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«Δύναμη»  Έκδοση της ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Μοναστηρίου 326  Τ.Κ. 546 28 Θεσσαλονίκη τηλ. 2310-388195  site: www.ipamakedonia.gr 

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

ΝΟΜΙΚΗ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Ιωάννης Μισαηλίδης
Δικηγόρος Θεσσαλονίκης

Βασιλική Τουρτσάκη
Δικηγόρος Θεσσαλονίκης

Υπεύθυνος Έκδοσης – Διευθυντής: ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας   e-mail: vasilakis.h@hotmail.com

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

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

Γραφιστική Επιμέλεια – Εκτύπωση: ΚΟΤΣΑΡΙΔΟΥ 
Μαρία – Βουλγαροκτόνου 13 Νικόπολη, 
Σταυρούπολης Θεσσαλονίκη τηλ. 6942885745 
e-mail: m.kotsaridou@gmail.com

ΛΑΜΠΑΔΑΣ Γεώργιος
Β΄ Αντιπρόεδρος

 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Χριστόδ.
 Α΄ Αντιπρόεδρος

ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ Ιωάννης
Γ΄ Αντιπρόεδρος

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας
Πρόεδρος

ΚΑΝΕΛΛΗΣ Διαμαντής
Γ. Γραμματέας

	  

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Β.
Ταμίας

ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΑΣ Δημήτριος
Μέλος και Υπ. Επιτροπών

Δημ. Βασιλάκης
Υπ. Δημ. Σχέσεων

ΚΑΤΣΑΟΥΝΙΔΗΣ Νικόλαος
Αναπληρωτής Ταμία και 

Αναπλ. Γ. Γραμματέα

	  

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Πρόεδρος ΠΑΥΛΙΔΗΣ Θεόδωρος. Μέλη: ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ Ιάκωβος – ΠΑΣΧΑΛΕΡΗΣ Παναγιώτης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ: Πρόεδρος ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Παναγιώτης. Μέλος: ΣΑΠΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ Νικόλαος (Ε.Μ.)
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ: Πρόεδρος ΦΕΤΚΟΣ Σταύρος. Μέλη: ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ Γεώργιος (Ε.Μ.) – 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ κ.λ.π.: Πρόεδρος ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος. Μέλη: ΑΛΕΞΙΟΥ Αικατερίνη – ΚΟΥΡΓΙΑΝΙΔΗΣ Κ.
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ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ I.P.A. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Με μεγάλη επιτυχία, πραγματοποιήθηκαν στις 21-04-2022, οι εκλογές για την ανάδειξη νέου 
Δ.Σ. και Ε.Ε. της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών Θεσσαλονίκης. 
Εκατοντάδες συνάδελφοι, ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Τοπικής Διοίκησης και των 29 
υποψηφίων και προσήλθαν να τιμήσουν με την  ψήφο τους, το αποδεκτά από όλους σπουδαίο 
έργο της I.P.A. Θεσσαλονίκης. 
Υπό την προεδρία Δικαστικού Αντιπροσώπου και τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, η διαδικασία 
ολοκληρώθηκε σε άριστο συναδελφικό και φιλικό κλίμα. 
Την ίδια ημέρα, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, με πρόσκληση του πλειοψηφίσαντα 
συμβούλου κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ Ηλία, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Ένωσης συγκρότηση του 
νέου Δ.Σ και της Ε.Ε. καθώς και η δημιουργία τριών Επιτροπών, όπως προβλέπεται από τον 
Κανονισμό της Τοπικής Διοίκησης. 
Άπαντες παρόντες και αφού τηρήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες, όλες οι αποφάσεις ήταν 
ΟΜΟΦΩΝΕΣ ως ακολούθως: 
 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Πρόεδρος: ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας 
Α΄ Αντιπρόεδρος: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Χριστόδουλος 
Β΄ Αντιπρόεδρος: ΛΑΜΠΑΔΑΣ Γεώργιος 
Γ΄ Αντιπρόεδρος: ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ Ιωάννης 
Γ. Γραμματέας: ΚΑΝΕΛΛΗΣ Διαμαντής 
Ταμίας: ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος 
Υπ. Δημ. Σχέσεων: ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Δημήτριος 
Αναπλ. Ταμία και Αναπλ. Γραμματέα: ΚΑΤΣΑΟΥΝΙΔΗΣ  Νικόλαος 
Μέλος και Υπεύθυνος Επιτροπών: ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΑΣ Δημήτριος 
 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Πρόεδρος: ΠΑΥΛΙΔΗΣ Θεόδωρος 
Μέλος: ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ Ιάκωβος 
Μέλος: ΠΑΣΧΑΛΕΡΗΣ Παναγιώτης 
 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 
Κοινωνικών: Πρόεδρος ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Παναγιώτης 
   Μέλος ΣΑΠΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ Νικόλαος (Ε.Μ.) 
   Μέλος………………………………….. 
Πολιτιστικών: Πρόεδρος ΦΕΤΚΟΣ Σταύρος 
   Μέλος ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ Γεώργιος (Ε.Μ.) 
   Μέλος ………………………………. 
Αθλητικών:  Πρόεδρος ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος 
   Μέλος ΑΛΕΞΙΟΥ Αικατερίνη 
   Μέλος ΚΟΥΡΓΙΑΝΙΔΗΣ Κω/νος 
 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΞΕΝΩΝΑ I.P.A. 
Διαχειριστής ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Χριστόδουλος 
Αναπληρωτές ΚΑΝΕΛΛΗΣ Διαμαντής – ΚΑΤΣΑΟΥΝΙΔΗΣ Νικόλαος   
 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ «Δύναμη» ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ www.ipamakedonia.gr  
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας     
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38-ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ I.P.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στην διάρκεια του 38ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών (I.P.A.) που 
διεξήχθη στην Καβάλα το χρονικό διάστημα από 25 έως 29 Μαϊου 2022, ο Πρόεδρος του 
Ελληνικού Εθνικού Τμήματος I.P.A. κ. ΒΑΛΑΤΣΟΣ Βλάσιος, απένειμε τιμητική πλακέτα στον 
Πρόεδρο της I.P.A. Θεσσαλονίκης και Πρόεδρο του Πανελλήνιου Συνεταιρισμού Αστυνομικών κ. 
ΒΑΣΙΛΑΚΗ Ηλία για την συνεχή υποστήριξη που παρέχει τόσο στο Ελληνικό Τμήμα I.P.A. όσο και 
στις Τοπικές Διοικήσεις I.P.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Η Τοπική Διοίκηση I.P.A. Θεσσαλονίκης, εκπροσωπούμενη από τους : Πρόεδρο ΒΑΣΙΛΑΚΗ Ηλία, 
Γεν. Γραμματέα κ. ΚΑΝΕΛΛΗ Διαμαντή, Α΄ Αντιπρόεδρο κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗ Χριστόδουλο, Β΄ 
Αντιπρόεδρο κ. ΛΑΜΠΑΔΑ Γεώργιο, Ταμία κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ Βασίλειο, Αναπλ. Γραμματέα και 
Αναπλ. Ταμία κ. ΚΑΤΣΑΟΥΝΙΔΗ Νικόλαο ήταν η πολυπληθέστερη αποστολή και στην Γεν. 
Συνέλευση του Συνεδρίου, κατέθεσε προτάσεις εμπλουτισμένες με επιχειρήματα και βοήθησε στα 
μέγιστα ώστε να ληφθούν σωστές αποφάσεις. 



- 5 -

Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα 
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Στην αποστολή συμμετείχαν ο Πρόεδρος της Ένωσης Αποστράτων Θεσσαλονίκης κ. 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Γεώργιος και ο Δ/ντής του Πανελλήνιου Συνεταιρισμού Αστυνομικών και Επίτιμο 
Μέλος της I.P.A. κ. ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ Γεώργιος. 
Θερμά συγχαρητήρια για την άψογη διενέργεια του Συνεδρίου στο Εθνικό Τμήμα I.P.A. και στην 
Τοπική Διοίκηση I.P.A. Καβάλας. 
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ΗΜΕΡΑ ΤΙΜΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΕΛ.ΑΣ. 
Στις 19-06-2022 η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών Τ.Δ. Θεσσαλονίκης, ανταποκρινόμενη στην 
πρόσκληση του Γενικού Επιθεωρητή Αστυνομίας Β. Ελλάδος Αντιστρατήγου κ. ΔΟΥΒΑΛΗ 
Γεωργίου, τίμησε με την παρουσία της, τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της «Ημέρας Τιμής των 
Αποστράτων της Ελληνικής Αστυνομίας». 
Μετά την δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και την 
ανάγνωση Ημερήσιας Διαταγής του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ., καθώς και τις ομιλίες των Προέδρων των 
Ενώσεων Αποστράτων Θεσσαλονίκης, ακολούθησε δεξίωση στην αίθουσα τιμών της Λέσχης 
Αξιωματικών Φρουράς Θεσσαλονίκης. 
Το παρών έδωσε σύσσωμη η ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας με επικεφαλής τον Επιθεωρητή Β. 
Ελλάδος και τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλονίκης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Την Διεθνή Ένωση Αστυνομικών Θεσσαλονίκης, εκπροσώπησαν ο Γεν. Γραμματέας κ. ΚΑΝΕΛΛΗΣ 
Διαμαντής και τα Μέλη της Ε.Ε. κ.κ. ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ Ιάκωβος και ΠΑΣΧΑΛΕΡΗΣ Παναγιώτης. 
Την ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Ε.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 
Γεώργιος, ο Γεν. Γραμματέας κ. ΛΑΜΠΑΔΑΣ Γεώργιος και ο Ταμίας κ. ΠΑΣΧΑΛΕΡΗΣ Παναγιώτης. 
Τον ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ εκπροσώπησαν τα στελέχη του κ.κ. ΛΑΜΠΑΔΑΣ 
Γεώργιος και ΠΑΣΧΑΛΕΡΗΣ Παναγιώτης.  
Θερμά συγχαρητήρια στο γραφείο Δημοσίων Σχέσεων της ΓΑΔΘ για την άρτια οργάνωση. 
 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΛΟΥΣ ΜΑΣ, ΑΘΛΗΤΗ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΣΤΟΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ 
 

