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Editorial

κ.α., καθώς και ενημέρωσης για διοικητικά θέματα της ένωσης
µας και τις προσεχείς εκδηλώσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Ευελπιστούμε να ανταποκρίνεται το αποτέλεσμα της προσπάθειας µας στις σύγχρονες απαιτήσεις της ενημέρωσης για τα
θέματα της ένωσης µας, της αισθητικής αρτιότητας και να συνεχίσει το περιοδικό µας να σας ταξιδεύει μέσα από τις σελίδες του.
Θέλω κλείνοντας να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μέλη µας
από όλη την Ελλάδα για την αποστολή ύλης για το περιοδικό σύμφωνα µε τις αποφάσεις των γενικών µας συνελεύσεων, και την
οµολογουµένως υψηλή ποιότητα των γραπτών τους κείμενων.
Με εκτίμηση,
Ο Υπεύθυνος έκδοσης
Σπύρος Φώτογλου

∆ΙΕΘNΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
- ΕΛΛΗΝΙΚΟ TMHMA
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Εσπερίδα µε θέµα:

Αστυνοµία &
Αριστοτελική
Φιλοσοφία
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Ώρα: 19:00 - 21:00
Μέγαρο Παλαιάς Βουλής,
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Συνδιοργάνωση:
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνοµίας
Πολιτιστικό Κέντρο Ελλ. Αστυνοµία
ς (Π0.Κ.Ε

.Α.)
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Editorial

Αγαπητοί φίλοι,
µε το τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας, το περιοδικό της ένωσης µας «νέα της ipa», γυρίζει άλλη µία σελίδα στην μακρά, ιστορική και επιτυχημένη του πορεία. Αναγνωρίζοντας την δυναμική
και την ζωντάνια του ως μέσο επικοινωνίας,
την σημασία του ως μέσο προβολής της ένωσης µας σε διεθνές, εθνικό και τοπικό επίπεδο και µε σεβασμό
στην πλέον των τριάντα ετών ιστορία του, προχωρήσαμε στην
ανανέωση της ύλης και της εικόνας του. Εντάξαμε νέες στήλες
για τον πολιτισμό, τις επιστήμες και την ιστορία, και σε αυτούς
τους τομείς θα έχουμε συνεργασία µε σημαντικούς φορεις όπως
το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, πανεπιστημιακά ιδρύματα
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Παρουσίαση Ποιητικής Συλλογής
Servo Per Amikeco, ένα μπουκέτο λέξεις
και συναισθήματα
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Σ

τον όμορφο πολιτιστικό χώρο “ΑΛΙΚΟ”, στου Ψυρρή, παρουσιάστηκε η
1η ποιητική συλλογή του Ελληνικού Τμήματος της ΙΡΑ ‘’ Servo Per
Amikeco, ένα μπουκέτο λέξεις και συναισθήματα’’.
Μια εξαιρετική ποιητική συλλογή από μέλη μας, ανθρώπους προικισμένους με ταλέντο και ευαισθησία, που προάγει την τέχνη,
τον πολιτισμό, τον εθελοντισμό αλλά και τις
σχέσεις των Αστυνομικών με την κοινωνία.
Ήταν μία εκδήλωση λιτή, όμορφη σε ποιητική ατμόσφαιρα
Με την παρουσία τους τίμησαν την εκδήλωση μας:
• O γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης
Κώστας Πρέκας
• Ο Διευθυντής Τροχαίας Αττικής και Β
Αντιπρόεδρος του Εθνικού Τμήματος
ΙΡΑ, Ταξίαρχος κ. Βλάσιος Βαλατσός
• Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Αποστράτων Αθηνών κ. Χρήστος Κονταρίδης
• Ο Αντιστράτηγος εα κ. Θεόδωρος Τρυφέρης
• Ο Α Αντιπρόεδρος του Εθνικού Τμήματος ΙΡΑ και Πρόεδρος ΤΔ Ηλείας κ. Νικόλαος Μαρούντας

•
Ο Γενικός Γραμματέας του Εθνικού
Τμήματος ΙΡΑ κ. Σπυρίδων Φώτογλου
• Ο Αρμόδιος Διεθνών Σχέσεων Εθνικού Τμήματος ΙΡΑ και Πρόεδρος της
ΤΔ Πειραιώς και Νήσων κ. Κυριακος
Κάρκαλης
• Ο Πρόεδρος ΕΑΣΥ Νοτιοανατολικής Αττικής κ.Γεώργιος Καλιακμάνης
• Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Ομίλου
UNESCO Πειραιώς και Νήσων κ. Βασίλης Μόσχου
• Ο Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εικαστικών κ. Μιχαήλ Μιχαλάκης
• Η Γενική Διευθύντρια του mcnews.gr κα
Μαρία Χατζηνικολάου
•
Ο ιδιωτικός ερευνητής κ. Γεώργιος
Τσούκαλης
Για τη συλλογή μίλησαν ο Πρόεδρος του
Εθνικού Τμήματος κ. Ιωάννης Καραπατάκης,
ο Στρατιωτικός, Συγγραφέας και αρθρογράφος κ. Παναγιώτης Δημητρόπουλος και η
συγγραφέας, ποιήτρια και αρθρογράφος κα
Μίνα Παπανικολάου, σύζυγος του Γενικού
Γραμματέα της ΤΔ Πιερίας κ. Αθανασίου Ρίζου, η οποία έκανε και την αισθητική ανάλυση του έργου και παρουσίαση ενός εκάστου
των δημιουργών

Έργα αναγνώσθηκαν από τους κ.κ. Δημητρόπουλο και Κάρκαλη
Ευχαριστούμε από καρδιάς τους συμμετέχοντες συναδέλφους-ποιητές, που ψάχνουν
μέσω της ποίησης τα μονοπάτια της έκφρασης, της επικοινωνίας, της αποφόρτισης από
το δύσκολο έργο που επιτελούν και αφιερώνουν τον ελεύθερο χρόνο τους δημιουργικά
συνθέτοντας μπουκέτα λέξεων, εκφράζοντας
τα συναισθήματά τους. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα
την Μίνα Παπανικολάου, τον Κυριάκο Κάρκαλη
και τον Παναγιώτη Δημητρόπουλο για την πα-

ρουσίαση της συλλογής, όλους τους προσκεκλημένους που μας τίμησαν με την παρουσία
τους, καθώς και τη Διεύθυνση του Πολιτιστικού
χώρου “ΑΛΙΚΟ” για τη φιλοξενία.
Συμμετείχαν στην ποιητική συλλογή και τους
ευχαριστούμε θερμά οι συνάδελφοι:
■ Γιαννακοπούλου Θωμαή
■ Καλλιτσάρης Μάκης
■ Κοντάκος Χρήστος
■ Κωνσταντοπούλου Φωτεινή
■ Παπανικολάου Μίνα

