσαλονίκης κ. Βασίλης 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (μέσον) παραλαμβάνει τιμητική πλακέτα από τον Διευθυντή του παιδικού 
Χωριού SOS Πλαγιαρίου Θεσσαλονίκης κ. Άκη ΔΡΕΠΑΝΙΔΗ.
Δεξιά: Ο Πρόεδρος της ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Ε.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ κ. Γιώργος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 
(μέσον) ενώ παραλαμβάνει τιμητική πλακέτα από τους Υπευθύνoυς των Παιδικών Χωριών SOS 
Ελλάδος κ. Ελπίδα Πανέρα και κ. Γιώργο Μπασδάρη.

Αριστερά: Ο κ. Λευτέρης ΚΑΚΙΟΥΣΗΣ ενώ παραλαμβάνει τιμητική πλακέτα από τον Αντιπρόεδρο της 
Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών Θεσσαλονίκης κ. Νίκο ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗ.
Δεξιά: Ο κ. Ιάκωβος ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ (αριστερά) ενώ παραδίδει την τιμητική πλακέτα στον προπονητή 
της ομάδας της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών Θεσσαλονίκης κ. Μάκη ΚΑΝΕΛΛΗ.

(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα) 
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(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα) 

Αυτό το Πάσχα τις λαμπάδες και τα δώρα όλων των Παιδιών του Παιδικού Χωριού SOS Πλαγιαρίου, 
διέθεσε η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών Θεσσαλονίκης.

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα) 
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O κ.Νίκος ΓΚΑΛΗΣ στο τζάμπολ του αγώνα

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα) 

(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα) 
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(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα) 
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IPA House Θεσσαλονίκης
Από την 14/6/1997, άρχισε να λειτουργεί ο Ξενώνας της Θεσ/νίκης. Το κατάλληλο διαμέρισμα 
βρέθηκε, μετά από επίπονες και επίμονες προσπάθειες των μελών της ΙΡΑ Θεσ/νίκης, επί της οδού 
Συγγρού 28  (6ος όροφος), σε ένα κεντρικό δρόμο της Θεσ/νίκης.

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα) 
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Ο ξενώνας της Θεσσαλονίκης, διαθέτει 4 δίκλινα δωμάτια, με κλιματισμό και T.V., παρέχονται όλα τα 
είδη όπως π.χ. κουβέρτες, σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες κ.λ.π. Υπάρχει κοινό μπάνιο και δεύτερο 
WC. Επίσης υπάρχει κουζίνα η οποία διαθέτει ηλεκτρικό ψυγείο και όλα τα απαραίτητα κουζινικά 
σκεύη. Τέλος στον ξενώνα λειτουργεί εντελώς ΔΩΡΕΑΝ Wi Fi
Ο ξενώνας αυτός, καθώς και όλοι οι μεταγενέστεροι Ξενώνες, εφ’ όσον ξεκινήσουν, στη χώρα 
μας έχουν τον Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος εγκρίθηκε από το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο στη 
Καστοριά.
Οι φιλοξενούμενοι θα πρέπει να τον τηρήσουν κατά γράμμα, για να πούμε ότι η προσπά θεια 
αυτή πέτυχε στη χώρα μας. Ο θεσμός όμως αυτός των ΙΡΑ Ηouse πρέπει να πετύχει, γιατί θα είναι 
πολύ μεγάλη εξυπηρέτηση για τα μέλη μας. θα είναι οικονομική διευκόλυνση και ταυτόχρονα η 
έμπρακτη απόδειξη του πνεύματος του Servo Per Amikeco.
Εδώ παρακαλούνται τα μέλη μας για την πιστή εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας του Ξενώνα, 
ως και των κανόνων συμπεριφοράς και εγγράφων συστάσεων, τις οποίες οφείλουν να ακολουθούν 
κατά την διάρκεια της φιλοξενίας των.
Στις κρατήσεις δωματίων υποχρεωτικά θα ακολουθείται σειρά προτεραιότητας. Η διαμονή στο 
Ξενώνα βασίζεται στην αυτοεξυπηρέτηση, όπως και σε όλους τους Ξενώνες της ΙΡΑ. Η είσοδος στο 
ΙΡΑ House επιτρέπεται μόνο στα μέλη της ΙΡΑ και τις οικογένειες τους.
Ο φιλοξενούμενος, θεωρώντας τον Ξενώνα σαν το σπίτι του, θα χρησιμοποιήσει το κάθε τι που 
βρίσκεται μέσα, έπιπλα ή σκεύη με σεβασμό και επιμέλεια, για να τα βρει ο επόμενος συνάδελφος 
στην ίδια κατάσταση και θέση που τα βρήκε, όταν μπήκε στον Ξενώνα.

Με απόφαση του Δ.Σ. του Εθν. Τμήματος Διαχειριστής του ΙΡΑ Ηouse Θεσ/νίκης ορίσθηκε ο κ. 
Χριστόδουλος ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ. 
Ο Διαχειριστής του ΙΡΑ Ηouse, είναι καλοπροαίρετος συνάδελφος, ο οποίος δέχθηκε ευχαρίστως 
και χωρίς απολύτως καμιά αμοιβή να εξυπηρετεί τους συναδέλφους - φίλους και τις οικογένειες 
τους. Κατά συνέπεια θα πρέπει οι φιλοξενούμενοι να προσπαθούν να κάνουν όσο το δυνατόν 
ελαφρότερο το βαρύ έργο, που εθελοντικά δέχθηκε να αναλάβει.
Tιμή διανυκτέρευσης ανά άτομο 15 Ευρώ για τους ξένους συναδέλφους και 10 ευρώ για τους 
Έλληνες συναδέλφους.
Τέλος, να έχετε υπόψη ότι, η διαμονή στον ξενώνα δεν είναι δυνατόν να παραταθεί πέραν των 15 
ημερών.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Χριστόδουλος
Α΄Αντιπρόεδρος I.P.A. Θεσ/νίκης 
Γ΄Αντιπρόεδρος Ελληνικού Εθνικού
Τμήματος I.P.A.
Διαχειριστής IPA HOUSE 
Θεσσαλονίκης
Tηλ. 00306975909909  
Εmail: chistoschris@gmail.com

	  

(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα) 
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Επίσκεψη του Προέδρου Εθνικού 
Τμήματος στα γραφεία της Τοπικής μας.
Σήμερα 24-06-2015, ο Πρόεδρος 
του Εθνικού Τμήματος της Διεθνούς 
Ένωσης Αστυνομικών (I.P.A.) κ. 
ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ Ιωάννης, επισκέφτηκε 
τα γραφεία μας, όπου τον υποδέχτηκαν 
ο Α΄ Αντιπρόεδρος κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ 
Χριστόδουλος και το Μέλος του Δ.Σ. κ. 
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας.
Η συνάντηση έγινε σε άριστο φιλικό 
κλίμα και υπήρξε ανταλλαγή απόψεων 
για πολλά ζητήματα.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

*  Είναι ασφαλές να τοποθετήσεις πλαστικά σκεύη σε φούρνο μικροκυμάτων; 
Ναι. Αρκεί, βέβαια, να έχουν την ένδειξη «ασφαλές για μικροκύματα». Τα χημικά που περιέχουν 
δεν εισχωρούν μέσα στο φαγητό.

*  Μπορεί η τηλεόραση να καταστρέψει την όρασή σας; 
Οχι. Πρόκειται για μύθο που ξεκίνησε τη δεκαετία του ‘50 όταν οι τηλεοράσεις εξέπεμπαν 
ακτινοβολία. Οι καινούριες τηλεοράσεις μπλοκάρουν τις επιβλαβείς εκπομπές.
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Στο Λύκειο Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης το βιβλίο μας 
“ΠΑΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ” 

Θεσσαλονίκη 19-02-2015

Η Τοπική Διοίκηση I.P.A. Θεσσαλονίκης, παρέδωσε ένα 
βιβλίο/οδηγό σπουδών “ΠΑΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ” στο 
Λύκειο Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης, με σκοπό να βοηθήσουμε 
το έργο των καθηγητών που είναι επιφορτισμένοι με 
τον επαγγελματικό προσανατολισμό των μαθητών της Γ΄ 
Λυκείου.
Το βιβλίο παρέδωσε στον Λυκειάρχη κ. ΣΕΝΤΕΡΗ Πασχάλη, 
ο Αντιπρόεδρος της Ένωσής μας κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ 
Χριστόδουλος.
Ο Λυκειάρχης ευχαρίστησε θερμά για την δωρεά του βιβλίου, 
το οποίο όπως δήλωσε θα αποτελέσει ένα σπουδαίο βοηθό 
στο έργο των καθηγητών του Λυκείου.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ
Κύριε Πρόεδρε της Τ.Δ. IPA ΚΑΒΑΛΑΣ
Αγαπητέ φίλε Θέμη ΙΩΑΝΝΙΔΗ. 
Με την παρούσα επιστολή θα’ θελα να σε 
ευχαριστήσω, για την άψογη και εξαιρετική 
φιλοξενία που έτυχα εγώ προσωπικά όσο 
και τα μέλη της οικογένειάς μου, κατά την 
διάρκεια της διήμερης παραμονής μας 
στην όμορφη πόλη της Καβάλας. Η άριστη 
φιλοξενία σας ήταν ακόμα  μια απόδειξη της 
ιδέας που υπηρετούμε, που δεν είναι άλλη 
από το servo per amikeco. 
Με εκτίμηση Χριστόδουλος ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ 
Α΄Αντιπρόεδρος  Ι.P.A. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Γ΄ Αντιπρόεδρος Εθνικού Τμήματος ΔΕΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:  
Η Τοπική Διοίκηση I.P.A.  Ν. Θεσσαλονίκης, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συναδέλφων, με 
απόφαση του Δ.Σ. όρισε ως υπεύθυνο εκπρόσωπο για το Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης 
και τον συνάδελφο ΚΑΤΣΑΟΥΝΙΔΗ  Νικόλαο τηλ. 6945813378 που υπηρετεί στην Διεύθυνση 
Αστυνομίας Θεσσαλονίκης /Λέσχη.
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GREEK TALKING AND DON’T  KNOW IT?
Christos Christodoulis
Vice President of national  
section of Ipa