Την Κυριακή 03/07/2022 πραγματοποιήθηκε στο Πευκί Ευβοίας ο 
Αυθεντικός Μαραθώνιος Κολύμβησης Ανοιχτής Θάλασσας 2022, 
αναβιώνοντας την ιστορία του Σκυλλία και της κόρης του Ύδνας, 
που πριν από 2500 χρόνια βοήθησαν τον Ελληνικό Στόλο να 
κερδίσει τους Πέρσες προκαλώντας φθορές στα καράβια τους, μια 
διοργάνωση με την αιγίδα της Active Media και του Δήμου 
Ιστιαίας-Αιδηψού. 
Στην αυθεντική διαδρομή 14,5χλμ. συμμετείχε και τερμάτισε με 
επιτυχία το μέλος της Ένωσης μας και αθλητής με αναπηρία 
ΤΣΩΝΗΣ Διογένης, ο οποίος για μία ακόμη φορά παρέδωσε 
μαθήματα θάρρους και δύναμης, καθώς το σοβαρό τροχαίο 
ατύχημα που είχε το 2010 και που τον ανάγκασε να υποβληθεί σε 
18 χειρουργικές επεμβάσεις, δεν στάθηκε εμπόδιο να είναι ενεργός 
και με πολλές επιτυχίες στα αθλήματα του υγρού στοιχείου.  
Το Δ.Σ. της ΙΡΑ Θεσσαλονίκης εκφράζει τα θερμά του 
συγχαρητήρια και την υπερηφάνεια του, στον αθλητή μας.  
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Σήμερα 09-05-2022 ο Πρόεδρος της I.P.A. Θεσσαλονίκης και Πρόεδρος του Πανελλήνιου 
Συνεταιρισμού Αστυνομικών κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας, ο Γ. Γραμματέας της I.P.A. Θεσσαλονίκης κ. 
ΚΑΝΕΛΛΗΣ Διαμαντής, ο Α΄ Αντιπρόεδρος της I.P.A. Θεσσαλονίκης κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ 
Χριστόδουλος, ο Αναπλ. Γραμματέα και Αναπλ. Ταμία Ι.P.A. Θεσσαλονίκης κ. ΚΑΤΣΑΟΥΝΙΔΗΣ 
Νικόλαος, ο Υπεύθυνος Επιτροπών της I.P.A. Θεσσαλονίκης κ. ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΑΣ Δημήτριος και ο 
Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων της I.P.A. Θεσσαλονίκης κ. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ 
Παναγιώτης, επισκεφθήκαμε στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης τους: Γενικό Επιθεωρητή Β. 
Ελλάδας Αντιστράτηγο κ. ΔΟΥΒΑΛΗ Γεώργιο, Γενικό Αστυνομικό Δ/ντή Θεσσαλονίκης Ταξίαρχο 
κ. ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗ Χρήστο, Δ/ντή Αστυνομίας Θεσσαλονίκης Α/Δ κ. ΜΟΥΡΤΖΙΝΟ Ευάγγελο, 
Δ/ντή Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης Α/Δ κ. ΑΘΑΝΑΣΑΚΟ Κων/νο και τον Υποδ/ντή της ίδιας 
Υπηρεσίας Α/Δ κ. ΚΑΡΑΚΟΝΤΙΝΟ Ευστράτιο και τον Δ/ντή της Δ/νσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης 
Α/Δ κ. ΧΑΒΔΟΥΛΑ Απόστολο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 9 -- 9 -

Σύσσωμη η Αστυνομική ηγεσία εξέφρασε την υποστήριξή της σε μελλοντικές δράσεις της I.P.A. 
και τις ευχαριστίες της προς τον Πανελλήνιο Συνεταιρισμό Αστυνομικών για την υλική 
υποστήριξη των Αστυνομικών Υπηρεσιών. 
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ΟΔΗΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΜΑΣ, ΩΣ ΝΕΟΙ ΟΔΗΓΟΙ. 
  

Η ΙΡΑ Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε σήμερα 09/05/2022 στο Αμφιθέατρο του ΑΜΕΘ τον πρώτο 
κύκλο Συζητήσεων – Ενημέρωσης & Προβληματισμού, σε πλαίσια Στρογγυλής Τραπέζης με την 
συμμετοχή διακοσίων πενήντα (250) μαθητών σε δύο γκρουπ, του 4ου ΓΕΛ Ευόσμου 
Θεσσαλονίκης, με αντικείμενο την Οδηγική Συμπεριφορά των Εφήβων μας ως Νέοι Οδηγοί και με 
πρώτιστο και βασικό μέλημα την Ασφάλεια. 
Μία δράση της Ένωσης μας αναλογιζόμενη την διαχρονική μάστιγα των τροχαίων ατυχημάτων 
στη χώρα μας (1η αιτία θανάτου των εφήβων μας, αλλά και στις ηλικίες 18-34) καθώς επίσης για 
το πρώτιστο αγαθό της ζωής των νέων μας. 

Κεντρικός Ομιλητής ήταν ο Υ/Α ΚΑΝΕΛΛΗΣ Διαμαντής και 
Γ.Γ. της Ένωσης μας, ο οποίος με την εξειδίκευση του 
αντικειμένου από τη Σχολή Οδικής Ασφάλειας, κέρδισε με τον 
λόγο του και τα παραστατικά παραδείγματα, τον 
προβληματισμό των μαθητών της σχέσης των νέων οδηγών 
με τα τροχαία ατυχήματα. 
Παρόντες στην εκδήλωση μας ήταν ο Πρόεδρος της ΙΡΑ 
Θεσσαλονίκης κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας, ο Α’ Αντιπρόεδρος κ. 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Χριστόδουλος, το Μέλος και Επιτηρητής 
Επιτροπών κ. ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΑΣ Δημήτριος, ο Αναπληρωτής 
Γραμματέας και Αναπλ. Ταμίας κ. ΚΑΤΣΑΟΥΝΙΔΗΣ Νικόλαος,  

ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων κ. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Παναγιώτης, ο Λυκειάρχης του 
Σχολείου κ. ΜΠΙΣΜΠΟΣ Γεώργιος, ο Υποδ/ντής του Σχολείου κ. ΔΕΚΑΚΗΣ Στέφανος και οι 
αξιότιμοι Καθηγητές αυτού. 
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ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ “ΠΑΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ” 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Θεσσαλονίκη 24 Μαρτίου 2022 
Ενημερώνουμε όλα τα μέλη της I.P.A. Θεσσαλονίκης, ότι η Ένωσή μας, για 12 η συνεχή χρονιά, 
θα προσφέρει στα μέλη της, τον νέο ενημερωμένο Οδηγό Σπουδών «ΠΑΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
2022». 
Το βιβλίο, θα δοθεί ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ στα μέλη μας, που έχουν μαθητή/μαθήτρια στην 3η 
Λυκείου και τον Ιούνιο, θα δώσουν Πανελλήνιες Εξετάσεις. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του βιβλίου, είναι η επίδειξη της Ταυτότητας Μέλους 
της I.P.A. και φωτοαντίγραφο ταυτότητας του μαθητή. 
Τα βιβλία, αποτελούν μια ευγενική χορηγία του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ. 
Ικανός αριθμός βιβλίων απεστάλησαν στο Εθνικό Τμήμα I.P.A. για την αποστολή στις Τοπικές 
Διοικήσεις I.P.A. που θα το ζητήσουν. 
Τα δικαιούχα μέλη παρακαλούνται να επικοινωνούν με τον Πρόεδρο της I.P.A. Θεσσαλονίκης κ. 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗ Χριστόδουλο τηλ. 6975909909 και τον Γεν. Γραμματέα κ. ΚΑΝΕΛΛΗ Διαμαντή 
τηλ.  6947-270103 καθημερινά και ώρες 10.00 – 13.00. 
Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που θα δώσουν Πανελλήνιες Εξετάσεις. 
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ  
ΕΔΡΑ: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ 1  Τ.Κ. 54627 - Α.Φ.Μ. 999305489 Α΄ΔΟΥ  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ 2310-553538  FAX. 2310-553430    
 

ΓΡΑΦΕΙΑ  ΑΘΗΝΑΣ: ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ 60 (έναντι ΓΑΔΑ) Τ.Κ. 11471  
ΤΗΛ. 210-6411300  FAX. 210-3007266 
 

ΓΡΑΦΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ: (COMING SOON) 
 

email. Pan.synast@gmail.com            Site: www.synetairismos.gr 
 

                         VODAFONE                             
 

 
 
 
 
 
 

 GIGA  BUSINESS UNLIMITED  ULTRA  

Νέα τελική  τιμή τώρα και για πάντα 27,90 € 
 

 Απεριόριστα προς κινητά 

 Απεριόριστα προς σταθερά 

 Απεριόριστα  SMS  

 Απεριόριστα προς κινητά και σταθερά εντός Ε.Ε. 

 500΄ προς κινητά και σταθερά στις χώρες: Γεωργία-Αυστραλία-Ελβετία-Η.Π.Α.-Ηνωμένο 

Βασίλειο-Καναδά-Κίνα-Ν. Ζηλανδία-Ρωσία-Τουρκία 

 Απεριόριστο internet  για την Ελλάδα και εντός Ε.Ε. με την μέγιστη 

διαθέσιμη ταχύτητα 
 

   
 
 
 
 
 
ΕNΗΜΕΡΩΣΗ:  Αποστολή λογαριασμών με email.  

 Η εξόφληση των λογαριασμών, είναι δυνατή με e-banking και στις Τράπεζες:  
ALPHA –         ΙΒΑΝ:  GR 32  0140  7010  7010  0200  2016  616 
EΘΝΙΚΗ –       IBAN:  GR 02  0110  2100  0000  2104  8123  950 
EUROBANK – IBAN:  GR 65  0260  1200  0005  9020  0817  092  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ –    IBAN:  GR 37  0171  4020  0064  0212  6859  379 
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ – ΙΒΑΝ:  GR 17  0870  0650  0003  0000  3222  447 
 

ΝΕΟ Χωρίς υποχρεωτικό χρόνο παραμονής.  Δηλαδή όποτε θέλετε 
αποχωρείτε παίρνοντας και τον αριθμό σας, χωρίς καταβολή αναπόσβεστων. 
Το νέο πρόγραμμα ισχύει από 01-08-2022 για νέες και παλιές συνδέσεις. 
(Η νέα τιμή και το προνόμιο της αποχώρησης ισχύουν και για όλους που έχουν ήδη 
συνδέσεις σε αυτό το πρόγραμμα του Συνεταιρισμού) 

Δείτε όλα τα προγράμματα κινητής στην Vodafone στο site 
του Συνεταιρισμού: www.synetairismos.gr   
 

  

          
 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ  
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ΓΡΑΦΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ: (COMING SOON) 
 

email. Pan.synast@gmail.com            Site: www.synetairismos.gr 
 

                         VODAFONE                             
 

ΒΑΣΙΚΟ 
Τελική τιμή 6,39€ 

 Απερ. Ενδοεπικοινωνία 
 2000 λεπτά προς σταθερά 
 300 ΜΒ mobile internet  
 

 

       RED-1   PLUS 
Τελ. τιμή 22,90€ 

 

 Απερ. Ενδοεπικοινωνία 
 1500΄ προς κινητά. 
 1500΄ προς σταθερά 
 1500 SMS  
 100΄προς διεθνή σταθερά E.E. 
 30΄προς διεθνή κινητά εντός EE  
 12 GΒ mobile internet 

 

RED-1  SUPER  PLUS 
Τελ. τιμή 25,90€ 

 Απερ. Ενδοεπικοινωνία 

 1500΄ προς κινητά. 

