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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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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ενημερώνουμε τα μέλη μας, ότι παρελήφθησαν τα 
νέα βιβλία ΠΑΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2016 τα οποία 
αποτελούν σπουδαίο οδηγό σπουδών για μαθητές 
Γ΄ Λυκείου, οι οποίοι την άνοιξη θα επιδιώξουν 
την εισαγωγή τους σε ΑΕΙ-ΤΕΙ - Αστυνομικές και 
Στρατιωτικές Σχολές.
Η διάθεση των βιβλίων άρχισε και θα τηρηθεί 
αυστηρά, σειρά προτεραιότητας.
Το βιβλίο διανέμεται εντελώς ΔΩΡΕΑΝ και με τις 
εξής προϋποθέσεις:
Α) Ο γονέας συνάδελφος θα πρέπει να 
είναι υποχρεωτικά μέλος μας και ταμειακά 
τακτοποιημένος.
Β) Να προσέλθει για την παραλαβή ο ίδιος, 
προσκομίζοντας Φ/Ο Δελτίου Ταυτότητας του 
παιδιού ή άλλο παραστατικό από το οποίο να 

αποδεικνύεται ότι ο μαθητής είναι στην Γ΄ Λυκείου ή θα δώσει για δεύτερη φορά εξετάσεις.
Γ) Να προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία με το Μέλος μας κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ Ηλία τηλ. 6975905010  
ο οποίος έχει ορισθεί υπεύθυνος για την διανομή των βιβλίων.
Ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά.

Επίσκεψη αντιπροσώπων της Unicef 
Στις 8/10/2015, 5/μελης αντιπροσωπία της Unicef 
με επικεφαλής την Κα Sofia TZITZIKOU Αντιπροέδρου 
της Ελληνικής επιτροπής της Unicef και την Eliana 
DRAKOPOULOU ειδική προγραμμάτων για την 
προάσπιση των δικαιωμάτων και των μονάδων 
εκπαίδευσης του παιδιού, συνοδευόμενοι από 
τον Κο ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟ Χριστοδουλή Αντιπρόεδρο 
του Εθνικού τμήματος της ΙPA επισκέφθηκαν 
τον Επιθεωρητή Κεντρικής Μακεδονίας Υπ/γο 
ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗ Νικόλαο στο κτίριο της ΓΑΔΘ. Η 
συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε εγκάρδιο και 
ζεστό κλίμα. Συζητήθηκαν θέματα της τρέχουσας 
επικαιρότητας σχετικά με την μετανάστευση, το 
trafficking των παιδιών, κ.α. 
Ενημερώθηκαν για τις συνθήκες υποδοχής και της 

βραχείας υποδοχής των μεταναστών στην Ειδομένη και την σταδιακή προώθηση κατά ομάδες 
στα σύνορα της γειτονικής χώρας της FYROM με σκοπό την διέλευση τους, σε χώρες της βόρειας 
Ευρώπης. 
Τις διακριτικές όσο και τις άτυπες συμφωνίες για την ομαλή διέλευση  και την συνεργασία της 
Ελληνικής Αστυνομίας με τις M.K.O. που σκοπό έχουν την καλύτερη βραχύβια παραμονή τους. Οι 
αντιπρόσωποι φανερά ικανοποιημένοι από την ενημέρωση όσο και  από την θερμή υποδοχή που 
έτυχαν από τον Επιθεωρητή Κεντρικής Μακεδονίας και τον Αντιπρόεδρο του Εθνικού τμήματος 
της IPA αποχώρησαν για την Ειδομένη να  σχηματίσουν μια πιο ολοκληρωμένη άποψη για τις 
εγκαταστάσεις και την επικρατούσα κατάσταση παραμονής των μεταναστών.
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΑΡΤΑΣ
Την 19-12-2015 ημέρα Σάββατο η Τοπική 
Διοίκηση Άρτας της Διεθνούς Ένωσης 
Αστυνομικών συνδιοργάνωσε με την Ένωση 
Αστυνομικών Υπαλλήλων Άρτας και την 
Διεύθυνση Αστυνομικών Υπαλλήλων Άρτας 
την καθιερωμένη εδώ και πολλά χρόνια 
Χριστουγεννιάτικη Παιδική γιορτή στο κτήμα 
ΜΑΡΟΣ για τα απιδιά των Αστυνομικών.
Η εκδήλωση στέφθηκε με επιτυχία καθόσον 
η συμμετοχή ξεπέρασε κάθε προσδοκία λόγω 
προσέλευσης μεγάλου αριθμού παιδιών ηλικίας 

από 2 μέχρι 10 ετών, των γονιών των παιδιών και συναδέλφων μελών των Ενώσεων.
Στα παιδιά προσφέρθηκαν δώρα ανάλογα την ηλικία τους, αναψυκτικά και γλυκά, μουσικό 
πρόγραμμα και προβολή παιδικής ταινίας.
Την εκδήλωση χαιρέτησαν και ευχήθηκαν καλές γιορτές ο Δ/ντής Αστυνομίας Άρτας Ταξίαρχος 
κ. Κων/νος ΣΚΟΥΜΑΣ και οι Πρόεδροι των Ενώσεων κ.κ. Ανδρέας ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ και Δημήτριος 
ΑΠΟΣΠΟΡΗΣ αντίστοιχα.
Στην εκδήλωση επίσης παραβρέθηκαν Δ/τές Τμημάτων και συνάδελφοι της Δ/νσης Αστυνομίας 
Άρτας, πρώην Πρόεδροι των Ενώσεων, ως και μέλη των Δ.Σ. της Τ.Δ. IPA Άρτας και της Ένωσης 
Αστυνομικών Υπαλλήλων Άρτας.  Ο Πρόεδρος – Ανδρέας ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ

Ευχαριστήριο της Υ.Ε.Ε.Β.Ε. στην Τοπική Διοίκηση I.P.A. 
Θεσσαλονίκης 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Μοναστηρίου 326 - Τ.Κ. 54121 Θεσσαλονίκη
------------------------------------------------------
Θεσσαλονίκη 23-10-2015
Ο Διευθυντής και το προσωπικό της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βόρειας Ελλάδας, 
εκφράζουν τις ευχαριστίες τους στον Πρόεδρο και το Διοικητικό συμβούλιο του Τοπικού Τμήματος 
Θεσσαλονίκης της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών (I.P.A.), για την ευγενική δωρεά μιας συσκευής 
τηλεομοιοτυπίας (fax) με τα αναλώσιμα αυτής, για τις ανάγκες και την εύρυθμη λειτουργία της 
Υπηρεσίας μας.
Ο Διευθυντής - ΘΩΜΑΣ Κ. ΦΕΥΓΑΣ  Αστυνομικός Διευθυντής
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Η εορτή του Αγίου Αρτεμίου στην Θεσσαλονίκη

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

προστάτη της Ελληνικής Αστυνομίας, στις  
20-10-2015 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. Παρούσα 
στην εκδήλωση, άπασα η φυσική ηγεσία της 
Ελληνικής Αστυνομίας της Θεσσαλονίκης.
Επίσης παρέστησαν Πολιτικές και Στρατιωτικές 
αρχές της πόλεως, ο Πρόεδρος της Διεθνούς 
Ένωσης Αστυνομικών (I.P.A.) Τ.Δ. Θεσσαλονίκης 
κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος, ο Πρόεδρος 

της Ένωσης Αστυνομικών εν αποστρατεία 
Θεσσαλονίκης κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Γεώργιος, 
ο Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος 
I.P.A. κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Χριστόδουλος, ο 
Αναπλ. Γ. Γραμματέας της I.P.A. Θεσσαλονίκης 
και Δ/ντής Αστυνομίας Θεσσαλονίκης  
κ. ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΑΣ Δημήτριος, το Μέλος Δ.Σ. 
I.P.A. κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας, ο Αντιπρόεδρος 
της Ένωσης Αστυνομικών ε.α. Θεσσαλονίκης  
κ. ΓΟΥΛΑΣ Χρήστος, ο Αναπ. Ταμίας της Ένωσης 
Αστυνομικών ε.α. Θεσσαλονίκης κ. ΠΑΣΧΑΛΕΡΗΣ 
Παναγιώτης, συνάδελφοι από τις Υπηρεσίες 
της Θεσσαλονίκης καθώς και πλήθος κόσμου. 
Θερμά συγχαρητήρια στο γραφείο Δημοσίων 
Σχέσεων της ΓΑΔΘ για την άρτια οργάνωση της 
εκδήλωσης.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Στις 19-08-2015, επισκέφτηκε τα γραφεία 
της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών Τ.Δ. 

Θεσσαλονίκης ο Ρουμάνος συνάδελφος  
NISTOR ALEXANDRU μέλος της I.P.A., 
Καθηγητής – Προπονητής κωπηλασίας της 
ομάδας ΔΥΝΑΜΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ η οποία 
ομάδα είναι της Αστυνομίας Ρουμανίας.
Τον Ρουμάνο συνάδελφο, υποδέχτηκαν ο  
Α΄ Αντιπρόεδρος κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ 
Χριστόδουλος και το Μέλος του Δ.Σ. 
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας.
Έγινε μια ευχάριστη ανταλλαγή απόψεων 
για θέματα Αστυνομίας και I.P.A. και ο 
Ρουμάνος συνάδελφος μας προσκάλεσε 
στην χώρα του.
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Εκπροσώπηση Εθνικού Τμήματος Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών 
στο Ετήσιο Συνέδριο του Εθνικού Τμήματος της Ρουμανίας. 

Στις 25 και 26 Σεπτέμβριου πραγματοποιήθηκε στην 
πόλη  Brasov της Ρουμανίας το ετήσιο συνέδριο του 
εθνικού τμήματος της Ρουμανίας της Διεθνούς Ένωσης 
Αστυνομικών. 
Το Εθνικό μας τμήμα εκπροσωπήθηκε από τον  
Γ’ Αντιπρόεδρο ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗ Χριστόδουλο και τον 
Πρόεδρο της ΤΔ Ξάνθης ΙΩΑΝΝΙΔΗ Χρήστο.
Οι εκπρόσωποί μας, θα ‘θελαν να ευχαριστήσουν από 
καρδιάς το ΕΤ της Ρουμανίας για την θερμή και άψογη 
φιλοξενία που έτυχαν στην πατρίδα τους. Οι ωραίες 
στιγμές και οι αναμνήσεις που είχαν οι εκπρόσωποί μας 

από την όμορφη πόλη του Brasov θα τους συνοδεύουν στην επιστροφή τους στην Ελλάδα, έχοντας 
δώσει στους Ρουμάνους συναδέλφους την υπόσχεση να ανταποδώσουν  ανάλογη φιλοξενία.

Representing the National section of the International Associatio of 
Police at the Annual Congress of the National section of Romania. 
On 25 and 26 September took place in the city of Brasov in Romania the annual conference of 
the national section of the International Association of Romanian Police. Our National Section was 
represented by Vice President Mr. Christodoulos Christodoulis and the President of region Xanthi 
Mr IOANNIDIS Christos. Our representatives would like to thank Section  Romania for warm and 
excellent hospitality shown by their homeland. The beautiful moments and memories that we had  
representatives from the beautiful city of Brasov will accompany them on their return to Greece, 
having given Romanians colleagues promise to reciprocate similar hospitality.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΧΑΝΙΩΝ
Χανιά 25 Ιανουαρίου 2016         Αριθ. Πρωτ. 2/52/472   

ΠΡΟΣ: 1) κ. Βασίλη Γιαννακόπουλο - Πρόεδρο I.P.A. Θεσσαλονίκης
ΠΡΟΣ: 2) κ. Ηλία Βασιλάκη Πρόεδρο  Συνεταιρισμού Αστ/κών Θεσ/νίκης
Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι.
Η Τοπική Διοίκηση Ι.Ρ.Α. Χανίων και ο υπογράφων προσωπικά, σας 
ευχαριστούμε από καρδιάς για την ευγενική χορηγία του Συνεταιρισμού 
Αστυνομικών Θεσσαλονίκης, προς όλους τους Προέδρους των Τοπικών 
Διοικήσεων, με τη δωρεάν χορήγηση του πακέτου κινητής τηλεφωνίας της 
Wind (Sat Unlimited) διάρκειας δύο ετών.
Η προσφοράς σας είναι ένας μικρός θησαυρός ειδικά αυτήν την περίοδο 

που ο κλάδος μας έχει πληγεί από την παρατεταμένη οικονομική κρίση και οι συνάδελφοι πρόεδροι 
θα την αξιοποιήσουν με υπευθυνότητα και σεβασμό για τις αυξημένες κοινωνικές και πολιτιστικές 
δράσεις των Τοπικών τους Διοικήσεων.
Το γεγονός ότι η βοήθειά σας είναι σταθερή, καθώς ανά τακτά χρονικά διαστήματα, πραγματοποιείτε 
σημαντικές προσφορές προς την οικογένεια της Ι.Ρ.Α. Χώρας, αποτελεί ακράδαντη απόδειξη 
της ευαισθησίας σας προς το “Servo Per Amikeco” και των γνήσιων αισθημάτων συναδελφικής 
αλληλεγγύης που σας διακατέχουν.
Στο μάθημα της «συναδελφικότητας, φιλίας και αγάπης», η Τοπική Διοίκηση Ι.Ρ.Α. Θεσσαλονίκης 
και ο Συνεταιρισμός Αστυνομικών Θεσσαλονίκης παίρνετε αναμφίβολα Άριστα!  
SERVO PER AMIKECO «Υπηρετώ δια της φιλίας»
Ο Πρόεδρος – Περράκης Ιωάννης            Η Γεν. Γραμματέας - Αικατερίνη Σχοινοπλοκάκη
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Διέπρεψε η ελληνική αποστολή στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες Σωμάτων Ασφαλείας στις ΗΠΑ 

Όνομα: ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ Σταύρος
Αριθ. φανέλας I.P.A. Θεσσαλονίκης: 10     Θέση: 2-3
Ύψος: 1,94 cm
Συλλογικές Ομάδες που αγωνίστηκε: 1) ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ  2) ΤΙΤΑΝΕΣ 
ΔΡΑΜΑΣ  3) ΠΟΛΙΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  4) ΦΟΙΝΙΚΑ ΠΕΙΡΑΙΑ  5) ΜΑΧΗΤΕΣ ΔΟΞΑΣ 
ΠΕΥΚΩΝ 6) Ι.P.A. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τις καλύτερες εντυπώσεις άφησε πίσω της η ελληνική αποστολή, που 
συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες Σωμάτων Ασφαλείας στο  
Fairfax των Ηνωμένων Πολιτειών με τη συμμετοχή περισσότερων από 
25.000 αστυνομικών και πυροσβεστών από όλον τον κόσμο, καθώς 
στις βαλίτσες της επιστροφής η αποστολή της ΕΛ.ΑΣ και του Π.Σ. έφερε 
αρκετά χρυσά και ασημένια μετάλλια. Από τις πιο εντυπωσιακές στιγμές 
των αγώνων ήταν ο τελικός του μπάσκετ, στον οποίο έλαβαν μέρος οι 

ομάδες της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, αφήνοντας πίσω τους άλλες, 
που παραδοσιακά έφθαναν στον τελικό της διοργάνωσης, όπως εκείνη των ΗΠΑ. Νικήτρια ήταν η 
ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας.
Την Δευτέρα, 20-07-2015 η πολιτική και φυσική ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας και του 
Πυροσβεστικού Σώματος βράβευσαν τους αθλητές, που έλαβαν μέρος στους αγώνες.
Ο μόνος Αστυνομικός από την Βόρεια Ελλάδα που συμμετείχε στους αγώνες ήταν ο ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ 
Σταύρος, ο οποίος είναι Αθλητής της “ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ” και ο οποίος είναι μέλος 
της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών και Αθλητής της ομάδας μπάσκετ της I.P.A. Θεσσαλονίκης.
Η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών (I.P.A.) Τοπική Διοίκηση Θεσσαλονίκης, συγχαίρει θερμά όλους τους 
αθλητές για την επιτυχία τους. Ιδιαίτερα συγχαίρει το Μέλος μας και Αθλητή της ομάδας μπάσκετ 
της I.P.A. Θεσσαλονίκης κ. Σταύρο ΜΥΛΩΝΙΔΗ.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ Τ.Δ. IPA ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Στις 25-01-2016 συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο Δ.Σ. στην Τοπική Διοίκηση I.P.A. Χαλκιδικής ως 
κατωτέρω:
Πρόεδρος: ΠΑΛΛΗΣ Δημήτριος
Α΄ Αντιπρόεδρος: ΚΑΜΠΑΝΤΑΪΔΗΣ Στυλιανός
Β΄ Αντιπρόεδρος: ΠΕΙΡΑΛΗΣ Χρήστος
Γ΄ Αντιπρόεδρος: ΚΤΕΝΑ Χαρίκλεια
Γεν. Γραμματέας: ΤΣΑΓΑΝΟΣ Ιωάννης
Ταμίας: ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Θωμαή
Δημοσίων Σχέσεων: ΗΛΙΑΚΗΣ Ελευθέριος
Μέλος: ΠΑΠΑΣ Βασίλειος
Μέλος: ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ Αθανάσιος
Να σημειωθεί ότι η Ταμίας είναι η κόρη του Προέδρου της I.P.A. Θεσσαλονίκης κ. Βασιλείου 
Γιαννακόπουλου. Η Τοπική Διοίκηση I.P.A. Θεσσαλονίκης, συγχαίρει τους νεοεκλεγέντες και εύχεται 
να έχουν υγεία και δύναμη, ώστε να ανταποκριθούν στις προσδοκίες των μελών τους. 

AYTO TO ΞΕΡΑΤΕ; !!!!
ΑΫΠΝΙΑ; Τρώμε μέλι. Χρησιμοποιήστε το μέλι ως ηρεμιστικό  
και καταπραϋντικό.
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Η τακτική ετήσια Γενική Συνέλευση της Ένωσής μας
Με μεγάλη επιτυχία και την συμμετοχή περίπου 
τετρακοσίων (400) μελών, πραγματοποιήθηκε 
η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, της Ένωσής 
μας, την Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2016 σε 
αίθουσα του ξενοδοχείου PORTO PALACE στην 
Θεσσαλονίκη. 
Στην Γενική Συνέλευση, η οποία 
πραγματοποιήθηκε από κοινού με την Ένωση 
Αστυνομικών Ε.Α. Θεσσαλονίκης, όπως 
συμβαίνει τα τελευταία έξι (6) χρόνια, τίμησαν 
με την παρουσία τους, ο Γενικός Αστυνομικός  
Δ/ντής Θεσσαλονίκης Υποστράτηγος κ. 