Dear Ipa friends,  
It is common knowledge  
that Greece is one of the 
most beautiful countries all 
over the world. The magical 
landscapes, compined with 

the extremely fantastic deep blue Aegean, makes 
you feel that this place is blessed.If you traveled here 
once, you would like understand the uniqueness of 
this country.
On the  other head, lots of scieces were born by the 
ancient Greeks, like geometric, astrology, astrono-
my  ech. In addition, the  Greek  civilization, even  
today surprises us with its discoveries. However, the 
most important  thing  that Greeks gave to the  other  
civilization, it’s their language, the Greek language.  
The  most well- structured and logical language  
among  hundreds.Do you  know that  one of  four 
words in  English  dictionary  is Greek? This  is   
definitely! More than 6.000 words, spoken  by  
English speakers, are  organised by  Greek  
language. For  instance, the  word “Alphabet”, 

it’s the precisely Greek word “Alphavita”, which  
describes the  first two letters of its Alphabet. 
To sum, i would like to present you, some of  
maybe the most popular Greek words which are 
used by  English native speakers on a daily basis: 
air, airplane, aroma, athlete, atomic, church,  
cinema, climate, clinic, comedy, cosmos, cycle,  
decade, democracy, devil, dialog, diet, disc, drama, 
ecology, economy, electric, electronic, energy, epi-
sode, erotic, euro, fantasy, genetic, geography, giant,  
guitar, gymnasium, harmony, helicopter, hero,  
history, horizon, horoscope, idea, idol, irony,  
jealous, Kilo, Kilometer, kinetic, logic, machine, magic,  
magnet, mania, mathematic, megaphone,  
marathon, melody, meter, method, microscope,  
museum, music, mystery, myth, Nike, ocean, orgasm, 
oxygen, orchestra, organism, panic, paper, paradise, 
pause, period, philosophy, psychology, planet, pho-
tography, poem, police, program, rhythm, sarcasm, 
school, stereo, strategy, syllable, symbol, system, 
talent, telephone, telescope, theatre, theory, thera-
py, thermometer, tone, tragedy !!!!! In other words, 
YOU SPEAK GREEK, YOU JUST DON’T KNOW IT!!!
Christos Christodoulis
Vice President of national section of Ipa

ΜΙΛΑΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ;
Αγαπητοί φίλοι της Δ.Ε.Α. 
Είναι κοινή γνώση ότι η Ελλάδα είναι μία από τις 
πιο όμορφες χώρες σε όλο τον κόσμο.Τα μαγευτικά 
τοπία, σε συνδυασμό με την εξαιρετικό  φανταστικό  
απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου, σε κάνει να 
νιώθεις ότι αυτό το μέρος είναι ευλογημένο. Αν θα 
ταξιδέψει  κάποιος εδώ μία φορά, θα κατανοήσει  
τη μοναδικότητα αυτής της χώρας. Από την άλλη, 
πολλές επιστήμες γεννήθηκαν από τους αρχαίους 
Έλληνες, όπως  η γεωμετρία, η αστρολογία, η 
αστρονομία, κλπ. 
Ο  ελληνικός πολιτισμός, ακόμη και σήμερα  μας 
εκπλήσσει με τις ανακαλύψεις του. Ομως, το 
πιο σημαντικό πράγμα που οι Έλληνες έδωσαν 
στον πολιτισμό, είναι η γλώσσα τους, η ελληνική 
γλώσσα. Η πιο καλά δομημένη και λογική γλώσσα 
μεταξύ εκατοντάδων γλωσσών. Γνωρίζετε ότι μία 

από τις τέσσερις λέξεις στο Αγγλικό  λεξικό  είναι 
Ελληνικές.  Περισσότερες από 6.000 λέξεις που 
χρησιμοποιούνται  από ομιλητές της αγγλικής, 
συναντούνται στο ελληνικό  λεξικό .Για παράδειγμα, 
η λέξη “Αλφάβητο”, είναι το ακριβώς Ελληνική λέξη 
“Alphavita”, το οποίο περιγράφει τα δύο πρώτα 
γράμματα της αλφαβήτου της. Για να συνοψίσω, θα 
ήθελα να σας παρουσιάσω μερικές από τις ίσως πιο 
δημοφιλείς ελληνικές λέξεις που χρησιμοποιούνται 
από την αγγλική μητρική γλώσσα σε καθημερινή 
βάση όπως είναι αέρας, αεροπλάνο, άρωμα, 
αθλητής, ατομική, εκκλησία, τον κινηματογράφο, το 
κλίμα, κλινική, κωμωδία, κόσμος, κύκλος, δεκαετία,  
δημοκρατία, διάβολος, διάλογος, διατροφή, 
δίσκος, δράμα, οικολογία, οικονομία, ηλεκτρισμός, 
ηλεκτρονικά, ενέργεια, επεισόδιο, ερωτικός, ευρώ, 
φαντασία,  γενετική,  γεωγραφία, γίγαντας, κιθάρα, 

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

Ελληνοαυστραλός συνάδελφος στην Θεσσαλονίκη
Στις 21-01-2015 επισκέφθηκε τα γραφεία μας, ο 
Ελληνοαυστραλός συνάδελφος, μέλος της I.P.A. κ. 
Bill Hrisanthakopoulos.
Τον Ελληνικής καταγωγής συνάδελφο, υποδέχτηκαν ο 
Πρόεδρος της IPA Θεσσαλονίκης κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
Βασίλειος, ο Γ. Γραμματέας της IPA Θεσσαλονίκης 
κ. ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ Ιωάννης και ο Αντιπρόεδρος της IPA 
Θεσσαλονίκης και Αντιπρόεδρος του Ελληνικού 
Τμήματος IPA κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Χριστόδουλος. 
Κατά την διάρκεια της επίσκεψης έγινε ανταλλαγή 
απόψεων και σκέψεων για θέματα της IPA και της 
Αστυνομίας και στον φιλοξενούμενο συνάδελφο 
εδόθησαν διάφορα αναμνηστικά δώρα.
Στην συνέχεια ο Ελληνικής καταγωγής 

Αυστραλός συνάδελφος συνοδευόμενος από τον κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗ, επισκέφτηκε το 
Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, όπου τον υποδέχτηκε ο Βοηθός Γενικός Αστυνομικός  
Δ/ντής Θεσσαλονίκης Υποστράτηγος κ. ΤΣΟΥΚΝΑΔΗΣ Ιωακείμ.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΞΑΝΘΗΣ
Το Σάββατο 03/01/2015 η Τ/Δ ΞΑΝΘΗΣ δέχτηκε 
μια ευχάριστη επίσκεψη. 
Την Ξάνθη επισκέφτηκε ο A΄ Αντιπρόεδρος της  
Τ.Δ. Ι.P.A ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και Γ’ Αντιπρόεδρος 
Εθνικού Τμήματος ΔΕΑ Χριστόδουλος 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ. 
Στην συνάντηση συζητήθηκαν θέματα που 
αφορούν τις δύο τοπικές διοικήσεις καθώς και 
θέματα που αφορούν την ένωση μας.

	  

γυμνάσιο,  αρμονία, ελικόπτερο, ήρωας, ιστορία, 
ορίζοντας, ωροσκόπιο, ιδέα, είδωλο, ειρωνεία, 
ζηλιάρης, κιλό, χιλιόμετρο, κινητική,  λογική,  μηχανή, 
μαγεία, μαγνήτης, μανία, μαθηματικά, μεγάφωνο, 
μαραθώνιος, μελωδία, μετρητής, μέθοδος, 
μικροσκόπιο, μουσείο, μουσική, μυστήριο, μύθος, 
νίκη , ωκεανός,  οργασμός , οξυγόνο, ορχήστρα, 
οργανισμός,  πανικός, χαρτί, παράδεισος, παύση, 
περίοδος, φιλοσοφία, ψυχολογία, πλανήτης, 

φωτογραφία, ποίημα,  αστυνομία, πρόγραμμα, 
ρυθμός, σαρκασμός, σχολείο, στερεοφωνικό, 
στρατηγική, συλλαβή, σύμβολο, σύστημα, ταλέντο, 
τηλέφωνο, τηλεσκόπιο, θέατρο,  θεωρία, θεραπεία, 
θερμόμετρο, τόνος,  την τραγωδία!!  Με άλλα λόγια, 
απλά μιλάτε ελληνικά  και  δεν το γνωρίζετε !!!!!!! 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ
Α΄ Αντιπρόεδρος IPA Θεσσαλονίκης  &  Γ’ 
Αντιπρόεδρος Ελληνικού  Εθνικού  Τμήματος Ι.P.A.
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Προσκυνηματική εκδρομή στην Ξάνθη

Στις 14 Ιουνίου 2015 η ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Ε.Α. ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ σε συνεργασία με:  1) 
ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΞΑΝΘΗΣ, 2) ΔΙΕΘΝΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ  (Ι.Ρ.Α.) ΞΑΝΘΗΣ, 
3) ΔΙΕΘΝΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ (Ι.Ρ.Α.) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Διοργάνωσε με επιτυχία ημερήσια προσκυνηματική εκδρομή στον Ι. Ναό Κοσμά Αιτωλού και Αγίας 
Κυριακής στο Πομακοχώρι Μύκη στην Ξάνθη.

Στην εκδρομή συμμετείχαν περισσότεροι από 
εκατό συνάδελφοι σε 2 τουριστικά πούλμαν εκ των 
οποίων το ένα διόροφο.
Στην είσοδο της πόλεως στην Ξάνθη, μας 
υποδέχτηκαν το Προεδρείο της IPA Ξάνθης με 
επικεφαλής τον Πρόεδρο κ. Χρήστο Ιωαννίδη.
Τα μέλη του Δ.Σ. της IPA Ξάνθης επιβιβάστηκαν 
μαζί μας στα λεωφορεία και μας ξενάγησαν στην 
διαδρομή από την Ξάνθη στα Πομακοχώρια.
Στο Πομακοχώρι Μύκη, ταυτόχρονα με εμάς 
έφτασε και το Προεδρείο του Σωματείου 
Αποστράτων Ξάνθης με επικεφαλής τον Πρόεδρο 
κ. Φάνη Καραμπιπέρη.
Όλοι μαζί υποδεχτήκαμε στο προαύλιο του Ι. 
Ναού Κοσμά Αιτωλού και Αγίας Κυριακής τον 
Μητροπολίτη Ξάνθης και Περιθεωρίου κ.κ. 
Παντελεήμονα, ο οποίος τέλεσε δέηση με 
αρτοκλασία υπέρ των Αστυνομικών.
Μετά την τελετή ο Πρόεδρος της Ένωσης 
Αστυνομικών ε.α. Νομού Θεσσαλονίκης κ. Γεώργιος 
Αναστασιάδης επέδωσε τιμητική πλακέτα στον 
Μητροπολίτη Ξάνθης για την συνεχή υποστήριξή 
του στο έργο της Ελληνικής Αστυνομίας. 
Ο Μητροπολίτης συγκινημένος μας ευχαρίστησε 
θερμά και έδωσε την ευλογία του σε όλους τους 
εκδρομείς.  

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα) 
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Ο Πρόεδρος της Ένωσης Αποστράτων 
Αστυνομικών Ξάνθης κ. Φάνης 
Καραμπιπέρης, έδωσε αναμνηστικά 
δώρα στον Πρόεδρο Αποστράτων 
Αστυνομικών Θεσσαλονίκης.
Στην συνέχεια μεταβήκαμε σε 
εξοχική ταβέρνα της Ξάνθης για 
φαγητό. Στην διάρκεια του γεύματος 
ο Πρόεδρος της I.P.A. Ξάνθης 
επιφύλασσε μία έκπληξη στον π. 
Πρόεδρο και νυν Μέλος του Δ.Σ της 
IPA Θεσσαλονίκης  του Δ.Σ. αλλά 
και Α΄ Αντιπρόεδρο του Σωματείου 
Αποστράτων Θεσσαλονίκης κ. Ηλία 
Βασιλάκη, με τούρτα όπου υπήρχε 
ο αριθμός 19 ο οποίος συμβόλιζε τα 

19 χρόνια συνεχούς προσφοράς του στους συναδέλφους. 
Ο κ. Ηλίας Βασιλάκης ευχαρίστησε θερμά τον αδερφικό φίλο/πρόεδρο της IPA Ξάνθης κ. Χρήστο 
Ιωαννίδη.