 1500΄ προς σταθερά 

 1500 SMS προς όλα τα δίκτυα 

 100΄προς διεθνή σταθερά E.E.  

 30΄προς διεθνή κινητά εντός EE  
 22 GΒ mobile internet 

 
 
 

  
 

GIGA  BUSINESS 
UNLIMITED  ULTRA 

Τελ. τιμή 27,90€ 
 

 Απεριόριστα προς κινητά 
 Απεριόριστα προς σταθερά 
 Απεριόριστα  SMS  
 Απεριόριστα προς κινητά και 

σταθερά εντός Ε.Ε. 
 500΄ προς κινητά και σταθερά 

στις χώρες: Γεωργία-Αυστραλία-
Ελβετία-Η.Π.Α.-Ηνωμένο 
Βασίλειο-Καναδά-Κίνα- 
Ν. Ζηλανδία-Ρωσία-Τουρκία 

 Απεριόριστο internet  
για την Ελλάδα και εντός Ε.Ε. με 
την μέγιστη διαθέσιμη ταχύτητα 

 

MY BUSINESS 2 
Τελική τιμή 16,90€ 
 Απερ. Ενδοεπικοινωνία 
 300 λεπτά προς κινητά. 
 1500 λεπτά προς σταθερά 
 1,4 GΒ mobile internet 

 

   MY BUSINESS  RED-1 
Τελ. τιμή 21,64€ 

 

 Απερ. Ενδοεπικοινωνία 
 1500΄ προς κινητά. 
 1500΄ προς σταθερά 
 1500 SMS προς όλα τα δίκτυα 
 100΄ διεθνή σταθερά (Ε.Ε.) 
 30΄ διεθνή κινητά ( Ε.Ε.) 
 7 GΒ  mobile internet 

 

 
 
 

ΝΕΟ Χωρίς υποχρεωτικό 
χρόνο παραμονής. 
Όποτε θέλετε αποχωρείτε 
παίρνοντας και τον αριθμό σας. 

 

SAT  300 
Tελική τιμή 16,48 € 

 Απεριόριστη ενδοεπικοινωνία 

 1500 λεπτά προς σταθερά 
 300 λεπτά προς Vodafone – 

Cosmote 

 1500 λεπτά προς WIND – Q 
 2 GB Internet 

SAT UNLIMITED MAX 
Tελική τιμή 26,90 € 

 

 Απεριόριστη ενδοεπικοινωνία 
 Απεριόριστος χρόνος προς     

  όλα τα σταθερά, εντός χώρας 
 Απεριόριστος χρόνος ομιλίας  

  προς όλα τα κινητά, εντός   
  χώρας 
 1500 SMS 
 Απεριόριστο Internet  

  (30 GB με μέγιστη ταχύτητα    
  και στη συνέχεια ταχύτητα   
  έως και 1 Mbps) 
 

SAT UNLIMITED LITE 
Tελική τιμή 23,90 € 

 

 Απεριόριστη ενδοεπικοινωνία 
 Απεριόριστος χρόνος προς    
  όλα τα σταθερά, εντός χώρας 
 Απεριόριστος χρόνος ομιλίας   
  προς όλα τα κινητά, εντός  
  χώρας 
 1500 SMS 
 Απεριόριστο Internet  
  (15 GB με μέγιστη ταχύτητα    
  και στη  συνέχεια ταχύτητα    
  έως και 1 Mbps) 

 
 Δείτε όλες τις προσφορές στο: www.synetairismos.gr  
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ I.P.A. ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Το τετραήμερο από 03 έως 06/11/2021 με ιδιαίτερη ικανοποίηση και χαρά υποδεχτήκαμε στην 
πόλη της Θεσσαλονίκης, τον Πρόεδρο του Εθνικού Τμήματος της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών 
(Ι.P.A.) κ. ΒΑΛΑΤΣΟ Βλάση, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ. ΠΑΠΑ Βασίλειο (Γ.Γ.), κ. 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Κωνσταντίνο (Β΄ Αντιπρόεδρο), κ. ΜΑΚΡΥΔΑΚΗ Ειρήνη (Γ΄ Αντιπρόεδρο), κ. 
ΜΠΕΓΑ Αχιλλέα (Αναπλ. Γ.Γ.), κ. ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ Αχιλλέα (Ταμία), κ. ΠΑΡΓΙΝΟ Χρήστο (Αναπλ. 
Ταμία), κ. ΧΡΑΠΑ Παντελή (Δημοσίων Σχέσεων), κ. ΚΟΝΤΑΚΟ Χρήστο (Μέλος), τον Πρόεδρο της 
Εξελεγκτικής Επιτροπής κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ Γεώργιο, και τα μέλη της Ε.Ε. κ. ΚΑΣΙΜΟ Σωτήριο και 
κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ Χρήστο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Την πρώτη μέρα της παραμονής του ΔΣ του Εθνικού Τμήματος στην πόλη μας, πραγματοποιήθηκε 
για πρώτη φορά εκτός Αθηνών το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Τμήματος, σε αίθουσα 
συνεδριάσεων του ξενοδοχείου Grand Palace, δείγμα της διαφορετικής φιλοσοφίας και της 
εξωστρέφειας που έχουν υιοθετήσει από την αρχή της θητείας τόσο ο πρόεδρος όσο και τα μέλη 
του νέου ΔΣ. Στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Τμήματος, απεύθυναν χαιρετισμό ο Πρόεδρος 
του Πανελλήνιου Συνεταιρισμού Αστυνομικών ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας, και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Τ.Δ. 
Θεσσαλονίκης κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Χριστόδουλος, ενώ παρακολούθησαν τις εργασίες, ο Γ.Γ. της 
Τ.Δ. Θεσσαλονίκης κ. ΚΑΝΕΛΛΗΣ Διαμαντής, ο πρόεδρος του Δ.Σ. της Τ.Δ. Καβάλας κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 
Θεμιστοκλής και ο πρώην Παγκόσμιος Γ.Γ. κ. ΠΑΝΟΥΣΗΣ Ιωάννης. Το βράδυ ακολούθησε γεύμα 
εργασίας με την συμμετοχή και των υπολοίπων μελών του Δ.Σ. της Τ.Δ. Θεσσαλονίκης, καθώς και 
του προέδρου της Ένωσης Αστυνομικών Ε.Α. Νομού Θεσσαλονίκης κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ Γεωργίου και 
του Γ.Γ. κ. ΛΑΜΠΑΔΑ Γεωργίου. 
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Την δεύτερη μέρα το ΔΣ του Εθνικού Τμήματος, συνοδευόμενο από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της 
Τ.Δ. Θεσσαλονίκης κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗ Χριστόδουλου, τον Γ.Γ. κ. ΚΑΝΕΛΛΗ Διαμαντή και τον 
Πρόεδρο του Πανελλήνιου Συνεταιρισμού Αστυνομικών κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ Ηλία, επισκέφτηκαν την 
φυσική ηγεσία του σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας που έχει έδρα στο Αστυνομικό Μέγαρο 
Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα τον Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος 
Αντιστράτηγο κ. ΣΚΟΥΜΑ Κωνσταντίνο, τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλονίκης 
Υποστράτηγο κ. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ Λάζαρο, τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Κεντρικής Μακεδονίας 
Ταξίαρχο κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ Ασημάκη και τον Διευθυντή Αστυνομίας Θεσσαλονίκης Ταξίαρχο κ. 
ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗ Χρήστο, καθώς και τα γραφεία της ΙΡΑ Θεσσαλονίκης στο Αστυνομικό Μέγαρο, 
όπου ανταλλάχθηκαν αναμνηστικά δώρα. Μετά το πέρας της επίσκεψης στο Α.ΜΕ.Θ. ακολούθησε 
καφέ και γεύμα, όπου τα μέλη του ΔΣ του Εθνικού Τμήματος και του Δ.Σ. της Τ.Δ. Θεσσαλονίκης 
είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν σκέψεις και απόψεις για θέματα που αφορούν την Διεθνή 
Ένωση Αστυνομικών. Το βράδυ ακολούθησε γεύμα σε κοσμικό κέντρο της πόλης που παρέθεσε 
προς τιμήν των καλεσμένων ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνεταιρισμού Αστυνομικών κ. 
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας. 
Την Τρίτη μέρα το ΔΣ του Εθνικού Τμήματος, συνοδευόμενο από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Τ.Δ. 
Θεσσαλονίκης κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗ Χριστόδουλου, τον Γ.Γ. κ. ΚΑΝΕΛΛΗ Διαμαντή, περιηγήθηκαν στα 
αξιοθέατα της πόλης της Θεσσαλονίκης, επισκεπτόμενοι το Βυζαντινό Μουσείο, την εκκλησία του 
Αγίου Δημητρίου με τις κατακόμβες, τα κάστρα της Άνω Πόλης και τον Πύργο του Τριγωνίου. Μετά 
το πέρας της περιήγησης επισκέφτηκαν τα γραφεία του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ όπου τους υποδέχθηκαν ο Πρόεδρος του Συνεταιρισμού κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας και ο 
Δ/ντής των καταστημάτων «Δίκτυο» και επίτιμο μέλος της I.P.A. κ. ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ Γεώργιος που 
συμμετείχαν τα μέγιστα στην οργάνωση των εκδηλώσεων-επισκέψεων και παραμονής των 
φιλοξενούμενων. Το βράδυ ακολούθησε αποχαιρετιστήριο γεύμα με λαϊκό γλέντι σε κατάστημα 
του ιστορικού κέντρου της πόλης της Θεσσαλονίκης. 
Την τέταρτη ημέρα, το προεδρείο της Τ.Δ. Θεσσαλονίκης και ο Πρόεδρος του Συνεταιρισμού 
επισκέφθηκαν το ξενοδοχείο προσφέροντας γλυκά στους καλεσμένους μας και για να τους 
ευχηθούν καλή επιστροφή στους νομούς τους. 
Ευχαριστούμε τον ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ, που κάλυψε εξ ολοκλήρου το 
κόστος διαμονής, διατροφής, επισκέψεων κ.λ.π. για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. του Εθνικού Τμήματος. 