■ Παππάς Βασίλειος
■ Παρδάλης Κωνσταντίνος
■ Μιχαλάτου Ροζαλία
■ Τρυφέρης Θεόδωρος
■ Φώτογλου Σπύρος
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Ιωάννης ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ
Ο Γενικός Γραμματέας
Σπυρίδων Φώτογλου
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Μεσογειακή
συνάντηση,
Μόσχα 2016
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Ο

λοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες της Συνάντησης Μεσογειακών Τμημάτων ΙΡΑ από 1-5 Ιουνίου 2016 στη Μόσχα.
Στη συνάντηση συμμετείχαν αντιπροσωπείες από τις εξής χώρες:
Ελλάδα,Βουλγαρία, Κύπρος, Μονακό,
Ισραήλ, Ισπανία, Πορτογαλία, Σλοβενία,
Ελβετία, Γαλλία, Ρουμανία, Μολδαβία και
Ρωσία
Το Ελληνικό Τμήμα, εκπροσώπησαν: ο
Πρόεδρος Ιωάννης Καραπατάκης, ο Α΄
Αντιπρόεδρος Νικόλαος Μαρούντας και ο
υπογράφων Αρμόδιος Διεθνών Σχέσεων
Κυριάκος Κάρκαλης
Συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την
ΙΡΑ και ειδικότερα στην περιοχή μας.
Το Ελληνικό Τμήμα, παρουσίασε τους
δύο υπό κατασκευή ξενώνες, των οποίων
η έναρξη λειτουργίας επίκειται και απέσπα-

σε ευμενή σχόλια από τους συμμετέχοντες.
Επίσης έθεσε εκ νέου θέμα για την εφαρμογή της απόφασης του παγκοσμίου συνεδρίου για το κόστος συμμετοχής, το οποίο
παραμένει υψηλό για τους συμμετέχοντες.
Επίσης παρουσιάσαμε τη μεγάλη εκδήλωση που πραγματοποιήσαμε στην Αρχαία
Ολυμπία για την αφή της Ολυμπιακής φλόγας των Ολυμπιακών αγώνων του Ρίο.
Προτείναμε τρόπους προσέλκυσης και
εγγραφής νέων μελών και ζητήσαμε και
προτάσεις από τα συμμετέχοντα τμήματα.
Το Ιταλικό Τμήμα ζήτησε να ληφθούν
μέτρα για τη διοργάνωση αθλητικών και
λοιπών συναντήσεων από εξωτερικούς
παράγοντες και άλλους φορείς, οι οποίοι
παρανόμως καπηλεύονται το λογότυπο
της ΙΡΑ.
Το Κυπριακό Τμήμα πρότεινα να συσταθεί κανονισμός διεξαγωγής της συνάντη-

σης και τριμελής οργανωτική επιτροπή, με
ιδιαίτερο καθήκον το συντονισμό, αλλά και
την τήρης και αποστολή των πρακτικών.
Το Γαλλικό τμήμα πρότεινε την ανταλλαγή και φιλοξενία μεταξύ οικογενειών των
μελών ΙΡΑ, τη συμμετοχή μελών σε επιχειρησιακές δραστηριότητες Αστυνομιών
άλλων χωρών και τη θέσπιση ενός αντιπροέδρου στα Διοικητικά Συμβούλια, για
την επικοινωνία με νέους Αστυνομικούς.
Η συνάντηση διεξήχθη σε φιλικό κλίμα
και υπήρξε σύμπνοια και ταύτιση απόψεων.
Χαρακτηρίστηκε δε, από επαγγελματισμό
Οι επόμενες συναντήσεις, ορίστηκαν να
διεξαχθούν το 2017 στη Μολδαβία και το
2018 στην Κύπρο
SERVO PER AMIKECΟ
Κυριάκος Κάρκαλης
Αρμόδιος Διεθνών Σχέσων
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Ο

λοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες
της 2ης Παγκόσμιας Συνάντησης Γυναικών Αστυνομικών ΙΡΑ από 1-5 Ιουνίου
2016 στη Μόσχα.
Στη συνάντηση συμμετείχαν αντιπροσωπείες
από 28 χώρες.Το Ελληνικό Τμήμα, εκπροσώπησαν: ο Γ Αντιπρόεδρος του Εθνικού Τμήματος κ.
Χριστόδουλος Χριστοδουλής,ο Ταμίας κ. Βασίλης
Παπάς, ο Αν. Ταμίας κ. Εμμανουήλ Ζαχαριουδάκης
και το μέλος του ΔΣ κ. Παντελής Χράπας.Επίσης
ως εκδρομείς συμμετείχαν μέλη μας από τις Τοπικές Διοικήσεις Σερρών, Ηρακλείου και Λάρισας.
Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον πρόγραμμα,
θεωρητικών και πρακτικών σεμιναρίων, το οποίο
περιλάμβανε για τις γυναίκες συναδέλφους σκοποβολή, οδήγηση αυτοκινήτου, αλλά και επίδειξη
ακροβατικών δεξιοτήτων της έφιππης Αστυνομίας της Μόσχας. Επίσης, άπαντες οι συμμετέχοντες ξεναγήθηκαν στις ομορφιές της Ρωσικής
πρωτεύουσας και γνώρισαν στοιχεία του Ρώσικου
πολιτισμού
Η επόμενη συνάντηση, ορίστηκε να πραγματοποιηθεί το 2018 στην Πολωνία.
SERVO PER AMIKECΟ

Κυριάκος Κάρκαλης
Αρμόδιος Διεθνών Σχέσων
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2η Παγκόσμια
Συνάντηση
Γυναικών
Αστυνομικών
ΙΡΑ στη Μόσχα
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«Ψέμα στο Ψέμα»

η φετινή πρόταση της
ΘΕΑΤΡόPolice
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Μ

ία από τις πιο απολαυστικές, ζωντανές και με καλό χιούμορ κωμωδίες των τελευταίων ετών με
τίτλο "Ψέμα στο Ψέμα", ανεβάσε
φέτος η θεατρική ομάδα ΘΕΑΤΡόPolice
της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών Τοπικής Διοίκησης Ακαρνανίας και της Ένωσης
Αστυνομικών Υπαλλήλων Ακαρνανίας και,
σε συμπαραγωγή με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου,,
τη Τετάρτη 15, την Πέμπτη 16 και την Παρασκευή 17 Ιουνίου, με ώρα έναρξης στις
21:15 στην αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου
Αγρινίου.
Η Ομάδα για τρίτη χρονιά δοκιμάσε τις
ικανότητες της επιλέγοντας το «Ψέμα στο
Ψέμα» μια πολύ ιδιαίτερη δουλειά που συνδυάζει μοναδικά την τρυφερότητα με το χαμόγελο και την συγκίνηση με το γέλιο μέχρι
δακρύων. Πρόκειται για μια εντελώς νέα
πρόταση για την κωμωδία στα ελληνικά θεατρικά δεδομένα, που σκηνοθέτησε με μεράκι κι αγάπη και φέτος η Γιούλη Μαρούση.
Λίγα λόγια για την παράσταση:
Το έργο ξεκινά όταν δύο αστυνομικοί, δυο