(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα) 

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα) 
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Αργά το βραδάκι και αφού βγάλαμε μία τελευταία αναμνηστική φωτογραφία μαζί με τους 
συναδέλφους της Ξάνθης, επιβιβαστήκαμε στα πούλμαν και αναχωρήσαμε για την Θεσσαλονίκη.
Η ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Ε.Α. ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και η I.P.A. Θεσσαλονίκης, ευχαριστούν 
θερμά τους Προέδρους και τα Διοικητικά Συμβούλια της ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ 
ΞΑΝΘΗΣ και της I.P.A. Ξάνθης για την υπέροχη φιλοξενία στην περιοχή τους και ελπίζουμε στο 
μέλλον να φανούμε αντάξιοι ανταπόδοσης.

	  

(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα) 
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Εκπροσώπηση Εθνικού Τμήματος Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών 
από Γ’ Αντιπρόεδρο στο 1ο Σεμινάριο Συνδέσμων Κοινωνικών 
Θεμάτων (1st ISC Iiaison officers) στην Λάρνακα της Κύπρου. 

Στις 17 έως 19 Απριλίου πραγματοποιήθηκε το 1ο Σεμινάριο Συνδέσμων Κοινωνικών Θεμάτων του  
Παγκοσμίου τμήματος της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών (1st ISC liaison Officers).Πήραν μέρος 15 
χώρες μεταξύ των οποίων και η Ελληνική πλευρά που εκπροσωπήθηκε από  τον Γ’ Αντιπρόεδρο 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟ ΧΡΙΣΤOΔΟΥΛΗ του Εθνικού μας τμήματος και ήταν οι: ΚΥΠΡΟΣ, ΑΥΣΤΡΙΑ, ΔΑΝΙΑ, 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΣΟΥΗΔΙΑ, ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ, ΠΑΚΙΣΤΑΝ, ΡΟΥΜΑΝΙΑ, 
ΒΕΛΓΙΟ, ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ, ΣΡΙΛΑΝΚΑ, ΙΣΡΑΗΛ, ΠΟΛΩΝΙΑ. 
Στο σεμινάριο παρουσιάστηκαν θέματα όπως:
καταστατικός χάρτης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων 
εθελοντών μελών της Ένωσης, αθλητικά  δρώμενα και 
συναντήσεις και φιλοξενία των μελών IPA στους ξενώνας 
της  ανά τον κόσμο.
Ο Κος ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Θα ‘θελε να ευχαριστήσει από 
καρδιάς για την  θερμή  και άψογη φιλοξενία που έτυχε 
από τους οικοδεσπότες της ΤΔ ΛΑΡΝΑΚΑΣ και ιδιαίτερα 
από τον Πρόεδρο Ανδρέα ΠΑΛΑΡΗ και τα άλλα μέλη της, 
όπως και από τον Αντιπρόεδρο του Εθνικού τμήματος της 
Κύπρου Κυριάκο ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ. Οι ωραίες στιγμές και οι 
αναμνήσεις που είχε από το όμορφο νησί της Αφροδίτης 
θα τον συνοδεύουν στην επιστροφή του στην Ελλάδα, 
έχοντας δώσει υπόσχεση στους Κύπριους συναδέλφους 
να ανταποδώσει την φιλοξενία. 
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Στις 16-02-2015 η IPA Θεσσαλονίκης στην Βέροια 
Στις 16-2-2015 ο Πρόεδρος της ΤΔ IPA Θεσσαλονίκης 
κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος, μαζί με τον 
Α΄Αντιπρόεδρο κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗ Χριστόδουλο και 
τον coach της ομάδας μπάσκετ της Διεθνούς Ένωσης 
Αστυνομικών Θεσσαλονίκης κ. ΚΑΝΕΛΛΗ Διαμαντή, 
μετέβησαν στην Βέροια και μαζί με την ΤΔ IPA 
Ημαθίας παρακολούθησαν στο κλειστό γυμναστήριο 
Βέροιας τον φιλικό αγώνα μπάσκετ φιλανθρωπικού 
χαρακτήρα για την ενίσχυση του συλλόγου 
“Πρωτοβουλία για το παιδί”, μεταξύ των ομάδων 
παλαιμάχων καλαθοσφαιριστών Βέροιας και του 
Συλλόγου Βετεράνων Καλαθοσφαιριστων Ελλάδας....

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ I.P.A. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος:  ΧΡΗΣΤΟΥ Δημήτριος 
Α΄ Αντιπρόεδρος: ΑΝΕΣΤΙΔΗΣ Ευστράτιος 
Β΄ Αντιπρόεδρος: ΜΠΡΕΣΤΑΣ Βασίλειος 
Γ΄ Αντιπρόεδρος: ΓΕΩΡΓΙΟΥ Σταυρούλα 
Γενικός Γραμματέας: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος 
Βοηθός Γεν. Γραμματέα: ΝΤΟΥΚΑΣ Νικόλαος 
Ταμίας: ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Παναγιώτης 
Βοηθός Ταμία: ΜΗΤΣΕΛΟΣ Γεώργιος 
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων: ΓΑΚΗΣ Αντώνιος

Η ΝΕΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος: ΠΑΝΤΑΖΗΣ Δημήτριος 
Μέλος: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Αγγελος 
Μέλος: ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ Νικόλαος 

EΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ I.P.A. ΦΩΚΙΔΑΣ
Α) Για το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΠΑΣΧΑΛΗΣ Γρηγόριος 
2. A΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ Μάρκος 
3. Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΛΑΜΠΑΔΔΑΡΗΣ Ιωάννης 
4. Γ΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ Βησσαρίων 
5. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΚΩΣΤΑΚΟΣ Αθανάσιος 
6. ΑΝΑΠΛ. Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΘΕΟΦΑΝΗΣ Νικόλαος 
7. ΤΑΜΙΑΣ : ΣΑΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Αναστασία 
8. ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑΣ : ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Βασίλειος 
9. ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ : ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ Ευγενία 

Β) Για την ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΚΑΡΑΝΤΖΑΛΗ Ιουλία
2. ΜΕΛΟΣ : ΚΟΝΤΟΛΑΤΗΣ Δημήτριος
3. ΜΕΛΟΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Κυριάκος
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Ι.Ρ.Α. ΣΑΜΟΥ: ΤΑ ΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΣ 

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα η Ιερά 
Μητρόπολη Σάμου και Ικαρίας 
εόρτασε την ιερά μνήμη του 

ενδόξου ιερομάρτυρος Ευσεβίου επισκόπου 
Σαμοσάτων και τα ονομαστήρια του σεπτού 
Ποιμενάρχου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου 
κ.κ. Ευσεβίου, ο οποίος φέτος συμπληρώνει 
20 χρόνια θεοφιλούς ποιμαντορίας στην Ιερά 
Μητρόπολη. Το απόγευμα της Κυριακής 21 
Ιουνίου, στο Ιερό Παρεκκλήσιο του Αγίου 
Ευσεβίου, στο Παλαιό Καρλόβασι Σάμου, 
τελέσθηκε Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός 
προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Μαρωνείας και Κομοτηνής κ. 
Παντελεήμονος και συγχοροστατούντων των 
Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Δημητριάδος 
και Αλμυρού κ. Ιγνατίου, Πειραιώς κ. Σεραφείμ, 
Θηβών και Λεβαδείας κ. Γεωργίου, Σάμου και 
Ικαρίας κ, Ευσεβίου και του Θεοφ. Επισκόπου 
Σαλώνων κ. Αντωνίου. Τον θείο λόγο κήρυξε ο 
Σεβασμ. Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ, 
παρουσία των πολιτικών και στρατιωτικών 
αρχών της νήσου και πλήθους πιστών, οι οποίοι 
παρευρίσκοντο στην ακολουθία του Εσπερινού.
Ανήμερα της εορτής, Δευτέρα 22 Ιουνίου, 
τελέσθηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος 
Βαθέος Σάμου Αρχιερατική Θεία Λειτουργία 
συλλειτουργούντων των Σεβασμιωτάτων 
Μητροπολιτών Σάμου & Ικαρίας κ. Ευσεβίου, 
Δημητριάδος κ. Ιγνατίου, Πειραιώς κ. Σεραφείμ, 
Θηβών και Λεβαδείας κ. Γεωργίου, Μαρωνείας 
και Κομοτηνής κ. Παντελεήμονος και του Θεοφ. 
Επισκόπου Σαλώνων κ. Αντωνίου.

Τον Θείο Λόγο κήρυξε ο Αρχιμ. Δαμασκηνός 
Κιαμέτης, Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς 
Μητροπόλεως Δημητριάδος.
Ο εορτάζων Μητροπολίτης κ. Ευσέβιος 
ευχαρίστησε τους Σεβασμιωτάτους Αρχιερείς 
για την παρουσία τους στους φετινούς 
εορτασμούς, το σύνολο των αρχόντων για 
την τιμητική τους παρουσία αλλά και για την 
εποικοδομητική συνεργασία τους, τους ιερείς 
και τα μοναχικά τάγματα τοπικής Εκκλησίας και 
τον ευλογημένο λαό προς τον οποίο ζήτησε την 
αδιάκοπη προσευχητική συμπαράσταση.

Ο πρόεδρος της ΙΡΑ Σάμου κ. Αβραμίδης 
Γεώργιος με τα μέλη της τοπικής διοίκησης 
ΙΡΑ Σάμου επισκέφτηκαν τον εορτάζων 
Μητροπολίτη Σάμου κ.κ. Ευσέβιο του 
ευχήθηκαν τα χρόνια πολλά μεταφέροντας 
ακόμα και τις ευχές του πρώην προέδρου της ΙΡΑ 
Θεσσαλονίκης κ. Βασιλάκη Ηλία, του προέδρου 
του Εθνικού Τμήματος κ. Καραπατάκη 
Ιωάννη και της μεγάλης οικογένειας της 
Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών ΙΡΑ. Την 
τιμητική πλακέτα του Εθνικού Τμήματος της 
ΙΡΑ για τα 50 χρόνια παρέδωσε ο πρόεδρος 
της ΙΡΑ Σάμου κ. Αβραμίδης Γεώργιος στον 
εορτάζων Μητροπολίτη Σάμου κ.κ. Ευσέβιο εκ 
μέρους του προέδρου του Εθνικού Τμήματος 
κ. Καραπατάκη Ιωάννη ο οποίος είχε και 
τηλεφωνική επικοινωνία με τον εορτάζων 
Μητροπολίτη κ.κ. Ευσέβιο και του ευχήθηκε τα 
χρόνια πολλά.
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ Τ.Δ. IPA ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΜΑ: Αγώνας φιλίας μπάσκετ για τα παιδιά SOS στο Παλαί ντε σπορ Θεσ/νίκης.
8-4-2015. Συγχαρητήρια Προέδρου Τ.Δ. Ορεστιάδας. 