Ενημερωθείτε άμεσα από την ιστοσελίδα μας www.ipamakedonia.gr  
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΙΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΙΡΑ ΚΙΛΚΙΣ 
 

Την Τρίτη 28 Ιουνίου 2022 στο Ιερό κοινόβιο Οσίου Νικοδήμου στον Πεντάλοφο Κιλκίς, 
πραγματοποιήθηκε από την ΙΡΑ Κιλκίς η αρτοκλασία υπέρ του προστάτη της Διεθνούς Ένωσης 
Αστυνομικών, Αποστόλου Παύλου, στην οποία συμμετείχαν ο Διευθυντής Αστυνομίας Κιλκίς Α/Δ 
κ. ΜΙΚΡΟΣ Δημήτριος, Διοικητές Αστυνομικών Υπηρεσιών του Νομού, ο Πρόεδρος της ΙΡΑ Κιλκίς 
κ. ΚΗΠΟΥΡΙΔΗΣ Άλκης, η Γ.Γ. κ. ΜΠΡΟΖΟΥ Βασιλική, καθώς και πλήθος μελών της Τοπικής με τις 
οικογένειές τους. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Την ΙΡΑ Θεσσαλονίκης εκπροσώπησαν ο Γ.Γ. κ. ΚΑΝΕΛΛΗΣ Διαμαντής και το Μέλος της 
Επιτροπής Αθλητικών Θεμάτων κ. ΑΛΕΞΙΟΥ Αικατερίνη. 
Η όμορφη εκδήλωση ξεκίνησε με την συζήτηση ποικίλων θεμάτων στο αρχονταρίκι της Μονής, 
παρουσία του καθηγούμενο του Ιερού Κοινοβίου Οσίου Νικοδήμου Πανοσιολογιώτατου 
Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομου Β΄ και εν συνεχεία ακολούθησε η Λειτουργική Αρτοκλασίας στον Ναό 
της Μονής. 
Στο περιθώριο της εκδήλωσης αμφότερα τα Μέλη των δύο Τοπικών, είχαν την ευκαιρία να 
ανταλλάξουν σκέψεις και απόψεις για θέματα που αφορούν την Διεθνή Ένωση Αστυνομικών, 
καθώς και την προοπτική για μελλοντικές δράσεις και εκδηλώσεις. 
 

 

ΣΠΟΥΔΑΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 
Με ιδιαίτερη χαρά υποδεχτήκαμε σήμερα 20-06-2022 στα γραφεία του Πανελλήνιου 
Συνεταιρισμού Αστυνομικών και της I.P.A. Θεσσαλονίκης, τους: Α΄ Αντιπρόεδρο του Ελληνικού 
Τμήματος I.P.A. κ. ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ Μανόλη, Γεν. Γραμματέα του Ελληνικού Τμήματος I.P.A. κ. 
ΠΑΠΑ Βασίλειο, Ταμία του Ελληνικού Τμήματος I.P.A. κ. ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ Αχιλλέα και τον Α΄ 
Αντιπρόεδρο της I.P.A. Λάρισας κ. ΖΑΧΟ Σωτήριο. 

Τους εκλεκτούς επισκέπτες, υποδέχτηκαν ο 
Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνεταιρισμού 
Αστυνομικών και Πρόεδρος της I.P.A. 
Θεσσαλονίκης κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας, ο Α΄ 
Αντιπρόεδρος της I.P.A. Θεσσαλονίκης κ. 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Χριστόδουλος και ο Γ. 
Γραμματέας της I.P.A. Θεσσαλονίκης κ. 
ΚΑΝΕΛΛΗΣ Διαμαντής. Με τους εκλεκτούς 
φίλους είχαμε μια εκτενή συζήτηση επί όλων 
των θεμάτων σε ένα άριστο φιλικό κλίμα. 
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΙΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ. 
 

Με αφορμή την “Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών”,  πραγματοποιήθηκε σήμερα 26/6 στο 
Ιβανώφειο Γυμναστήριο Θεσσαλονίκης, Διεθνές Τουρνουά Τζούντο ενάντια στις ουσίες, με την 
επωνυμία “ΜATSURA 2022 – TOKEI MARU CUP”, παρουσία Πολιτικών, Δημοτικών και Αθλητικών 
εκπροσώπων της πόλης μας. 
Την ΙΡΑ Θεσσαλονίκης εκπροσώπησε ο Γ.Γ. κ ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΉΣ, ο οποίος στον χαιρετισμό 
του προς τους Διοργανωτές, Προσκαλεσμένους, Αθλητές και Φιλάθλους, τόνισε πως η Διεθνής 
Ένωση Αστυνομικών είναι υπέρμαχος σε κάθε προσπάθεια ενάντια στις ουσίες των ναρκωτικών και 
των αναβολικών και ένθερμος συμπαραστάτης σε όλες τις αθλητικές εκδηλώσεις και 
δραστηριότητες, που εναντιώνονται στην μάστιγα του αιώνα μας, που πλήττει κυρίως τους νέους 
μας. 
Ιδιαίτερη στιγμή, η βράβευση του από τον Γ.Σ. Ηρακλή Θεσσαλονίκης και του Διεπιστημονικού 
Δικτύου Ειδικής & Διαπολιτιστικής Αγωγής ‘Include’, για την προσφορά του στον αγώνα ενάντια 
στις εξαρτήσεις, εδώ και μια 25ετια. Μία βράβευση που απέκτησε μεγαλύτερη αξία, καθόσον την 
απονομή της πλακέτας έκαναν δύο απεξαρτημένοι αθλητές της Θεραπευτικής Κοινότητας ΙΘΑΚΗ. 
Ο Γ.Γ. της Ένωσής μας, πρόσφερε στον JUDOKA Μαϊστρέλη Αυγερινό, το λάβαρο της ΙΡΑ 
Θεσσαλονίκης, το οποίο θα κοσμεί πλέον το χώρο στο κεντρικό ταπί του ΓΣ Ηρακλής.  
 
  

Ενημερωθείτε για όλες τις προσφορές του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ στην ιστoσελίδα: www.synetairismos.gr  
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ I.P.A. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΩΝ 
ΠΡΟΕΔΡΩΝ I.P.A. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ KAI ΧΑΝΙΩΝ 
Με ιδιαίτερη χαρά, υποδεχτήκαμε σήμερα 1-6-2022 στα γραφεία της I.P.A. Θεσσαλονίκης, τον 
Πρόεδρο της I.P.A. Ορεστιάδας κ. ΛΥΤΡΑ Κων/νο και τον Πρόεδρο της I.P.A. Χανίων κ. ΠΕΡΡΑΚΗ 
Ιωάννη. 
Τους εκλεκτούς φίλους, υποδέχτηκαν ο Πρόεδρος της I.P.A. Θεσσαλονίκης κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας, 
ο Α΄ Αντιπρόεδρος κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Χριστόδουλος και ο Γ. Γραμματέας κ. ΚΑΝΕΛΛΗΣ 
Διαμαντής. 
Ακολούθησε γεύμα στο οποίο πέραν των ανωτέρω συμμετείχαν, ο Δ/ντής του Συνεταιρισμού και 
επίτιμο μέλος I.P.A. κ. ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ Γεώργιος και ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος 
Θεσσαλονίκης για θέματα Δημοτικής Αστυνομίας κ. ΔΑΓΚΛΗΣ Δημήτριος. 
Το SERVO PER AMIKECO (υπηρετώ δια της φιλίας) δεν αρκεί ως σύνθημα, αλλά πρέπει και να το 
κάνεις πράξη. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ I.P.A. ΑΡΤΑΣ 
Με ιδιαίτερη χαρά υποδεχτήκαμε την Τρίτη 25-05-2022 στα γραφεία μας στο Α.ΜΕ.Θ., τον 
Πρόεδρο της Ι.Ρ.Α. Άρτας και του Τ.Ε.Α.Α.Π.Λ. κ. ΓΟΥΣΙΑ Θεόδωρο, καθώς και τον Οργανωτικό 
Γραμματέα του Ταμείου κ. ΛΙΤΣΙΟ Απόστολο. 

Τους εκλεκτούς φίλους 
υποδέχτηκε ο Γ.Γ. της Ι.Ρ.Α. 
Θεσσαλονίκης κ. ΚΑΝΕΛΛΗΣ 
Διαμαντής και η συνάντηση έγινε 
σε εγκάρδιο κλίμα έχοντας την 
ευκαιρία να ανταλλάξουν σκέψεις 
και απόψεις για θέματα που 
αφορούν την Διεθνή Ένωση 
Αστυνομικών, αλλά και του 
Ταμείου Επαγγελματικής 
Ασφάλισης. 
Τέλος αφού παρέλαβαν 
αναμνηστικά δώρα της Ένωσής 
μας, ανανεώσαμε το ραντεβού μας 
για το 38ο Πανελλήνιου Συνέδριο 
Δ.Ε.Α. στην Καβάλα.  
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ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ 
Με ιδιαίτερη χαρά υποδεχτήκαμε σήμερα 9-5-2022 στα γραφεία μας, τον φίλο της Αστυνομίας – 
Δικαστικό πραγματογνώμονα κ. ΣΑΠΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ Νικόλαο. 
Τον εκλεκτό φίλο υποδέχτηκε ο Πρόεδρος της I.P.A. Θεσσαλονίκης και Πρόεδρος του 
Πανελλήνιου Συνεταιρισμού Αστυνομικών κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας. 

Με τον κ. ΣΑΠΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ είχαμε μια 
εξαιρετικά φιλική και γόνιμη συζήτηση για 
μελλοντικές δράσεις της I.P.A. και είχαμε την 
ευκαιρία να τον ενημερώσουμε τόσο για τις 
δράσεις της I.P.A. όσο και για την λειτουργία 
του Πανελλήνιου Συνεταιρισμού Αστυνομικών. 
Επίσης τον ενημερώσαμε ότι θα προταθεί από 
την Τοπική μας, στο Ελληνικό Τμήμα της ΔΕΑ 
για την ανακήρυξή του ως επίτιμο μέλος της 
I.P.A. 
Ο κ. ΣΑΠΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ μας ευχαρίστησε και 
δήλωσε από την πλευρά του, ότι θα είναι 
ένθερμος υποστηρικτής των δράσεών μας.  