«καμάρια» της αγγλικής αστυνομίας, έρχονται να ανακοινώσουν σε ένα ηλικιωμένο
ζευγάρι ένα ατυχές περιστατικό. Είναι παραμονή Χριστουγέννων και διστάζουν να
αποκαλύψουν τα δυσάρεστα νέα. Το όλο ζήτημα απαιτεί ειδικό χειρισμό, αλλά κάτι η καλοσύνη τους, κάτι το πνεύμα των ημερών…
τα πράγματα αρχίζουν να μπερδεύονται. Και
όπως συχνά συμβαίνει και στην αληθινή
ζωή, εξωγενείς και αστάθμητοι παράγοντες
και γεγονότα που δεν μπορούμε να προβλέψουμε ή να υπολογίσουμε… οδηγούν τους
ήρωές μας σε μια σειρά φοβερών παρεξηγήσεων με άλλοτε συγκινητικά και άλλοτε
ξεκαρδιστικά αποτελέσματα…
Το ηθικό μήνυμα του έργου: Xίλιες φορές
μια δυσάρεστη αλήθεια από το καλύτερο
ψέμα.
Συντελεστές:
Διασκευή-Σκηνοθεσία: Γιούλη Μαρούση
Βοηθός σκηνοθέτη: Δήμητρα Γκούβα
Δραματουργική επεξεργασία: Γιούλη Μαρούση
Σκηνικά: Βασίλης Ραμμόπουλος-Νίκος

Βελτσίστας
Επιμέλεια Κοστουμιών: Δήμητρα Γκούβα
Μουσική επιμέλεια: Μάγδα Σαρλάμη
Φωτισμοί-ήχος: Δημήτρης Παπαδάκης
Παίζουν: (με αλφαβητική σειρά)
Βάσια Βλάχου ως Γκαρσον
Λάμπρος Κατσινούλας ως Γκομπελ
Θύμιος Παπαγρίβας ως Τζοναθαν
Θεόδωρος Ρεβύθης ως Τζοναθαν
Βασίλης Σβίγγος ως Μπλαντ
Νίκος Τσαρούχης ως Σαντυ
Γιώργος Τσιτσέλης ως Μπαλταζαρ
Ιωάννα Τσούνη ως Γκρονυα
Επιμέλεια αφίσας-προγράμματος: Χριστιάνα Μπίμπα
Φωτογραφίες: Θύμιος Παπαγρίβας
Κομμώσεις: Έφη Μηλιώνη
Μακιγιάζ: Μαρία Ταρκαζίκη
Βιντεοσκόπηση: Χρήστος Μουρτζιάπης
H πρεμιερα δοθηκε τη Τετάρτη 15 Ιουνίου
2016, ενώ αξιζει να σημειωθει ότι ολες οι
παραστασεις ηταν sold out. Με ανυπομονησια αναμενουμε την επομενη προταση της
θεατρικης ομαδας των ταλαντουχων συναδελφων μας.

Μ

ε την συμπλήρωση 42 ετών από
την αποκατάσταση της δημοκρατίας, χρέος όλων µας είναι να διατηρούμε άσβεστη την ιστορική μνήμη,
ως φωτεινό φάρο και οδηγό στην ιστορική
µας πορεία. Πότε καταλύθηκε το δημοκρατικό
µας πολίτευμα; Ποια τα πρόσωπα που πρωταγωνιστήσαν; Ποια τα πραγματικά γεγονότα
και ποια τα αίτια για την συγγραφή αυτής της
μαύρης σελίδας στην σύγχρονη ιστορία µας;
Οι απαντήσεις δίνονται µέσα από κείμενα της
έκδοσης «ΜΙΚΡΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ» του Ιδρύματος
της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και την Δημοκρατία, τα οποία αναδηµοσιεύουµε κατόπιν σχετικής άδειας.

Ποιοι;

Γεώργιος Παπαδόπουλος, συνταγματάρχης
Στυλιανός Παττακός, ταξίαρχος
Νικόλαος Μακαρέζος, συνταγματάρχης
Τρεις συνωμότες αξιωματικοί του Ελληνικού
Στρατού. Το προδοτικό τους σχέδιο ήταν να καταργήσουν τη δημοκρατία και να επιβάλουν ένα
καθεστώς ανελευθερίας και καταπίεσης. Για να
πραγματοποιήσουν το σχέδιο αυτό δούλεψαν για
μεγάλο χρονικό διάστημα, οργανώνοντας ένα δίκτυο συνωμοτών αξιωματικών που κατάφεραν
να τοποθετηθούν σε θέσεις-κλειδιά σε στρατόπεδα όλης της Ελλάδας.

Τι έγινε;

Παρασκευή, 21 Απρίλιου 1967.
Ώρα 2 το πρωί.
Επίλεκτες δυνάμεις του Στρατού κινούνται με
τανκς προς το κέντρο της Αθήνας. Συνωμότες
αξιωματικοί είναι οι επικεφαλής. Καταλαμβάνουν το Κοινοβούλιο και άλλα δημόσια κτίρια.
Το πρωί της 21ης Απριλίου οι πραξικοπηματίες ανακοινώνουν από το ραδιόφωνο την
ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας από τον
Στρατό «για τη σωτηρία της πατρίδας». Απαγορεύουν την κυκλοφορία οχημάτων και πεζών
στους δρόμους της Αθήνας και άλλων μεγάλων
πόλεων. Ανακοινώνουν ότι όποιος κυκλοφορεί
μετά τη δύση του ηλίου θα πυροβολείται χωρίς
προειδοποίηση. Κλείνουν όλες τις εφημερίδες.
Όσες θα ξανανοίξουν, μέσα στις επόμενες ημέρες, θα κυκλοφορούν πια λογοκριμένες. Οι πρα-