Αγαπητοί Φίλοι, Χριστός Ανέστη! 
- Επειδή τα πολλά λόγια θα ήταν πολύ φτωχά, για να περιγράψουν 
- αναλύσουν, τον σκοπό - στόχο, την εκτέλεση - αποτέλεσμα και τον 
απόηχο – εντυπώσεις, της εκδήλωσης της 8-4-2015, θα εξωτερικεύσω 
με ταπεινότητα κάποιες σκέψεις, για τους εμπνευστές, πρωτεργάτες, 
συντελεστές, εκτελεστές, κλπ. αυτής της εκδήλωσης. 
- Δεν θα αναφερθώ ονομαστικά, γιατί φοβάμαι ότι θα ξεχάσω και θα 
αδικήσω.
- Εκδήλωση καταπληκτική. Οργάνωση άρτια. Φιλοξενία άριστη.
- Συγκίνηση, ανθρωπιά, αλληλεγγύη, προσφορά αγάπης, παιδικά 
χαμόγελα, συμμετοχή, οικογενειακή ικανοποίηση, ...

- Συγχαρητήρια στην Τ.Δ. Θεσσαλονίκης (αξιοθαύμαστη πρωτοβουλία), στο Δ.Σ., σε όσους βοήθησαν 
και στήριξαν την προσπάθεια (Τ.Δ., Συνδικαλιστικές Ενώσεις και Αποστράτων, Αθλητικά Σωματεία, 
ΚΑΕ, Σχολεία, Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων, Χορηγοί, Μ.Μ.Ε., κλπ.)
- Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. 
Υ.Γ.: Παρόμοια εκδήλωση (σκοπός, επιτυχία, μαζικότητα, δουλειά, αποτέλεσμα) δύσκολα μπορεί να 
επαναληφθεί! Υποκλίνομαι! Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
SERVO PER AMIKECO    Ο Πρόεδρος της Τ.Δ. Ορεστιάδας - ΛΥΤΡΑΣ Κωνσταντίνος

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΛΕΣΒΟΥ

Η Τοπική Διοίκηση Λέσβου, γιορτάζοντας τα πενήντα χρόνια εθελοντισμού, κοινωνικής και 
πολιτιστικής προσφοράς του Εθνικού Τμήματος και με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας 
Ημέρας Περιβάλλοντος, διοργάνωσε τον καθαρισμό του Αρχαίου Θεάτρου Μυτιλήνης, ενός εκ των 
σημαντικότερων μνημείων της Λέσβου που χρονολογείται στα πρώιμα ελληνιστικά χρόνια. 
Διοικητικό Συμβούλιο, μέλη και φίλοι, βρεθήκαμε εκεί το Σάββατο 6/6/2015 πρωινές ώρες και με 
την στήριξη του Δήμου Λέσβου και ιδιαίτερα της Αντιδημάρχου ΙΩΣΗΦΕΛΛΗ Αθηνάς αλλά και με 
την επίβλεψη του Προϊσταμένου Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ Παύλου και του 
αρχαιολόγου ΚΟΥΡΤΖΕΛΛΗ Ιωάννη ολοκληρώσαμε τη δράση μας. 
Ο Πρόεδρος - Παναγιώτης Σαμαράς                    Ο Γεν. Γραμματέας - Πολυχρόνης Κανιμάς
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Ζάκυνθος, 2 Ιουνίου 2015      ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Από 29 έως 31 Μαΐου 2015 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στη Ζάκυνθο το Διεθνές Σεμινάριο 
Αυτοάμυνας SELF DEFENCE των Σωμάτων Ασφαλείας & Ενόπλων Δυνάμεων παρουσία της 
Παγκόσμιας Ομοσπονδίας ΖΙΟΥ ΖΙΤΣΟΥ Κου ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Παναγιώτη, του αντιπροέδρου Tomo 
Borisov όπου δίδαξε και μαθήματα αυτοάμυνας, του Προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κου 
ΠΟΥΛΙΚΙΔΗ Ανέστη, του Κου ΒΑΡΒΟΥΝΗ Γεωργίου, εκπαιδευτή των Σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας 
και μέλος του ΑΣΕΑΔ, του Κου ΣΙΩΠΗ Βίκτωρα επιστημονικού συμβούλου της Ομοσπονδίας και 
καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και πολλών αθλητών.
Το σεμινάριο συνδιοργανώθηκε από την Τοπική Διοίκηση Ζακύνθου μετά από πρόταση που μας έκανε 
ο Ομοσπονδιακός Προπονητής Ενόπλων δυνάμεων & Σωμάτων Ασφαλείας Κος ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
Δημήτριος.
Παρών στην εκδήλωση ήταν και ο Πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Ενώσεως 
Αστυνομικών (Ι.Ρ.Α.) καθώς και ο Γενικός Γραμματέας της Ενώσεως Κος ΦΩΤΟΓΛΟΥ Σπυρίδων.
Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον του ξενοδοχείου ELEON 
GRAND RESORT & SPA και ευχαριστούμε θερμά τον ιδιοκτήτη Κο ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗ Αντώνιο, τον 
Διευθυντή του Ξενοδοχείου Κο ΞΑΝΘΗ Χάρι και όλο το προσωπικό που συνέβαλαν σε αυτό.
Ραντεβού δόθηκε για του χρόνου, αφού η Ομοσπονδία εξέφρασε την επιθυμία τόσο σε μένα όσο 
και στον Πρόεδρο του Εθνικού Τμήματος, η διοργάνωση του σεμιναρίου να γίνεται κάθε χρόνο στη 
Ζάκυνθο, πρόταση που αποδεχθήκαμε με μεγάλη χαρά.
                                   SERVO PER AMIKECO
Ο Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                                                       Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ                                    ΛΙΑΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ…..

• Δυο τρία κρυσταλλάκια μαστίχα στο νερό για δυσπεψία, και ρίχνει την πίεση (130 ασθένειες)
• Γλυκάνισο βρασμένο σαν τσάι για τους πόνους της περιόδου.
•  Στο κρύωμα βάζουμε δίπλα στο κρεβάτι μας μια φέτα κρεμμύδι με κανέλα για να τραβάει  

τα μικρόβια (ιονιστής).
• Μισό κρεμμύδι σε μια λεκάνη ρίχνουμε βραστό νερό και κάνουμε εισπνοές - ξεβουλώνει  

την μύτη.
• Όταν μαγειρεύουμε μοσχάρι, φακές ή σπανάκι ρίχνουμε σταγόνες πορτοκάλι για να αφομοιώνεται 

o σίδηρος (όχι φέτα, όχι ξύδι).



- 28 -

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ I.P.A. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυριάκος Κάρκαλης
Α ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ταξιάρχης Αντωνίου
Β ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παναγίωτης Μαρούδας
Γ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ιωάννης Μιχελάκος
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Άγγελος Κονταρας
ΑΝ.ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ιωάννης Μιχελάκος
ΤΑΜΙΑΣ: Δημήτριος Μπέκας
ΑΝ.ΤΑΜΙΑΣ: Τατιάνα Παπαδόδημα
ΑΡΜ.ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: Θεοδώρα Ζαπαντιώτη
ΜΕΛΟΣ: Σταύρος Μπαζάκος

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Κούβαρη Χριστίνα ως Πρόεδρος
Τσουτάκος Μιχαήλ και 
Καραβίδας Γεώργιος ως μέλη

Ιωάννινα 11 Απριλίου 2015

Συγχαρητήριο μήνυμα 
του Προέδρου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ιωαννίνων κ. 
Κωνσταντίνου Κίτσιου 
Κύριε Πρόεδρε της Τ.Δ. IPA Θεσσαλονίκης. Αγαπητέ φίλε Βασίλη 
Γιαννακόπουλε.
Διά του παρόντος θα ήθελα  να εκφράσω τα ειλικρινή μου συγχαρητήρια 
στη Τ.Δ Θεσσαλονίκης και ιδιαιτέρως  σε σας, στον Γενικό Αρχηγό κ. 
Ηλία Βασιλάκη και τον Γενικό Υπεύθυνο της ομάδας μπάσκετ της I.P.A 
Θεσσαλονίκης κ. Χριστόδουλο Χριστοδουλή, αλλά και σε   όλους όσους  
συνέβαλαν στην άρτια διοργάνωση του φιλανθρωπικού χαρακτήρα 
φιλικού αγώνα μπάσκετ, που διεξήχθη στο Αλεξάνδρειο Μέλαθρο 
Θεσσαλονίκης την Μ. Τετάρτη 8 Απριλίου 2015. 

Στην κατάμεστη αίθουσα του «Nick Galis Hall», η  ατμόσφαιρα και το θέαμα που προσέφεραν στους 
παρευρισκόμενους οι δύο ομάδες, της I.P.A  Θεσσαλονίκης και των Βετεράνων καλαθοσφαιριστών, 
ήταν μοναδικό. 
Εξίσου όμως μοναδικό, ήταν και το αποτέλεσμα αυτής της υπερπροσπάθειας, που χάρη  στη 
συντονισμένη δράση και τη συνεργασία όλων σας γέμισαν χιλιάδες << ΚΑΛΑΘΙΑ  ΑΓΑΠΗΣ >>, στην 
κυριολεξία επτά φορτηγά από  είδη πρώτης ανάγκης για τα παιδιά του Χωριού SOS !!! 
Η συμμετοχή των πολιτών που στήριξαν και αγκάλιασαν αυτή την προσπάθεια, οι χορηγοί, ο  μεγάλος 
αριθμός των εθελοντών αλλά και των υποστηρικτών της εκδήλωσης πιστεύω πως  δίνει ελπίδα, 
χαρά και αισιοδοξία για την συνέχιση της δράσης σας, ενώ η  Ευρωπαϊκού επίπεδου διοργάνωση 
ανεβάζει τον πήχη της I.P.A  Θεσσαλονίκης πολύ ψηλά.
Εξαιρετική πρωτοβουλία!!! Άριστος συντονισμός!!! Εκπληκτικό αποτέλεσμα!!! Μπράβο σε 
όλους!!!!!