ΜΩΫΣΙΔΗΣ Βασίλειος, ο Παγκόσμιος Γενικός Γραμματέας I.P.A. κ. ΚΑΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, 
το Μέλος του Δ.Σ. Εθνικού Τμήματος I.P.A. κ. ΧΡΑΠΑΣ Παντελής, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου 
Χωροφυλακής και Ελληνικής Αστυνομίας Θεσσαλονίκης κ. ΣΑΚΟΝΙΔΗΣ Γεώργιος o οποίος 
συνοδευόταν από τους: Γενικό Γραμματέα  κ. ΣΑΒΒΙΔΗ Στέργιο, Υπεύθυνο Δημ. Σχέσεων κ. 
ΡΑΦΑΗΛΙΔΗ Στέφανο, Ταμία κ. ΚΕΛΕΠΟΥΡΑ Βασίλειο, Δημοσίων Σχέσεων κ. ΠΟΥΛΑΔΑΚΗ Δημήτριο. 
Επίσης, ο Πρόεδρος του Σωματείου Αποστράτων Αστυνομικών Ξάνθης κ. ΚΑΡΑΜΠΙΠΕΡΗΣ Θεοφάνης, 
ο Πρόεδρος της Τοπικής Διοίκησης I.P.A. Σάμου κ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Γεώργιος, ο Πρόεδρος της Τοπικής 
Διοίκησης I.P.A. Τρικάλων κ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ Κων/νος, ο Πρόεδρος της Τοπικής Διοίκησης I.P.A. Ξάνθης 
κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Χρήστος με τον Αντιπρόεδρο κ. ΔΕΤΣΑΡΙΔΗ Δημήτριο, ο Ειδικός Γραμματέας της 
ΠΟΑΣΥ κ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Θεόφιλος, ο Αντιπρόσωπος στην ΠΟΑΣΥ κ. ΔΡΟΣΟΣ Στέργιος,  η Πρόεδρος 
του Συλλόγου “ΟΡΑΜΑ ΖΩΗΣ” κ. ΚΥΛΑΦΗ Αγγελική και ο νομικός σύμβουλος των δύο Ενώσεων 
Δικηγόρος Θεσσαλονίκης κ. ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ Ιωάννης.
Ώρα 18.00 και στην κατάμεστη αίθουσα του PORTO PALACE δεν έπεφτε καρφίτσα. Η Γενική 
Συνέλευση ξεκίνησε με την εκλογή του Προεδρείου. Το Σώμα της Γενικής Συνέλευσης ΟΜΟΦΩΝΑ 
εξέλεξε ως Πρόεδρο τον κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ Ηλία, Γραμματέα τον κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ Βασίλειο και 
Αντιπρόεδρο τον κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ Γεώργιο.
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, καλωσόρισε τους προσκεκλημένους και τα μέλη και έδωσε 
τον λόγο στους δύο Προέδρους των Ενώσεων να απευθύνουν χαιρετισμό και μια σύντομη πρώτη 
τοποθέτηση.

Στην συνέχεια ο λόγος δόθηκε για έναν χαιρετισμό στον Γενικό Αστυνομικό Δ/ντή Θεσσαλονίκης 
Υποστράτηγο κ. ΜΩΫΣΙΔΗ Βασίλειο. Ο κ. Γενικός εκφράστηκε με πολύ θερμά λόγια για το 
σπουδαίο έργο που επιτελούν οι δύο Ενώσεις, ευχαρίστησε για την ένθερμη υποστήριξη του 
έργου των εν ενεργεία συναδέλφων και την συμμετοχή σε εκδήλωση για τα ορφανά παιδιά των 
συναδέλφων που είχε διοργανώσει πρόσφατα η Γενική Αστυνομική Δ/νση Θεσσαλονίκης, αλλά 
και για την αναπανάληπτη στα χρονικά της Ελληνικής Αστυνομίας εκδήλωση που διοργανώθηκε

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

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα) 

την περασμένη άνοιξη με τον αγώνα μπάσκετ της ομάδας IPA Θεσσαλονίκης με τους Έλληνες 
Βετεράνους στο Παλαί ντε σπόρ, όπου συγκεντρώθηκαν μεγάλος όγκος τροφίμων για το Παιδικό 
Χωριό SOS Πλαγιαρίου. Τέλος δήλωσε ότι θα είναι πάντα κοντά μας, όταν και όπου ζητηθεί.

Ο Παγκόσμιος Γενικός Γραμματέας κ. ΚΑΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος παραλαμβάνει αναμνηστικό δώρο 
από τον Αντιπρόεδρο της Τοπικής Διοίκησης I.P.A. Θεσσαλονίκης και Αντιπρόεδρο του Ελληνικού 
Τμήματος I.P.A. κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗ Χριστόδουλο και στην συνέχεια Ο Παγκόσμιος Γενικός Γραμματέας 
της I.P.A. επέδωσε στους δύο προέδρους των Ενώσεων, από ένα λαβαράκι του Παγκοσμίου 
Τμήματος I.P.A.

Αμέσως μετά, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, ενημέρωσε το Σώμα της Γενικής συνέλευσης 
και τους προσκεκλημένους, για την σπουδαία προσφορά του Παγκόσμιου Γενικού Γραμματέα της 
Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών κ. ΚΑΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Γεωργίου, στην Διεθνή Ένωση Αστυνομικών, 
στο Ελληνικό Τμήμα, αλλά και την αμέριστη υποστήριξη των δράσεων της Τοπικής Διοίκησης 
I.P.A. Θεσσαλονίκης, η οποία υποστήριξη ήταν συνεχής και εδραίωσε την νομική, φορολογική και 
ασφαλιστική οντότητα της Τοπικής Διοίκησης I.P.A. Θεσσαλονίκης.

Η Τοπική Διοίκηση I.P.A. Θεσσαλονίκης, με ΟΜΟΦΩΝΗ 
απόφαση απένειμε τιμητική πλακέτα στον Παγκόσμιο 
Γενικό Γραμματέα κ. ΚΑΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟ Γεώργιο, ο οποίος 
την παρέλαβε από τον Πρόεδρο της I.P.A. Θεσσαλονίκης 
συγκινημένος και στην συνέχεια έλαβε τον λόγο, 
αναφερόμενος τόσο στις Διεθνείς Δράσεις της I.P.A. αλλά 
και του Ελληνικού Τμήματος, καταχειροκροτούμενος 
από σύσσωμο το Σώμα της Γενικής Συνέλευσης.
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Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου 
Αποστράτων Ελληνικής Αστυνομίας 
Θεσσαλονίκης κ. ΣΑΚΟΝΙΔΗΣ 
Γεώργιος, απευθύνει χαιρετισμό και 
παραλαμβάνει από τον Αντιπρόεδρο 
της Ένωσης Αστυνομικών Ε.Α. 
Θεσσαλονίκης κ. ΧΡΥΣΟΥΛΑ 
Δημήτριο αναμνηστικό δώρο.

Ο Πρόεδρος της I.P.A. Ξάνθης 
κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Χρήστος, ενώ 
απευθύνει χαιρετισμό και στην 
συνέχεια παραλαμβάνει από τον 
Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων 
I.P.A. Θεσσαλονίκης κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ 
Δημήτριο αναμνηστικό δώρο.

Ο Πρόεδρος της Τοπικής Διοίκησης 
I.P.A. Σάμου κ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ 
Γεώργιος απευθύνει χαιρετισμό 
και στην συνέχεια παραλαμβάνει 
αναμνηστικό δώρο από τον 
Πρόεδρο της Τοπικής Διοίκησης 
I.P.A. Θεσ/νίκης κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ 
Βασίλειο.

Ο Πρόεδρος της Τοπικής Διοίκησης 
I.P.A. Τρικάλων κ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ 
Κων/νος, απευθύνει χαιρετισμό 
και στην συνέχεια παραλαμβάνει 
αναμνηστικό δώρο από τον Γενικό 
Γραμματέα της Τοπικής Διοίκησης 
I.P.A. Θεσσαλονίκης κ. ΠΑΣΧΑΛΙΑ 
Ιωάννη. 

(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα) 

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα) 

Το Μέλος του Δ.Σ. του Ελληνικού 
Τμήματος I.P.A. κ. ΧΡΑΠΑΣ 
Παντελής απευθύνει χαιρετισμό και 
παραλαμβάνει από τον Πρόεδρο 
Ελεγκτικής Επιτροπής της Τοπικής 
Διοίκησης I.P.A. Θεσσαλονίκης κ. 
ΛΑΜΠΑΔΑ Γεώργιο αναμνηστικό 
δώρο.
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Ο Πρόεδρος του Σωματείου 
Αποστράτων Αστυνομικών Ξάνθης 
κ. ΚΑΡΑΜΠΙΠΕΡΗΣ Θεοφάνης 
απευθύνει χαιρετισμό και 
στην συνέχεια παραλαμβάνει 
αναμνηστικό δώρο από τον Ταμία 
της Ένωσης Αστυνομικών Ε.Α. 
Θεσσαλονίκης κ. ΠΑΣΧΑΛΕΡΗ 
Παναγιώτη.

Ο Ειδικός Γραμματέας της Π.Ο.ΑΣ.Υ.  κ. 
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Θεόφιλος απευθύνει 
χαιρετισμό και στην συνέχεια 
παραλαμβάνει αναμνηστικό δώρο 
από τον Πρόεδρο της Τοπικής 
Διοίκησης I.P.A. Θεσσαλονίκης κ. 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ Βασίλειο.

Η Πρόεδρος του Συλλόγου “ΟΡΑΜΑ 
ΖΩΗΣ” κ. ΚΥΛΑΦΗ Αγγελική, ενώ 
απευθύνει χαιρετισμό και στην 
συνέχεια παραλαμβάνει από τον 
Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων 
I.P.A. Θεσσαλονίκης κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ 
Δημήτριο αναμνηστικό δώρο.

Στην αριστερή φωτογραφία, ο νομικός  
σύμβουλος των δύο Ενώσεων Δικηγόρος 
Θεσσαλονίκης κ. ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ Ιωάννης, 
ενώ απευθύνει χαιρετισμό και στην 
δεξιά φωτογραφία ο Αντιπρόεδρος της 
Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών Τ.Δ. Ξάνθης  
κ. ΔΕΤΣΑΡΙΔΗΣ Δημήτριος.

Τα μέλη του Δ.Σ. του Συνδέσμου Αποστράτων Ελληνικής Αστυνομίας Θεσσαλονίκης κ.κ.  
ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ Στέφανος - ΠΟΥΛΑΔΑΚΗΣ Δημήτριος - ΣΑΒΒΙΔΗΣ Στέργιος  και ΚΕΛΕΠΟΥΡΑΣ Βασίλειος

(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα) 

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα) 
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Στην διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, τον λόγο έλαβαν και τοποθετήθηκαν πολλοί συνάδελφοι, 
ενώ όλες οι αποφάσεις λήφθηκαν ΟΜΟΦΩΝΑ.
Μετά το πέρας της Γενικής Συνέλευσης, οι δύο Ενώσεις παρέθεσαν δείπνο προς τιμήν των εκλεκτών 
προσκεκλημένων οι οποίοι ήρθαν από Αθήνα – Σάμο – Τρίκαλα – Ξάνθη και Σέρρες, στους οποίους 
δόθηκαν και αναμνηστικά δώρα.

(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα) 

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα) 
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Σε επιστολή που έστειλε ο Παγκόσμιος Γενικός Γραμματέας της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών 
(I.P.A.) κ. ΚΑΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, εκφράζει τον ενθουσιασμό του και τα συγχαρητήριά του 
για την σπουδαία αυτή εκδήλωση και τον τεράστιο αριθμό των μελών που συμμετείχαν, αλλά 
και τις θερμές ευχαριστίες του για την βράβευσή του με τιμητική πλακέτα από την Διεθνή Ένωση 
Αστυνομικών Τ.Δ. Θεσσαλονίκης. Ανάλογου περιεχομένου επιστολές, μας έστειλαν ο Πρόεδρος του 
Σωματείου Αποστράτων Αστυνομικών Ξάνθης, ο Πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών Τ.Δ. 
Ξάνθης, o Πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών Τρικάλων και ο Πρόεδρος της Διεθνούς 
Ένωσης Αστυνομικών Τ.Δ. Σάμου.
Τόσο η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών Τ.Δ. Θεσσαλονίκης, όσο και η Ένωση Αστυνομικών Ε.Α. 
Θεσσαλονίκης ευχαριστούν θερμά όλους τους προσκεκλημένους αλλά και τα μέλη για την μαζική 
συμμετοχή τους.

(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα) 
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Συνεχίζουμε την προσφορά μας, στο Παιδικό Χωριό SOS 
Πλαγιαρίου Θεσσαλονίκης 

To Σάββατο 19-12-2015 και ώρα 11.00΄τα προεδρεία των:
1) ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
2) ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Ε.Α. ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
3) ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
4) “ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ” - Συντονιστική Επιτροπή της  
συνδικαλιστικής παράταξης Αστυνομικών Θεσσαλονίκης, 
μετέβησαν στο Παιδικό Χωριό SOS Πλαγιαρίου 
Θεσσαλονίκης και όπως είχαν εξαγγείλει παρέδωσαν το 
περιεχόμενο ενός φορτηγού σε τρόφιμα και γλυκίσματα.
Τους συναδέλφους υποδέχτηκε ο Διευθυντής του Παιδικού 
Χωριού κ. Άκης Δρεπανίδης, ο οποίος ευχαρίστησε θερμά 
για την προσφορά.
Όλοι μαζί επισκέφτηκαν ένα από τα σπίτια του Παιδικού 
Χωριού, έδωσαν τα δώρα στον Αλέξανδρο (τον 
οποίο βάφτισε το Δ.Σ. της Ένωσης Αστυνομικών Ε.Α. 

Θεσσαλονίκης) και πέρασαν λίγες όμορφες στιγμές με τα παιδιά του σπιτιού, ενώ η “μαμά” του 
σπιτιού, τους προσέφερε καφέ και γλυκίσματα. Όλοι οι συνάδελφοι, αποχώρησαν από το Παιδικό 
Χωριό, με υπόσχεση ότι σύντομα θα βρεθούμε πάλι κοντά σε αυτά τα παιδιά. Τα δικά μας παιδιά.
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Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης 
βράβευσε την Τοπική Διοίκηση I.P.A. Θεσσαλονίκης

Στις 30-01-2016, στο κεντρικό κτήριο της Χ.Α.Ν.Θ., τιμήθηκε 
η Τ.Δ. ΙΡΑ Θεσσαλονίκης, για την συμβολή της Διοίκησης 
και της ομάδας μας, στην ανάπτυξη του αθλήματος της 
καλαθοσφαίρισης.
Το τιμητικό αναμνηστικό, λόγω κωλύματος του Προέδρου 
της I.P.A Θεσσαλονίκης κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Βασιλείου, 
παρέλαβε από τον Γενικό Γραμματέα του Σ.Ε.Π.Κ. coach 
κ. ΜΟΥΡΑΤΙΔΗ Παρασκευά, ο Αντιπρόεδρος της Τ.Δ. IPA 
Θεσσαλονίκης, ο οποίος είναι και Αντιπρόεδρος Εθνικού 
Τμήματος της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών και Γενικός 

Αρχηγός της ομάδας μπάσκετ ΙΡΑ Θεσσαλονίκης κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Χριστόδουλος.
Τέλος, ως Διεθνή Ένωση Αστυνομικών Θεσσαλονίκης, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε  τους 
ανθρώπους του Σ.Ε.Π.Κ., τον Πρόεδρο Coach Παναγιώτη Γιαννάκη, τον Αντιπρόεδρο  Coach 
Σούλη Μαρκόπουλο, τον Γενικό Γραμματέα  Coach Παρασκευά Μουρατίδη & τον “δάσκαλο της 
προπονητικής” Coach Θόδωρο Ροδόπουλο, για την τεράστια τιμητική διάκριση που μας έγινε!