ξικοπηματίες συλλαμβάνουν τον πρωθυπουργό,
υπουργούς, βουλευτές, πολιτικούς από όλα τα
κόμματα. Συλλαμβάνουν και χιλιάδες πολίτες,
που τους εκτοπίζουν στο στρατόπεδο της Γυάρου
ή τους στέλνουν σε φυλακές όλης της χώρας.
Η δημοκρατία μέσα σε λίγες ώρες έχει καταλυθεί. Το Σύνταγμα και τα κόμματα καταργούνται,
οι εκλογές απαγορεύονται. Για επτά ολόκληρα
χρόνια οι ελευθερίες του ελληνικού λαού καταπατούνται και οι δικτάτορες επιβάλλουν με τη βία
τη θέλησή τους. Ένα κομμάτι του λαού επιχειρεί
να αντισταθεί και να ανατρέψει τη δικτατορία. Δημιουργούνται πολλές αντιστασιακές οργανώσεις,
όπως το Πατριωτικό Αντιδικτατορικό Μέτωπο
(ΠΑΜ), η Δημοκρατική Άμυνα και ο Ρήγας Φεραίος.
Πολλά από τα μέλη των οργανώσεων αυτών
θα συλληφθούν, θα φυλακιστούν και θα βασανιστούν. Οι δίκες των συλληφθέντων στα έκτακτα
στρατοδικεία θα συμβάλουν στην αφύπνιση της
ελληνικής κοινωνίας. Θα κινητοποιήσουν την
κοινή γνώμη σε πολλές χώρες του εξωτερικού
εναντίον του καθεστώτος των συνταγματαρχών.
Η αντίσταση αυτή θα γίνει πιο έντονη και μαζική ανάμεσα στους φοιτητές. Οι νέοι εξεγείρονται απαιτώντας την επιστροφή της δημοκρατίας
στην Ελλάδα. Οι εξεγέρσεις στη Νομική Σχολή
(Φεβρουάριος-Μάρτιος 1973) και ιδιαίτερα στο
Πολυτεχνείο της Αθήνας (Νοέμβριος 1973) είναι
οι κορυφαίες στιγμές της φοιτητικής αντίστασης.
Ήταν η απόδειξη ότι το καθεστώς δεν ήταν αρεστό
σε όλο το λαό, όπως διακήρυσσε η χουντική προπαγάνδα. Παρά τα πλήγματα που δημιούργησαν
στο καθεστώς οι φοιτητικές εξεγέρσεις, το τέλος
της δικτατορίας θα έρθει λίγους μήνες αργότερα,
εξαιτίας της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, τον
Ιούλιο του 1974. Οι δικτάτορες οργάνωσαν πραξικόπημα εναντίον του δημοκρατικά εκλεγμένου
Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, δίνοντας έτσι το πρόσχημα
στους Τούρκους να εισβάλουν στο νησί.
Η δικτατορία κατέρρευσε επειδή απέτυχε να
αντιμετωπίσει την τουρκική εισβολή στην Κύπρο
αλλά και να οργανώσει την άμυνα της Ελλάδας
απέναντι στην απειλή μίας τουρκικής επίθεσης.
Οι δικτάτορες, απομονωμένοι από όλους, αναγκάστηκαν να παραδώσουν την εξουσία στον
Κωνσταντίνο Καραμανλή και τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς, τους οποίους οι ίδιοι κατά
τη διάρκεια της δικτατορίας κατηγορούσαν ως

Γιατί;

Οι πραξικοπηματίες για να αρπάξουν την εξουσία το 1967 και να επιβάλουν τη δικτατορία
εκμεταλλεύτηκαν την κακή λειτουργία της δημοκρατίας, την πολιτική κρίση που είχε ξεσπάσει
δύο χρόνια πριν, την αδυναμία συνεννόησης και
τον διχασμό της κοινωνίας και των πολιτικών
κομμάτων.
Μετά το τέλος του Εμφυλίου Πολέμου (19461949) οι Έλληνες ήταν διχασμένοι ανάμεσα σε
νικητές και ηττημένους.
• Οι νικητές δημιούργησαν ένα καθεστώς διακρίσεων και ανισότητας εναντίον των οπαδών της Αριστεράς, που ήταν οι ηττημένοι
του Εμφυλίου.
• Στην πολιτική ζωή και στην κοινωνία κυριαρχούσε ένας ακραίος αντικομμουνισμός
που έκανε τη δημοκρατία να λειτουργεί με
προβληματικό τρόπο.
• Επίσης, στα χρόνια αυτά ο στρατός και ο βασιλιάς είχαν περισσότερες εξουσίες από ότι
σε μια κανονική δημοκρατία.
• Ο βασιλιάς δεν ήταν αμερόληπτος και ουδέτερος, όπως συμβαίνει σε μια κανονική
βασιλευόμενη δημοκρατία. Παρενέβαινε διαρκώς στην πολιτική ζωή, υποστηρίζοντας
πρόσωπα και πολιτικές της αρεσκείας του.
• Τα πολιτικά κόμματα της Δεξιάς και του Κέντρου, που ήταν οι νικητές του Εμφυλίου,
δεν κατάφερναν να συνεννοηθούν, προκειμένου να χαράξουν μια πορεία που θα έκανε
τη δημοκρατία να λειτουργεί πραγματικά,
χωρίς αποκλεισμούς, διακρίσεις και βασιλικές παρεμβάσεις.
• Το 1965 ο βασιλιάς, παραβιάζοντας το Σύνταγμα, εξαναγκάζει τη δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση σε παραίτηση.
• Η βασιλική παρέμβαση αυτή προκαλεί μεγάλη πολιτική κρίση. Ξεσπούν ταραχές και
διαδηλώσεις και δημιουργείται κλίμα πολιτικής αστάθειας.
•Τα δύο χρόνια μέχρι την άνοιξη του 1967 είναι χρόνια έντασης και ακόμη μεγαλύτερου
διχασμού μεταξύ των πολιτικών κομμάτων
αλλά και των πολιτών.
• Οι δικτάτορες θα αρπάξουν το 1967 την εξουσία, προπαγανδίζοντας ότι ο στρατός, τον οποίο
τάχα εκείνοι εκπροσωπούν, θα προσφέρει στη
χώρα «ησυχία, τάξη και ασφάλεια».
Επιμέλεια θέματος Σπύρος Φώτογλου
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε
στον ιστότοπο http://foundation.parliament.gr
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Η δικτατορία
της 21ης
Απριλίου 1967

επικίνδυνους και ανίκανους να κυβερνήσουν
την Ελλάδα.
Στις 24 Ιουλίου 1974 ο Καραμανλής σχηματίζει κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας. Μέλη
της είναι υπουργοί από διαφορετικές πολιτικές παρατάξεις καθώς και προσωπικότητες
που είχαν αναδειχθεί στην αντίσταση κατά
της δικτατορίας. Έτσι ξεκινάει η περίοδος της
Μεταπολίτευσης, δηλαδή το πέρασμα από τη
δικτατορία στη δημοκρατία.