 
 

Με ιδιαίτερη χαρά υποδεχτήκαμε σήμερα 10-5-
2022 στα γραφεία μας, τον Πρόεδρο της I.P.A. 
Πέλλας κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Κων/νο και τον 
Αντιπρόεδρο της I.P.A. Τρικάλων κ. 
ΔΡΑΓΟΥΤΣΟ Βασίλειο. 
Τους εκλεκτούς φίλους υποδέχτηκαν ο 
Πρόεδρος της I.P.A. Θεσσαλονίκης και 
Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνεταιρισμού 
Αστυνομικών κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας, ο Γ. 
Γραμματέας της I.P.A. Θεσσαλονίκης κ. 
ΚΑΝΕΛΛΗΣ Διαμαντής, ο Α΄ Αντιπρόεδρος της 
I.P.A. Θεσσαλονίκης κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ 
Χριστόδουλος και ο Αναπλ. Γραμματέα και 
Αναπλ. Ταμία κ. ΚΑΤΣΑΟΥΝΙΔΗΣ Νικόλαος. 

 

ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ I.P.A. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΜΕΛΗ ΜΑΣ 
Σήμερα 05/05/2022 επισκέφτηκε τα γραφεία της Ένωσης 
μας στο Α.ΜΕ.Θ., το μέλος μας και Αθλητής με Αναπηρία 
ΤΣΩΝΗΣ Διογένης, ο οποίος παρέλαβε από τον Γ.Γ. 
ΚΑΝΕΛΛΗ Διαμαντή αθλητικό υλικό, καθώς το Σάββατο 
07/05/2022 θα συμμετέχει με τα χρώματα της Ι.Ρ.Α. 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, στους Διεθνείς Αγώνες Κολύμβησης 
Ανοιχτής Θάλασσας και Τριάθλου “”ALMYRA MAN””,  που 
θα λάβουν χώρα στην Παραλία Κατερίνης. ως αρτιμελής 
αθλητής. 

Στο περιθώριο της παραλαβής υλικού, ο Γ.Γ. της Ένωσης μας, εκ μέρους και όλων των μελών του 
Δ.Σ. ευχήθηκε κάθε επιτυχία στον αθλητή μας για αυτήν την πρώτη του συμμετοχή ως μέλος της 
τοπικής μας, του μετέφερε την στήριξη μας σε μελλοντικούς του αγώνες και διοργανώσεις, καθώς 
επίσης συζητήθηκε η προοπτική υλοποίησης δράσεων που έχουμε σκοπό να πραγματοποιήσουμε 
και έχουν σχέση με το υγρό στοιχείο. 
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Και αν πιστεύεις ότι ο πόλεμος τα λύνει όλα, 
αναρωτήσου πόσο άνθρωπος είσαι. 
(Άρθρο της ΠΕΤΑΛΙΔΟΥ Δήμητρας) 
 

Δεν είναι τα εδάφη που καταπατώνται, αλλά οι ψυχές που χάνονται. 
Και τί είναι λοιπόν αυτό που έχει τελικά σημασία σε μία καταστροφή;  
Ποιος κερδίζει; Και κυρίως τί;  
 Το τελευταίο διάστημα, παρατηρούμε συγκλονισμένοι ένα γεγονός 
που διαδραματίζεται στη διεθνή  σκηνή, μη μπορώντας να 
κατανοήσουμε το λόγο που μία σύγκρουση, εν έτη 2022, αποτελεί 
μοναδικό μέσο επίλυσης των διαφορών.  

 

Παρατηρούμε επίσης την αβεβαιότητα που διακατέχει τους λαούς, όχι μόνο των δύο 
αντιμαχόμενων κρατών, αλλά και των αμέσως επόμενων ‘στόχων’ που βρίσκονται πλησίον του 
κινδύνου. Και ενώ η ειρήνη είναι μία συνθήκη που τείνει να προστατεύεται, για να παραμένει στο 
προσκήνιο, ο εγωισμός και το συμφέρον, δεν της επιτρέπουν να ευδοκιμήσει. Μία λάθος κίνηση, 
μία απόφαση καταστροφής, οδηγούν σε μονοπάτια αυτοκτονίας τον απλό λαό. 
 

 Ένας πόλεμος που διεξάγεται ανάμεσα σε δύο μέτωπα, που θα προτιμούσα να μην ονοματίσω, 
εφόσον είναι γνωστό σε όλους ποιες είναι αυτές οι δύο χώρες. Δεν θα ήθελα να πάρω θέση στα 
γεγονότα ως έχουν, αλλά να μιλήσω για την περίοδο μέχρι και το αποτέλεσμα αυτών, στα πλαίσια 
της ανθρωπιστικής τους μορφής. Εξάλλου δεν είναι πρωτοφανής η σύγκρουση που διεξάγεται. Το 
παρελθόν μας έχει προϊδεάσει για παρόμοιες καταστάσεις και δυστυχώς σε έναν κόσμο που 
προσπαθεί να προοδεύσει, συνεχίζουν να υφίστανται οι μέθοδοι αυτές ως μοναδικές λύσεις για τις 
όποιες διαφωνίες ανάμεσα στα κράτη. Παρ’ όλο που κινούμαστε με σταθερούς ρυθμούς προς ένα 
καλύτερο μέλλον βιωσιμότητας, παρατηρείται συχνά πως ακόμη και σήμερα υφίστανται 
αρχέγονες πολιτικές επεκτατισμού και κυριαρχίας που διαταράσσουν τη σταθερότητα στην 
παγκόσμια σκηνή.  
 

 Σε έναν πόλεμο, όσα εδάφη και να κατακτήσεις, όσους αιχμαλώτους και να υποδουλώσεις, όσα 
πλούτη και να αποκτήσεις, θεωρείσαι χαμένος. Και αυτό, φυσικά επειδή όλα αυτά προήλθαν μέσα 
από το θάνατο αθώων. Διένυσες αποστάσεις εξοπλισμένος, για να επεκτείνεις την κυριαρχία σου. 
Επένδυσες τα χρήματά σου σε καταστροφικά οπλικά συστήματα και εφοδιάστηκες πυρομαχικά, 
την ίδια στιγμή που μέρος του λαού σου ζούσε κάτω από το όριο της φτώχιας. Ζήτησες από τους 
νέους να εγκαταλείψουν τις ζωές τους και μαζί και τα όνειρά τους, για να υλοποιήσουν τις δικές 
σου επεκτατικές επιθυμίες, την ίδια ώρα που εσύ ηγείσαι από την ασφάλεια του χώρου σου και 
την άνεση της καρέκλας σου. Ανάγκασες οικογένειες ολόκληρες να προσφύγουν σε αναζήτηση 
νέας κατοικίας και τον λαό σου να ζει μέσα στην αβεβαιότητα για το αύριο. Επανάφερες τις 
μνήμες των ηλικιωμένων από μία καταστροφική και δυσάρεστη περίοδο της ζωής τους, ενώ 
παράλληλα πρέπει πλέον να διαχειριστούν την απώλεια των παιδιών τους που καλούνται να σε 
υπηρετήσουν. Οδήγησες κάθε νέα μητέρα σε απόγνωση και κάθε πατέρα στην  αυτοκτονία που 
δημιούργησες. 
 

 Πιόνια μίας επεκτατικής πολιτικής, χωρίς να υπολογίσεις τον κάθε άνθρωπο ως μία ζωή. Ακόμη 
όμως, δεν θέλησες να διαπραγματευτείς κάτω από αντικειμενικά κριτήρια για συνύπαρξη 
συμφερόντων, και κατ’ επέκταση αποκλιμάκωση της έντασης. Και στο βωμό αυτών των 
συμφερόντων, πληρώνουν το τίμημα οι απλοί πολίτες των δύο αντιμαχόμενων κρατών. Δεν 
πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά, ούτε για πρωτόγνωρες καταστάσεις. Πρόκειται για 
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επανάληψη της ιστορίας σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς μεγάλο μέρος των κρατών έχουν 
κολακευθεί από την επέκταση συνόρων, εδαφών και κατά συνέπεια οικονομικής κυριαρχίας. 
 

 Η ανθρωπιά όμως χάνεται όταν το συμφέρον ηγείται του συναισθήματος. Η σημασία της ζωής 
αλλάζει όταν πρόκειται για εξουσία. Ο ένας ηγέτης να δείξει την δύναμή του στον άλλο, και ο 
άλλος με αναπτερωμένη την εθνική συνείδηση, να ανταποδώσει δύναμης. Και οι πολίτες απλοί 
παρατηρητές και στρατιώτες.. Σώματα δίχως σημασία που κατευθύνονται προς το πεδίο της 
μάχης. Άγνωστοι μεταξύ αγνώστων που προσμένουν την κατάπαυση πυρών και την επιστροφή 
στους δικούς τους. Μοναδικό κοινό χαρακτηριστικό που τους ενώνει, ότι κάθε ένας από αυτούς 
αφήνει πίσω μία οικογένεια. Εισέρχονται ως απλοί αριθμοί σε έναν πόλεμο που δεν επέλεξαν να 
ξεκινήσει, και αν επιβιώσουν παίρνουν πίσω το όνομά τους. Αν όχι, σημειώνεται μία ακόμη 
απώλεια στο σύνολο των θανούντων. Αποχαιρετούν τους αγαπημένους τους, ελπίζοντας, όχι 
τόσο να τους ξαναδούν, όσο το να ξέρουν ότι αν χάσουν τη ζωή τους, θα είναι για να έχουν οι 
οικογένειές τους ένα καλύτερο μέλλον. Μία σκληρή πραγματικότητα που ξεδιπλώνεται σαν 
γολγοθάς μπροστά τους, μη γνωρίζοντας πότε θα λάβει τέλος. Και όσοι μένουν πίσω, τρέπονται 
σε φυγή καθώς πλέον όλα έχουν καταστραφεί και η ανάγκη, τους ωθεί στο να ακολουθήσουν το 
δρόμο της προσφυγιάς. 
 