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΑΧΑΙΑΣ
Πάτρα  28 Ιανουαρίου 2016            Αριθ.πρωτ.:  4/2016   
Προς: Τ.Δ. IPA ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                   
ΘΕΜΑ :«Ευχαριστήρια επιστολή - Παραλαβή βιβλίου  
                ΠΑΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2016»
Αγαπητέ πρόεδρε και αγαπητά μέλη του Δ.Σ. της Τοπικής Διοίκησης 
Θεσσαλονίκης, με την παρούσα επιστολή μας, σας ευχαριστούμε θερμά για 
την αποστολή του βιβλίου «Πάμε Πανεπιστήμιο 2016»,το οποίο παραλάβαμε 
και  είναι ήδη στην διάθεση κάθε συναδέλφου της Δ.Α. Αχαΐας.   Καλή χρονιά!       
SERVO PER AMIKECO
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                        ΧΑΛΙΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Πρέβεζα 2-2-2016
ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Συνεταιρισμού Αστυνομικών Θεσσαλονίκης  
κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ Ηλία
-  Ο Πρόεδρος της Τοπικής Διοίκησης Πρέβεζας I.P.A. Σοφοκλής Κίτσιος 
ευχαριστεί θερμά τον Πρόεδρο του Συνεταιρισμού Αστυνομικών 
Θεσσαλονίκης κ. Ηλία Βασιλάκη για την δωρεάν τηλεφωνική σύνδεση για 
-2- έτη.  Ο Πρόεδρος – ΚΙΤΣΙΟΣ Σοφοκλής
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΣΕΡΡΩΝ

Σέρρες   22-10-2015             ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ
Τo  Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 10:30 η Τοπική Διοίκηση Σερρών της Διεθνούς Ένωσης 
Αστυνομικών εγκαινίασε τα νέα ανακαινισμένα γραφείων της που στεγάζονται στην Λέσχη της 
Αστυνομίας επί της οδού Κωνσταντίνου Καραμανλή 36, σε κεντρικό σημείο της πόλης. Τα εγκαίνια 
έκανε ο Διευθυντής Αστυνομίας Σερρών Ταξίαρχος κ. ΣΑΝΔΡΟΣ Θωμάς παρουσία υπηρεσιακών 
παραγόντων, καθώς και φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Επίσης βραβεύτηκε η συνάδελφος 
ΚΑΡΑΤΣΑ Φανή για την διάκρισή της με την γυναικεία ομάδα της αστυνομίας καταλαμβάνοντας τη 
2Η θέση στην Ευρώπη. Με την παρουσία τους μας τίμησαν ο Δήμαρχος Σερρών ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Πέτρος, 
τα μέλη του Δ.Σ από το Εθνικό Τμήμα, ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Χριστόδουλος, ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ Εμμανουήλ, 
ΠΑΠΑΣ Βασίλειος και ΧΡΑΠΑΣ Παντελής καθώς και ο Πρόεδρος της Ένωσης  Αστυνομικών Υπαλλήλων 
Ν. Σερρών. Επίσης, οι Πρόεδροι των Τ.Δ με αντιπροσωπία μελών τους: 1) Τ.Δ  ΔΡΑΜΑΣ  2) Τ.Δ  
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  3) Τ.Δ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4) Τ.Δ ΚΑΒΑΛΑΣ 5) Τ.Δ ΞΑΝΘΗΣ  6) Τ.Δ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  
7) Τ.Δ ΚΙΛΚΙΣ 8) Τ.Δ ΠΙΕΡΙΑΣ 9) Τ.Δ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Στη συνέχεια επισκεφτήκαμε το Μοναστήρι του Τιμίου 
Προδρόμου όπου και μας ξενάγησε η ηγουμένη της Μονής γερόντισσα Φεβρονία. Μεσημεριανές 
ώρες παραχωρήθηκε δεξίωση-γεύμα σε ρεστοράν της πόλης. Εν συνεχεία η Τοπική μας προσέφερε  
καφέ στο πιο  όμορφο σημείο των Σερρών στο λόφο Κουλά.  
Με φιλικούς χαιρετισμούς
Ο Πρόεδρος -  ΜΠΑΓΚΟΣ Στέργιος                             Ο Γεν. Γραμματέας - ΚΑΠΗΣ Θεοφάνης

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΤΔ  IPA ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. 
Δωρεά τεσσάρων μίνι ταμπλό σιδερώματος και ενός ατμοσίδερου στο ξενώνα του ipa house της 
Θεσσαλονίκης. 
Κύριε Πρόεδρε της ΤΔ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Φίλε Μανόλη.
Ως διαχειριστής του ξενώνα της Ένωσής μας στην Θεσσαλονίκη θα’ θελα να σας ευχαριστήσω για 
την ευγενική προσφορά σας να δωρίσετε ένα ατμοσίδερο και τέσσερις μίνι σιδερώστρες για τις 
ανάγκες του. Η παραπάνω ευγενική κίνησή σας φανερώνει ότι κάνετε πράξη εσείς και τα μέλη της 
τοπικής σας το υπηρετώ δια της φιλίας. Η προσφορά σας είναι σημαντική και θα βοηθήσει στην 
ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών του ξενώνα μας. 
Με εκτίμηση Χριστόδουλος ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ - Διαχειριστής Ξενώνα Θεσσαλονίκης
Γ’ Αντιπρόεδρος Εθνικού Τμήματος Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Δ  Ε  Λ  Τ  Ι  Ο     Τ  Υ  Π  Ο  Υ  
Διεξήχθη το Σαββατοκύριακο 26 και 27 Σεπτεμβρίου 2015, μέσα 
σε πολύ ευχάριστο κλίμα, η 4η Πανθεσσαλική Συνάντηση Τοπικών 
Διοικήσεων (Λάρισας, Μαγνησίας, Καρδίτσας & Τρικάλων) της 
Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών (Δ.Ε.Α.) στην Ελάτη- Τρικάλων, η 
οποία διοργανώθηκε από την Τοπική μας.
Η διαμονή των παρευρισκομένων, πραγματοποιήθηκε σε δύο 
(2) ξενοδοχειακές μονάδες της Ελάτης (Ξενοδοχείο «ΚΟΖΙΑΚΑΣ» 
& «ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΤΣΙΜΠΩΝΗ»). Κατά τις εργασίες της συνάντησης 
μας παρευρέθηκαν ο Α΄ Αντιπρόεδρος του Εθνικού Τμήματος 
και Πρόεδρος του Ταμείου Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α.Π.Λ. κ. ΜΑΡΟΥΝΤΑΣ 
Νικόλαος, ο Γεν. Γραμματέας του Εθνικού Τμήματος κ. 
ΦΩΤΟΓΛΟΥ Σπυρίδων, ο Πρόεδρος της Τ.Δ. Λάρισας κ. ΤΖΙΩΡΑΣ 
Χρήστος και μέλη του Δ.Σ. του, ο Πρόεδρος της ΤΔ Καρδίτσας κ. 
ΖΑΡΧΑΝΗΣ Γεώργιος και μέλη του Δ.Σ. του, ο Γ.Γραμματέας της 
Τ.Δ. Μαγνησίας κ. ΠΑΓΩΝΗΣ Κων/νος και μέλη του Δ.Σ. του. 

Επίσης συμμετείχαν ως παρατηρητές ο Πρόεδρος της Τ.Δ. Θεσπρωτίας κ. ΧΡΗΣΤΟΥ Δημήτριος και 
μέλη του Δ.Σ. του, ο Πρόεδρος της Τ.Δ. Σάμου κ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Γεώργιος, ο υπεύθυνος Δημοσίων 
Σχέσεων της Τ.Δ. Δράμας κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Παύλος και μέλη της Τοπικής μας μεταξύ των οποίων και 
ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Τρικάλων κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Ιωάννης.
Μετά το καλωσόρισμα από τον Πρόεδρο της Τοπικής μας κ. ΘΕΟΧΑΡΗ Κων/νο, ακολούθησε σύντομος 
χαιρετισμός από όλους τους παρευρισκόμενους. Την συζήτηση κατεύθυνε ο Γ. Γραμματέας της 
Τοπικής μας κ ΜΠΕΓΑΣ Αχιλλέας και αναπτύχθηκαν θέματα τόσο από τους εκπροσώπους των 
Τοπικών που συμμετείχαν, όσο και πέραν του Προέδρου μας και του Γ. Γραμματέα μας, από 
τους: Β΄ Αντιπρόεδρο της Τοπικής μας κ. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ Γεώργιο, Γ΄ Αντιπρόεδρο της Τοπικής μας κ. 
ΑΡΓΥΡΙΟΥ Στέφανο και τον Ταμία της Τοπικής μας κ. ΔΡΑΓΟΥΤΣΟ Βασίλειο. Πραγματοποιήθηκε μια 
εποικοδομητική συζήτηση, καταλήξαμε στην λήψη τριών (3) αποφάσεων και τριών (3) προτάσεων, 
ομόφωνα, προς το Εθνικό μας Τμήμα και εξήχθησαν συμπεράσματα όπως η άμεση σχέση των Τοπικών 
Διοικήσεων με την προώθηση του Τοπικού τουρισμού και την ανάδειξη του Τόπου τους γενικότερα. 
Τέλος, ζητήθηκε η στήριξη όλων, τόσο της 11ης Φιλικής Συνάντησης όλων τον Τοπικών Διοικήσεων 
της Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Νοέμβρη στο Ελατοχώρι - Πιερίας, όσο και της 12ης  
Φιλικής Συνάντησης όλων τον Τοπικών Διοικήσεων της Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί το έτος 
2016, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. μας στην Καλαμπάκα, και θα φιλοξενήσει μέλη της Δ.Ε.Α. από όλη 
την Ελλάδα αλλά πιθανότατα και από το εξωτερικό. 
Μετά το πέρας των εργασιών της συνάντησής μας, έλαβε χώρα δείπνο όλων των συμμετεχόντων, 
στο εστιατόριο «ΚΟΖΙΑΚΑΣ» του κ. Καλαμαρά Στεφάνου. Στο δείπνο παραβρέθηκαν και τίμησαν 
με την παρουσία τους:  O Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Αντιπροέδρος 
του Γ.Ν.Τρικάλων κ. ΝΤΙΝΟΣ Μπάρδα,  ο Αναπληρωτής Δημάρχου Πύλης και Αντιδήμαρχος 
Οικονομικών κ. ΚΡΟΥΠΗΣ Κων/νος,  ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων κ. 
ΓΡΑΒΑΝΗΣ Αθανάσιος, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Πύλης 
κ. ΚΑΤΣΙΒΕΛΟΣ Βύρων και τέλος ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού και Παιδείας του Δήμου Πύλης κ. 
ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ Στέφανος, ο οποίος τυγχάνει και ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου «ΚΟΖΙΑΚΑΣ», όπου 
πραγματοποιήθηκε η 4η  Πανθεσσαλική συνάντησή μας. Ο Προέδρος της Τοπικής μας κ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ 
Κων/νος, υποδέχθηκε τους ανωτέρω επισήμους και αναφέρθηκε εν ολίγης στους σκοπούς και 
τις επιδιώξεις της Ένωσης, όπως για παράδειγμα την δημιουργία σχέσεων φιλίας, ανάπτυξης 
πνεύματος, αλληλεγγύης και αμοιβαίας εξυπηρέτησης και βοήθειας μεταξύ των αστυνομικών 
και των οικογενειών τους. Επίσης τόνισε ότι σαν νέο Δ.Σ. θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε τα 
ιστορικά μέρη του Ν. Τρικάλων, και ανήγγειλε ότι η 12η Φιλική Συνάντηση Τοπικών Διοικήσεων της 
Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών το έτος 2016, θα πραγματοποιηθεί στην Καλαμπάκα, ζητώντας την

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

στήριξη όλων των Φορέων. Ακολούθησε χαιρετισμός από όλους τους επισήμους και κατόπιν 
ευλόγησε τον δείπνο ο Πρεσβύτερος Πατέρας Νικόλαος ΔΑΛΑΓΙΩΡΓΟΣ, συνεργάτης της 
Θρησκευτικής Υπηρεσίας Ελληνικής Αστυνομίας και Αστυνομικός, ο οποίος αναφέρθηκε 
στον Προστάτη των Εθνών και της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών Απόστολο Παύλο και στην 
«κοινωνία προσώπων» που δημιουργούν οι δεσμοί των μελών της Διεθνούς Ένωσης μας.
Την επόμενη ημέρα, μετά το πρωινό μας, ξεκινήσαμε με την επίσκεψή μας στα Περτουλιώτικα Λιβάδια 
για καφέ («ΚΕΡΚΕΤΙΟ»)  και βόλτα με άλογα στο πανέμορφο δάσος. Τέλος, η 4η Πανθεσσαλική Συνάντησή 
μας ολοκληρώθηκε με  γεύμα στην ταβέρνα «ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ», στο όμορφο και επιβλητικό Νεραϊδοχώρι. 
Ζήσαμε αυτές τις δύο (2) ημέρες εναλλαγές στις κλιματολογικές συνθήκες, από την βροχή και 
το κρύο στον ήλιο και την ζέστη, ότι έπρεπε για να πάρουν οι συμμετέχοντες μια όμορφη γεύση 
από τα μέρη μας σε κάθε κλιματολογική αλλαγή. Μόνο καλά λόγια ακούσαμε τόσο για τα μέρη 
μας όσο και για την διοργάνωση της συνάντησής μας και αυτό μας χαροποίησε ιδιαίτερα.
Νιώθουμε την υποχρέωση να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες στον Δήμο Πύλης, 
στους ιδιοκτήτες των ξενοδοχείων «ΚΟΖΙΑΚΑΣ» & «ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΤΣΙΜΠΩΝΗΣ», στους ιδιοκτήτες 
των καφέ «ΚΕΡΚΕΤΙΟ» «ΚΕΧΡΙ» & «ΔΙΣΤΡΑΤΟ», στον ιδιοκτήτη της ταβέρνας «ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ» 
και στον ιδιοκτήτη των χαλβαδοποιείων «ΜΠΟΥΛΟΓΙΩΡΓΟΣ», οι οποίοι συνέβαλλαν με τον 
τρόπο τους, στο να στεφθεί με απόλυτη επιτυχία η συνάντησή μας και να αποκομίσουν οι 
συμμετέχοντες  τις καλύτερες εντυπώσεις. «Η σκυτάλη παραδίδεται στην Τοπική Διοίκηση 
Μαγνησίας για την διοργάνωση της 5ης Πανθεσσαλικής Συνάντησης το 2016….θα είμαστε εκεί».      

SERVO  PER  AMIKECO  (Υπηρετώ διά της φιλίας)    
Ο Πρόεδρος - ΘΕΟΧΑΡΗΣ Κων/νος     Ο Γεν. Γραμματέας - ΜΠΕΓΑΣ Αχιλλέας 

AYTO TO ΞΕΡΑΤΕ; !!!!
ΒΗΧΑΣ;  Χρησιμοποιούμε κόκκινη πιπεριά. 
Μια ουσία παρόμοια με αυτή που υπάρχει στα σιρόπια του 
βήχα βρίσκεται στην καυτερή κόκκινη πιπεριά. Χρησιμοποιήστε 
κόκκινο πιπέρι (πιπέρι cayenne) με προσοχή, καθώς μπορεί να 
ερεθίσει το στομάχι σας. 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Είναι γνωστό σε όλους, ότι με την Τοπική 
Διοίκηση I.P.A. Τρικάλων, μας δένουν 
στενοί δεσμοί φιλίας. Έτσι ήταν ιδιαίτερη 
χαρά για μας να δεχτούμε την επίσκεψη 
του Ταμία της Τοπικής Διοίκησης I.P.A. 
Τρικάλων κ. ΔΡΑΓΟΥΤΣΟΥ Βασιλείου.
Τον εκλεκτό συνάδελφο υποδέχτηκαν 
ο Α΄ Αντιπρόεδρος κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ 
Χριστόδουλος, το Μέλος του Δ.Σ. 
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας και ο εκπρόσωπός μας 
στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης 

κ. ΚΑΤΣΑΟΥΝΙΔΗΣ Νικόλαος. Εκτός από δώρα, ανταλλάξαμε και απόψεις σχετικά με θέματα της 
I.P.A. υποσχόμενοι να τα πούμε πολύ σύντομα στα Τρίκαλα.
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AYTO TO ΞΕΡΑΤΕ; !!!!
ΚΑΡΠΟΥΖΙ: Παγωμένο σβήνει τη δίψα. Αποτελείται από 92% 
νερό, είναι επίσης συσκευασμένο με μια γιγαντιαία δόση 
γλουταθειόνης, η οποία βοηθά ενισχύσει το ανοσοποιητικό μας 
σύστημα.. Αποτελεί επίσης βασική πηγή λυκοπένιο - οξειδωτικό 
για την καταπολέμηση του καρκίνου. Άλλες θρεπτικές ουσίες 
που βρίσκονται στο καρπούζι είναι Βιταμίνη C και Κάλιο. (το 
καρπούζι έχει, επίσης, φυσικές ουσίες [φυσικές πηγές SPF] 
που διατηρούν το δέρμα μας υγιές, προστατεύοντας το από τις 
καρκινογόνες ακτίνες SUV). 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Καλαμπάκα 27 Δεκεμβρίου 2015   Αριθ. Πρωτ.: 51/2015
Δ  Ε  Λ  Τ  Ι  Ο     Τ  Υ  Π  Ο  Υ  
Αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της Ι.Ρ.Α./Τοπικής Διοίκησης Τρικάλων, επισκέφθηκε στις 22-12-2015 και 
περί ώρα 13.00΄,  τον Διευθυντή Αστυνομίας Τρικάλων, Αστυν. Διευθυντή κ. Αθανάσιο ΓΡΑΒΑΝΗ, 
προκειμένου να του απευθύνει ευχές για τις γιορτινές ημέρες. 

Η συνάντηση διεξήχθη σε πολύ θερμό και φιλικό κλίμα. Συζητήθηκαν διάφορα θέματα που 
απασχολούν την Τοπική μας και ο Διευθυντής Αστυνομίας Τρικάλων έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, 
τόσο για τις δράσεις που πραγματοποιήσαμε ως Δ.Σ., όσο και για τις μελλοντικές, δηλώνοντας 
υποστηρικτής και αρωγός κατά το μέτρο του δυνατού, των προσπαθειών μας. 
SERVO PER AMIKECO    (Υπηρετώ δια της φιλίας)
                                Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος - ΘΕΟΧΑΡΗΣ Κων/νος Ο Γεν. Γραμματέας - ΜΠΕΓΑΣ Αχιλλέας

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Θεσσαλονίκη 21-01-2016
Ενημερώνουμε τα μέλη μας, ότι παρελήφθησαν τα νέα ένσημα 
θεώρησης των ταυτοτήτων I.P.A. έτους 2016. Οι εν ενεργεία 
συνάδελφοι, που είναι μέλη, δύνανται να τα προμηθευτούν 
εντελώς δωρεάν από τα μέλη του Δ.Σ., αλλά και από τα  
γραφεία μας.
Οι συνταξιούχοι συνάδελφοι, δύνανται να προσέρχονται 
στα γραφεία μας, στον υπεύθυνο για τους συνταξιούχους κ. 
ΒΑΣΙΛΑΚΗ Ηλία τηλ. 6975905010 και αφού καταβάλουν την 
ετήσια συνδρομή τους (20 ευρώ), να παραλαμβάνουν και το 
ένσημο για την ταυτότητά τους.
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AYTO TO ΞΕΡΑΤΕ; !!!!
ΦΡΑΟΥΛΑ: Προστατευτικό φρούτο. Οι Φράουλες έχουν την υψηλότερη 
συνολική αντιοξειδωτική δύναμη μεταξύ των μεγάλων φρούτων και 
προστατεύουν τον οργανισμό από τον καρκίνο προκαλώντας, αιμοφόρα 
αγγεία που φράζουν τις ελεύθερες ρίζες. Στην πραγματικότητα, κάθε berry  
(strawberry, blueberry κλπ) είναι καλό. Έχουν υψηλή περιεκτικότητα 
σε αντιοξειδωτικές ουσίες και μας κρατούν νέους. Τα Βατόμουρα  
(blueberries) είναι τα καλύτερα και πολύ ευπροσάρμοστα στον τομέα 
της υγείας. Θα διώξουν όλες τις ελεύθερες ρίζες που έχουν εισβάλει στο 
σώμα μας).  