Tοπική Διοίκηση Ρεθύμνου

Ημερίδα για την προσφυγική κρίση
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Μ

ε ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 19 Απριλίου 2016 ημερίδα στο σπίτι του πολιτισμού, στην
παλιά πόλη του Ρεθύμνου με θέμα « Προσφυγική κρίση : Η επόμενη ημέρα για Ελλάδα και
Ευρώπη» που οργάνωσε η Διεθνής Ένωση
Αστυνομικών – Τοπική Διοίκηση Ρεθύμνου σε
συνεργασία με το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Ρεθύμνου.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία
τους ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της
Ι.Μ. Ρεθύμνου και Αυλοποτάμου π. Νικόλαος
Νικηφόρος, η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου
κα Μαρία Λιονή, ο Δήμαρχος Ρεθύμνου κ. Γεώργιος Μαρινάκης, ο Γενικός Περιφερειακός
Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης Υποστράτηγος κ. Ανδρέας Δασκαλάκης, Η αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Ρεθύμνου κα Ευτυχία
Γούναρη, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνου Αστυνομικός Διευθυντής
κ. Αντώνιος Ρουτζάκης, εκπρόσωπος του
Διοικητή του 547 ΑΜ/ΤΠ, ο επικεφαλής της
μείζονος αντιπολίτευσης Δήμου Ρεθύμνου κ.
Θεόδωρος Νίνος, εκπρόσωπος του Διοικητή του Λιμεναρχείου Ρεθύμνου, ο Διοικητής
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρεθύμνου
Αντιπύραρχος κ. Εμμανουήλ Ακουμιανάκης,
εκπρόσωποι της I.P.A. Χανίων και Ηρακλείου
και εκπρόσωποι συλλόγων συνδέσμων και
φορέων.
Ο βουλευτής Ρεθύμνου κ Ιωάννης Κεφαλογιάννης, ο Πρύτανης του πανεπιστημίου
Κρήτης κ Οδυσσέας Ζώρας και ο Δήμαρχος
του Δήμου Μυλοποτάμου κ Δημήτριος Κόκκινος απέστειλαν επιστολή για την αδυναμία
τους να παραστούν λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων.
Χαιρετισμό στην ημερίδα απεύθυναν ο
Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Ι.Μ.
Ρεθύμνου και Αυλοποτάμου π. Νικόλαος Νικηφόρος και ο Γενικός Περιφερειακός Αστυ-

νομικός Διευθυντής Κρήτης Υποστράτηγος κ.
Ανδρέας Δασκαλάκης.
Εισηγητές στην ημερίδα ήταν : ο κ. Γιώργος Παπακωνσταντής, Ταξίαρχος ΕΛ.ΑΣ. (εα)
Δρ Κοινωνικής Ψυχολογίας Παντείου Πανεπιστημίου, με θέμα εισήγησης «Μεταναστευτικό-Προσφυγικό ζήτημα: Ο ρόλος του σύγχρονου Ευρωπαϊκού Κράτους».
Ο κ Νικόλαος Παπαδάκης, Καθηγητής Πολιτικών Επιστημών Πανεπιστημίου Κρήτης,
με θέμα «Ευρωπαϊκή Ένωση και προσφυγική
κρίση :Ασυμμετρίες και στρατηγική/ές».
Ο κ Αλέξανδρος Καργόπουλος, Πρωτοδίκης, Ανακριτής Ρεθύμνου, «Μεταναστευτικό
Προσφυγικό ζήτημα: Οι άξονες αντιμετώπισης του κατά το Ελληνικό και Ευρωπαϊκό
δίκαιο». Και ο κ. Γεώργιος Νικολακάκης ,
αναπληρωτής καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
Πανεπιστημίου Κρήτης, «Το προσφυγικό ζήτημα και οι κοινωνικές του προεκτάσεις».
Συντονιστής ήταν ο Α/Β ΄(ΕΚ) ψυχολόγος,
κ. Γρηγόρης Μαυριδάκης.

Παραπάνω Ομιλητές καθ΄ όλη την διάρκεια
των εισηγήσεών τους κράτησαν αμείωτο το
ενδιαφέρων των όσων παρακολούθησαν τη
ημερίδα καθόσον το θέμα που αναπτύχθηκε
είναι επίκαιρο, πολύπλευρο και ενδιαφέρον.
Το θέμα της προσφυγικής κρίσης αναπτύχθηκε διεξοδικά από τους διακεκριμένους
ομιλητές, από πλευράς πολιτικής, γεωστρατηγικής, διεθνώς σχέσεων και κοινωνικών οικονομικών επιπτώσεων. Έγινε μια ιστορική

αναδρομή και τονίσθηκε η δυσκολία κοινωνικής ένταξης- ενσωμάτωσης των προσφύγων
στον τόπο της εγκατάστασής τους. Ο κ Καργόπουλος επεσήμανε τους άξονες αντιμετώπισης του ζητήματος κατά το ευρωπαϊκό και
το ελληνικό δίκαιο, παρέθεσε νομολογίες και
την πρακτική δυσκολία εφαρμογής του ευρωπαϊκού κεκτημένου.
Η ημερίδα εξήγαγε χρήσιμα συμπεράσματα
πάνω στο σύνθετο και πολύπλευρο αυτό θέμα
και προτάθηκαν στρατηγικές αντιμετώπισης
του, νομικά, πολιτικά, στο επίπεδο διεθνών
οργανισμών, ανθρωπιστικά, κοινωνικά κλπ.
Οι παρευρισκόμενοι εξέφρασαν τα συγχαρητήρια τους για την άψογη οργάνωση της
ημερίδας, πράγμα που υποδηλώνει την ευαισθησία και την εξωστρέφεια της Αστυνομίας
και για την συνεργασία της Διεθνούς Ένωσης
Αστυνομικών με τη Σχολή Αστυφυλάκων
Ρεθύμνου.
Ο πρόεδρος της Τοπικής Διοίκησης Ρεθύμνου και Διοικητής του Τμήματος Δοκίμων
Αστυφυλάκων Ρεθύμνου Αστυνομικός Διευ-

θυντής κ Αδάμ Παραδεισανός στο χαιρετισμό
του ανέλυσε τις αρχές, τις αξίες και τους
στόχους της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομιών
και την αρχή του εμβλήματος SERVO PER
AMIKECO, ευχαρίστησε τους εισηγητές, τους
χορηγούς (ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ, ΤΑΒΕΡΝΑ ΟΘΩΝΑΣ, ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ), το κοινό που παρακολούθησε την
ημερίδα και όλους όσους συνέβαλαν στην
επιτυχή διοργάνωσή της.
Στους εισηγητές της ημερίδας δόθηκαν τιμητικές πλακέτες από τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Κρήτη Υποστράτηγο κ. Ανδρέα Δασκαλάκη, και τον πρόεδρο
της Τοπικής Διοίκησης Ρεθύμνου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΠΑΡΑΔΕΙΣΑΝΟΣ Αδάμ