Από την σύνταξη: Για την εκδήλωση της 8-4-15 στο Αλεξάνδρειο Μέλαθρο Θεσσαλονίκης, του 
φιλανθρωπικού αγώνα μπάσκετ της I.P.A. Θεσσαλονίκης με τους Έλληνες Βετεράνους Καλαθοσφαιριστές 
για την συγκέντρωση τροφίμων για το Παιδικό χωριό SOS Πλαγιαρίου, λάβαμε πλήθος συγχαρητηρίων 
μηνυμάτων, τα οποία αδυνατούμε να τα δημοσιεύσουμε όλα και ζητούμε την κατανόησή σας.
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Από τις 27 έως τις 31 Μαΐου 2015, 
πραγματοποιήθηκε εκδρομή 

- προσκύνημα, στο περιβόλι της 
Παναγίας, το Άγιο Όρος.
Ήταν μια ιδιαίτερα ευλογημένη 
εμπειρία τόσο για τους  Αστυνομικούς 
μέλη της Διεθνούς Ενώσεως 
Αστυνομικών (ΙΡΑ) Αργολίδας, όσο και 
για τα εκλεκτά μέλη της τοπικής μας 
κοινωνίας και φίλους της Ένωσής μας,  
που συμμετείχαν σ΄ αυτή.
Επικεφαλής της προσκυνηματικής 
εκδρομής τέθηκε ο Πρόεδρος της 
Τοπικής Διοίκησης ΙΡΑ Αργολίδας, 
ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗΣ Χρήστος.

Οι Ιερές Μονές και τα λοιπά Ιερά προσκυνήματα, τα οποία επισκεφθήκαμε ήταν πολλά. Ενδεικτικά 
αναφέρουμε τις Ιερές Μονές: Ξενοφώντος, Γρηγορίου, Παντοκράτορος, Ιβήρων, Βατοπεδίου,  
Διονυσίου, Μεγίστης Λαύρας και το Πρωτάτο στις Καρυές.  

Στους τόπους  αυτούς είχαμε την ιδιαίτερη ευλογία 
να προσκυνήσουμε τα χαριτόβρυτα Ιερά Λείψανα, τις 
θαυματουργές εικόνες, να γνωρίσουμε την έκφραση 
του Ορθόδοξου Μοναχισμού στο πρόσωπο των 
μοναχών.
Συμμετείχαμε στις λατρευτικές συνάξεις και γενικώς 
ακολουθήσαμε το πρόγραμμα ζωής και λειτουργίας 
των Ιερών χώρων που επισκεφθήκαμε. Η ωφέλειά 
μας από το Αγιώνυμο  Όρος ήταν πολύ μεγάλη, καθώς 
ζήσαμε έστω και αυτές τις λίγες ημέρες την αγγελική 
πολιτεία των αγιορειτών Μοναχών.
Θερμές ευχαριστίες θέλουμε να εκφράσουμε: (α). 
Στο Διευθυντή της Δ.Α.Αργολίδας Αστυν/κό Δ/ντή 
κ. Γεώργιο ΜΑΡΟΥΔΑ, καθώς και τους κ.κ. Διοικητές 
των αστυνομικών υπηρεσιών του Νομού μας, για τη 
διευκόλυνση που προσέφεραν  στους αστυνομικούς-
μέλη μας,  που συμμετείχαν.  (β). Στον Πρόεδρο της Τ.Δ. 
Ι.Ρ.Α. Χαλκιδικής, κ.Βασίλειο ΠΑΠΠΑ, για την υποδοχή 
της αποστολής μας, στον Πολύγυρο και την προσφορά 
αναψυκτικών.  (γ). Στον Υποδιοικητή του Α.Τ. Αγίου 
Όρους Υπαστυνόμο Α΄ κ. Τσιρίδη και το αστυνομικό 
προσωπικό του, για την αγόγγυστη παροχή συνδρομής 
και ουσιαστικής βοήθειας σε συνάδελφο-μέλος της 
αποστολής μας, ο οποίος αντιμετώπισε έκτακτο 
πρόβλημα με την υγεία του. 
Επίσης θερμές ευχαριστίες εκφράζουμε προς τους 

Καθηγουμένους των Ιερών μονών όπου διαμείναμε και φιλοξενηθήκαμε για προσκύνημα, για την 
αμέριστης διευκόλυνσή τους. .-
Ο Πρόεδρος - Χρήστος Σχοινοχωρίτης                Ο Γενικός Γραμματέας - Αθανάσιος Καζάς



- 30 -

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. TΡΙΚΑΛΩΝ
Σας γνωρίζουμε ότι κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. 
της Τοπικής μας, δημιουργήσαμε ομάδα μπάσκετ με 
αφορμή και την επέτειο συμπλήρωσης 50 χρόνων από 
την ίδρυση του Εθνικού μας Τμήματος.

Η αριστερή φωτογραφία είναι από την παράδοση 
του Α΄Αντιπροέδρου μας κ. ΜΗΤΡΑΙΝΑ Δημητρίου, 
της εμφάνισης-στολής της νεοιδρυθείσης ομάδας 
μπάσκετ μας, στον Αρχηγό και προπονητή της ομάδας 
κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Στέφανο.

Στην κάτω φωτογραφία η ομάδα μπάσκετ της Διεθνούς 
Ένωσης Αστυνομικών (I.P.A.) Τ.Δ. Τρικάλων.

ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ …… 
• Για τον πυρετό χρησιμοποιούμε βρασμένη ρίγανη και κανέλα.
• Για διάρροια και γαστρεντερολογικά χρησιμοποιούμε βρασμένη ρίγανη.
• Το κατακάθι του καφέ κάνει καλό peeling στο πρόσωπο και διώχνει την κυτταρίτιδα από το σώμα.
• Σε ένα μπουκάλι βάζουμε χαμομήλι βρασμένο και μια κουταλιά σόδα για φαγούρες και εκζέματα και 

στην ευαίσθητη περιοχή.
• Με μαύρο τσάι κάνουμε ποδόλουτρο κάθε βράδυ για 20-30 μέρες για τους μύκητες του δέρματος.
• Είναι το κόκκινο κρασί καλύτερο από το λευκό κρασί; 
       Ναι. Το κόκκινο κρασί περιέχει μεγαλύτερη ποσότητα ρεσβερατρόλης, ενός αντιοξειδωτικού  
       που βρίσκεται στο φλοιό του σταφυλιού και καταπολεμά ασθένειες που σχετίζονται με τη  
       γήρανση.
• Είναι το εμφιαλωμένο νερό καλύτερο από το νερό της βρύσης; 
       Όχι. Το εμφιαλωμένο νερό δεν είναι ούτε πιο ασφαλές ούτε πιο καθαρό μολονότι είναι πιο  
       ακριβό. Για την ακρίβεια το εμφιαλωμένο είναι πιο εύκολο να μολυνθεί, διότι ενώ προέρχεται  
       από τις ίδιες πηγές με το νερό της βρύσης, ελέγχεται για προσμείξεις μόνο μια φορά την  
       εβδομάδα ή το μήνα, ενώ οι δημόσιες παροχές νερού ελέγχονται καθημερινά.
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Δελτίο Τύπου
Η Τοπική Διοίκηση Ακαρνανίας της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών & η Ένωση Αστυνομικών 
Υπαλλήλων Ακαρνανίας σε συμπαραγωγή με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου, παρουσίασαν  σε σκηνοθεσία 
της Γιούλης Μαρούση, το έργο  Η σπασμένη στάμνα του Ερρίκου Φον Κλάιστ στις 13,13,15,16 
Ιουνίου 2015 και ώρα 9.15 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου. Για δεύτερη συνεχόμενη 
χρονιά, η ερασιτεχνική θεατρική ομάδα ΘΕΑΤΡόPolice των αστυνομικών και πολιτικών υπαλλήλων 
της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακαρνανίας, δοκίμασε  τις ικανότητές της στο θεατρικό σανίδι. Η 
προσέλευση του κόσμου υπήρξε μεγάλη και τα κολακευτικά σχόλια που ακλούθησαν έδωσαν 
μεγάλη χαρά αλλά όπλισαν με δύναμη ,κουράγιο και ευθύνη στους συντελεστές της παράστασης 
έτσι ώστε να συνεχίσουν και την επομένη χρόνια με ένα εξίσου όμορφο θεατρικό  έργο. Η Τοπική 
Διοίκηση Ακαρνανίας της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών ευχαριστεί όσους παρευρέθησαν και 
παρακολούθησαν την παράσταση και τις τέσσερις ημέρες. Υπόσχεται ότι θα συνεχίσει να βοήθα 
με όλες της τις δυνάμεις έτσι ώστε κάθε χρόνο η ερασιτεχνική θεατρική ομάδα ΘΕΑΤΡόPolice να 
πραγματοποιεί θεατρικές παραστάσεις οι οποίες  φέρνουν την κοινωνία ποιο κοντά στην αστυνομία. 
Θα πρέπει να δώσουμε ένα μεγάλο μπράβο και ένα μεγάλο ευχαριστώ στην κυρία  Ντίνα Ζορμπά 
διότι εκτός από τις ερμηνευτικές της ικανότητες (που είναι τρομερές) είναι η εμπνευστής και η 
ηγέτης αυτής της θεατρικής ομάδας.

Λίγα λόγια για το έργο
Στο ολλανδικό χωριό Χόιζουμ καταφθάνει από την Ουτρέχτη ο ανώτατος δικαστικός λειτουργός 
Βάλτερ, στο πλαίσιο της επιθεώρησης του δικαστικού σώματος της χώρας του. Τυχαία παρίσταται 
σε μια δίκη που αντικείμενό της έχει μια σπασμένη στάμνα. Η κυρά Μάρθα κατηγορεί τον Ρούπρεχτ, 
αρραβωνιαστικό της κόρης της Εύας, για το σπάσιμο της στάμνας. Ο Ρούπρεχτ υπεραμύνεται της 
αθωότητάς του ενώ η Εύα κρατάει κλειστό το στόμα της έως ότου εμφανιστεί η κυρά Μπριγκίτα  
και ως από μηχανής Θεός θα δώσει λύση στο μυστήριο……
Πίσω από το προφανές του ασήμαντου αδικήματος, εξυφαίνεται η ιστορία ενός διαφθαρμένου 
δικαστικού συστήματος που βρίσκει τον εκφραστή του στο πρόσωπο του Αδάμ, δικαστή του 
χωριού. Η αριστουργηματική πλοκή του έργου, αποκαλύπτει με τη μέθοδο της σταγόνας, τις 
σχέσεις εξουσίας και πολιτών, την ισορροπία της ανθρώπινης ψυχής μέσα από το σύμπλεγμα των 
ανθρώπινων σχέσεων, την απονομή της δικαιοσύνης και την αναζήτηση της χαμένης αθωότητας.
Συντελεστές: Διασκευή-Σκηνοθεσία: Γιούλη Μαρούση, Δραματουργική επεξεργασία: Ομάδα 
ΘΕΑΤΡόPolice, Σκηνικά: Βασίλης Ραμμόπουλος-Νίκος Βελτσίστας, Επιμέλεια Κοστουμιών: Ντίνα 
Ζορμπά, Μουσική επιμέλεια: Παναγιώτης Καλαντζής, Φωτισμοί-ήχος: Δημήτρης Παπαδάκης
Παίζουν: (με αλφαβητική σειρά) Σπύρος Βλάχος - Νίκος Διώτης - Ντίνα Ζορμπά - Χριστίνα Νιάφα - 
Δημήτρης Ραυτογιάννης - Βασίλης Σβίγγος - Τόνια Σκιαδά - Γιάννης Χριστογιάννης
Μακιγιάζ: Δήμητρα Κουτρούμπα.  Επιμέλεια αφίσας-προγράμματος: Μάγδα Σαρλάμη