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ
ΘΕΜΑ:  «Εκδρομή στη Μονή Σπηλιάς»

Πιστοί στην παράδοση των τελευταίων ετών που θέλει την Τ.Δ. IPA Καρδίτσας να επισκέπτεται 
την Ιερά Μονή Σπηλιάς, στα απίστευτης ομορφιάς βουνά της Αργιθέας, έτσι και φέτος τα μέλη 
μας έδωσαν το παρών στη διήμερη προσκυνηματική επίσκεψη. Το απόγευμα της Παρασκευής 11 
Σεπτεμβρίου οι εκδρομείς, μεταξύ των οποίων πολλά παιδιά, αναχώρησαν από την Δ.Α. Καρδίτσας 
με προορισμό την Ιερά Μονή, που βρίσκεται στην περιοχή των Κουμπουριανών Αργιθέας. Στις 
18:30’ περίπου φτάσαμε στην Μονή και παρακολουθήσαμε τον εσπερινό ενώ συναντηθήκαμε με 
τον ηγούμενο Νεκτάριο ένα πνευματικό άνθρωπο του οποίου κατά την γνώμη μας η προσωπικότητα 
είναι μοναδική και τιμά τον θεσμό της εκκλησίας. Είναι γνωστό επίσης ότι ο ίδιος έχει τα πλέον 
θερμά αισθήματα για την Ένωσή μας, της οποίας από πέρυσι είναι Επίτιμο Μέλος.
Αφού δειπνήσαμε στην Τράπεζα λιτά και νηστήσιμα λόγω της ημέρας, ακολούθησε κουβέντα των 
εκδρομέων  με τους Μοναχούς για πνευματικά θέματα. Το μοναδικό φυσικό τοπίο συνέβαλε τα 
μέγιστα στη δημιουργίας κλίματος ευφορίας σε όλους, καθώς σε ηρεμεί και σε χαλαρώνει με τέτοιο 
τρόπο που δημιουργείται αίσθημα της εσωτερικής γαλήνης.
Το βράδυ διαμείναμε στον ξενώνα της Ιεράς Μονής και το πρωί παρακολουθήσαμε με κατάνυξη 
την Θεία Λειτουργία, μαζί με πολλούς άλλους επισκέπτες που ταξίδεψαν αυθημερόν. Έπειτα στις 
14:00’, μετά από το μεσημεριανό φαγητό, ανταλλάξαμε ευχές με τον ηγούμενο Νεκτάριο και τους 
άλλους φίλους μας και αναχωρήσαμε για την επιστροφή στην πόλη.
Ειδικές ευχαριστίες πρέπει να εκφράσουμε στους φίλους μας Νίκο Παπακυριάκου και Δημήτρη 
Καλέση, οι οποίοι ήρθαν από τις Σέρρες ειδικά για την εκδρομή μας και έδωσαν τον δικό τους 
«τόνο» στην φιλοξενία μας.   ‘Servo per amikeco’
Ο Πρόεδρος – Γεώργιος Ζαρχανής                          Ο Γεν. Γραμματέας - Νικόλαος Γούσιας
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Συνάντηση του Προέδρου της IPA Σάμου κ. 
ΑΒΡΑΜΙΔΗ Γεωργίου, με τον Μακαριώτατο      
Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. 
Ιερώνυμο.
Στα πλαίσια της επίσκεψης του 
Μακαριωτάτου στο Μοναστήρι της 
Ζωοδόχου Πηγής, συνομίλησε με τον 
Πρόεδρο της Τοπικής Διοίκησης IPA Σάμου 
της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών κ. 
Γεώργιο Αβραμίδη.
Στην ολιγόλεπτη συνομιλία που είχαν 
ο Πρόεδρος της IPA Σάμου κ. Γεώργιος 
Αβραμίδης, ενημέρωσε τον Μακαριώτατο 

για τις δράσεις της IPA Σάμου, του επέδωσε αναμνηστικό δώρο και το λάβαρο της Ένωσης. 
Από την πλευρά του ο Μακαριώτατος ευχαρίστησε για τα δώρα και έδωσε την ευλογία του στον 
Πρόεδρο και στα Μέλη της IPA.

Αβραμίδης Γεώργιος - Πρόεδρος ΙΡΑ Σάμου: Θέλουμε και 
οραματιζόμαστε να καταστήσουμε τη Σάμο μας Πολιτιστική 
Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021.

Tη στήριξη και της Τοπικής Διοίκησης ΙΡΑ 
ΣΑΜΟΥ Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών έχει 
από σήμερα Αστυνομικών έχει από σήμερα 
10 Νοεμβρίου 2015 ο Δήμος Σάμου για την 
υποψηφιότητα της Σάμου ως πολιτιστική 
Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021.
Ο Δήμαρχος Σάμου κ. Μιχάλης 
Αγγελόπουλος με εμπεριστατωμένη 
παρουσίαση του θεσμού και του 
συμβολισμού της υποψηφιότητας ζήτησε 
τη στήριξη ως πράξη ενότητας αλλά και 
αναγνώρισης των προσπαθειών του νησιού  
μας για την αναβάθμισή του. 
 «Η υποψηφιότητά μας είναι μια αξιακή 

δήλωση, παράλληλα είναι ένας μακρόπνοος σχεδιασμός συνολικής προόδου που περιλαμβάνει 
δράσεις, συνέργειες και υποδομές που θα αποτελέσουν μόνιμη προστιθέμενη αξία. Στη συζήτηση 
και στις τοποθετήσεις που ακολούθησαν ο πρόεδρος της ΙΡΑ ΣΑΜΟΥ κ. Γεώργιος Αβραμίδης πήρε 
το λόγο και υποστήριξε το αίτημα της Σάμου, που με το «Πυθαγόρειο Θεώρημα του Πολιτισμού» 
θα προσπαθήσει να διαδώσει το οικουμενικό μήνυμά της σε όλα τα κέντρα αποφάσεων.
Η Τοπική Διοίκηση ΙΡΑ ΣΑΜΟΥ Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών αποφάσισε να στηρίξει την 
υποψηφιότητα της Σάμου, θέλουμε και οραματιζόμαστε να καταστήσουμε τη Σάμο μας Πολιτιστική 
Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021.
Αμέσως μετά ο Πρόεδρος της ΙΡΑ Σάμου κ. Αβραμίδης Γεώργιος παρέδωσε στον Δήμαρχο Σάμου 
το λάβαρο της ΙΡΑ ΣΑΜΟΥ, το περιοδικό ΔΥΝΑΜΗ και στυλό parker της ΙΡΑ Θεσσαλονίκης, για να 
υπογράψει στη συνέχεια την υποστήριξη της Σάμου ως υποψήφια Πολιτιστική Πρωτεύουσα της 
Ευρώπης 2021.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΣΑΜΟΥ
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Ο πρόεδρος ΙΡΑ Σάμου και επίτιμο μέλος της ΙΡΑ Θεσσαλονίκης, δημοσιογράφος Αβραμίδης 
Γεώργιος συμμετείχε ως κεντρικός ομιλητής με θέμα τα Ναζιστικά Στρατόπεδα Συγκέντρωσης σε 
εκδήλωση για τις Γερμανικές Αποζημιώσεις σε πρώην στρατόπεδο συγκέντρωσης των Ναζί στο 
Βέλγιο που διοργάνωσε ο Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής Νότης Μαριάς.

Στο Βέλγιο ο κ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Σε κλίμα έντονης φόρτισης πραγματοποιήθηκε στις 9/12/2015 στην «καρδιά» της Ευρώπης, στο 
Βέλγιο, η εκδήλωση που διοργάνωσε ο Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής Νότης Μαριάς, με θέμα τις 
Γερμανικές Αποζημιώσεις που διεκδικεί η Ελλάδα για τη θηριωδία των ναζί.
Ο Ελληνας Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής εντείνει την προσπάθεια δημοσιοποίησης και ανάδειξης 
του Εθνικού μας θέματος, μετά την πρόσφατη ευνοϊκή εξέλιξη της αποδοχής ως «παραδεκτή» 
Αναφοράς της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού 
Ελλάδας (ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ) για τις γερμανικές Αποζημιώσεις και την επικείμενη συζήτηση του ζητήματος 
για πρώτη φορά σε θεσμικό όργανο της Ε.Ε. εν προκειμένω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πρώην ναζιστικό στρατόπεδο συγκέντρωσης Μπρέντοκ  
(Μemorial National du fort de Breendonk), χώρο ιδιαίτερης ιστορικής μνήμης και οι ομιλίες 
εστίασαν στο Ολοκαύτωμα της Υπάτης, που έζησε τρεις φορές τη λυσσαλέα καταστροφική μανία 
των Γερμανών, στον αφανισμό της Κρύας Βρύσης Ρεθύμνου, που εντάχθηκε στα Μαρτυρικά χωριά 
της Κρήτης μετά το βαρύ φόρο αίματος που πλήρωσε στη διάρκεια της γερμανικής κατοχής και στα 
ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης.
Ανοίγοντας την εκδήλωση ο Νότης Μαριάς ανέλυσε πλήρως το φάσμα των Οφειλών της Γερμανίας 
προς την Ελλάδα οι οποίες συμπεριλαμβάνουν τις Πολεμικές Επανορθώσεις, το Αναγκαστικό 
Κατοχικό Δάνειο, τις Αποζημιώσεις των συγγενών των θυμάτων που εκτελέστηκαν από τα γερμανικά 
στρατεύματα κατοχής και δολοφονήθηκαν στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης καθώς και 
τους λεηλατηθέντες από τους ναζί αρχαιολογικούς θησαυρούς της πατρίδας μας. Στη συνέχεια ο 
Νότης Μαριάς αναφέρθηκε εκτεταμένα στις δράσεις που έχει αναλάβει στην Ελληνική Βουλή και 
στην Ευρωβουλή για το ζήτημα των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα επισημαίνοντας ότι 
ήδη έχει θέσει το εθνικό αυτό θέμα τουλάχιστον εννέα φορές στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και αρκετές φορές στην Επιτροπή Αναφορών της Ευρωβουλής όπου και υπέβαλε 
επανειλημμένα πρόταση για τη διοργάνωση δημόσιας ακρόασης για τις γερμανικές Αποζημιώσεις.
Επιπλέον ο Νότης Μαριάς επέκρινε την κυβέρνηση γιατί παρά τις προεκλογικές της υποσχέσεις 
δεν προχώρησε στην εγγραφή των γερμανικών Αποζημιώσεων στον κρατικό προϋπολογισμό που 
ψηφίστηκε την περασμένη Κυριακή.
Ο δημοσιογράφος Γιάννης Καζάσης συγκλόνισε τους παρευρισκόμενους, μιλώντας για τα γεγονότα 
του 1944 που ξεκλήρισαν την Υπάτη κι όλους τους αντάρτες των γύρω περιοχών, με λεηλασίες, 
εκτελέσεις, ολοκαυτώματα, βασανιστήρια και κάθε μορφής θηριωδία σε βάρος του πληθυσμού.

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα) 
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Η Πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Μουσείου Κρητικής Παράδοσης Ειρήνη Χατήρη αναφέρθηκε στο 
Ολοκαύτωμα της Κρύας Βρύσης Ρεθύμνου και την αντίσταση των χωρών του Κέδρους στην Κρήτη, τα 
οποία η Βέρμαχτ θεώρησε ότι συνέβαλαν στην απαγωγή και τη φυγάδευση του στρατηγού Κράιπε 
και αποφάσισε να τα σβήσει ολοσχερώς από το χάρτη. Οι φωτογραφίες της εποχής και οι αφηγήσεις 
της κ. Χατήρη -με βάση μαρτυρίες και ιστορικές πηγές- αναβίωσαν τον εφιάλτη που έζησε η περιοχή.
Ο δημοσιογράφος και διευθυντής του περιοδικού «Επίκαιρα» Γιάννης Κορωναίος, μίλησε για 
την συγκλονιστική εμπειρία της ξενάγησης, που προηγήθηκε της εκδήλωσης, στο χώρο του πρώην 
ναζιστικού στρατοπέδου, λέγοντας ότι σύμφωνα με τη Deutsche Welle οι ναζί λειτούργησαν 
42.000 και πλέον στρατόπεδα συγκέντρωσης από το 1939-1994. Σ’ αυτά εκατομμύρια 
άνθρωποι αφού έζησαν τον εφιάλτη, εξοντώθηκαν και δολοφονήθηκαν ενώ όσοι κατάφεραν να 
ξεφύγουν έμειναν στοιχειωμένοι για πάντα από τις φρικτές μνήμες της γερμανικής αγριότητας.
Ο δημοσιογράφος Γιάννης Νέγρης αναφέρθηκε στην περίπτωση της Καστανιάς 
Σάμου, όπου οι Γερμανοί εκτέλεσαν ομαδικά τους κατοίκους αλλά και στο 
Πυθαγόρειο και το Βαθύ της Σάμου που βομβαρδίστηκαν ανελέητα από τους ναζί.
Ο δημοσιογράφος Γιώργος Αβραμίδης περιέγραψε γλαφυρά τις απάνθρωπες συνθήκες και 
τα μέσα που μετέρχονταν οι Γερμανοί στα στρατόπεδα συγκέντρωσης για να δηλητηριάζουν, 
να αφυδατώνουν, να καίνε, να εξοντώνουν και να δολοφονούν τους αιχμαλώτους τους.
Κλείνοντας την εκδήλωση ο Νότης Μαριάς αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα ίδρυσης 
ενός μεγάλου Μουσείου Εθνικής Αντίστασης στον Γοργοπόταμο, που θα αποτελέσει 
σύμβολο τιμής και μνήμης για όσους μαρτύρησαν από τη θηριωδία των δυνάμεων 
κατοχής. Αναφερόμενος στα στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας των Γερμανών 
ο Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής θύμισε στους παρευρισκόμενους ότι οι αιχμάλωτοι 
εργάζονταν εξοντωτικά για τις μεγάλες Γερμανικές επιχειρήσεις και το ναζιστικό κράτος.
«Έχουν μάθει οι Γερμανοί να έχουν σκλάβους, είπε χαρακτηριστικά ο Νότης Μαριάς 
και πρόσθεσε: Να ξέρουν όμως ότι στην Ελλάδα τα σκλαβοπάζαρα δεν θα περάσουν».

Ο Ευρωβουλευτής Νότης Μαριάς, 
επιθυμώντας να προσφέρει στον 
πρόεδρο της ΙΡΑ Σάμου Διεθνής 
Ένωσης Αστυνομικών κ. Γεώργιο 
Αβραμίδη την ευκαιρία να επισκεφθεί 
το Κοινοβούλιο και να γνωρίσει 
από κοντά τις δραστηριότητές του, 
τον καλωσόρισε στους χώρους του 
ευρωπαϊκού κοινοβουλίου στις 
Βρυξέλλες. Το ταξίδι στο Βέλγιο 
πραγματοποιήθηκε, στις 7, 8, 9 και 
10 Δεκεμβρίου 2015, και αποτέλεσε 
μια πολύτιμη και αξέχαστη εμπειρία. 
Ο πρόεδρος της ΙΡΑ 

Σάμου κ. Γιώργος  Αβραμίδης ξεναγήθηκε στους χώρους του Ευρωκοινοβουλίου, 
μεταξύ αυτών και στην αίθουσα συνεδριάσεων της ολομέλειας, ενημερώθηκε για 
τους σκοπούς και το έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για τα καθήκοντα και 
τις εργασίες των ευρωβουλευτών, από τoν ίδιο τον Ευρωβουλευτή Νότη Μαριά.

AYTO TO ΞΕΡΑΤΕ; !!!!
ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΣ; 
Τρώτε άφθονο ψάρι - το ιχθυέλαιο βοηθά στην αποφυγή 
πονοκεφάλων. Το ίδιο κάνει και το τζίντζερ, το οποίο μειώνει τη 
φλεγμονή και τον πόνο. 

(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα) 
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΞΑΝΘΗΣ
Ανασκόπηση των δράσεων της Τοπικής μας για το έτος 2015.  
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ: 1) Συμμετοχή στις Θρακικές Λαογραφικές Γιορτές Ξάνθης. 2) Αποκριάτικη παιδική 
εκδήλωση.
ΜΑΡΤΙΟΣ: Συμμετοχή με 20 αθλητές στο Xanthi Old City rail και πολλούς εθελοντές ώστε να 
εξασφαλίσουν την άψογη οργάνωση του αγώνα.
ΑΠΡΙΛΙΟΣ: 1) Στηρίξαμε την προσπάθεια της IPA Θεσσαλονίκης για την ενίσχυση του παιδικού 
χωριού SOS Πλαγιαρίου με τρόφιμα, είδη πρώτης ανάγκης, ιματισμό. 2) Παραδώσαμε στο παιδικό 
χωριό SOS Θράκης τρόφιμα, ρούχα, είδη πρώτης ανάγκης, παιχνίδια, κουβέρτες. 3) Παραδώσαμε 
τρόφιμα στην Ιερά Μητρόπολη Ξάνθης (τραπέζι της αγάπης).
ΙΟΥΝΙΟΣ: 1) Παραδώσαμε στο παιδικό χωριό SOS Θράκης 12 ποδήλατα. 2) Καθαρίσαμε την παραλία 
Σκάλας Αβδήρων σε συνεργασία με τον πολιτιστικό σύλλογο της Σκάλας Αβδήρων.
ΙΟΥΛΙΟΣ: Παραδώσαμε 5 ποδήλατα στο παιδικό χωριό SOS Θράκης.
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ: 1) Συμμετοχή στα Δημοκρίτεια 2015 (Πολιτιστική Εβδομάδα Δήμου Αβδήρων). 2) 
Συμμετοχή στην βραδιά των ηλικιωμένων (Γεροκομείο Ξάνθης). 3) Παραδώσαμε στο παιδικό χωριό 
SOS Θράκης 10 κρεβάτια με πλήρη εξοπλισμό (κουβέρτες, σεντόνια, μαξιλάρια, παπλώματα). 
Ευχαριστούμε την COCO-MAT για την άμεση ανταπόκριση και στήριξή της.
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ: 1) Παραδώσαμε στο παιδικό χωριό SOS Θράκης 6 ακόμα κρεβάτια με πλήρη 
εξοπλισμό. 2) Συμμετοχή στις εκδηλώσεις Παλιάς Πόλης  Ξάνθης.
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ:  Συμμετοχή στο 2ο Δημοκρίτειο ημιμαραθώνιο με 20 δρομείς.
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ:  Συμμετοχή στην γειτονιά του Άι Βασίλη (εικοσαήμερη Φιλανθρωπική εκδήλωση)
Ευχόμαστε το 2016 να έχουμε υγεία, καθώς και όλος ο κόσμος, έτσι ώστε να μπορέσουμε να 
πραγματοποιήσουμε κάτι παραπάνω.