Tοπική Διοίκηση Ορεστιάδας

Ενημερωτική Ημερίδα Τ.Ε.Α.Α.Π.Λ.
στο Τ.Δ.Α. Διδυμοτείχου.
Την 7/6/2016, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, στο
Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου, σημαντική ενημερωτική Ημερίδα του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Αστυνομικών, Πυροσβεστών και
Λιμενικών.
Παρέστησαν τα μέλη του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Α.Π.Λ.: Πρόεδρος Τσαγανός, Αντ/δρος Γούσιας, Οργαν. Γραμματέας Λίτσιος (κεντρικός ομιλητής), μέλος Αθανασίου.
Επίσης ο εκπρόσωπος του Ταμείου στον Ν. Έβρο
Δουλγεράκης και ο Πρόεδρος της Ε.Α.Υ. Ιωαννίνων
Κίτσιος. Τους υποδέχθηκαν ο Διοικητής του Τ.Δ.Α.
Βλάχος, η Υπ/τής Πουρνάρα, διδακτικό και εκπαιδευτικό προσωπικό, ο Πρόεδρος της Τ.Δ. (ΙΡΑ) Ορεστιάδας Λύτρας και ο βοηθός Γ.Γ. Καρακόλιας, ο Πρόεδρος
και ο Γ.Γ. της Συνδικαλιστικής Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων Ορεστιάδας Ακίδης και Κυπαρισσούδης.
Την ημερίδα παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον δόκιμοι αστυφύλακες, πυροσβέ-στες, εκπαιδευτές, ε.ε. αστυνομικοί, κλπ..Πριν αναχωρήσουν
οι φιλοξενούμενοι επισκέφθηκαν τον Ι.Ν. Παναγίας
Ελευθερώτριας, να ανάψουν ένα κεράκι και να προσευχηθούν.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος ΛΥΤΡΑΣ
Ο Γενικός Γραμματέας

Απόστολος ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

Tοπική Διοίκηση Φθιώτιδας

Ημερίδα για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο

Ταξίαρχος Πάππος Μιχαήλ, Διοικητές Αστυν. Τμημάτων, προϊστάμενοι
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σχολικοί σύμβουλοι,
εκπρόσωποι συλλόγων γονέων & κηδεμόνων και πολλοί συνάδελφοι.
Ο Πρόεδρος
Μενέλαος ΧΑΨΑΣ

Η Γενική Γραμματέας
Σπανάκη Δήμητρα
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Με μεγάλη επιτυχία, πραγματοποιήθηκε η Ημερίδα για την ασφαλή πλοήγηση στο Διαδίκτυο, που διοργάνωσε η Τοπική Διοίκηση Φθ/δας, για
τους μαθητές του 1ου και 4ου ΓΕ.Λ. Λαμίας. Βασικός ομιλητής ήταν ο
Δ/ντης της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Υποδ/ντης Παπακώστας
Βασίλειος. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, εκπρόσωποι
της Περιφέρειας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο Γεν. Περ. Αστυν. Δ/ντης
Υποστράτηγος Αποστολόπουλος Ανδρέας, ο Αστυν. Δ/ντης Φθ/δας

Tοπική Διοίκηση Δράμας

Εθιμοτυπική επίσκεψη μέλους μας
στην 7 Region-Devon Branch-Exeter της Αγγλίας
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Το μέλος της I.P.A. Δράμας ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Γρηγόρης, κατά την
πρόσφατη επίσκεψή του στην Αγγλία, είχε τη χαρά να συναντήσει την
2 Απριλίου 2016 στην πόλη EXETER που βρίσκεται στο νοτιοδυτικό
τμήμα του Ηνωμένου Βασιλείου, τα μέλη της αντίστοιχης Τοπικής
Διοίκησης IPA (7 Region-Devon Branch-Exeter) στη Λέσχη του Βασιλικού Ναυτικού «White Ensign Club».
Η συνάντηση έγινε μέσα σε εγκάρδιο και συναδελφικό κλίμα, ο δε
Πρόεδρος Graham Bulford και τα μέλη του Δ.Σ. Rab Peattie, Steve
Blundell, Ian Peattie, Una Blundell & Sue Bulford , επιφύλαξαν στο
μέλος μας θερμή υποδοχή κι αφού συζήτησαν για διάφορα αστυνομικά και πολιτιστικά θέματα, στη συνέχεια αντάλλαξαν αναμνηστικά
δώρα κι έδωσαν αμφότεροι την υπόσχεση να ξανασυναντηθούν για
περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων.
Εξάλλου, η ιδέα της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών που αποτυπώνεται στο έμβλημά της, δηλ. το «Υπηρετώ δια της Φιλίας»,
γεννήθηκε το 1950 στην Αγγλία από τον Αρχιφύλακα Artur Troop.
Ως Έλληνες Αστυνομικοί νιώθουμε ιδιαίτερα υπερήφανοι, διότι
ανήκουμε σε μια τόσο μεγάλη παγκόσμια οικογένεια, όπως είναι η
Διεθνής Ένωση Αστυνομικών (65 χώρες και πάνω από 300.000 μέ-

λη) και τυγχάνουμε του ανάλογου σεβασμού κι αποδοχής.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
ΣΚΑΡΛΙΟΣ Μηνάς
ΣΑΠΑΝΙΔΗΣ Παναγιώτης

Tοπική Διοίκηση Λακωνίας

Tοπική Διοίκηση Φωκίδας

Εκδρομή στα Κύθηρα
Με ιδιαίτερη χαρά η Τοπική Διοίκηση Λακωνίας πραγματοποίησε την
18/20-6-2016 τριήμερη εκδρομή στα Κύθηρα Αττικής. Η εκδρομή πραγματοποιήθηκε από τη Σπάρτη, με συναδέλφους μέλη της τοπικής διοίκησης με τις οικογένειές τους και φίλους.
Επισκεφθήκαμε την Ιερά Μονή Μυρτιδιώτισσας καθώς και σε όμορφα
τοπία του νησιού. Κατά την επιστροφή μας αντικρίσαμε βλέμματα χαράς
και ικανοποίησης και μόνο θετικά σχόλια ακούσαμε από τους συμμετέχοντες και αυτό μας χαροποίησε ιδιαιτέρως. Επίσης σας ενημερώνουμε ότι η
διοίκηση μας πραγματοποίησε την εκδρομή με επιτυχία και αυτό μας δίνει
την δύναμη να συνεχίσουμε με νέες δραστηριότητες στο άμεσο μέλλον.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τα μέλη – φίλους μας που συμμετείχαν
στην εκδρομή καθώς και το μέλος της Τ.Δ. Πειραιά Θεόδωρο Κατσιρούμπα για την διευκόλυνση – εξυπηρέτηση που παρείχε στα μέλη μας.