 Τι και αν κερδίσεις έδαφος λοιπόν; Θα πατάς σε χώμα ποτισμένο με το αίμα των νεκρών 
σωμάτων συμμάχων και εχθρών. Τι και αν δείξεις τη δύναμή σου; Δεν θα σε σέβονται, απλά θα 
σε φοβούνται, ή ακόμη και θα σε περιφρονούν, γιατί ο τρόπος που επέλεξες να ηγηθείς επέφερε 
σύγχυση και καταστροφή. Και να τα εδάφη σου, πλέον βομβαρδισμένα ερείπια. Ατελείωτες 
εκτάσεις χωρίς τίποτα να σου προσφέρουν. Κέρδισες μία μαύρη γη. Και να οι άνθρωποι 
εξαθλιωμένοι και ανήμποροι. Δεν χαίρονται, μονάχα θρηνούν για όσους έχασαν στη μάχη. 
Μπορείς τώρα να κοιτάξεις στα μάτια κάθε έναν από αυτούς που άφησες χωρίς περιουσία και 
ακόμη χειρότερα χωρίς κάποιον δικό τους άνθρωπο; 
 

 Ίσως λοιπόν να θεωρείς ότι πέτυχες ως πολιτικός ή ως στρατιωτική υπολογίσιμη δύναμη, αλλά 
απέτυχες σαν άνθρωπος. Και αυτό είναι κάτι που φαίνεται σε κάθε παιδικό βλέμμα που φιλοξενεί 
ένα δάκρυ πόνου και απόρροιας κοιτώντας πίσω του και αναζητώντας τη γειτονιά του που άλλοτε 
έπαιζε και γέλαγε, όπως όλα τα παιδιά. Τώρα πια το μόνο που βλέπει είναι στάχτες. Και έτσι 
χάθηκε η παιδική αθωότητα. Χάθηκε μαζί με τη ζωή κάθε αθώας ψυχής. 
 

Και ο πόλεμος συνεχίζεται. 
 
 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 
 
ΕΔΡΑ: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ 1  Τ.Κ. 54627  
Α.Φ.Μ. 999305489 Α΄ΔΟΥ  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ 2310-553538  FAX. 2310-553430    
……………………………………………………………………………….. 
ΓΡΑΦΕΙΑ  ΑΘΗΝΑΣ: ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ 60 (έναντι ΓΑΔΑ) 
Τ.Κ. 11471   ΤΗΛ. 210-6411300  FAX. 210-3007266 
……………………………………………………………………………….. 
ΓΡΑΦΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ: (COMING SOON) 
.................................................................................................. 

Ε-mail:  Pan.synast@gmail.com            Site: www.synetairismos.gr 
 

Περιηγηθείτε στο Site του Συνεταιρισμού και ενημερωθείτε για τις σπουδαίες προσφορές 
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΥΝΑΙΚΑΣ 08-03-2022 
Με ένα λευκό τριαντάφυλλο και ένα δωράκι στις συναδέλφισσες-μέλη της Ένωσής μας, η Διεθνής 
Ένωση Αστυνομικών Ν. Θεσσαλονίκης τίμησε την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. 
Σε μια σεμνή τελετή που έλαβε χώρα στο Αμφιθέατρο του Α.ΜΕ.Θ. την 8 Μαρτίου 2022, αλλά και 
κατά την εκτέλεση του καθήκοντος στους δρόμους της πόλης μας, τα στελέχη της ΙΡΑ 
Θεσσαλονίκης κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Χριστόδουλος και κ. ΚΑΝΕΛΛΗΣ Διαμαντής είχαν την ευκαιρία 
να τονίσουν στις γυναίκες του σώματος, την αναγνώριση του πολυδιάστατου ρόλου τους ως 
μητέρες, κόρες και συζύγους, αλλά κυρίως της προσφοράς τους στην Ελληνική Αστυνομία και στο 
κοινωνικό σύνολο. 
Αφού τις ευχήθηκαν υγεία, αγάπη και δύναμη,  τις υπενθύμισαν πως η Διεθνής Ένωση 
Αστυνομικών Ν. Θεσσαλονίκης, θα είναι δίπλα τους όταν και όποτε το χρειαστούν. 
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Το περιοδικό “ΔΥΝΑΜΗ” της ΙΡΑ Θεσσαλονίκης, παρέλαβε ο βουλευτής νομού 
Σάμου, καθηγητής Καρδιολογίας κ. Στεφανάδης Χριστόδουλος, από τον πρόεδρο 
της Τοπικής Διοίκησης ΙΡΑ Σάμου, κ. Αβραμίδη Γεώργιο. 
 

Ο πρόεδρος Τοπικής Διοίκησης ΙΡΑ ΣΑΜΟΥ Διεθνής 
Ένωσης Αστυνομικών, Αβραμίδης Γεώργιος,  
επισκέφτηκε την 1-2-2022 τον βουλευτή νομού 
Σάμου, καθηγητή Καρδιολογίας κ. Στεφανάδη 
Χριστόδουλο, παραδίδοντας του, το περιοδικό 
“ΔΥΝΑΜΗ” της ΙΡΑ Θεσσαλονίκης Διεθνής Ένωσης 
Αστυνομικών το οποίο έχει μεγάλο αφιέρωμα για τη 
Σάμο και ιδιαίτερα για την Τοπική Διοίκηση της ΙΡΑ 
ΣΑΜΟΥ η οποία είναι μία από τις ποιο δραστήριες 
τοπικές Διοικήσεις του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος 
Διεθνής Ένωσης Αστυνομικών. 

 
Ο Βουλευτής νομού Σάμου, καθηγητής Καρδιολογίας κ. Στεφανάδης Χριστόδουλος, εξέφρασε 
τον θαυμασμό του για την εμφάνιση, την ποιότητα και το περιεχόμενο του περιοδικού 
”ΔΥΝΑΜΗ”, χαρακτηρίζοντας την έκδοση Υπέροχη! Δίνοντας Συγχαρητήρια στον Υπεύθυνο 
Έκδοσης – Διευθυντή κ. Βασιλάκη Ηλία!. 
Με τον ίδιο τόνο αναφέρθηκε στο έργο και τους σκοπούς της ΙΡΑ ΣΑΜΟΥ και συνεχάρη τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συνεχή τους Προσφορά και Δράση στη Σάμο και όχι μόνο. 
Ειδικότερα, έδωσε έμφαση στους σκοπούς της ΙΡΑ για την ενεργό συμμετοχή σε κοινωνικές και 
πολιτιστικές εκδηλώσεις ως και προσφορά πολύπλευρης συνδρομής στο κοινωνικό σύνολο!, 
καθώς, την Ανάπτυξη και καλλιέργεια Αθλητικού πνεύματος. 
 

 
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ I.P.A. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
Με μεγάλη χαρά υποδεχτήκαμε στα γραφεία στην Θεσσαλονίκη τον Πρόεδρο της Διεθνούς 
Ένωσης Αστυνομικών Τ.Δ. Ζακύνθου κ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟ Χαράλαμπο, ο οποίος συνοδευόταν 
από την σύζυγό του Χριστίνα. 
Τους εξαιρετικούς φίλους, υποδέχτηκαν ο Πρόεδρος κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας, ο Διευθυντής του 
Πανελλήνιου Συνεταιρισμού Αστυνομικών κ. ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ Γεώργιος, ο κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ 
Χριστόδουλος και ο Γεν. Γραμματέας της I.P.A. Θεσσαλονίκης κ. ΚΑΝΕΛΛΗΣ Διαμαντής. 
Με τον Πρόεδρο I.P.A. Ζακύνθου, είχαμε συζήτηση για θέματα Συνεταιρισμού και I.P.A. όπου 
διαπιστώθηκε ταύτιση απόψεων και τον ευχαριστούμε για την επίσκεψή του στα γραφεία μας. 
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Η Ι.Ρ.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ….. ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΟΜΙΚΡΟΝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Με βασικό γνώρισμα των ημερών μας, την επέλαση της μετάλλαξης όμικρον του covid-19, η 
Διεθνής Ένωση Αστυνομικών Τ.Δ. Θεσσαλονίκης σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης, προφύλαξης 
και περιορισμού της διασποράς του ιού, χορήγησε για μία ακόμα φορά στα μέλη της, 
υφασμάτινες προστατευτικές μάσκες πολλαπλών χρήσεων. 
Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσής μας, αισθάνεται την τιμή και την 
υποχρέωση να ευχαριστήσει τον Οργανισμό Τουρισμού Θεσσαλονίκης και ιδιαιτέρως την Πρόεδρό 
του κ. ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ Παρασκευή και την Υπεύθυνη Διαχείρισης του Οργανισμού κ. ΠΑΛΟΥΚΤΣΗ 
Μαρία, για την παραχώρηση των υφασμάτινων προστατευτικών μασκών. 
Η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών Θεσσαλονίκης, θα συνεχίσει να δίνει και να συμβάλει στην μάχη 
κατά αυτής της πρωτοφανούς κρίσης, δίπλα στον συνάδερφο, κοντά στο συνάνθρωπο, με 
γνώμονα τα πιστεύω και τις αξίες που πρεσβεύει το SERVO PER AMICEKO (Υπηρετώ δια της 
Φιλίας).  

ΞΕΝΩΝΑΣ I.P.A. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ : Στον ξενώνα γίνονται εργασίες ανακαινίσεως.  
Μόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες, θα υπάρξει ανακοίνωση στο site: www.ipamakedonia.gr  
Διαχειριστής Ξενώνα: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Χριστόδουλος τηλ. 6975909909 
Αναπληρωτές: ΚΑΝΕΛΛΗΣ Διαμαντής τηλ. 6947270103 και ΚΑΤΣΑΟΥΝΙΔΗΣ Νικόλαος τηλ. 6945813378 