Η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών Ξάνθης, δια του Αντιπροέδρου της κ. ΔΕΤΣΑΡΙΔΗ Δημητρίου, 
παρέδωσε στις 04-08-2015 δώδεκα (12) ποδήλατα στο παιδικό χωριό SOS στην Αλεξανδρούπολη.
Τα ποδήλατα ήταν από προσφορές συναδέλφων και φίλων της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών.

Πιστοί στην δέσμευση που κάναμε στα παιδιά του 
Παιδικού Χωριού SOS Θράκης.
Σήμερα 01-09-2015 πραγματοποιήσαμε την Τρίτη 
επίσκεψή μας και παραδώσαμε με τον πρωτεργάτη 
της ιδέας, τον ακούραστο Αντιπρόεδρό μας κ. 
ΔΕΤΣΑΡΙΔΗ Δημήτριο και την Ταμία κ. ΑΡΑΠ Μάγδα, 
δεκαπέντε (15) πλήρη κρεβάτια της COCO-MAT, την 
οποία και ευχαριστούμε για την άμεση ανταπόκριση 
στο αίτημά μας.
Δεσμευόμαστε ότι θα υπάρξει και συνέχεια.

Ο Πρόεδρος ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Χρήστος                              Ο Γ. Γραμματέας ΚΑΤΣΑΡΙΚΑΣ Δημήτριος 
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΧΑΝΙΩΝ
ΘΕΜΑ: «Ευχαριστήριο μήνυμα προς την Τ.Δ. Θεσσαλονίκης της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών »
Αξιότιμοι  και  Αγαπητοί φίλοι της  Τ.Δ. Ι.Ρ.Α Θεσσαλονίκης, Πρόεδρο Βασίλη Γιαννακόπουλο,  
τ. Πρόεδρο και μέλος Ηλία Βασιλάκη, Αντιπρόεδρο Χριστοδουλή Χριστόδουλο.
Η Τοπική Διοίκηση Χανίων της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών κα ο υπογράφων πρόεδρος αυτής 
προσωπικά, σας ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ από καρδιάς για την άμεση ανταπόκρισή σας στο αίτημά μας, που 
συνοδεύτηκε για μια ακόμη φορά με την ΑΔΕΛΦΙΚΗ και ζεστή σαν οικογενειακή αγκαλιά φιλοξενία 
που προσφέρατε στον υπογράφοντα και στον Πρόεδρο της εξελεγκτικής επιτροπής της Τοπικής μας 
Διοίκησης Μουστάκα Κλεάνθη κατά την διάρκεια παραμονής τους στην πόλη σας, στον υπέροχο 
Ι.Ρ.Α ξενώνα αυτής, το 2ήμερο 29 και 30 Νοεμβρίου 2015 κατά την επιστροφή τους από το Ελατοχώρι 
Πιερίας, όπου συμμετείχαν στην 11Η Φιλική Συνάντηση  της Δ.Ε.Α. Χώρας 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ θερμά τον Αντιπρόεδρο της Τοπικής Διοίκησης Ι.Ρ.Α Θεσσαλονίκης και αγαπητό 
μας φίλο Χριστόδουλο Χριστοδουλή που αφιερώνοντας ώρες από τον ελεύθερο χρόνο του, μας 
μετέφερε  σον Αερολιμένα Θεσσαλονίκης κατά την αναχώρησή μας το απόγευμα της 01-12-2015.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ επίσης θερμά όλους σας, για την επιλογή των καταπληκτικών χώρων ξενάγησής 
μας αλλά και του χώρου όπου μας παρατέθηκε ένα αξέχαστο οικογενειακό δείπνο.
Η Τοπική Διοίκηση Χανίων σας υπόσχεται σε οιανδήποτε επίσκεψή σας στην πόλη μας, φιλοξενία 
ανάλογη της Κρητικής μας παράδοσης αλλά και της αδελφικότητας που τρέφει προς την Τοπική σας 
Διοίκησης. SERVO PER AMIKECO   «Υπηρετώ δια της φιλίας»
Ο   Πρόεδρος - Ιωάννης Περράκης             H  Γενική Γραμματέας – Αικατερίνη Σχοινοπλοκάκη

Επίσκεψη του Αντιπροέδρου Εθνικού Τμήματος I.P.A. Κύπρου στην Τ.Δ. IPA Χανίων

Ήταν μεγάλη μας χαρά και ιδιαίτερη τιμή η 3ήμερη επίσκεψη στην πόλη των Χανίων  από 04 έως 
06 Οκτωβρίου 2015, του Αντιπροέδρου του Εθνικού Τμήματος Κύπρου και Γενικού Γραμματέα του 
Τοπικού Συνδέσμου Ι.Ρ.Α. Πάφου Κύπρου, καλού μας φίλου Ζήνωνα Ψαθίτη.
Η Τοπική Διοίκηση Χανίων της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών την Δευτέρα 05-10-2015

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα) 
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(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα) 
εκπροσωπούμενη από τον υπογράφοντα  πρόεδρο, την υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων 
Σοφία Λογαρίδου, τον Βοηθό Ταμία Τσίρο Πέτρο και τον Πρόεδρο της Ελεγκτικής Επιτροπής 
Κλεάνθη Μουστάκα  υποδέχθηκαν και  καλωσόρισαν τον αγαπητό συνάδελφο και την σύζυγό 
του  στην πόλη των Χανίων, αλλά και στο ιστορικό κτίριο που στεγάζονται τα γραφεία  μας.
Ο αγαπητός συνάδελφος και φίλος, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την συνάντησή μας, 
εκφράστηκε  με τα καλύτερα λόγια για τις δραστηριότητες και την προσφορά της Ι.Ρ.Α Χανίων 
στο «Servo Per Amikeco”, την αγάπη του  για την πόλη μας και για την Ζεστή αδελφική υποδοχή. 
Μέσα σε εγκάρδιο και αδελφικό κλίμα ανταλλάχτηκαν απόψεις και ιδέες για τα πλαίσια λειτουργίας των 
Τοπικών Διοικήσεων Ι.Ρ.Α. Χανίων και Ι.Ρ.Α. Πάφου Κύπρου, και πιθανές  μελλοντικές τους συνεργασίες. 
Ο πρόεδρος της ΙΡΑ Χανίων ενημέρωσε τον αγαπητό φίλο Ζήνωνα ότι η επίσκεψή τους  συμπίπτει 
με την επέτειο συμπλήρωσης 50 χρόνων από την ίδρυση του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος  και 
ένταξής του  στην Παγκόσμια Μη Κυβερνητική Οργάνωση της  Διεθνούς  Ένωσης  Αστυνομικών 
(Ι.Ρ.Α.), την τεράστια προσφορά του στο Παγκόσμιο Τμήμα που απορρέει από τις σημαντικές 
δραστηριότητες  του, αλλά και την σημαντική θέση που κατέχει ανάμεσα στα 65 κράτη μέλη.
Το βράδυ της ίδια ημέρας  το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής μας Διοίκησης, προσέφερε 
κέρασμα καλωσορίσματος  στους  Κύπριους συναδέλφους και φίλους μας, στo  Cocktail Bar- 
Restaurant ΦΕΙΔΙΑΣ» στην Πλατεία Ελευθερίας. SERVO PER AMIKECO  (Υπηρετώ δια της φιλίας)
Ο   Πρόεδρος -  Ιωάννης  Περράκης          H  Γ. Γραμματέας - Αικατερίνη  Σχοινοπλοκάκη

Ήταν ιδιαίτερη τιμή και διεθνής διάκριση ,για την Τοπική Διοίκηση 
Χανίων της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών η πρόσφατη επιλογή 

της υποψήφιας υποτρόφου και Γενικής Γραμματέα της Ι.Ρ.Α  Χανίων, κ. 
Αικατερίνης Σχοινοπλοκάκη για την χορήγηση της διεθνούς υποτροφίας 
Arthur Troοp για το έτος 2016, από τα μέλη της Διεθνούς εκτελεστικής 
επιτροπής  (ΙΕΒ) της I.P.A.
Ο υπογράφων Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Τοπικής Διοίκησης της Δ.Ε.Α. Χανίων επιθυμούν να εκφράσουν την θερμές 
ευχαριστίες τόσο στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος 

όσο και στα μέλη της Διεθνούς εκτελεστικής επιτροπής  (ΙΕΒ) της I.P.A. για την θετική αξιολόγηση 
της αίτησης της υποψηφίου της.
Η επιλεχθείσα υπότροφος θα συμμετάσχει σε σεμινάριο της επιλογής της με την δια ζώσης παρουσία 
της στις εγκαταστάσεις του Διεθνούς Σεμιναριακού Κέντρου του GIMBORN στην Γερμανία κατά την 
διεξαγωγή των σεμιναρίων για το 2016. 
Η Διεθνής εκτελεστική επιτροπή (ΙΕΒ) της I.P.A. είχε γνωστοποιήσει την πρόθεση της να διαθέσει 
στο Ελληνικό Τμήμα την οικονομική ενίσχυση ενός Έλληνα Αστυνομικού για την διεθνή υποτροφία 
Arthur Troοp. 
Το Ελληνικό Εθνικό Τμήμα με ταχείες διαδικασίες προώθησε σχετικό Δελτίο ενημέρωσης προς όλες 
τις Τοπικές Διοικήσεις της Χώρας με καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των υποψηφιοτήτων την 
28-7-2015. 
Ακολούθως, απέστειλε τις υποψηφιότητες όλων των Ελλήνων για την επιτυχή ολοκλήρωση των 
διαδικαστικών ζητημάτων και των κριτηρίων της Διεθνούς εκτελεστικής επιτροπής (ΙΕΒ). Τελικά, με 
ανακοίνωση που απέστειλε η Διεθνής εκτελεστική επιτροπής (ΙΕΒ) γνωστοποίησε την επιλογή της 
υποτρόφου που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα και των ακόμη έντεκα (11) υποτρόφων προερχομένων 
από διάφορες χώρες. 
Μέσα από την διαδικασία αυτή εκπληρώνετε η ενότητα και ομοψυχία της φιλοσοφίας του «Υπηρετώ 
δια της Φιλίας» και βεβαίως, οι προσδοκίες όλων μας για ένα καλύτερο μέλλον με προβάδισμα 
στους νέους Αστυνομικούς.
Κλείνοντας, σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο της Ι.Ρ.Α. Χανίων ευχόμαστε καλή, παραγωγική 
εμπειρία και αποδοτική γνώση στην επιλεχθείσα υπότροφο και εκφράζουμε την μέγιστη μας 
ικανοποίηση για το βήμα που δίδεται στην Χώρα μας, παρά τις δυσμενείς συγκυρίες να συμμετέχει 
με εκπρόσωπους της σε παγκόσμιες εκπαιδευτικές δραστηριότητες. 
Ο   Πρόεδρος – Ιωάννης Περράκης                  H  Γ. Γραμματέας – Αικατερίνη Σχοινοπλοκάκη
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Με πολύ μεγάλη επιτυχία, η Τοπική Διοίκηση Καρδίτσας ΙΡΑ συμμετείχε 
στη φετινή 14η Εμποροβιοτεχνική Έκθεση Καρδίτσας στο διάστημα 
9-14 Οκτωβρίου, που πραγματοποιήθηκε στο χώρο των παλαιών 
καπναποθηκών.
Για μια ακόμη χρονιά, επιλέξαμε με το Τμήμα Τροχαίας Καρδίτσας να 
έχουμε κοινό περίπτερο, όπου να παρουσιάζεται ενιαία η Αστυνομία 
τόσο ως προς το έργο της στον τομέα της Τροχαίας και της Πρόληψης 
Τροχαίων Ατυχημάτων, όσο και ως προς την κοινωνική και πολιτιστική 
δράση των Αστυνομικών - Μελών της ΙΡΑ. Ο χώρος μας εμπλουτίστηκε 
με συλλεκτικά κομμάτια και στολές από το Αστυνομικό Μουσείο 
Καρδίτσας που ευγενικά μας διέθεσε ο ιδρυτής του και μέλος μας κ. 
Δημητρίος Καλλιαντζής. 

Κατά τη διάρκεια της Έκθεσης 
περισσότεροι από 5.000 επισκέπτες 
στάθηκαν στο περίπτερο και είχαν 
την ευκαιρία να πληροφορηθούν για 
την ΙΡΑ, τη δράση  και τους σκοπούς 
της. Πολλοί από αυτούς έφυγαν με 
κάποιο τεύχος από τα περιοδικά 
«Νέα της ΙΡΑ» και «Δύναμη» στα 
χέρια τους.

Ευχαριστούμε θερμά το Εθνικό Τμήμα για την υλική υποστήριξη που έκανε πραγματικότητα τη 
συμμετοχή μας, καθώς και την Τ.Δ. Θεσσαλονίκης για την προσφορά μεγάλου αριθμού τευχών 
του περιοδικού «Δύναμη», όπως και όλους τους συναδέλφους και φίλους της τοπικής μας που 
ξόδεψαν μέρος του πολύτιμου χρόνου τους για την προβολή της ΙΡΑ.
Ο  Πρόεδρος - ΖΑΡΧΑΝΗΣ Γεώργιος                      Ο Γ. Γραμματέας - ΓΟΥΣΙΑΣ Νικόλαος 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Με ιδιαίτερη χαρά υποδεχτήκαμε στις 22-12-2015 
στα γραφεία μας, τον Πρόεδρο της I.P.A. Καρδίτσας κ. 
ΖΑΡΧΑΝΗ Γεώργιο και τον Γενικό Γραμματέα κ. ΓΟΥΣΙΑ 
Νικόλαο.
Η Ενωσή μας, διατηρεί άρρηκτους φιλικούς δεσμούς 
με την Τοπική Διοίκηση I.P.A. Καρδίτσας. Με τους 
εξαιρετικούς φίλους μας, από την Καρδίτσα είχαμε 
πολύωρη συνάντηση, στην οποία συζητήθηκαν θέματα 
της I.P.A. και υπήρξε ταύτιση απόψεων σε όλα τα 
ζητήματα. Συμφωνήθηκαν κοινές δράσεις για το 2016 και 
επίσης ότι η επόμενη συνάντηση θα γίνει στην Θεσσαλία.

AYTO TO ΞΕΡΑΤΕ; !!!!
ΠΙΝΟΥΜΕ ΤΣΑΪ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ;  
Αποτρέψτε την εναπόθεση λίπους στα τοιχώματα των αρτηριών με 
κανονικές δόσεις τσαγιού. Πράγματι, το τσάι καταστέλλει την όρεξη 
και εμποδίζει το λίπος να εισβάλει... Το πράσινο τσάι είναι άριστο 
για το ανοσοποιητικό μας σύστημα)! 
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Την Παρασκευή 15/01/2016, στην κατάμεστη 
αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Αστυνομικού 
Μεγάρου Ηρακλείου και σε εγκάρδιο κλίμα 
πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση κοπής της 
πρωτοχρονιάτικης πίτας της Διεθνούς Ένωσης 
Αστυνομικών Τ.Δ. Ηρακλείου. Την εκδήλωση 
τίμησαν με την παρουσία τους: Ο αιδεσιμότατος 
πρωτοπρεσβύτερος Αντισυνταγματάρχης 
πατήρ Νικόλαος ΜΑΡΚΑΚΗΣ, ο κ. Ιωάννης 