- 32 -

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ: Τ.Δ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – Τ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ
4 Ιουλίου 2015        Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ
ΘΕΜΑ: « 50 χρόνια ελληνικού τμήματος ΙΡΑ » 
Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου, ημέρα εορτασμού του προστάτου 
μας Αποστόλου Παύλου, επέλεξαν οι τοπικές διοικήσεις 
Καρδίτσας και Τρικάλων για να γιορτάσουν την επέτειο 
των 50 χρόνων από την ίδρυση του ελληνικού τμήματος 
ΙΡΑ. Η γιορτή έλαβε
χώρα, όπως και την προηγούμενη χρονιά στον Ιερό Ναό 
Αγίου Γεωργίου, στους Αγ. Αναργύρους Μουζακίου, όπου 
είναι εφημέριος ο π. Νικόλαος Δαλαγιώργος, συνάδελφος 
και μέλος της ΙΡΑ.
Παρουσία πλήθους κόσμου, συναδέλφων και φίλων με 

τις οικογένειες τους, πραγματοποιήθηκε εσπερινός και αρτοκλασία και στη συνέχεια στο ιδιαίτερα 
προσεγμένο αισθητικά προαύλιο του ιερού ναού παρατέθηκε μικρή δεξίωση με εκλεκτά εδέσματα που 
πρόσφεραν οι τοπικές διοικήσεις και το εκκλησιαστικό συμβούλιο του ναού. Ο π. Νικόλαος δώρισε στις 
τοπικές μας διοικήσεις από μία εικόνα της Παναγίας Βασίλισσας, οι οποίες εικόνες αναμφίβολα θα 
κοσμούν τα γραφεία των τοπικών μας. Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον ίδιο και τους κατοίκους 
του μικρού χωριού που μας καλοδέχονται κάθε χρόνο.
Το ίδιο πρωί η Τ.Δ. Καρδίτσας πραγματοποίησε τη δεύτερη εθελοντική αιμοδοσία της για το 2015, 
συνεχίζοντας την προσπάθεια να παρακινηθούν όλοι οι συνάδελφοι και να γίνουν αιμοδότες, 
προσφέροντας στον εαυτό τους και το κοινωνικό σύνολο. Οι εορτασμοί και για τις δύο τοπικές 
διοικήσεις είχαν ξεκινήσει νωρίτερα τον ίδιο μήνα, με δύο όμορφες εκδηλώσεις, όπου οι 
συνάδελφοι με τις οικογένειες τους είχαν την ευκαιρία να περάσουν μερικές ευχάριστες ώρες μαζί.   
‘Servo per amikeco’ – ‘Υπηρετώ δια της Φιλίας’      Για τα Δ.Σ.
Οι Πρόεδροι: ΖΑΡΧΑΝΗΣ - ΘΕΟΧΑΡΗΣ             Οι Γεν. Γραμματείς: ΓΟΥΣΙΑΣ - ΜΠΕΓΑΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ       Καρδίτσα 6 Ιουνίου 2015               
ΘΕΜΑ: « Στα 92 του χρόνια έγινε μέλος στην ΙΡΑ»

Μια ιστορική και, ταυτόχρονα, συγκινητική στιγμή για 
την ΙΡΑ είχαμε την ευκαιρία να ζήσουμε το απόγευμα 
της Παρασκευής 5 Ιουνίου 2015. Ο 92χρονος κ. Ηλίας 
Χασιώτης, Μοίραρχος ε.α. της Ελληνικής Χωροφυλακής, 
έγινε μέλος της τοπικής διοίκησης Καρδίτσας ΙΡΑ.
Η επίσημη συνάντηση, που ήταν αποτέλεσμα 
προηγούμενων επαφών μας, έγινε στον πλέον 
κατάλληλο χώρο, το Αστυνομικό Μουσείο Καρδίτσας. 
Εκεί, ο απόμαχος Αξιωματικός μας εντυπωσίασε με τις 
αφηγήσεις του σχετικά με διάφορα περιστατικά και 
συμβάντα της καριέρας του, ενώ και ο ίδιος δεν έκρυψε 

τον εντυπωσιασμό του για τον πλούτο των εκθεμάτων του Μουσείου, όπου τον ξενάγησε ο ιδρυτής κ. 
Δημήτριος Καλλιαντζής. Μάλιστα, χαρακτηριστικό είναι ότι υπέγραψε την αίτηση του με κονδυλοφόρο 
πένα και μελάνι της δεκαετίας του ’50. 
Ο κύριος Ηλίας, που είναι ακμαιότατος παρά την προχωρημένη ηλικία του και με διαύγεια μυαλού που 
εντυπωσιάζει, συγκινημένος από εκθέματα που του θύμιζαν την πολύχρονη καριέρα του υποσχέθηκε 
να δωρίσει στην τοπική μας το χιτώνιο της στολής που φυλάσσει ως κόρη οφθαλμού στην οικία του και 
δέχτηκε να καταγραφούν οι αφηγήσεις του, με απώτερο σκοπό να διασωθούν ως ιστορικά ντοκουμέντα.
Η τοπική διοίκηση Καρδίτσας αισθάνεται ιδιαίτερη υπηρηφάνεια για την προσθήκη του νέου μέλους 
στους κόλπους της και προσδοκά στο άμεσο μέλλον να ενισχυθούν οι δεσμοί των εν ενεργεία μελών 
με τους απόστρατους – παλαιά μέλη, καθώς είναι ο μόνος φορέας που μπορεί να το πετύχει αυτό.   
‘Servo per amikeco’ – ‘Υπηρετώ δια της Φιλίας’           
Ο Πρόεδρος – Γεώργιος Ζαρχανής             Ο Γεν. Γραμματέας – Νικόλαος Γούσιας
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ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ I.P.A. HΡΑΚΛΕΙΟΥ
Α. Για το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ    
1.  Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ          : Εμμανουήλ  ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ 
2.  Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ   : Εμμανουήλ ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗΣ  
3.  Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ   : Εμμανουήλ ΑΛΕΓΚΑΚΗΣ
4.  Γ΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ    : Μαρία  ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ
5.  ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ    : Έφη  ΦΛΟΥΡΗ 
6.  ΑΝΑΠΛ.ΓΕΝ.ΓΡΑΜ.   : Νικόλαος  ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
7.  Τ Α Μ Ι Α Σ                 : Ευάγγελος  ΓΑΡΓΑΝΟΥΡΑΚΗΣ
8.  ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑ         : Αριστέα  ΘΕΟΔΟΣΑΚΗ
9.  ΑΡΜΟΔ.ΔΗΜ.ΣΧΕΣ. : Αγγελική  ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Β. Για την ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1.  ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μιχάλης  ΝΗΣΤΙΚΑΚΗΣ 
2.  ΜΕΛΟΣ       : Κων/νος  ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ
3.  ΜΕΛΟΣ       : Κων/νος  ΜΠΑΡΚΑΤΣΑΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Την Τ. Δ. Ηρακλείου επισκέφθηκε, ο επί εννέα έτη Πρόεδρος της Τ. Δ. Καρδίτσας της Διεθνούς Ένωσης 
Αστυνομικών, νυν Αντιδήμαρχος αλλά πάνω από όλα αγαπητός φίλος, κ. Ιάσωνας Τσιρώνης, μαζί 
με τον Δήμαρχο Παλαμά Καρδίτσας κ. Γιώργο Σακελαρίου. 
Συζητήσαμε θέματα που μας απασχολούν ως Ένωση, την συνεργασία μας με φορείς της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης της περιοχής, την ανάδειξη κοινών δράσεων που απασχολούν την κοινωνία μας της 
οποίας είμαστε αναπόσπαστο μέλος. Στη συνέχεια δωρίσαμε στον Δήμαρχο Παλαμά Καρδίτσας κ. 
Γιώργο Σακελαρίου, ένα ντοσιέ που περιέχει ένα εξαιρετικό αφιέρωμα για την πόλη του Ηρακλείου, 
την ιστορία, τον πολιτισμό, μαζί με γκραβούρες των τειχών, των μνημείων και του φάρου του 
πολιτισμού, την Κνωσό.
Στο φίλο μας τον Ιάσωνα δωρίσαμε το αναμνηστικό της 1ης Συνδιάσκεψης Γυναικών Αστυνομικών 
του Κόσμου που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης  και συζητήσαμε την επιθυμία όλων 
μας να παραβρεθούμε στην 2η  Συνδιάσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στη Μόσχα, πιθανότατα το 
πρώτο δεκαήμερο  Ιουνίου 2016. 
Για την Τ.Δ. Ηρακλείου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Μανόλης Ζαχαριουδάκης                    Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ – Έφη Φλουρή

Ηράκλειο 20/06/2015
“Επίσκεψη στην Τ.Δ. Ηρακλείου του αγαπητού φίλου μας κ. Ιάσωνα Τσιρώνη ”
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΣΑΜΟΥ
Με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο συναντήθηκε στις 06-08-2015 ο Πρόεδρος 
της I.P.A. Σάμου κ. Γεώργιος Αβραμίδης.

Στο Δημαρχείο, στην Πλατεία Πυθαγορείου Σάμου, 
συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Προκόπη 
Παυλόπουλο ο πρόεδρος της Τοπικής Διοίκησης ΙΡΑ Σάμου 
κ. Αβραμίδης Γεώργιος. 
Στην 15 λεπτη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
κ. Προκόπη Παυλόπουλο και παρουσία του Προέδρου 
των Ανεξάρτητων Ελλήνων και Υπουργό Εθνικής Άμυνας 
κ. Πάνο Καμένο και του Δημάρχου Σάμου κ. Μιχάλη 
Αγγελόπουλου έγινε ενημέρωση από τον πρόεδρο της ΙΡΑ 
Σάμου κ. Αβραμίδη Γεώργιο για το έργο το οποίο επιτελεί 
η ΙΡΑ σε τοπικό και πανελλαδικό επίπεδο! 

Μετά την ενημέρωση ο πρόεδρος της 
Τοπικής Διοίκησης ΙΡΑ Σάμου κ. Αβραμίδης 
Γεώργιος παρέδωσε εκ μέρους της ΙΡΑ Σάμου 
στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Προκόπη 
Παυλόπουλο μια πένα με το έμβλημα της ΙΡΑ 
και εκ μέρους του πρώην προέδρου της Τοπικής 
Διοίκησης Θεσσαλονίκης κ. Ηλία Βασιλάκη ένα 
λάβαρο της ΙΡΑ Θεσσαλονίκης αναφερόμενος 
στο μεγάλο φιλανθρωπικό έργο που επιτελεί 
επί σειρά ετών ο π. πρόεδρος Ηλίας Βασιλάκης 
και η Τοπική του.