- 25 -- 25 -

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ I.P.A. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
Ο Πρόεδρος  της I.P.A. Θεσσαλονίκης και Πρόεδρος του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας, συνοδευόμενος από τον Δ/ντή του Συνεταιρισμού και Δ/ντή 
των καταστημάτων τεχνολογίας, τηλεφωνίας και ενέργειας «δίκτυο» κ. ΜΑΧΑΙΡΙΔΗ Γεώργιο, 
επισκεφτήκαμε τα γραφεία της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών (I.P.A.) στην Αθήνα. 
Μας υποδέχτηκε ο Πρόεδρος κ. ΒΑΛΑΤΣΟΣ Βλάσιος και ο π. Πρόεδρος και Μέλος του Δ.Σ. κ. 
ΚΟΝΤΑΚΟΣ Χρήστος. 
Σκοπός της επίσκεψης ήταν στα πλαίσια των όρων της συμβατικής μας συνεργασίας, η 
τοποθέτηση σταντ του Συνεταιρισμού σε περίοπτο σημείο των γραφείων και η τοποθέτηση 
ενημερωτικών εντύπων του Συνεταιρισμού. 
Στον Πρόεδρο του Εθνικού Τμήματος I.P.A. κ. ΒΑΛΑΤΣΟ Βλάσιο, ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού 
δώρισε ένα πακέτο προϊόντων κινητής τηλεφωνίας της εταιρίας ttec. 
Το βράδυ της ίδιας ημέρας πραγματοποιήθηκε γεύμα εργασίας με τον Πρόεδρο του Εθνικού 
Τμήματος κ. ΒΑΛΑΤΣΟ Βλάσιο και στην Αντιπρόεδρο του Εθνικού Τμήματος I.P.A. κ. ΜΑΚΡΥΔΑΚΗ 
Ειρήνη.  Ευχαριστούμε θερμά για την εξαιρετική υποδοχή και φιλοξενία. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΦΙΛΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ 
Όταν η φιλία και η αδελφοσύνη συναντώνται τότε έχεις να κάνεις με ipa Θεσσαλονίκης και ipa 
Σερρών. Ευχάριστες στιγμές στην Θεσσαλονίκη στις 27-07-2022 και προσκεκλημένοι του 
Προέδρου I.P.A. Θεσσαλονίκης και Προέδρου του Πανελλήνιου Συνεταιρισμού Αστυνομικών κ. 
ΒΑΣΙΛΑΚΗ Ηλία οι: Πρόεδρος I.P.A. Σερρών κ. ΜΠΑΓΚΟΣ Στέργιος συνοδευόμενος από τον γιό 
του Ευάγγελο και την κόρη του Ευθυμία, ο Γ. Γραμματέας Ι.P.A. Θεσσαλονίκης κ. ΚΑΝΕΛΛΗΣ 
Διαμαντής συνοδευόμενος από τον γιό του Χαράλαμπο (Διαμαντίδη) και την κόρη του Γεωργία, ο 
Δ/ντής του Πανελλήνιου Συνεταιρισμού Αστυνομικών και Επίτιμο Μέλος I.P.A. κ. ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ 
Γεώργιος συνοδευόμενος από την σύζυγό του Κική. Υπέροχες συναντήσεις με εξαιρετικές 
συζητήσεις επί όλων των θεμάτων. 
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ι.P.A. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Στην συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ε.Ε. και των Επιτροπών της Τ.Δ. Θεσσαλονίκης που 
πραγματοποιήθηκε σήμερα 28-06-2022 σε άριστο φιλικό κλίμα, παρουσία και του Επιτίμου 
μέλους μας κ. ΜΑΧΑΙΡΙΔΗ Γεωργίου, υποδεχτήκαμε το υποψήφιο επίτιμο Μέλος της I.P.A. κ. 
ΣΑΠΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ Νικόλαο. 
Ο κ. ΣΑΠΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ Νικόλαος, εξαιρετικό μέλος της Κοινωνίας της Θεσσαλονίκης, ένθερμος 
υποστηρικτής των δράσεων της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών, έγινε με χαρά αποδεκτός και 
ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίσθηκε να αποσταλεί αίτημα στο Εθνικό Τμήμα I.P.A. για την ανακήρυξή του, 
ως ΕΠΙΤΙΜΟ ΜΕΛΟΣ της I.P.A. 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ I.P.A. ΞΑΝΘΗΣ 
Στις 23-06-2022 ο Πρόεδρος της I.P.A. Θεσσαλονίκης και Πρόεδρος του Πανελλήνιου 
Συνεταιρισμού Αστυνομικών έτυχε μιας εξαιρετικής φιλοξενίας στην Ξάνθη από τον Πρόεδρο της 
I.P.A. Ξάνθης κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ Χρήστο και την σύζυγό του Κική. Θερμές ευχαριστίες. 
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 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ 
Με ιδιαίτερη χαρά υποδεχτήκαμε σήμερα 9-
5-2022 στα γραφεία μας, τον Πρόεδρο της 
I.P.A. Σάμου κ. ΑΒΡΑΜΙΔΗ Γεώργιο, την 
Ταμία της I.P.A. Ιωαννίνων κ. ΡΑΠΤΗ Όλγα, 
τον Γενικό Γραμματέα και τον Α΄ 
Αντιπρόεδρο της ΕΝΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΦΡΟΥΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ κ.κ. 
ΓΑΛΑΝΙΔΗ Ελευθέριο και ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗ 
Βασίλειο. 
Τους εκλεκτούς φίλους υποδέχτηκαν ο 
Πρόεδρος της I.P.A. Θεσσαλονίκης και 
Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνεταιρισμού 
Αστυνομικών κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας,  

ο Γ. Γραμματέας της I.P.A. Θεσσαλονίκης κ. ΚΑΝΕΛΛΗΣ Διαμαντής, ο Α΄ Αντιπρόεδρος της I.P.A. 
Θεσσαλονίκης κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Χριστόδουλος και ο Αναπλ. Γραμματέα και Αναπλ. Ταμία κ. 
ΚΑΤΣΑΟΥΝΙΔΗΣ Νικόλαος. 
 

 

Με μεγάλη χαρά, υποδεχτήκαμε σήμερα 05 Μαϊου 2022 στα γραφεία μας στην Θεσσαλονίκη, τον 
Πρόεδρο της I.P.A. Κιλκίς κ. ΚΗΠΟΥΡΙΔΗ Αλκιβιάδη και την Γ. Γραμματέα κ. ΜΠΡΟΖΟΥ Βασιλική. 
Τους εκλεκτούς φίλους υποδέχτηκαν ο Πρόεδρος 
της I.P.A. Θεσσαλονίκης και Πρόεδρος του 
Πανελλήνιου Συνεταιρισμού Αστυνομικών κ. 
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας, ο Γ. Γραμματέας της I.P.A. 
Θεσσαλονίκης κ. ΚΑΝΕΛΛΗΣ Διαμαντής, ο Α΄ 
Αντιπρόεδρος της I.P.A. Θεσσαλονίκης κ. 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Χριστόδουλος και ο Αναπλ. 
Ταμία και Αναπλ. Γραμματέα της I.P.A. 
Θεσσαλονίκης κ. ΚΑΤΣΑΟΥΝΙΔΗΣ Νικόλαος. 
Μετά από μια πολύωρη συζήτηση, αποφασίσαμε σε μελλοντικές από κοινού δράσεις, με σκοπό το 
όφελος των Μελών. 
Ταυτόχρονα, είχαμε την ευκαιρία, να ενημερωθούν οι εξαιρετικοί φίλοι μας, για τις δράσεις του 
Πανελλήνιου Συνεταιρισμού Αστυνομικών και να παραλάβουν ικανό αριθμό καρτών προνομίων 
προκειμένου να τις διανείμουν στα Μέλη τους. 
 

 

Με μεγάλη χαρά, υποδεχτήκαμε σήμερα 27-04-2022 στα γραφεία μας στην Θεσσαλονίκη τον Γ. 
Γραμματέα του Εθνικού Τμήματος I.P.A. κ. ΠΑΠΑ Βασίλειο. 

Τον κ. ΠΑΠΑ Βασίλειο, υποδέχτηκαν ο Πρόεδρος της 
I.P.A. Θεσσαλονίκης και Πρόεδρος του Πανελλήνιου 
Συνεταιρισμού Αστυνομικών κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας, ο Α΄ 
Αντιπρόεδρος της I.P.A. Θεσσαλονίκης κ. 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Χριστόδουλος, ο Γ. Γραμματέας της 
I.P.A. Θεσσαλονίκης κ. ΚΑΝΕΛΛΗΣ Διαμαντής και ο 
Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτιστικών Ι.P.A. 
Θεσσαλονίκης  κ. ΦΕΤΚΟΣ Σταύρος. 
Στην πολύωρη συνάντησή μας, είχαμε την ευκαιρία να 
ανταλλάξουμε απόψεις για όλα τα τρέχοντα ζητήματα και 
υπήρξε ταύτιση απόψεων επί όλων των θεμάτων. 
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ I.P.A. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Ο Πρόεδρος της I.P.A. Θεσσαλονίκης και Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνεταιρισμού Αστυνομικών 
κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας, συναντήθηκε με την Πρόεδρο της I.P.A. Αττικής κ. ΜΑΚΡΥΔΑΚΗ Ειρήνη και 
τον Αντιπρόεδρο κ. ΠΑΛΙΑΚΟ Γεώργιο. Υπήρξε ταύτιση απόψεων σε όλα τα θέματα. 
Επίσης έγινε συνάντηση γνωριμίας με τον νέο διαχειριστή του Ξενώνα Αθηνών κ. ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗ 
Νεκτάριο-Νικόλαο. Στην συνάντηση αυτή συμμετείχαν ο Πρόεδρος της I.P.A. Αρκαδίας κ. 
ΚΑΣΙΜΟΣ Σωτήριος, το Επίτιμο Μέλος I.P.A. κ. ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ Γεώργιος και ο τεχνικός του 
Πανελλήνιου Συνεταιρισμού κ. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Βασίλειος.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εκδήλωση Ένωσης Ειδικών Φρουρών Κεντρικής Μακεδονίας 
 

Μια σπουδαία εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 
20/3/2022 στο Καραπάντσειο πολιτιστικό κέντρο του 
Δήμου Αμπελοκήπων  με θέμα ΑΝΑΘΕΜΑ ΤΟ “ΚΑΡΑ-
ΠΟΥΡΟΥΝ”, από την Ένωση Ειδικών Φρουρών Κεντρικής 
Μακεδονίας σε συνεργασία με το μουσικό Εργαστήρι του 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΝΤΙΩΝ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ “ΑΚΡΙΤΕΣ ΤΟΥ 
ΠΟΝΤΟΥ” υπό την αιγίδα του Δήμου Αμπελοκήπων.  
Ήταν μια βραδιά Μνήμης για τα 100 χρόνια από την 
Μικρασιατική καταστροφή και τα ΛΟΙΜΟΚΑΘΑΡΤΗΡΙΑ της 
Μακρονήσου του Καραμπουρνακίου και της Κέρκυρας, με 
μια εισαγωγική αφιερωματική μουσική παράσταση. 

Η  Ένωσή μας προσκλήθηκε  και εκπροσωπήθηκε από τον κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗ Χριστόδουλο. 
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Συνέχεια από την σελίδα 3 – Εκλογές I.P.A. Θεσσαλονίκης 21-04-2022 
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ΞΕΝΩΝΑΣ  I.P.A. HOUSE  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Την διαχείριση του Ξενώνα της Θεσσαλονίκης, με απόφαση του Δ.Σ. Εθνικού Τμήματος και 
σύμφωνη γνώμη της Τοπικής μας,  ανέλαβε πλέον η Τοπική Διοίκηση I.P.A. Θεσσαλονίκης. Η τάξη 
αποκαταστάθηκε και αυτό αποτελεί άλλη μια μεγάλη προσφορά στην i.p.a. του Προέδρου Εθνικού 
Τμήματος κ. ΒΑΛΑΤΣΟΥ Βλάσιου και κατ΄επέκταση του Δ.Σ. του Εθνικού Τμήματος. 