ΚΟΥΦΑΚΗΣ εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρου ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗ, ο κ. Νικόλαος 
ΧΡΟΝΑΚΗΣ Νικόλαος ΧΡΟΝΑΚΗΣ Δ/ντής πολιτικού γραφείου του Ευρωβουλευτή κ. Εμμανουήλ 
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ, ο κ. Μαρίνος ΠΑΤΤΑΚΟΣ Αντιδήμαρχος Ηρακλείου, η κ. Μαρία ΠΟΛΙΤΑΚΗ, 
Προϊσταμένη Εισαγγελίας Ηρακλείου, ο κ. Ευστάθιος ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ Αντιεισαγγελέα Ηρακλείου, ο 
Υποστράτηγος κ. Μιχάλης ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Δ/ντής Κρήτης, ο 
Ταξίαρχος κ. Νικόλαος ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗΣ Αστυνομικός Δ/ντης Ηρακλείου, ο Αρχιπύραρχος κ. Στέφανος 
ΠΙΠΕΡΑΚΑΚΗΣ, Περιφερειακός Διοικητής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κρήτης, ο Πύραρχος κ. 
Εμμανουήλ ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ, Δ/ντής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ηρακλείου, ο Ανθυποπλοίαρχος κ. 
Βασίλειος ΜΑΡΝΕΛΟΣ, εκπρόσωπος της 7ης Περιφερειακής Διοίκησης Λιμενικού Σώματος Ελληνικής 
Ακτοφυλακής, ο Πλωτάρχης κ. Εμμανουήλ ΣΙΓΑΝΟΣ, εκπρόσωπος του Κεντρικού Λιμεναρχείου 
Ηρακλείου, ο Λοχαγός κ. Γεώργιος ΘΑΝΕΛΟΣ, εκπρόσωπος της ΣΕΑΠ, ο Αστυνομικός Υποδ/ντής, 
Ιατρός, κ. Εμμανουήλ Τσαγκαράκης Αντιπρόεδρος της Τ.Δ. Ι.Ρ.Α. Ρεθύμνου, ο κ Ιωάννης ΠΕΡΑΚΗΣ, 
Πρόεδρος της Τ.Δ. Ι.Ρ.Α. Χανίων, ο κ. Δημήτριος ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ, Ταμίας της Τ.Δ. Ι.Ρ.Α. Χανίων, ο κ. 
Γεώργιος ΠΡΙΝΙΩΤΑΚΗΣ, Πρόεδρος της Τ.Δ. Ι.Ρ.Α. Λασιθίου, η κ. Μαρία ΖΕΡΒΑΚΗ, Αντιπρόεδρος 
της Τ.Δ.//Ι.Ρ.Α. Λασιθίου, ο κ. Στέλιος ΚΑΡΑΚΟΥΔΗΣ, Οργανωτικός Γραμματέας Π.Ο.ΑΞΙ.Α και 
Πρόεδρος Παγκρήτιας Ένωσης Αξιωματικών Περ. Κρήτης, η κ. Ελένη ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Αντιπρόεδρος 
της Παγκρήτιας Ένωσης Αξιωματικών Περ. Κρήτης, η κ. Ελευθερία ΣΤΙΝΗ, Πρόεδρος Συλλόγου 
Πολιτικού Προσωπικού Περ. Κρήτης, ο κ. Γεώργιος ΠΙΚΡΑΚΗΣ, Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών 
Υπαλλήλων Ν. Ηρακλείου, ο κ. Τηλέμαχος ΠΑΝΤΑΓΑΚΗΣ, Πρόεδρος Συνδέσμου Αποστράτων 
Αστυνομικών Ν. Ηρακλείου, ο κ. Ιωάννης ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗΣ, Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου 
Αποστράτων Αστυνομικών ν. Ηρακλείου, ο κ. Νικόλαος ΣΑΜΙΕΤΗΣ, Αντιπρόεδρος Ένωσης Ειδικών 
Φρουρών Κρήτης, η κ. Θεανώ ΜΕΤΑΞΑ, η κ Μαρία ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ και η κ. Ρούλα ΤΣΑΡΛΑΠΑ 
ΠΕΤΟΥΣΗ εκπρόσωποι του Συνδέσμου μελών Γυναικείων Σωματείων, ο κ. Μιχάλης ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ-
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ, Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου και Πρόεδρος ROTARY Ομίλου Ηρακλείου, ο κ. Ιωάννης 
ΧΛΙΑΟΥΤΑΚΗΣ Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου, η κ. Μαρία ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗ Συντονίστρια του παραρτήματος 
Κρήτης του Πανελληνίου Αθλητικού Σωματείου «Καλλιπάτειρα», ο κ. Ευάγγελος ΑΛΕΦΑΝΤΗΝΟΣ 
Πρόεδρος της Ένωσης Ξεναγών Ηρακλείου, ο κ. Εμμανουήλ ΑΛΕΞΑΚΗΣ  εκπρόσωπος Minoan lines 
S.A., ο κ. Ιωάννης ΛΗΜΝΙΟΣ ΣΕΚΕΡΗΣ, εκπρόσωπος του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, 
ο κ. Νικόλαος ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ, η κ. Άννα ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ, ο κ. Γεώργιος ΚΑΣΤΡΙΤΣΗΣ, εκπρόσωποι της  
Δ/νσης Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. Λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων 
απέστειλαν επιστολές ο Ευρωβουλευτής κ. Νότης ΜΑΡΙΑΣ, ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. Βασίλης 
ΓΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ, ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. Σπύρος ΔΑΝΕΛΗΣ, ο πρώην Βουλευτής Ηρακλείου κ. 
Κων/νος ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ, ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου κ. Χάρης ΒΑΒΟΥΡΑΝΑΚΗΣ.  
Ο Πρόεδρος της Τ.Δ. //Ι.Ρ.Α. Ηρακλείου κ. Εμμανουήλ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ στην ομιλία του αφού 
καλωσόρισε τους προσκεκλημένους αλλά και τους Αστυνομικούς όλων των βαθμών, Ειδικούς 
Φρουρούς και Πολιτικούς Υπαλλήλους τους ευχαρίστησε για την συμμετοχή τους και τη στήριξη 
που παρέχουν στις προσπάθειες μας. Στη συνέχεια προχώρησε σε απολογισμό των πεπραγμένων 
του έτους 2015 και στον προγραμματισμό του 2016.
Ο Υποστράτηγος κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ Γενικός Αστυνομικός Δ/ντής Περ. Κρήτης στο χαιρετισμό

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα) 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ 
ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ / Τ.Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
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του, έδωσε τις ευχές του, έδωσε θερμά συγχαρητήρια για τις δράσεις μας και προέτρεψε και άλλες 
Τ.Δ. να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Τ.Δ. Ηρακλείου.
Ο Ταξίαρχος κ. Νικόλαος ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗΣ Αστυνομικός Δ/ντής Ηρακλείου στο χαιρετισμό του, έδωσε 
τις ευχές του, και δήλωσε ότι θα είναι αρωγός της προσπάθειάς μας και θα ενισχύει τις δράσεις 
μας. 
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τ.Δ. Ι.Ρ.Α Ηρακλείου τιμήθηκε με τιμητική 
πλακέτα ο κ. Θεόδωρος ΚΑΛΑΘΑΚΗΣ. Ο Θεόδωρος ΚΑΛΑΘΑΚΗΣ, ιδιοκτήτης της εταιρείας KAPPA  
STUDIES, ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΛΑΘΑΚΗ και η οικογένεια του παρά την οικονομική 
κρίση δεν στηρίζει μόνο απόρους συνανθρώπους μας αλλά και οικογένειες που αδυνατούν λόγω 
της οικονομικής αδυναμίας να επενδύσουν στο επαγγελματικό μέλλον των παιδιών τους. Ο κ. 
Θεόδωρος ΚΑΛΑΘΑΚΗΣ στον χαιρετισμό του, αφού ευχαρίστησε για τη βράβευσή του, αναφέρθηκε 
στην προσφορά του Έλληνα Αστυνομικού στην Ελληνική κοινωνία. 

Προσκεκλημένος της Τ.Δ. Ι.Ρ.Α. Ηρακλείου ήταν επίσης και ο συνάδελφος, Αντιδήμαρχος Σερρών, 
μέλος του Δ.Σ. του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος, Αντιπρόεδρος της Τ.Δ. Ι.Ρ.Α. Σερρών κ. Παντελής 
ΧΡΑΠΑΣ, στον οποίο απονεμήθηκε πλακέτα ως ενθύμιο φιλίας και ανάμνησης της επίσκεψης και 
μας πρόσφερε τον λέοντα της Αμφίπολης.

Την πίτα ευλόγησε ο αιδεσιμότατος 
πρωτοπρεσβύτερος της Σ.Ε.Α.Π. πατήρ 
Νικόλαος Μαρκάκης. 
Ο Γιώργος Πρινιωτάκης, Πρόεδρος της Τ.Δ. 
Ι.Ρ.Α. Λασιθίου ήταν ο τυχερός που βρήκε 
το φλουρί της πίτας και κέρδισε το εισιτήριο 
ΠΑΤΡΑ-ΤΕΡΓΕΣΤΗ προσφορά της MINOAN 
LINES. 

Σε όλους τους συμμετέχοντες μοιράστηκαν τα περιοδικά της Ένωσης μας «Δράση της Ι.Ρ.Α. 
Ηρακλείου» και το επιτραπέζιο ημερολόγιο μας για το έτος 2016. 
Κάθε φορά που νιώθουμε να αγκαλιάζεται η προσπάθεια μας τόσο ζεστά ανανεώνεται η ελπίδα 
μας και η πίστη μας στους συναδέλφους μας πρωτίστως αλλά και στους στόχους που θέτουμε για 
το καλό του συνόλου μέσα από δράσεις παιδείας πολιτισμού και κοινωνικής προσφοράς. 
Η Τ.Δ. Ηρακλείου της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών εκφράζει ένα μεγάλο Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Ω για την 
συμμετοχή και την στήριξή της, στην προσπάθεια της.
                                Για την Τ.Δ. Ηρακλείου   
Ο Πρόεδρος - Μανόλης Ζαχαριουδάκης            H Γ. Γραμματέας - Έφη Φλουρή 

AYTO TO ΞΕΡΑΤΕ; !!!!
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ: Γλυκύτατο φάρμακο. Τρώγοντας 2 με 4 πορτοκάλια  
την ημέρα μπορεί να βοηθήσουν να κρατήσετε μακριά τα 
κρυολογήματα, χαμηλότερη τη χοληστερόλη, την πρόληψη και 
διάλυση πέτρας στα νεφρά, καθώς επίσης μειώνουν τον κίνδυνο 
καρκίνου του παχέος εντέρου. 

(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα) 
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΛΕΣΒΟΥ
Τα Χριστούγεννα οι οικογένειες έρχονται 

κοντά. Έτσι λοιπόν και φέτος, η τοπική μας 
διοίκηση κατάφερε να φέρει πιο κοντά τις 
οικογένειες των Αστυνομικών διοργανώνοντας 
μια παιδική γιορτή μαζί με την ΔΑ Λέσβου. 
Περισσότερα από 120 παιδιά έπαιξαν μεταξύ 
τους, παρακολούθησαν τη Χριστουγεννιάτικη 
παράσταση που μας παρουσίασε το 
θέατρο σκιών Αθανασίου, πήραν γλυκά και 
φυσικά το δώρο τους από τον Αϊ Βασίλη και 
φωτογραφήθηκαν μαζί του.
Οι γονείς, που προς μεγάλη μας ευχαρίστηση, 

ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα μας και ήρθαν στη γιορτή μας πέρασαν ένα πολύ ευχάριστο απόγευμα 
σε ένα κλίμα γιορτινό και πολύ φιλικό, όπως αρμόζει σε μια γιορτή της IPA. 
Μοιράστηκαν και αυτοί χριστουγεννιάτικα εδέσματα και παρακολούθησαν μαζί με τα παιδιά τη 
παράσταση του Καραγκιόζη που τελικά μας ψυχαγώγησε όλους αποδεικνύοντας γιατί είναι για 
τόσα χρόνια μέρος της λαϊκής μας παράδοσης. Όσο για όλους αυτούς που προσπαθήσαμε για την 
οργάνωση αυτής της γιορτής, πήραμε δύναμη για να συνεχίσουμε και με άλλες δράσεις που θα 
φέρουν ακόμα πιο κοντά τους αστυνομικούς του τόπου μας. Ευχόμαστε σε όλους ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ και 
ευτυχισμένο το νέο έτος !!!
Ο Πρόεδρος – Παναγιώτης Σαμαράς               Ο Γεν. Γραμματέας - Πολυχρόνης Κανιμάς

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΧΙΟΥ
Αποχαιρετήσαμε το 2015 όπως εμείς μόνο ξέρουμε - Χορευτική Ομάδα Δ.Ε.Α./Τ.Δ.Χίου 
Τα μέλη των Τμημάτων Εκμάθησης Παραδοσιακών και Ρεμπέτικων Χορών της Δ.Ε.Α. Χίου, με το 
χοροδιδάσκαλό τους Ανθυπαστυνόμο ΖΗΡΡΙΑ Γιώργο, αποχαιρέτησαν το 2015 χορεύοντας και 
τραγουδώντας το Σάββατο 19 Δεκεμβρίου στο Κέντρο Νεότητας Αγίου Αρτεμίου Χίου! Σε μια 
βραδιά που τα είχε όλα! Παρουσίαση χορών από τα παράλια της Μ.Ασίας, απ’ τη Σμύρνη ως την 
Κωνσταντινούπολη, αλλά και άφθονο φαγητό και ποτό, ζωντανή μουσική, δώρα εκπλήξεις, αλλά 
και … Άγιο Βασίλη! Οι περισσότεροι έδωσαν το παρόν σε έναν κύκλο χορευτικό και αδιάσπαστο! 
Φέτος στην Ομάδα μας συμμετέχουν και μέλη του Συλλόγου Διαβητικών Χίου, ενώ ο κύριος κορμός 
της Ομάδας αποτελείται από συναδέλφους, συγγενείς και φίλους τους που έχουν γίνει μια υπέροχη 
παρέα! Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, ο Διευθυντής της Δ.Α. Χίου Αστυνομικός 
Διευθυντής ΔΑΜΙΡΗΣ Ανδρέας, ο Βοηθός Διευθυντή της Δ.Α. Χίου Αστυνομικός Υποδιευθυντής 
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ Δημήτριος και ο Πρόεδρος της Τοπικής Διοίκησης της Δ.Ε.Α. Χίου Ευστράτιος Καρβούνης.
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Ναύπλιο 28 Δεκεμβρίου 2015
ΠΡΟΣ: 1) κ. Ηλία Βασιλάκη Πρόεδρο Συνεταιρισμού Αστυνομικών Θεσ/νίκης
            2) κ. Βασίλη Γιαννακόπουλο Πρόεδρο Τ.Δ.  Ι.P.A. Θεσσαλονίκης 
Αγαπητοί Πρόεδροι και Φίλοι, Ηλία και Βασίλη
Με την παρούσα επιστολή, επιθυμώ να εκφράσω δημόσια τα συγχαρητήρια 
και τις ευχαριστίες μου για την εξαιρετική προσφορά του Συνεταιρισμού 
Αστυνομικών Θεσσαλονίκης, προς όλους τους Προέδρους των Τοπικών 
Διοικήσεων, υλοποιώντας σχετικό αίτημα του Φίλου Βασίλη Γιαννακόπουλου 
με τη δωρεάν χορήγηση του πακέτου κινητής τηλεφωνίας της Wind (Sat  

Unlimited) διάρκειας δύο ετών. Με την πράξη αυτή αποδεικνύετε έμπρακτα και για άλλη μια 
φορά την μεγάλη σας αγάπη προς την μεγάλη οικογένεια της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών,  
προσφέροντας ουσιαστική βοήθεια στους Προέδρους των Τοπικών όλης της Χώρας, κατά την 
εκτέλεση των σημαντικών τους δραστηριοτήτων, μέσα στους οικονομικά δύσκολους και χαλεπούς 
καιρούς που όλοι βιώνουμε. Μπράβο σας, θερμά συγχαρητήρια και πάλι και να γνωρίζετε ότι 
για οτιδήποτε χρειαστείτε τη βοήθειά μας για την  ευόδωση των σκοπών και των στόχων σας, θα 
είμαστε πάντοτε παρόντες.      Ο Πρόεδρος  -  Χρήστος Σχοινοχωρίτης 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ   Τ.Δ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Εκ μέρους του Δ.Σ. της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών Αργολίδας, ανακοινώνουμε ότι είχαν την τιμή 
και την χαρά σήμερα, 10-12-2015 να βρεθούν στις εγκαταστάσεις του «συσσιτίου της Αγάπης», στον 
Ιερό Ναό της Ευαγγελίστριας στο Ναύπλιο, ο Πρόεδρος της Ένωσης μας κ. Χρήστος Σχοινοχωρίτης 
και ο Ταμίας της κ. Νίκος Μιχαλόπουλος, όπου παρέδωσαν ως δωρεά της Ένωσης, στον Εφημέριο 
του Ναού π. Ελευθέριο ΜΙΧΟ, μεγάλες ποσότητες κρεάτων προκειμένου να καλυφθεί μέρος των 
αναγκών του συσσιτίου, εν όψη μάλιστα των επερχόμενων μεγάλων εορτών, των Χριστουγέννων, 
του Νέου Έτους και των Θεοφανείων.

Η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών Αργολίδας, δηλώνει για 
άλλη μια φορά ότι θα συνεχίσει τις πράξεις αυτές προς τους 
έχοντες ανάγκη συμπολίτες μας, διότι αποτελούν πράξεις 
ανθρωπιάς και κοινωνικής ευαισθησίας, δύο έννοιες που 
για μας είναι στόχοι και σκοποί της Ένωσης μας, συγχαίρε 
δε ακόμη μια φορά δημόσια τον π. Ελευθέριο ΜΙΧΟ για τις 
εθελόντριες του συσσιτίου, για τον καθημερινό αγώνα που 
δίνουν, προκειμένου να απαλύνουν τον ανθρώπινο πόνο και 
να χαρίσουν με ανιδιοτέλεια  τη Χαρά, συναίσθημα δύσκολο 
στους χαλεπούς καιρούς που βιώνουμε όλοι μας.

Ο Πρόεδρος – Χρήστος Σχοινοχωρίτης         Ο Γ. Γραμματέας – Αθανάσιος Καζάς

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

AYTO TO ΞΕΡΑΤΕ; !!!!
ΛΕΜΟΝΙ: Ο Χυμός του Λεμονιού είναι 10.000 φορές ισχυρότερος 
από τη Χημειοθεραπεία και σκοτώνει 11 ειδών Καρκινογόνα 
Κύτταρα! Το λεμόνι, είναι ένα θαυματουργό προϊόν στο να 
σκοτώνει τα καρκινογόνα κύτταρα. Ο χυμός περιέχει 6% κιτρικό 
οξύ, το οποίο καθιστά ξινή τη γεύση του. Περιέχουν βιταμίνη C, 
ασβέστιο, φυλλικό οξύ, βιταμίνη Β5, βιταμίνη Β3, βιταμίνη Β1 και 
Β2, σίδηρο, μαγνήσιο, φώσφορο, κάλιο, ψευδάργυρο, καθώς και 
σάκχαρα, υδατάνθρακες, φυτικές ίνες, λίπος και πρωτεΐνη.  
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Δράμα, 1 Δεκεμβρίου 2015               ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«Κατασκευή καραβιών από παιδιά στο Αστυνομικό Μέγαρο Δράμας»

Η Τ.Δ. Δράμας (I.P.A.) της Διεθνούς 
Ένωσης Αστυνομικών στα πλαίσια 
των πολιτιστικών της δράσεων, 
πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία, 
σε συνεργασία με το Σώμα Ελληνικού 
Οδηγισμού Δράμας, κατασκευή 
καραβιών με ανακυκλώσιμα υλικά 
για τα παιδιά των μελών και φίλων 
της ένωσής μας, το Σάββατο 28 
Νοεμβρίου 2015 στο Μουσειακό 

Εκθετήριο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δράμας, προκειμένου να συμμετέχει στο παραδοσιακό 
έθιμο της ρίψης αυτοσχέδιων καραβιών στη λίμνη της Αγίας Βαρβάρας πολιούχου της πόλης μας. 
Ευχαριστούμε θερμά όλα τα στελέχη του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού Δράμας, αλλά και τους 
Εθελοντές Αστυνομικούς της Ένωσής μας, για την τεράστια υπομονή που επέδειξαν, έτσι ώστε όλα 
τα παιδιά που συμμετείχαν και ξεπέρασαν τα εκατό, να φύγουν χαρούμενα και περήφανα για τα 
δημιουργήματά τους (καραβάκια των ευχών).   SERVO PER AMIKECO  (Υπηρετώ δια της Φιλίας)
Ο Πρόεδρος – ΣΚΑΡΛΙΟΣ Μηνάς              Ο Γ. Γραμματέας – ΣΠΑΝΙΔΗΣ Παναγιώτης

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΔΡΑΜΑΣ 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 21-01-2016 και 
περί ώρα 11.30΄ συνάντηση Εκπροσώπων του 
Δ.Σ. της Τοπικής μας με το κ. Δήμαρχο Τρικκαίων, 
κ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Δημήτριο. Κατά την διάρκεια 
της συνάντησής μας ανταλλάχθηκαν ευχές για 
το έτος 2016 και ο Πρόεδρός μας, κ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ 
Κων/νος, παρέδωσε εκ μέρους της Τοπικής 
μας στον κ. Δήμαρχο Τρικκαίων το νέο βιβλίο 
«ΠΑΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ» για το έτος 2016, που 
επιμελήθηκε και εξέδωσε η Τ.Δ. Θεσσαλονίκης, 
καθώς και το περιοδικό και το ετήσιο ημερολόγιο 
για το έτος 2016, που μας απέστειλε το Εθνικό 
μας Τμήμα.