Ακόμα έγινε και σχετική αναφορά στον αγώνα μπάσκετ της Τοπικής Διοίκησης Θεσσαλονίκης με τους 
Έλληνες βετεράνους του μπάσκετ που έγινε στις 8-4-2015 στο Παλαί Ντε Σπορ Θεσσαλονίκης, για την 
ενίσχυση με συγκέντρωση τροφίμων του παιδικού χωριού SOS στο Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης, όπου, 
για τον φιλανθρωπικό αυτόν αγώνα αναφέρθηκε και ο Δήμαρχος Σάμου κ. Μιχάλης Αγγελόπουλος ο 
οποίος γνώριζε  άριστα την χρησιμότητα της εκδήλωσης από την Τ.Δ Θεσσαλονίκης και του εμπνευστή 
κ. Ηλία Βασιλάκη μεταφέροντας την στήριξη του, σε παρόμοιες εκδηλώσεις και συνεχάρη την Τ.Δ. 
Θεσσαλονίκης. 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
κ. Προκόπης Παυλόπουλος 
ευχαρίστησε τον πρόεδρο 
της ΙΡΑ Σάμου κ. Αβραμίδη 
Γεώργιο για τα υπέροχα, 
όπως ανέφερε, δώρα που 
έλαβε και του ευχήθηκε 
καλή δύναμη και συνέχεια 
με θετικά αποτελέσματα στο 
φιλανθρωπικό και κοινωνικό 
έργο που επιτελεί στο νησί.

Σχόλιο από την I.P.A. Θεσσαλονίκης: Η Τοπική Διοίκηση I.P.A. Θεσσαλονίκης, συγχαίρει και ταυτόχρονα 
ευχαριστεί θερμά τον φίλο Πρόεδρο της I.P.A. Σάμου για την συνάντηση και ενημέρωση του Προέδρου 
της Δημοκρατίας για τις δράσεις της I.P.A. και τις δραστηριότητες τόσο της Τοπικής Διοίκησης I.P.A. Σάμου, 
αλλά και της Τοπικής Διοίκησης I.P.A. Θεσσαλονίκης. Για όσους τυχόν δεν γνωρίζουν, κάνουμε γνωστό ότι 
ο κ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Γεώργιος είναι Πρόεδρος της I.P.A. Σάμου, ιδρυτικό μέλος της I.P.A. Ξάνθης και επίτιμο 
Μέλος της I.P.A. Θεσσαλονίκης και το κυριότερο, πάντα μας εκπλήσει ευχάριστα.
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΑ 22-04-2015        ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σε μια σεμνή τελετή που πραγματοποιήθηκε την 
(22.04.2015) το μεσημέρι, στο Γραφείο του Γενικού 
Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Κρήτης 
στον 4ο  όροφο του  Αστυνομικού Μεγάρου Χανίων 
βραβεύτηκε ο Πρόεδρος της Τ.Δ. Ι.Ρ.Α. ΧΑΝΙΙΩΝ 
,Αστυνόμος Β’ ε.α. Ιωάννης Περράκης, για την 
επί εννέα συνεχόμενα έτη υπηρέτησής του  στην 
Γ.Π.Α.Δ. Κρήτης  ως προϊστάμενος του Γραφείου 
αλλοδαπών Κρήτης. 
Ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης 
Υποστράτηγος Καραμαλάκης Μιχαήλ αφού 
απένειμε στον αποχωρήσαντα τιμητική  πλακέτα εκ 
μέρους της Γ.Π.Α.Δ. Κρήτης και έπαινο του Αρχηγού 
της Ελληνικής Αστυνομίας, του ευχήθηκε καλή 
πολιτική ζωή  με  υγεία, προσωπική και οικογενειακή 
ευτυχία.  Επίσης συνεχίζοντας τόνισε:
«Η λιτή αυτή εκδήλωση, δεν είναι μόνο προς 
ανταμοιβή ή ανταπόδοση του έργου και της 
προσφοράς σας,  στην  Γενική Περιφερειακή 
Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης. Είναι ένας τρόπος 

εκδήλωσης ευχαριστιών και ευγνωμοσύνης, και για την συνολική προσφορά σας  στην Ελληνική  
Αστυνομία». 
Με την σειρά του ο Πρόεδρος της Ι.Ρ.Α. Χανίων εμφανώς συγκινημένος ευχαρίστησε θερμά τον 
Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Κρήτης λέγοντας:               
«Κε Γενικέ ήταν μεγάλη μου τιμή η υπηρέτηση υπό τις διαταγές σας καθότι ήσασταν ο πρόσφατος 
και τελευταίος άμεσος προϊστάμενος μου.  Η συνεργασία μας ήταν άριστη και η λύση όλων των 
δύσκολων θεμάτων  που αντιμετώπισε το γραφείο ήταν  άψογη και άμεση. Την Ελληνική Αστυνομία 
πάντα θα την έχω στην καρδιά μου. Θέλω να εκφράσω την εκτίμησή μου και πολλές ευχαριστίες 
στους αγαπητούς μου συναδέλφους και φίλους σε όλα τα γραφεία αλλοδαπών των Διευθύνσεων 
Αστυνομίας Κρήτης  για την άψογη συνεργασία, τις μοναδικές στιγμές και την απέραντη αγάπη που 
μου έδειξαν !!»
Την εκδήλωση βράβευσης τίμησαν με την παρουσία τους, ο Αναπληρωτής Γενικός Αστυνομικός 
Διευθυντής Κρήτης Ταξίαρχος Ανδρέας Δασκαλάκης  και οι αγαπητές συναδέλφισες του 
Υπασπιστηρίου της Γ.Π.Α.Δ. Κρήτης Φωτεινή Σαβοργινάκη, Αικατερίνη  Σχοινοπλοκάκη και Μαρία 
Δρακάκη.  SERVO PER AMIKECO     «Υπηρετώ δια της φιλίας»
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
H   Γενική Γραμματέας - Αικατερίνη  Σχοινοπλοκάκη

ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ…..
• Αν έχουμε πόνους στο στήθος και χτυπάνε πίσω στην πλάτη και μουδιάζει το χέρι, είναι καρδιά 

βάζουμε μια ασπιρίνη κάτω από την γλώσσα.
• Σε έγκαυμα ρίχνουμε οινόπνευμα και μετά απλώνουμε επάνω ασπράδι αυγού δεν αφήνει κανένα 

σημάδι.
• Σε δηλητηρίαση από χλωρίνη ή χάπια δίνουμε να πιει ασπράδι αυγού εγκλωβίζει τις ουσίες.
•  Αν βάλει το παιδί κάτι στην μύτη του βάζουμε να εισπνεύσει πιπέρι, φτερνίζεται και το βγάζει.
• Ο καφές με το γάλα κάνει μούχλα στο στομάχι.
• Ο νεσκαφέ είναι χημικό που γίνεται σαν κόλα στο στομάχι.
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΞΑΝΘΗΣ
Η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών Ξάνθης, στα πλαίσια του κοινωνικού 
της έργου το Μ. Σάββατο 11/04/15 αφού συγκέντρωσε τρόφιμα, 
κουβέρτες, σεντόνια, είδη καθαριότητας και παιχνίδια  επισκέφτηκε 
το παιδικό χωριό SOS Θράκης όπου και τα παρέδωσε.
https://www.youtube.com/watch?v=4rhvX4bFfOk

 

Από την σύνταξη: Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών Ξάνθης, στην εκδήλωση που 
πραγματοποίησε η IPA Θεσσαλονίκης στις 8-4-15 στο Αλεξάνδρειο Μέλαθρο Θεσσαλονίκης, προσέφερε 
ανάλογη ποσότητα τροφίμων και λοιπών ειδών για τις ανάγκες του Παιδικού Χωριού SOS Πλαγιαρίου 
Θεσσαλονίκης. Τους συγχαίρουμε και τους ευχαριστούμε θερμά.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΔΡΑΜΑΣ
Δράμα, 23 Ιουνίου 2015      ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«Συμμετοχή αθλητών μελών Τ.Δ. Δράμας σε Διεθνή αγώνα 
σκοποβολής»
Ο Σκοπευτικός Σύλλογος Δράμας συμμετείχε με πέντε 
(5) αθλητές αστυνομικούς, μέλη της Διεθνούς Ένωσης 
Αστυνομικών/Τ.Δ. Δράμας, στον Πανελλήνιο Αγώνα 
Πρακτικής Σκοποβολής IPSC LEVEL 3, με Διεθνή χαρακτήρα, 
που διοργανώθηκε από 12 έως 14 Ιουνίου 2015 στο Πέραμα 
Ιωαννίνων, υπό την αιγίδα της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας 
Ελλάδος.
Στους αγώνες συμμετείχαν πάνω από 250 αθλητές από επτά 
(7) χώρες, μεταξύ των οποίων και μέλη της International  
Police Association (I.P.A) από Ισπανία και Ρωσία, καθώς 
επίσης ο πρωταθλητής Ευρώπης και ένας από τους 
καλύτερους αθλητές του κόσμου ο Iσπανός Eduardo de  
Cobos. Επίσης, στους αγώνες συμμετείχαν μέλη της I.P.A. 

από διάφορες πόλεις της Ελλάδος (Ρόδο, Κρήτη, Καρδίτσα, κ.α.). 
Οι Δραμινοί αθλητές (ΣΤΡΑΤΗΡΟΣ Ιωάννης, ΣΑΠΑΝΙΔΗΣ Παναγιώτης, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης, 
ΣΤΡΑΤΗΡΟΣ Ηρακλής και ΠΕΝΤΣΑ Αννα), κατέλαβαν στο ομαδικό αγώνισμα τη 2η θέση Πανελλαδικά, ενώ 
ο Ιωάννης Στρατήρος που ήταν κι ο αρχηγός της αποστολής διακρίθηκε και σε ατομικό επίπεδο στο ίδιο 
αγώνισμα, καταλαμβάνοντας την 8η θέση ανάμεσα σε 70 αθλητές. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία 
του ο Δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων Στρατηγός ε.α. της Ελληνικής Αστυνομίας κ. ΓΑΡΝΕΛΗΣ Μαρίνος. 
Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Πρόεδρο του Σκοπευτικού Ομίλου Ιωαννίνων (Ο.Π.Σ.Ι. BUDO)  κ. 
ΣΟΥΜΑΛΕΥΡΗ Κων/νο για την άριστη φιλοξενία, αλλά και την άψογη διοργάνωση των αγώνων.
Αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια σε όλους τους Δραμινούς αθλητές μας, για το ομαδικό πνεύμα που 
επέδειξαν και τη σπουδαία διάκριση σε πανελλαδικό επίπεδο, καθώς σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα 
ζωής του σκοπευτικού συλλόγου, μας έκαναν υπερήφανους, γεμίζοντάς μας ελπίδες για παρόμοιες επιτυχίες 
στο μέλλον. Με ιδιαίτερη εκτίμηση         
Για το Δ.Σ.       O Πρόεδρος – ΣΚΑΡΛΙΟΣ Μηνάς 
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΧΑΝΙΩΝ
Χανιά 15  Ιουλίου 2015  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στα πλαίσια  του 2ου Παγκρήτιου Τουρνουά 
Ποδοσφαίρου 2014 «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»  που διοργάνωσε 
και  πραγματοποίησε με απόλυτη επιτυχία η Τοπική 
Διοίκηση της Ι.Ρ.Α. Χανίων, την Κυριακή 14/12/2014 
στο αθλητικό κέντρο “FAIR PLAY” στον Βλητέ Σούδας 
Χανίων, με την συμμετοχή 100 και πλέον αθλητών 
από επτά (7) συνολικά ομάδες, είχαν διατεθεί λαχνοί 
(αξίας 2 €) με κλήρωση μιας δίκυκλης μοτοσυκλέτας 
που είχαν  εκδοθεί για την  παρακολούθηση των 
ποδοσφαιρικών αγώνων. 
Με το συγκεντρωθέν αξιοπρεπές χρηματικό ποσό  