Πριν λίγα χρόνια ο ξενώνας της Θεσσαλονίκης, του οποίου την διαχείριση είχε μέχρι τότε η Τοπική 
Διοίκηση Θεσσαλονίκης, αποτελούσε ένα κόσμημα. Ήταν ένας χώρος φιλοξενίας που μόνο 
εξαιρετικά σχόλια υπήρχαν από τους συναδέλφους που διέμεναν σε αυτόν. 

Εξωγενείς παράγοντες, ακαμψία επικοινωνίας και άλλα πικρόχολα δεν επέτρεψαν στην προηγούμενη 
διοίκηση του Εθνικού Τμήματος την συνεννόηση με την Τοπική Διοίκηση Θεσσαλονίκης, ώστε να 
συνεχίσει την διαχείριση του ξενώνα προς όφελος της i.p.a. και των μελών της. 

Παραλάβαμε από την μέχρι πρότινος διαχειρίστρια, έναν ξενώνα σε άθλια κατάσταση και σύντομα 
θα τον επαναφέρουμε στην αρίστη θέση που ήταν, όταν την διαχείριση την είχε η Τοπική μας. 

Ο σημερινός Πρόεδρος του Εθνικού Τμήματος κ. ΒΑΛΑΤΣΟΣ Βλάσιος, με αριστοτεχνικές κινήσεις 
κατάφερε να εξευρεθούν τα απαραίτητα χρήματα από χορηγία, για την ανακαίνιση του ξενώνα και 
τον ευχαριστούμε θερμά.   

Οι εργασίες ανακαίνισης ξεκίνησαν με μελέτη και επίβλεψη μηχανικού και ελπίζουμε σύντομα να μας 
παραδοθεί το έργο. 

Μέχρι να μας αποδοθεί ο ξενώνας από τον μηχανικό, τα βασικά έξοδα (ρεύμα – κοινόχρηστα κλπ) 
θα καλύπτονται εξ ολοκλήρου από την Τοπική μας, χωρίς επιβάρυνση του Εθνικού Τμήματος, καθώς 
ο ξενώνας δεν είχε έσοδα το τελευταίο διάστημα και το ταμείο του, που παραλάβαμε ήταν μηδενικό, 
αφού καλύφτηκαν οι υπάρχουσες υποχρεώσεις. 

Ο ξενώνας που είναι ιδιοκτησίας του Εθνικού Τμήματος, βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης – 
Συγγρού 28 στον 6ο όροφο και μόλις τελειώσει η ανακαίνιση, θα σας παρουσιάσουμε φωτογραφίες 
και από το εσωτερικό του, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την χρήση του.  

Διαχειριστές του ξενώνα ορίσθηκαν από την Τοπική μας οι ακόλουθοι: 

Διαχειριστής: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Χριστόδουλος Α΄ Αντιπρόεδρος τηλ. 6975909909 
Αναπληρωτής: ΚΑΝΕΛΛΗΣ Διαμαντής Γεν. Γραμματέας τηλ. 6947270103 
Αναπληρωτής: ΚΑΤΣΑΟΥΝΙΔΗΣ Νικόλαος Αναπ. Γραμματέα και Ταμία τηλ. 6945813378 
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ΣTIΣ ΣΕΡΡΕΣ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ I.P.A. 
 

Στην όμορφη πόλη των Σερρών, θα διεξαχθεί την άνοιξη 2023 το 39ο Πανελλήνιο Συνέδριο της 
Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών I.P.A. 
Η Τοπική Διοίκηση I.P.A. Θεσσαλονίκης στηρίζει ένθερμα  την επιλογή αυτή του Εθνικού Τμήματος 
ενώ ένας από τους χορηγούς θα είναι και ο Πανελλήνιος Συνεταιρισμός Αστυνομικών. 
Οι εκλεκτοί συνάδελφοι του Δ.Σ. του Εθνικού Τμήματος, αλλά και της Τοπικής Διοίκησης Σερρών, 
είμαστε απολύτως βέβαιοι, ότι θα φέρουν σε πέρας με επιτυχία την διοργάνωση. 

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΔΩΡΕΑΝ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ 

Απολύτως ΔΩΡΕΑΝ μπορούν όλοι οι συνάδελφοι εν ενεργεία 
και εν αποστρατεία να αποκτήσουν την κάρτα προνομίων 
του Πανελλήνιου Συνεταιρισμού Αστυνομικών και να έχουν 
πρόσβαση στις σπουδαίες προσφορές σε είδη και παροχή 
υπηρεσιών στους περισσότερους νομούς της χώρας. 

Όλες τις προσφορές μπορείτε να δείτε στα ακόλουθα site: 

www.synetairismos.gr 
www.ipamakedonia.gr 
www.ipa-gr.org 
www.ipachalkidiki.gr
www.apostratoithessalonikis.gr 
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 
Η Τοπική Διοίκηση I.P.A. Θεσσαλονίκης, δια του 
Προέδρου της (σήμερα Α΄Αντιπρόεδρος) κ. 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗ Χριστόδουλου και του Γεν. 
Γραμματέα κ. ΚΑΝΕΛΛΗ Διαμαντή, επισκέφτηκαν 
στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης τον Υπουργό 
κ. ΚΑΛΑΦΑΤΗ Σταύρο. 
Η Τοπική μας, είχε την ευκαιρία να ενημερώσει 
τον κ. Υπουργό για τις δράσεις της I.P.A. 
δίνοντάς του και διάφορα αναμνηστικά δώρα. 
Ο κ. Υπουργός, έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον και 
δήλωσε υποστηρικτής των δράσεων της I.P.A. 

 
 

 

Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
(ΠΟΑΣΑ) ΒΡΑΒΕΥΣΕ ΤΟΝ κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΗΛΙΑ 
 
 

Βράβευση του προέδρου Πανελλήνιου 
Συνεταιρισμού Αστυνομικών κ. Βασιλάκη 
Ηλία και Προέδρου της I.P.A. Θεσσαλονίκης 
και Αντιπροέδρου της Ένωσης Αστυνομικών 
εν αποστρατεία Νομού Θεσσαλονίκης,  για 
την μεγάλη προσφορά του στους 
συναδέλφους από την ΠΟΑΣΑ, στο 22ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο που διεξήχθη στην 
Καλαμάτα την Κυριακή 5 Ιουνίου 2022. 
 

Λόγω δικαιολογημένης απουσίας του τιμώμενου προσώπου, την τιμητική πλακέτα παρέλαβε ο 
πρόεδρος της Ένωσης Αποστράτων Αστυνομικών Θεσσαλονίκης κ. Αναστασιάδης Γεώργιος, από 
τον Αντιπρόεδρο της ΠΟΑΣΑ κ. ΒΟΡΓΙΑ Κων/νο. 
 

 

ΕΠΙΤΙΜΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ I.P.A.  Ο  κ. ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Με ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση του Δ.Σ. του Ελληνικού Τμήματος I.P.A., ανακηρύχθηκε ΕΠΙΤΙΜΟ 
ΜΕΛΟΣ της I.P.A. ο Διευθυντής του Πανελλήνιου Συνεταιρισμού Αστυνομικών και Δ/ντής των 
καταστημάτων τεχνολογίας – τηλεφωνίας και ενέργειας «δίκτυο» κ. ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ Γεώργιος. 

Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος της 
Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών (I.P.A.) κ. 
ΒΑΛΑΤΣΟΣ Βλάσιος, επέδωσε την 
Ταυτότητα Μέλους της I.P.A. επί τιμή 
στον κ. ΜΑΧΑΙΡΙΔΗ Γεώργιο, παρουσία 
του Προέδρου I.P.A. Θεσσαλονίκης και 
Προέδρου του Πανελλήνιου Συνεταιρισμού 
Αστυνομικών κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ Ηλία. 
Είναι γνωστό, ότι ο κ. ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ 
Γεώργιος, τα τελευταία χρόνια συμμετέχει 
στα ετήσια Συνέδρια της I.P.A. και είναι 
και χορηγός της Ένωσης. 
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Συνέδριο Γερμανικού Τμήματος της 
Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών 

  

Στην Πόλη Φούλντα της Γερμανίας έλαβε χώρα το Συνέδριο του 
Γερμανικού Τμήματος της ΙΡΑ από τις 21/10 έως 24/10/21. 
Το Εθνικό μας Τμήμα εκπροσώπησε στο Συνέδριο ο Πρόεδρος της 
ΤΔ ΙΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Χριστόδουλος και ο τ. 
Αναπλ. Γεν. Γραμματέας του ΙΕΒ κ. ΠΑΝΟΥΣΗΣ Ιωάννης. 
Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε μέσα σε  εορταστική ατμόσφαιρα 
και σε πνεύμα φιλίας και αδελφοσύνης. 
Οι προσκεκλημένοι ήταν εκπρόσωποι από την Πολωνία , την 
Αυστρία, την Ελβετία, την Ρουμανία, την Τουρκία και την Βόρεια 
Μακεδονία. 

 

Οι Ελληνική αντιπροσωπεία είχε την ευκαιρία να συναντηθεί μέσα σε θερμό και συναινετικό  κλίμα  
και να ανταλλάξει απόψεις και ιδέες με τον Πρόεδρο του Εθνικού Τμήματος της Πολωνίας κ. Piotr 
WOJCIC, τον Γενικό Γραμματέα του Αυστριακού Τμήματος κ. Robert NAUMANN και τους συνοδούς 
του, τον εκπρόσωπο της Τουρκίας κ. Cemil UΥSAL, τον Πρόεδρο του Τμήματος  της Βόρειας 
Μακεδονίας κ. Robertino ACESCI και τους συνοδούς του και τον Αντιπρόεδρο του Ρουμανικού 
Τμήματος κ. Marius MURESAN και τον συνοδό του κ. Mirtsea POP. 
Τέλος η Ελληνική  αντιπροσωπεία συνεχάρη για την εκλογή του, τον νέο Πρόεδρο του Γερμανικού 
Τμήματος κ. Οli HOFFMANN. 
 

 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ I.P.A. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
Με ιδιαίτερη χαρά δεχτήκαμε σήμερα 8-8-2022 στα γραφεία μας στην Θεσσαλονίκη την επίσκεψη 
της Προέδρου I.P.A. Ευρυτανίας κ. ΤΣΙΑΜΑΚΗ Ελένης, η οποία συνοδευόταν από τον σύζυγό της κ. 
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΟ Βασίλειο και την κόρη τους Ευαγγελία. Τους εκλεκτούς φίλους, υποδέχτηκαν ο 
Πρόεδρος κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας και ο Αντιπρόεδρος κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Χριστόδουλος 
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