Πέραν των ανωτέρω συζητήθηκε η σκέψη και πρόθεση της Τοπικής μας, να διοργανώσει εν οψη 
των Εορτών της Αποκριάς, τουρνουά αγώνων καλαθοσφαίρισης, με φιλανθρωπικό χαρακτήρα, 
για την ενίσχυση οικογενειών- συνανθρώπων της πόλης μας που έχουν ανάγκη, το οποίο θα σας 
ανακοινωθεί τις αμέσως επόμενες ημέρες, μαζί με την ανακοίνωση κοπής της βασιλόπιτας μας για 
το έτος 2016. Ο κ. Δήμαρχος Τρικκαίων, γνωστός για την ευαισθησία του σε θέματα εθελοντισμού 
και προσφοράς προς τον συνάνθρωπο, ήταν σύμφωνος και παράλληλα δήλωσε για μία ακόμη 
φορά αρωγός και συμπαραστάτης της Τοπικής μας.
SERVO  PER  AMIKECO          Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος - ΘΕΟΧΑΡΗΣ Κων/νος                  Ο Γεν. Γραμματέας - ΜΠΕΓΑΣ Αχιλλέας 
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Βόλος 3 Νοεμβρίου 2015
Θέμα:    « Ευχαριστήρια επιστολή στην Τ.Δ. Vranje Σερβίας»  

Η τοπική μας επισκέφτηκε την πόλη Vranje της Σερβίας στα πλαίσια 
της αδελφοποίησης των πόλεων, δράση πάντα της I.P.A.
Η τοπική διοίκηση της  Vranje μας υποδέχτηκε και μας φιλοξένησε 
με την καλύτερη, την πιο ζεστή και την πιο εγκάρδια φιλοξενία. 
Δεν θα μπορούσαμε να μην ευχαριστήσουμε τον κ. Ζήση Βόγδο 
για την συμβολή του, ο όποιος  ήταν ο συνδετικός κρίκος  για την 
αδελφοποίηση των δύο πόλεων και να γνωρίσουμε αυτούς τους 
εξαιρετικούς ανθρώπους. 
Θα θέλαμε τέλος να ευχαριστήσουμε θερμά τα «αδέρφια» μας στην 

Σερβία και να τους ενημερώσουμε ότι εργαζόμαστε από τώρα για την επικειμένη τους επίσκεψη 
στην πόλη μας. Στόχος μας  πάντα η πιο άρτια και η  αντίστοιχη φιλοξενία που μας προσέφεραν.

ΔΙΕΘΝΗΣ  ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ - INTERNATIONAL  POLICE  ASSOCIATION 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - HELLENIC NATIONAL SECTION
ΤΟΠΙΚΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - LOCAL ADMINISTRATION OF MAGNESIA VOLOS

AYTO TO ΞΕΡΑΤΕ; !!!!
ΜΗΛΟ:  Ένα μήλο την ημέρα το γιατρό τον κάνει πέρα. Παρά το 
γεγονός ότι ένα μήλο έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη C, 
έχει αντιοξειδωτικά και φλαβονοειδή που ενισχύουν τη δράση 
της βιταμίνης C, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση των κινδύνων 
εμφάνισης καρκίνου του παχέος εντέρου, καρδιακής προσβολής 
και εγκεφαλικού επεισοδίου. 

Поново Хвала и добро сусрећу ( ευχαριστούμε και καλή αντάμωση). SUBJECT: “ A letter of thanks 
to the local administration of Vranje in Serbia.” Our  local administration recently visited the town of 
Vranje in Serbia, within the procedure of fraternization between our two towns, common activity of 
I.P.A. The local administration of Vranje and its members welcomed and hosted us with their best, 
most warm and heart-felt hospitality.
Furthermore, we could not neglect to mention and thanks enough mr. Vogdos Zisis for his  
contribution, who acted as the chain link to the fraternization between the two towns and to the 
acquaintance with those exceptional people. Finally, we would like to warmly thank our “brothers” 
in Serbia and to inform them that we are already working in order to be ready for their imminent 
visit to our town. Our goal will always be the whole and an equivalent hospitality they offered us.
Поново Хвала и добро сусрећу ( we thank you and until our next meeting)
SERVO PER AMIKECO   «Υπηρετώ δια της φιλίας»  
Ο   Πρόεδρος - ΚΑΡΚΑΛΗΣ Στέφανος            Ο Γενικός Γραμματέας - ΠΑΓΩΝΗΣ Κων/νος
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ΘΕΜΑ: Βράβευση αριστούχων μαθητών και εισαχθέντων σε ΑΕΙ-ΤΕΙ, Τ.Δ. Ορεστιάδας.
Την 28-12-2015, η Τ.Δ. πραγματοποίησε στην Ορεστιάδα, σε συνεργασία με την Διεύθυνση 
Αστυνομίας και την Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων, την καθιερωμένη από το 
1994, εκδήλωση βράβευσης παιδιών Αστυνομικών (μελών της Ι.Ρ.Α.), τα οποία εισήχθησαν το 2015 
σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ και αριστούχων μαθητών Γυμνασίου - Λυκείου της σχολικής χρονιάς 2014-15.
Ο Πρόεδρος της Τ.Δ. ΛΥΤΡΑΣ, αναφέρθηκε στους σκοπούς της εκδήλωσης και ακολούθησε από τους 
επισήμους απονομή βραβείων και δώρων.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Με το υπ΄αριθ. πρωτ. 1/2015 από 10-10-2015 η Τοπική Διοίκηση I.P.A. Αλεξανδρούπολης, μας 
γνώρισε ότι μετά από αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν προέκυψε το παρακάτω νέο Δ.Σ. με 
διάρκεια θητείας μέχρι 30-06-2018.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος: ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Κων/νος
Α΄ Αντιπρόεδρος: ΒΟΥΡΔΟΛΗΣ Θεόδωρος 
Β΄ Αντιπρόεδρος: ΝΙΓΔΕΛΗΣ Ιορδάνης 
Γ΄ Αντιπρόεδρος: ΒΑΪΤΣΙΔΟΥ Μαρία
Γ. Γραμματέας: ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Χριστόφορος
Ταμίας: ΑΪΒΑΖΗΣ Παναγιώτης
Αναπ. Γ. Γραμματέας: ΦΩΚΙΑΝΟΣ Σταύρος
Αναπ. Ταμίας: ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ Αθανάσιος
Υπεύθυνος Δημ. Σχέσεων: ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Θεόφιλος

Παρόν, σε συνέχεια της παιδικής γιορτής της Δ.Α. και ο Άγιος Βασίλης.
Στην εκδήλωση παρέστησαν: Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ, οι βουλευτές Έβρου 
ΡΙΖΟΣ και ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ (επίτιμος Αρχηγός ΕΛ.ΑΣ.), οι Δήμαρχοι Ορεστιάδας ΜΑΥΡΙΔΗΣ και 
Διδυμοτείχου ΠΑΤΣΙΟΥ-ΡΙΔΗΣ, ο Διευθυντής Δ.Α. ΣΥΡΙΤΟΥΔΗΣ, ο Πρόεδρος της Συνδικαλιστικής 
Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ορεστιάδας ΑΚΙΔΗΣ, η Πρόεδρος του Δ.Σ. Δήμου Διδυμοτείχου 
ΠΕΤΡΙΔΟΥ, η περιφερειακή σύμβουλος ΜΟΣΧΟΦΙΔΟΥ, τα μέλη Δ.Σ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ, 
ΒΑΛΑΣΙΔΟΥ, ΒΑΜΒΑΚΑΣ, ΖΑΒΡΑΚΗΣ, ΚΑΡΑΚΟΛΙΑΣ, ΠΑΠΟΥΤΣΟΥΔΗΣ. Επιτυχόντες σε ΑΕΙ: ΔΕΜΙΡΗ, 
ΛΑΥΚΙΔΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΗΣ, ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, ΣΥΡΙΤΟΥΔΗΣ. Επιτυχόντες σε ΤΕΙ: ΜΗΛΩΣΑΣ. Αριστεύσαντες 
στο ΛΥΚΕΙΟ: ΓΚΑΙΔΑΤΖΗ, ΓΚΟΥΖΟΥΜΑ, ΓΚΟΥΖΟΥΜΑΣ, ΚΟΥΡΔΑΚΗΣ, ΠΑΠΟΥΤΣΟΥΔΗΣ. Αριστεύσαντες 
στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ: ΑΚΙΔΟΥ, ΖΑΒΡΑΚΗΣ, ΚΟΥΒΑΡΔΑ, ΚΥΠΡΑΙΟΥ, ΜΠΟΚΑΛΙΔΟΥ,  ΜΠΟΥΡΤΖΟΥ, ΠΙΝΤΙΔΟΥ, 
ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΤΟΠΑΛΟΥΔΗ.

AYTO TO ΞΕΡΑΤΕ; !!!!
ΝΤΟΜΑΤΑ: Είναι πολύ καλή ως προληπτικό μέτρο για τους άνδρες. Τους 
κρατά μακριά από προβλήματα προστάτη. 

ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Κων/νος

- 34 -



- 35 -

Ανακοίνωση –Δελτίο Τύπου.
Για τέταρτη χρονιά η Τοπική Διοίκηση Ακαρνανίας 
της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών διοργανώνει τον 
καθιερωμένο πλέον Αγώνα μπάσκετ φιλανθρωπικού 
χαρακτήρα. Στον αγώνα αυτό θα συμμετέχουν 
οι ομάδες μπάσκετ, της Διεύθυνσης Αστυνομίας 
Ακαρνανίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 
Αγρινίου. Έχουν εκδοθεί τρεις χιλιάδες εισιτήρια 
αξίας δύο ευρώ το καθένα, τα οποία ευελπιστούμε με 
την στήριξη όλων σας να εξαντληθούν. Το σύνολο των 
εσόδων φέτος θα διατεθούν ως εξής: Τα δυο τρίτα  
των εσόδων θα διατεθούν για την ενίσχυση 
των συσσιτίων της ιεράς Μητρόπολης Αιτωλίας 
και Ακαρνανίας, ενώ το ένα τρίτο σε οικογένεια 
συναδέλφου πυροσβέστη ο οποίος τραυματίστηκε 
σοβαρά, κατά την διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς. 
Την δύσκολη οικονομικά για όλους μας περίοδο 
που διανύουμε, κάποιοι άνθρωποι αδυνατούν να 
ανταποκριθούν ακόμα και στις βασικές τους ανάγκες 
όπως αυτή της τροφής. 
Όλοι εμείς που μπορούμε τουλάχιστον και 
καλύπτουμε αυτές τις ανάγκες μας, ας σκεφτούμε ότι 

αγοράζοντας ένα εισιτήριο των δύο ευρώ, θα προσφέρουμε ένα γεύμα σε κάποιον συνάνθρωπό 
μας που η κρίση που διανύουμε του στερεί την δυνατότητα να το κερδίσει με την εργασία του. 
Στηρίζουμε επίσης έναν συνάδελφό μας και συμπολίτη μας, ο οποίος βρέθηκε σε δύσκολη θέση λόγω 
του τραυματισμού του. Η εποχή που διανύουμε είναι δύσκολη και μόνο μέσω της αλληλεγγύης και 
της αλληλοϋποστήριξης μπορούμε να απαλύνουμε τις συνέπειές της για κάποιους συνανθρώπους 
μας. Η εκκλησία μας πρωτοστατεί σε αυτό το κομμάτι και εμείς με την πρωτοβουλία μας αυτή, 
στηρίζουμε το έργο της.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
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ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΩ 1 - ΣΚ 54627 – ΘΕ/ΝΙΚΗ.     Α.Φ.Μ. 999305489 Αϋ ΔΟΤ ΘΕ/ΝΙΚΗ 

Σθλ.Κζντρο : 2310553538 & 6975909933   FAX : 2310553430   Email: Synast.thes@gmail.com  
Site: www.ipathessaloniki.gr &  www.apostratoithessalonikis.gr &  www.dinamianagennisis.gr  

 

                                                                  2016 – 2018  

    Στισ τελικζσ τιμζσ ςυμπεριλαμβάνονται όλεσ οι επιβαρφνςεισ (ΦΠΑ – τζλη κινητήσ – ςυνδρομή κλπ) 
 

>                            >                          > 
 

                                       >                            >                         >                                       
 
 

    Αποςτζλλοντασ κενό μινυμα ςτο 1212 ενθμερϊνεςτε για το υπόλοιπο των δεδομζνων ςασ.  
  
 

 Κάκε χρόνο επιδοτιςεισ από 25% ζωσ 34% ωσ ακολοφκωσ : 
Α) 100 € ςε ςφνδεςθ που κα ζχει ετιςια κίνθςθ από 401 € και άνω (δθλαδι ζκπτωςθ ζωσ 25%) 
Β) 200 € ςε ςφνδεςθ που κα ζχει ετιςια κίνθςθ από 701 € και άνω (δθλαδι ζκπτωςθ ζωσ 29%) 
Γ ) 300 € ςε ςφνδεςθ που κα ζχει ετιςια κίνθςθ από 901 € και άνω (δθλαδι ζκπτωςθ ζωσ 34%) 
Η ετιςια κίνθςθ υπολογίηεται από 1θ Δεκεμβρίου-30 Νοεμβρίου και εφόςον ο ςυνδρομθτισ δικαιοφται 
επιδότθςθ, αυτι κα ςυμψθφιςτεί ςτον λογαριαςμό του Ιανουαρίου (που εκδίδεται 15 Φεβρουαρίου). 

 Οι λογαριαςμοί εκτόσ Ν. Θεςςαλονίκθσ αποςτζλλονται με email ι με τα ΕΛΣΑ με χρζωςθ/φάκελο 2€.  
 Η εξόφλθςθ των λογαριαςμϊν, γίνεται ςτα γραφεία μασ με μετρθτά ι με χριςθ καρτϊν όλων των 

τραπεηϊν, με e-Banking ι ςτα ταμεία ςτισ παρακάτω τράπεηεσ:  
ALPHA: GR3201407010701002002016616        ΕΘΝΙΚΗ: GR0201102100000021048123950  
EUROBANK: GR6502601200000590200817092       ΠΕΙΡΑΙΩ: GR3701714020006402126859379. 

 Σα προγράμματα λόγω τθσ οικονομικισ κρίςθσ, απευκφνονται ςε ςυναδζλφουσ όλθσ τθσ χϊρασ. Για 
περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επικοινωνιςτε με τα γραφεία του υνεταιριςμοφ κακθμερινά και ϊρεσ 
08.00-17.00 εκτόσ αββάτου – Κυριακισ και εορτϊν. 

SAT XS 
1,9 € πάγιο (τελικό 4,16€) 

 

 Απερ. ενδοεπικοινωνία 
 1500 λεπ. προσ Wind - Q 
 1500 λεπτά προσ 

ςτακερά 
 130 sms 

 

SAT 150 
9 € πάγιο (τελικό 13,89 €) 

 

 Απερ. Ενδοεπικοινωνία 
 1500 λεπ. προσ Wind - Q 
 1500 προσ ςτακερά 
 150 λεπτά προσ  

Vodafone-Cosmote 
 100 MB (μετά από αίτθςθ) 

 

     (Με αίτηςη προςτίθενται 130 sms με 2€ ) 
 

SAT 300 
10,5 € πάγιο (τελ. 15,96 €) 

 

 Απερ. ενδοεπικοινωνία 
 1500 λεπ. προσ Wind - Q 
 1500 προσ ςτακερά 
 300 λεπτά προσ  

Vodafone-Cosmote 
 300 MB (μετά από αίτθςθ) 

 

(Με αίτηςη προςτίθενται 130 sms με 2€ ) 

SAT 1.000 
14 € πάγιο(τελικό 20,78 €) 

 

 Απερ. ενδοεπικοινωνία 
 1500ϋ προσ Wind - Q 
 1500ϋ προσ ςτακερά 
 1000 λεπτά προσ 

Vodafone-Cosmote 
 1 GB  (μετά από αίτθςθ) 

 

SAT  Unlimited 
16 € πάγιο (τελ. 23,50€) 

 

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

 

 SAT CONTROL 300 
ΚΑΡΤΟΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 
 8 € πάγιο (τελ. 12,52 €) 
 

 1500ϋ ενδοεπικοινωνία 
 300 λεπτά προσ κινθτά 
 60 SMS 
 100 MB 

 

Ζητήςτε το ςυμπληρωματικό ζντυπο 
που αφορά τα καρτοςυμβόλαια 

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

2 GB - 2,5 € 
> 

10 GB - 5 € 30 GB - 10 €  

Mobile internet (προ ΦΠΑ):  
 

 Mobile Broadband (προ ΦΠΑ): 
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ΚΑΡΣΟΤΜΒΟΛΑΙΟ              SAT CONTROL 300 

Ππόζθεηερ ςπηπεζίερ αποκλειζηικά για ηο control 
 

  Λεπηά ππορ όλοςρ          Mobile internet                   SMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mε κάπηερ ανανέωζηρ                Ηλεκηπονική ανανέωζη            Ηλεκηπονική ανανέωζη     
καπηοκινηηήρ                              μέζω καηαζηημάηων                 μέζω απόδειξηρ 
                                                     WIND  

Γιαθέζιμερ ζηα καηαζηήμαηα               Με οποιαδήποηε ακέπαια αξία             Γιαηίθεηαι ζε πεπιοπιζμένο  
Wind, δίκηςο ζςνεπγαηών, ζε              σπόνος επιθςμείρ από 1€ έωρ             απιθμό καηαζηημάηων    
πεπίπηεπα και μικπά ζημεία                  50€, σωπίρ κωδικούρ και 
πώληζηρ                                            κάπηερ 

 

 

 καλέζηε δωπεάν          ζηείληε “ΚΕΝΟ SMS”       ζηείληε “ΚΕΝΟ SMS”          ζηείληε “ADDON” 
         1268                         ζηο  1279                      ζηο  1269                       ζηο  1279 

Για να ακούζεηε ηο               Για να μάθεηε ηο ςπόλοιπό     Για να μάθεηε ηο σπημαηικό      Για να μάθεηε ηο ςπόλοιπό   
ςπόλοιπο ηων διαθέζιμων      ζαρ μέζω SMS από ηα            ζαρ ςπόλοιπο από                   ζαρ μέζω γπαπηού 
λεπηών/SMS/DATA καθώρ      διαθέζιμα λεπηά ομιλίαρ/        ανανέωζη ςπολοίπος μέζω      μηνύμαηορ από ππόζθεηερ 
και σπημαηικό ςπόλοιπο         SMS/Data πος ζαρ παπέσει     γπαπηού μηνύμαηορ                ςπηπεζίερ     
από ανανέωζη ςπολοίπος      ηο οικονομικό ζαρ  
                                           ππόγπαμμα 

200΄ ππορ όλοςρ 5 € 

Δνηολή ενεπγοποίηζηρ 
“ΝΑΙ200Λ” ζηο 1279 ή με 

δωπεάν κλήζη ζηο 1268 

500 ΜΒ – 3 € 

Δνηολή ενεπγοποίηζηρ 
“ΝΑΙ500ΜΒ” ζηο 1279 ή 
με δωπεάν κλήζη ζηο 1268 

  

100 SMS – 5 € 

Δνηολή ενεπγοποίηζηρ 
“ΝΑΙ100SMS” ζηο 1279 ή 
με δωπεάν κλήζη ζηο 1268 

 
300΄ ππορ όλοςρ 10€ 

Δνηολή ενεπγοποίηζηρ 
“ΝΑΙ300Λ” ζηο 1279 ή με 

δωπεάν κλήζη ζηο 1268 

1 GΒ – 5 € 

Δνηολή ενεπγοποίηζηρ 
“ΝΑΙ1GΒ” ζηο 1279 ή με 
δωπεάν κλήζη ζηο 1268 

  

Οι  ηιμέρ  πεπιλαμβάνοςν  ΦΠΑ. 