αγοράσθηκαν τρόφιμα και  είδη πρώτης ανάγκης τα οποία δόθηκαν το πρωί της  Δευτέρας 22-12-
2014  στον συντονιστή του Κοινωνικού Παντοπωλείου και των Συσσιτίων της Ιεράς Μητρόπολης 
Χανίων, ιερέα  Πατήρ Νικόλαο Γιαννακουδάκη και στον βοηθό αυτού Πατέρα Παύλο  οι οποίοι μας 
ευχαρίστησαν για την πρωτοβουλία και τη δωρεά των τροφίμων και ευχήθηκαν το παράδειγμα μας 
να το ακολουθήσουν και άλλοι φορείς ή ιδιώτες. Μια προσφορά που δεν μας επιβάλλεται από 
κανένα νόμο άλλα πηγάζει από την ψυχή μας, από την ανάγκη μας να στηρίξουμε τον συνάνθρωπο 
μας, διαπνεόμενοι από βαθιά συνείδηση της φιλοσοφίας “ Servo Per Amikeco”.
Την 22-04-2015 ημέρα  και ώρα 18.00, στα γραφεία της Τοπικής Διοίκησης Χανίων της  Διεθνούς 
Ένωσης  Αστυνομικών, έγινε η κλήρωση της παραπάνω λαχειοφόρου αγοράς με έπαθλο μία 
(1) δίκυκλη μοτοσυκλέτα 110cc (nova honda), με την ευγενή υποστήριξη του καταστήματος  
ΜΟΡΤΟΓΛΟΥ Α.Ε. , με νικητή τον αγαπητό συνάδελφο ΛΟΓΑΡΙΔΗ Οδυσσέα  και αριθμό  λαχνού  
Νο 0466. 
Το Δ.Σ. της Ι.Ρ.Α. Χανίων δια του Α’ Αντιπροέδρου του Τζανακάκη Γεωργίου, του Ταμία Λεβεντάκη 
Δημητρίου  και της Υπεύθυνης Δημοσίων Σχέσεων Λογαρίδου Σοφίας, συνεχάρη το νικητή και του 
ευχήθηκαν καλά ταξίδια με  συνετή οδήγηση και πάντα φορώντας το προστατευτικό κράνος.  SER-
VO PER AMIKECO    «Υπηρετώ δια της φιλίας»
Ο   Πρόεδρος - Ιωάννης  Περράκης         H  Γ. Γραμματέας - Αικατερίνη  Σχοινοπλοκάκη

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
Εθιμοτυπική – ενημερωτική επίσκεψη (13/7/2015)

- Αντιπροσωπία της Τ.Δ. (ΙΡΑ) Ορεστιάδας, 
αποτελούμενη από τον Πρόεδρο Λύτρα,  
Α΄Αντ/δρο Παπουτσούδη, Αν. Ταμία Βαλασίδου, 
μέλος Α/Υ Βλάχο, επισκέφθηκαν τον Σεβασμιότατο 
Μητροπολίτη ΔΟΣ κ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟ, τον 
ενημέρωσαν για τους σκοπούς της ΙΡΑ, για τα 
50 χρόνια συμπλήρωσης του Εθνικού Τμήματος, 
για τις δραστηριότητες της Τ.Δ. (ανθρωπιστικές, 
κοινωνικές, πολιτιστικές) και αντήλλαξαν 
αναμνηστικά.



- 38 -

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ E.E. KAI 
E.A. ΝΟΜΟΥ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α.Φ.Μ. 999305489    Α΄ Δ.Ο.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ 1  Τ.Κ. 54627  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  ΤΗΛ.2310-553538  FAX.2310-553430 

Πρόγραμμα Α 
3,22€ πάγιο (τελικό 5,94€)

• Απερ. Ενδοεπικοινωνία
• 2000 λεπτά προς σταθερά
• 300 ΜΒ mobile internet 

(μετά από αίτηση)

Πρόγραμμα Β 
12,07€ πάγιο (τελικό 18,14€)
• Απερ. Ενδοεπικοινωνία
• 300 λεπτά προς κινητά
• 1500 λεπτά προς σταθερά
• 200 ΜΒ mobile internet 

(μετά από αίτηση)

Πρόγραμμα Γ 
16,09€ πάγιο (τελικό 23,66€)
• Απερ. Ενδοεπικοινωνία
• 500 λεπτά προς κινητά
• 1500 λεπτά προς σταθερά
• 300 ΜΒ mobile internet 

(μετά από αίτηση)

Πρόγραμμα Δ 
20,12€ πάγιο (τελικό 29,21€)
• Απερ. Ενδοεπικοινωνία
• 1000 λεπτά προς κινητά
• 1500 λεπτά προς σταθερά
• 300 ΜΒ mobile internet 

(μετά από αίτηση)

Πρόγραμμα Ε 
28,17€ πάγιο (τελικό 40,31€)
• Απερ. Ενδοεπικοινωνία
• 1500 λεπτά προς κινητά
• 1500 λεπτά προς σταθερά
• 1500 SMS προς όλα τα 

δίκτυα
• 100 λεπτά προς διεθνή 

σταθερά
• 30 λεπτά προς διεθνή 

κινητά
• 2 GΒ  mobile internet (μετά 

από αίτηση)

Πρόγραμμα ΣΤ 
39,34€ πάγιο (τελικό 55,69€)
• Απερ. Ενδοεπικοινωνία
• 3000 λεπτά προς κινητά
• 1500 λεπτά προς σταθερά
• 1500 SMS προς όλα τα 

δίκτυα
• 200 λεπτά προς διεθνή 

σταθερά
• 60 λεπτά προς διεθνή 

κινητά
• 4 GΒ  mobile internet (μετά 

από αίτηση)

Οι τελικές τιμές περιλαμβάνουν: Πάγιο, ΦΠΑ, τέλη κινητής και 1,5€ συνδρομή

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Οι πρώτες 50 συνδέσεις που θα δοθούν από τα γραφεία μας, στο πρόγραμμα 
Α΄ θα έχουν ΔΩΡΕΑΝ πάγιο και τελική χρέωση ΜΗΔΕΝ για 12 μήνες, εφόσον δεν ξεπερνούν τις υπηρεσίες 
που παρέχει το πρόγραμμα Α΄ .

ΕNΗΜΕΡΩΣΗ:
•   Οι συνδρομητές του εταιρικού πακέτου εκτός Θεσσαλονίκης, θα επιβαρύνονται με κάθε αποστολή 
φακέλου λογαριασμών με 2 ευρώ έξοδα, ανεξάρτητα πόσες συνδέσεις θα έχουν. 
•    Η εξόφληση των λογαριασμών, είναι δυνατή και στις Τράπεζες: 
ALPHA –         ΙΒΑΝ:  GR3201407010701002002016616
EΘΝΙΚΗ –       IBAN:  GR0201102100000021048123950
EUROBANK – IBAN:  GR6502601200000590200817092
ΠΕΙΡΑΙΩΣ –    IBAN:  GR3701714020006402126859379 
•   Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τα γραφεία του Συνεταιρισμού, ώρες  08.00- 17.00 
εκτός Σαββάτου – Κυριακής και αργιών τηλ. 2310553538 και 6975909933
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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 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ :
•  Επιδοτήσεις από 25% έως 34% εφόσον παραμείνουν και την επόμενη χρονιά ως ακολούθως:
Α) 100 € σε σύνδεση που θα έχει ετήσια κίνηση από 401 € και άνω (δηλαδή έκπτωση έως 25%)
Β) 200 € σε σύνδεση που θα έχει ετήσια κίνηση από 701 € και άνω (δηλαδή έκπτωση έως 29%)
Γ ) 300 € 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).
•  Χρεώσεις κλήσεων ομιλίας προς εθνικά δίκτυα και προς σταθερά 0,31 €/λεπτό με Φ.Π.Α.
•  Χρεώσεις SMS προς εθνικά δίκτυα 0,142 με Φ.Π.Α. 
•  Ελάχιστη χρέωση προς σταθερά και κινητά 60 sec.
•  Όλοι οι συνδρομητές του εταιρικού πακέτου που είναι εκτός Θεσσαλονίκης, επιβαρύνονται για κάθε 
αποστολή λογαριασμού με 2€ έξοδα. 
•  Η εξόφληση των λογαριασμών, είναι δυνατή και στις συνεργαζόμενες τράπεζες: 
ALPHA-IBAN:   GR3201407010701002002016616 
ΕΘΝΙΚΗ-IBAN:   GR0201102100000021048123950 
EUROBANK-IBAN:   GR6502601200000590200817092 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ-IBAN:   GR3701714020006402126859379
•  Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τα γραφεία μας, καθημερινά 08:00-17:00 εκτός 
Σαββάτου-Κυριακής και αργιών (τηλ:2310-553538 και 6975909933 fax:2310-553430).

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

Πρόγραμμα 1
2€ πάγιο (τελικό 4,26€)

• Απερ. Ενδοεπικοινωνία
• 1500 λεπτά προς Wind
• 1500 λεπτά προς σταθερά
• 130 sms

Πρόγραμμα 2
10€ πάγιο (τελικό 15,28€)

• Απερ. Ενδοεπικοινωνία
• 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€)

• Απερ. Ενδοεπικοινωνία
• 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€)

• Απερ. Ενδοεπικοινωνία
• 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€)
• Απερ. Ενδοεπικοινωνία
• 1500 λεπτά προς Wind
• 1500 λεπτά προς σταθερά
• 300 λεπτά προς           

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

Πρόγραμμα 6
16€ πάγιο (τελικό 23,50€)

• Απερ. Ενδοεπικοινωνία
• 1500 λεπτά προς Wind
• 1500 λεπτά προς σταθερά
• 1000 λεπτά προς         

Vodafone-Cosmote
• 1 GB (μετά από αίτηση)

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:  α) 5 GB internet στο κινητό με 3,25 ευρώ προ ΦΠΑ  (με αίτηση)
                                          β) 1,5 GB internet στο κινητό με 2 ευρώ προ ΦΠΑ  (με αίτηση)
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