Δλάσιζηορ  σπόνορ  σπέωζηρ  3΄ 

Οι  ππόζθεηερ ςπηπεζίερ είναι διαθέζιμερ για ενεπγοποίηζη με 30 ημέπερ διάπκεια ή 
επαναλαμβανόμενερ με σπέωζη ζηον επόμενο λογαπιαζμό. 

 
Επιλογέρ ανανέωζηρ ςπολοίπος για ηο  SAT CONTROL 300 

Τπηπεζία ενημέπωζηρ ςπολοίπος για ηο  SAT CONTROL 300 

 

 

 

 

! Η κλήζη ππορ 1268 δεν μποπεί να ππαγμαηοποιηθεί από ηο εξωηεπικό. 

 

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟ ΑΣΤΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕ/ΝΙΚΗ 
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ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟ ΑΣΤΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

                                  2016-2018 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΣΩΝ ΤΝΔΡΟΜΗΣΩΝ ΜΑ: 
      ην εηαηξηθό παθέην ηνπ πλεηαηξηζκνύ Αζηπλνκηθώλ Θεζζαινλίθεο ζηελ WIND, 
κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ Αζηπλνκηθνί, Δηδηθνί Φξνπξνί, πλνξηαθνί Φύιαθεο, Γεκνηηθνί 
Αζηπλνκηθνί, σθξνληζηηθνί Τπάιιεινη Φπιαθώλ, Πνιηηηθνί Τπάιιεινη Τπνπξγείνπ 
Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, Ππξνζβέζηεο, Ληκεληθνί, ηξαηησηηθνί, Γηθαζηηθνί, Δθνξηαθνί. 
        Όζνη ζπλδξνκεηέο καο, επηζπκνύλ λα έρνπλ αλνηθηή πεξηαγσγή (ROAMING) ζα πξέπεη 
λα επηθνηλσλνύλ κε ηα γξαθεία καο ζηελ Θεζζαινλίθε - Πξνκεζέσο 1 ηει. 2310-553538 
fax.2310-553430 θαη λα ππνβάινπλ ζρεηηθή αίηεζε απηνπξνζώπσο, κε e-mail ή κε fax. 
Όζνη πξόθεηηαη λα ηαμηδέςνπλ ζην εμσηεξηθό θαη επηζπκνύλ λα έρνπλ αλνηθηό ROAMING ε 
αίηεζε ζα πξέπεη λα ππνβάιιεηαη δύν εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ αλαρώξεζή ηνπο. 
        Γηα ιόγνπο δηθήο ζαο αζθάιεηαο, ην internet είλαη θιεηζηό. Δάλ επηζπκείηε λα 
ελεξγνπνηεζεί ε Τπεξεζία απηή ζην θηλεηό ζαο, κπνξείηε λα απεπζπλζείηε ζηα γξαθεία ηνπ 
πλεηαηξηζκνύ, ππνβάιινληαο ζρεηηθό αίηεκα, απηνπξνζώπσο, κε e-mail ή κε Fax. 
        Oι ζπλδξνκεηέο καο, λα κελ απεπζύλνληαη ζηα θαηαζηήκαηα WIND γηα πιεξνθνξίεο, 
αιιά λα επηθνηλσλνύλ κε ηα γξαθεία καο. Σν εηαηξηθό καο παθέην δηέπεηαη από εηδηθέο 
ζπκθσλίεο θαη όξνπο, ζέκαηα ηα νπνία αγλννύλ ηα θαηαζηήκαηα ηεο WIND.  
       Όζνη ζπλάδειθνη δηαζέηνπλ email κπνξνύλ εθόζνλ ην επηζπκνύλ απνζηέιινληαο έλα 
email ζην Synast.thes@gmail.com λα αηηεζνύλ λα ιακβάλνπλ ζην email ηνπο, ηνπο 
ινγαξηαζκνύο θηλεηήο ηειεθσλίαο Wind πνπ έρνπλ ζην εηαηξηθό παθέην ηνπ πλεηαηξηζκνύ, 
θαζώο επίζεο θαη λα πξνβαίλνπλ ζε νπνηνδήπνηε άιιν αίηεκα - δηεθπεξαίσζε όζνλ αθνξά 
ηελ θηλεηή ηειεθσλία. 
        Η έθδνζε ησλ ινγαξηαζκώλ, γίλεηαη γηα ηνλ κήλα πνπ πέξαζε, ζηηο 15 ηνπ παξόληνο 
κελόο θαη νη ινγαξηαζκνί, ζα πξέπεη λα εμνθινύληαη ην αξγόηεξν έσο 05 ηνπ επόκελνπ 
κελόο. Γειαδή 10 εκέξεο πξηλ ηελ έθδνζε ηνπ λένπ ινγαξηαζκνύ. 
Δάλ εθδνζεί ν λένο ινγαξηαζκόο θαη δελ έρεη εμνθιεζεί ν πξνεγνύκελνο ηόηε ζα ππάξρεη 
θίλδπλνο δηαθνπήο ηεο ζύλδεζεο ή ησλ ζπλδέζεσλ, ρσξίο θακηά εηδνπνίεζε.  
Όπνηνο επηζπκεί λα ελεκεξώλεηαη γηα ην νθεηιόκελν πνζό ηνπ ινγαξηαζκνύ ηνπ, κπνξεί λα 
επηθνηλσλεί ηειεθσληθά κε ηα γξαθεία ηνπ πλεηαηξηζκνύ. 
Οη ινγαξηαζκνί απνζηέιινληαη κε e-mail ή κε ηα ΔΛΣΑ. ηελ πεξίπησζε πνπ ζα 
απνζηέιινληαη κε ηα ΔΛΣΑ ζα ππάξρεη ρξέσζε 2€ αλά θάθειν, αζρέησο πόζεο ζπλδέζεηο 
έρεη ν ζπλδξνκεηήο. 
        Όινη νη ζπλδξνκεηέο, κπνξνύλ λα αιιάδνπλ πξόγξακκα, όπνηε ην ζέινπλ ρσξίο 
θακηά επηβάξπλζε. Δάλ ην αίηεκα αιιαγήο γίλεη ζην 1ν δεθαπελζήκεξν ηνπ κελόο, ε αιιαγή 
ζα γίλεηαη από ηελ 1ε ηνπ επόκελνπ κελόο. Δάλ ην αίηεκα αιιαγήο γίλεη ζην 2ν 
δεθαπελζήκεξν ηνπ κελόο, ηόηε ε αιιαγή ζα γίλεηαη από ηελ 1ε ηνπ κεζεπόκελνπ κελόο. 
        Οη ζπλδξνκεηέο καο, λα κελ απεπζύλνληαη ζε θαηαζηήκαηα WIND γηα πιεξσκή 
ινγαξηαζκώλ, θαζώο ηα θαηαζηήκαηα δελ κπνξνύλ λα εμνθιήζνπλ ηνπο ινγαξηαζκνύο, 
αθόκε θαη αλ εηζπξάμνπλ ην αληίζηνηρν πνζό.  
        Η πιεξσκή ησλ ινγαξηαζκώλ γίλεηαη ζηα γξαθεία καο ή κέζσ e-Βanking ή ζηηο 
Σξάπεδεο ΔΘΝΙΚΗ, EUROBANK, ΠΔΙΡΑΙΩ θαη ALPHA. Όζνη ζπλάδειθνη πιεξώλνπλ ηνπο 
ινγαξηαζκνύο ηνπο ζηηο Σξάπεδεο ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα αλαγξάθνπλ ζηελ αηηηνινγία 
ην νλνκαηεπώλπκό ηνπο θαη λα θαηαζέηνπλ ην αθξηβέο νθεηιόκελν πνζό. 
A L P H A – IBAN  : GR3201407010701002002016616 
ΕΘΝΙΚΗ –  IBAN   : GR0201102100000021048123950  
EUROBANK-IBAN: GR6502601200000590200817092  
ΠΕΙΡΑΙΩ - IBAN: GR3701714020006402126859379 
       Όζνη ζπλδξνκεηέο εληάρζεθαλ ζην εηαηξηθό καο παθέην θαηά ην παξειζόλ, δειαδή              
                                                                                                                                                 πλέρεηα ζηελ επόκελε ζειίδα 
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ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

                                               2016-2018 
 
πλέρεηα από ηελ πξνεγνύκελε ζειίδα 
 
 

έθεξαλ ηα δηθά ηνπο λνύκεξα κε θνξεηόηεηα ή ζα εληαρζνύλ ζην εηαηξηθό πξόγξακκα κε 
θνξεηόηεηα θαη επηζπκνύλ λα απνρωξήζνπλ παίξλνληαο θαη ηα λνύκεξα πνπ έθεξαλ, ζα 
πξέπεη λα ην γλωξίζνπλ εγγξάθωο ζηα γξαθεία καο (ε αίηεζε ρνξεγείηαη από εκάο) ηνλ 
κήλα Οθηώβξην θαη κέρξη ην ηέινο Ννεκβξίνπ ηνπ έηνπο, πνπ ππνβάιιεηαη ην αίηεκα, ε 
ζύλδεζε ζα κεηαηξαπεί ζε θαξηνθηλεηό ζηα ζηνηρεία ηνπ ζπλδξνκεηή, νπόηε κπνξεί λα 
θάλεη αίηεζε πιένλ ζε όπνηα εηαηξία επηζπκεί.  
        Σπλδξνκεηέο πνπ θαηέρνπλ ηειεθωληθνύο αξηζκνύο πνπ ηνπο ρνξεγήζεθαλ από ηνλ 
πλεηαηξηζκό, δελ κπνξνύλ απνρωξώληαο λα πάξνπλ ηα λνύκεξα απηά, ηα νπνία είλαη 
ηδηνθηεζία ηνπ πλεηαηξηζκνύ. 
Σόζν νη ζπλδξνκεηέο πνπ εθνδηάζζεθαλ κε λνύκεξα από ηνλ πλεηαηξηζκό, όζν θαη νη 
ζπλδξνκεηέο πνπ έθεξαλ δηθά ηνπο λνύκεξα θαη ηα εληάμακε ζην εηαηξηθό παθέην, 
κπνξνύλ λα απνρωξήζνπλ όπνηε ζέινπλ (κε αίηεζή ηνπο), ρωξίο όκωο λα έρνπλ ηελ 
δπλαηόηεηα λα πάξνπλ θαη ηα λνύκεξά ηνπο, ηα νπνία ζα δηαθόπηνληαη νξηζηηθά. 
Παξάδεηγκα: πλάδειθνο ν νπνίνο έθεξε θαη εληάμακε ζην εηαηξηθό παθέην δύν αξηζκνύο, 
γηα λα κπνξεί απνρωξώληαο λα πάξεη θαη ηα λνύκεξα, απηό γίλεηαη κεηά από αίηεζή ηνπ, 
ηνλ κήλα Οθηώβξην θαη απνρωξεί παίξλνληαο θαη ηα λνύκεξα ζην ηέινο κελόο Ννεκβξίνπ, 
ελώ αλ ππνβάιεη αίηεζε απνρώξεζεο ζε άιινλ κήλα, ηόηε απνρωξεί ρωξίο λα παίξλεη ηα 
λνύκεξα πνπ έθεξε ζην παθέην θαη απηό ζπκβαίλεη γηαηί ν πλεηαηξηζκόο δεζκεύεηαη κε 
εηδηθνύο όξνπο ζύκβαζεο κε ηελ εηαηξία θηλεηήο ηειεθωλίαο. 
        Η ρξήζε ηνπ αξηζκνύ 1212 πνπ ζαο ελεκεξώλεη γηα ην ππόινηπν ηνπ ρξόλνπ νκηιίαο 
θαη ηωλ δεδνκέλωλ data είλαη αζθαιήο, όρη όκωο γηα ηελ ζηηγκή πνπ ζαο δίλεη ηα ζηνηρεία 
αιιά ηα ζηνηρεία πνπ ιακβάλεηε αληαπνθξίλνληαη ζε πξνγελέζηεξν ρξόλν. Θα ζαο 
ζπληζηνύζακε, λα ηα ππνινγίδεηε όηη αληαπνθξίλνληαη ζηα πξαγκαηηθά πξν 12 ώξνπ. 
Δθηζηνύκε δε ηδηαίηεξα ηελ πξνζνρή ζαο, όζνλ αθνξά ηελ ρξήζε internet θαζόζνλ ε 
ππέξβαζε ηωλ δωξεάλ θαη αηηνύκελωλ (αγνξαζκέλωλ) δεδνκέλωλ είλαη πάξα πνιύ αθξηβή. 
        Κάζε αίηεκα ρξήζηε εηαηξηθήο ζύλδεζεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ καο, επεμεξγάδεηαη θαη 
πξνωζείηαη άκεζα πξνο ηελ εηαηξία, πιελ όκωο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπ, απαηηείηαη 
εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα όζνλ αθνξά άξζε θξαγήο ιόγω θινπήο ή ρξένπο, ελεξγνπνίεζε 
roaming, internet, αληηθαηάζηαζε θάξηαο θ.ι.π. Η έγθαηξε πιεξωκή ηωλ ινγαξηαζκώλ 
ζαο, απνηξέπεη δπζάξεζηεο θαηαζηάζεηο. Σηο αξγίεο γηα έθηαθηε αλάγθε (π.ρ. θινπή ή 
απώιεηα θηλεηνύ ηειεθώλνπ) λα απεπζύλεζηε ζην ηειέθωλν 1277 ηεο εηαηξίαο wind. 
       Από ηελ 1-ε Ιαλνπαξίνπ 2016 ν πλεηαηξηζκόο δηαζέηεη θαη πξόγξακκα 
ΚΑΡΣΟΤΜΒΟΛΑΙΟ ην νπνίν είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκν γηα παηδηά θαζώο ηα δεδνκέλα είλαη 
ζπγθεθξηκέλα θαη απαξαβίαζηα θαη ηαπηόρξνλα ην παηδί κπνξεί λα επηθνηλωλεί κε ηνπο 
γνλείο πνπ έρνπλ πξόγξακκα ζύλδεζεο ζην ίδην εηαηξηθό παθέην, θαζώο  έρεη 25 ώξεο 
ελδνεπηθνηλωλίαο θαη νη γνλείο έρνπλ απεξηόξηζηε ελδνεπηθνηλωλία. Δπίζεο ππάξρεη ε 
δπλαηόηεηα πξόζζεζεο δεδνκέλωλ (βιέπεηε ζηελ ζειίδα 37 ηνπ παξόληνο πεξηνδηθνύ). 
       Γηα ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ επηζπκνύλ λα εληαρζνύλ ζην εηαηξηθό καο παθέην, ηνπο 
θαινύκε λα ζπγθξίλνπλ ηα πξνγξάκκαηά καο, κε πξνγξάκκαηα ζε νπνηνδήπνηε θαηάζηεκα 
θηλεηήο ηειεθωλίαο όιωλ ηωλ εηαηξηώλ.  
       Σηα γξαθεία καο, ιεηηνπξγεί ζύγρξνλν ηειεθωληθό θέληξν θαη έλαο ηθαλόο αξηζκόο 
ππαιιήιωλ, κε πξνζπκία ζα απαληήζεη ζηα εξωηήκαηά ζαο. 
      Όιεο ηηο πξνζθνξέο καο, κπνξείηε λα δηαβάδεηε ζηηο ηζηνζειίδεο θαη ηα έληππα ηωλ: 
       ΓΙΔΘΝΗ ΔΝΩΗ ΑΣΤΝΟΜΙΚΩΝ Σ.Γ. ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ www.ipathessaloniki.gr 
       ΔΝΩΗ ΑΣΤΝΟΜΙΚΩΝ Δ.Α. ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ www.apostratoithessalonikis.gr  
       πλδηθαιηζηηθή παξάηαμε ΓΤΝΑΜΗ ΑΝΑΓΔΝΝΗΗ www.dinamianagennisis.gr     
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