Στις 7 Απριλίου 2016, με την ευκαιρία της ανάληψης των
καθηκόντων του νέου Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φωκίδας, Αστυνομικού Διευθυντή κ. ΡΟΥΜΕΛΗ Παναγιώτη, πραγματοποιήθηκε εθιμοτυπική επίσκεψη μελών
του Δ.Σ. της Ένωσης αποτελούμενη από τον Πρόεδρο κ.
ΠΑΣΧΑΛΗ Γρηγόριο, Β' Αντιπρόεδρο κ. ΛΑΜΠΑΔΑΡΗ Ιωάννη και τον Γενικό Γραμματέα κ. ΚΩΣΤΑΚΟ Αθανάσιο .
Κατά την συνάντηση μας, του ευχηθήκαμε υγεία καλή
δύναμη και επιτυχία στο έργο που καλείται να εκπληρώσει.
Ο Αστυνομικός Διευθυντής κ. ΡΟΥΜΕΛΗΣ Παναγιώτης
εκτίμησε ιδιαίτερα την παρουσία μας συζητήθηκαν διάφορα θέματα της Τοπικής και παράλληλα δήλωσε ότι θα
σταθεί δίπλα μας σε κάθε μας προσπάθεια.
SERVO PER AMIKECO
(Υπηρετώ βιά της φιλίας)
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος ΚΟΥΒΟΥΣΗΣ

Ο Πρόεδρος
ΠΑΣΧΑΛΗΣ Γρηγόριος

ΕθYΜΟΤΥΠΙΚΗ
ΕΠΙΣΚΕΨΗ

O Γεν. Γραμματέας
Ιωάννης Πλευρίτης

Ο Γενικός Γραμματέας
ΚΩΣΤΑΚΟΣ Αθανάσιος

6ος Λαϊκός Αγώνας Δρόμου
«Άγιος Αρτέμιος»

Με απόλυτη επιτυχία διεξήχθη σήμερα ο Λαϊκός Αγώνας Δρόμου "Άγιος Αρτέμιος" που
διοργάνωσε για 6η χρονιά η τοπική διοίκηση
της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών. Περίπου
500 αθλητές μικροί και μεγάλοι έλαβαν μέρος
στις δυο αποστάσεις, αυτή των 1.000 μέτρων
για τα παιδιά και αυτή των 8.000 μέτρων για
τους μεγάλους.
Σκοπός της διοργάνωσης ήταν η ανάπτυξη δεσμών φιλίας και αλληλεγγύης
μεταξύ της αστυνομίας και της
κοινωνίας. Η ανάδειξη του
ρόλου της αστυνομίας, και
η ανάπτυξη του αθλητικού
πνεύματος ιδίως στα νέα
παιδιά η οποία πιστεύουμε ότι τα προφυλάσσει
από άλλου είδους διαδρομές.
Η Διεύθυνση Αστυνομίας
Ακαρνανίας γέμισε σήμερα
παιδικά χαμόγελα, καθώς η
συμμετοχή των παιδιών ξεπέρασε
κάθε προσδοκία μας. Τα παιδιά αφού ολοκλήρωσαν τον αγώνα τους και ώσπου να ολοκληρωθεί και ο αγώνας των μεγάλων, ξεναγήθηκαν στο κτίριο της αστυνομίας όπου είδαν και
ενημερώθηκαν από πρώτο χέρι από έμπειρους
αστυνομικούς για τον ρόλο της αστυνομίας και
πως αυτός επιτελείται.
Νιώθουμε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε
όλους όσους συνέβαλαν στην επιτυχία αυτής
μας της εκδήλωσης. Τον δήμο Αγρινίου και
προσωπικά τον Δήμαρχο Αγρινίου κύριο Παπαναστασίου Γιώργο και τον αντιδήμαρχο σε
θέματα παιδείας και αθλητισμού κύριο Γκρίζη
Νίκο. Όλους τους χορηγούς του αγώνα, όπως
αυτοί αναφέρονται στην αφίσα του αγώνα

αλλά και αυτούς που δεν αναφέρονται. Τους
αστυνομικούς που εργάσθηκαν πέραν του
χρόνου εργασίας τους για πολλές μέρες, αλλά
και φίλους πολίτες εθελοντές, που βοήθησαν
στην άρτια διοργάνωση και διεξαγωγή του
αγώνα. Το τμήμα Τροχαίας Αγρινίου για την
άψογη λήψη μέτρων τροχαίας. Τέλος όλους
όσους συμμετείχατε στον αγώνα, συλλόγους
και μεμονωμένους αθλητές, οι οποίοι
κάθε χρόνο γίνεστε και περισσότεροι, κάτι που μας δίνει μεγάλη ικανοποίηση και κουράγιο να συνεχίζουμε.
Ξεχωριστές προσωπικότητες που μας τίμησαν
με την παρουσία τους.
Ο Δήμαρχος Αγρινίου
κύριος Παπαναστασίου
Γιώργος, ο Αντιδήμαρχος κ. Καζαντζής Νίκος,
ο Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης
Νίκος, ο Αντιδήμαρχος κ. Καλαμπαλίκης Ανδρέας, ο αντιδήμαρχος κ. Γρίβας Ευθύμιος και ο Αντιδήμαρχος
κ. Μελιάδης Γιώργος. Εκ’ μέρους της Γενικής
Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδος παρευρέθηκε ο Α/Δ κύριος Κοτρωνιάς Νικόλαος, εκ μέρους της Διεύθυνσης
Αστυνομίας Ακαρνανίας παρευρέθη σύσσωμη
η ηγεσία με επικεφαλή τον Α/Δ κύριο Παπαευθυμίου Δημήτρη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε
όλους για την παρουσία τους και την υποστήριξή τους.
Θα κλείσουμε με την ευχή του χρόνου να είμαστε πάλι όλοι εκεί και να προστεθούν ακόμα
περισσότεροι.

Το Δ.Σ της Τ.Δ. Ακαρνανίας

Tοπική Διοίκηση Xίου

Λαμπάδες και ευχές
στην Δ.Α. Χίου

Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. της Δ.Ε.Α./Τ.Δ.Χίου την
Μ. Δευτέρα μοίρασε λαμπάδες και ευχές στα
μέλη του στην Διεύθυνση Αστυνομίας Χίου.
Την πρώτη λαμπάδα έλαβε με κουριερ συνάδελφος που νοσηλεύεται στο 401 στρατιωτικό
νοσοκομείο Χίου, με σοβαρό πρόβλημα υγείας. Του ευχόμαστε γρήγορη ανάρρωση και
σύντομα κοντά μας. Την πρώτη λαμπάδα για
την Δ.Α.Χίου έλαβε το μέλος μας και συνάμα
Αστυνομικός Διευθυντής Χίου Α/Δ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΔΑΜΙΡΗΣ.

Εθελοντική
αιμοδοσία
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εθελοντική αιμοδοσία στον κτίριο της Δ.Α.Χίου,
την οποία συνδιοργάνωσαν η Δ.Ε.Α./Τ.Δ.Χίου
& η ΕΑΥΝ Χίου. Η συμμετοχή ήταν μεγαλύτερη
από την αναμενόμενη, αν υπολογίσουμε τους
συναδέλφους που αποκλείστηκαν λόγω της
ανοιξιάτικης αλλεργίας και κάποιοι που είχαν
δώσει αίμα λίγες μέρες πριν.
Ευχαριστούμε τους συναδέλφους για την
ανταπόκρισή τους και σ΄ αυτήν την αιμοδοσία
αγάπης, σίγουρα ένοιωσαν την εμπειρία της
προσφοράς και τους ευχόμαστε το καλό που
έκαναν σήμερα να το βρουν μπροστά τους σε
μεγαλύτερο βαθμό.
Ο Πρόεδρος

Λασκαρίδης Ζαφείριος

Η Γεν. Γραμματέα

Τοκατλιάν Σοφία
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Tοπική Διοίκηση Ακαρνανίας

Tοπική Διοίκηση Μαγνησίας

Βράβευση επιτυχόντων στις Πανελλήνιες
εξετάσεις
Με χαρά σας ενημερώνουμε ότι, την Παρασκευή 09
Απριλίου 2016 στις 19.30 μ.μ., πραγματοποιήθηκε
από κοινού με την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Μαγνησίας, στην Αστυνομική Διεύθυνση
Μαγνησίας, η βράβευση παιδιών αστυνομικών και
συναδέλφων της περιοχής μας για την επιτυχία
τους στις Πανελλήνιες Εξετάσεις, σε αθλητικές
διακρίσεις και σε ειδικές κατηγορίες -περιπτώσεις
για το έτος 2015, όπου τους απονεμήθηκαν αναμνηστικά διπλώματα.
Με την παρουσία τους μας τίμησαν ο Αστυνομικής
Διευθυντής της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μαγνησίας, Ταξίαρχος κ. ΤΟΛΙΑΣ Ιωάννης, ο Αστυνομικός
Διευθυντής κ. ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Βασίλειος και ο
Αστυνομικός Υποδιευθυντής κ. ΚΑΡΑΊΣΚΟΣ Βασίλειος, Δ/ντής Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Βόλου,
Αστυνομικός Υποδιευθυντής κ. ΝΤΙΖΕΣ Γεώργιος,
Διοικητής Τροχαίας Βόλου Αστυνομικός Υποδιευθυντής κ. ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ Αθανάσιος και ο πρόεδρος
των Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας κ. ΚΑΚΚΕΣ
Βασίλειος.
Η εκδήλωση που πραγματοποίησε η Τοπική Διοίκηση Μαγνησίας από κοινού με την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Μαγνησίας, ήταν το λιγότερο
που μπορούσε να πράξει συγχαίροντας και επιβραβεύοντας τους κόπους των γονιών και των παιδιών.
Παρακαλούμε το Εθνικό Τμήμα και την Τοπική Διοίκηση Θεσσαλονίκης για την δημοσίευση του στα
περιοδικά, μαζί με το φωτογραφικό υλικό που αποστέλλεται συνημμένο.
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2ο BAZAAR αγάπης και προσφοράς
Πραγματοποιήθηκε σήμερα 27-04-2016, σε
συνεργασία με την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Μαγνησίας, το 2ο BAZAAR με
δημιουργίες Αστυνομικών και Φίλων στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Διεύθυνσης
Αστυνομίας Μαγνησίας, τα έσοδα του οποίου
διατέθηκαν για την ενίσχυση στο Σύλλογο Κινητικά Αναπήρων Νομού Μαγνησίας «Ιππόκαμπος».
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τους
συναδέλφους μας ΒΗΚΑ Ελένη, ΔΗΜΗΤΡΕΛΟ
Ηλία, ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ Δήμητρα, ΖΗΝΔΡΟΥ Ζωή,
ΚΑΛΛΙΑΡΗ Δέσποινα, ΚΩΤΣΑΚΗ Μαρίνα, ΜΑΤΖΙΟΥΡΑ Χριστίνα, ΝΕΡΟΚΡΑΤΗ Καλλιόπη,
ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Χρυσούλα, ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ
Αφροδίτη και ΠΕΤΡΙΔΟΥ Δήμητρα, καθώς και
τους φίλους μας ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ Ιφιγένεια, ΤΣΑΤΣΟΥΛΑ Ελένη, ΤΣΙΝΙΚΑ Κωνσταντίνα και το κατάστημα «Έκφραση» (Αντωνοπούλου 42) για την δημιουργία και αφιλοκερδής
προσφορά των έργων τους και όλους τους συ-

ναδέλφους για την ανταπόκριση που δείξανε.
Με την παρουσία τους μας τίμησαν ο Αστυνομικός Διευθυντής της Δ.Α. Μαγνησίας, Ταξίαρχος κ. ΤΟΛΙΑΣ Ιωάννης, Αστυνομικός Υποδ/
ντής της Δ.Α. Μαγνησίας, Αστυνομικός Υποδ/
ντής κ. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ Βασίλειος, ο πρόεδρος
της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού
Μαγνησίας Αστυνόμος Β’ κ. ΔΙΧΤΑΣ Αργύριος.
Τα έσοδα δόθηκαν στον πρόεδρο του Συλλόγου κ. ΜΠΕΛΛΟ Πέτρο με την επιθυμία και

για μελλοντική συνεργασία.

Συμμετοχή στον
2ο Volos Half
Marathon και
τον 23ο Δρόμο
Υγείας
Την 16-04-2016, πραγματοποιήθηκαν στο
Βόλο, ο 2ος Volos Half Marathon-ημιμαραθώνιος και ο παράλληλος 23ος Δρόμος
Υγείας.
Στους αγώνες συμμετείχαν με επιτυχία οι
συνάδελφοι και μέλη μας ΚΑΛΛΙΑΡΗ Δέσποινα, ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ Στέφανος, ΠΑΛΗΑΣ
Βασίλειος και ΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑΣ Ηλίας.
Τους ευχόμαστε πάντα επιτυχίες να είναι
γεροί και να συμμετέχουν.
Για Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
ΚΑΡΚΑΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Ο Γραμματέας
ΠΑΓΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ποδοσφαιρικός Αγώνας για την
ενίσχυση του Γ.Ν. Σητείας

Στα πλαίσια των εκδηλώσεων - κοινωνικών
δραστηριοτήτων μας συνδιοργανώνουμε και
υλοποιήσαμε ποδοσφαιρικό αγώνα στο Εθνικό
Στάδιο Σητείας μεταξύ των ομάδων
Παλαίμαχων Σητείας – Διεθνής Ένωσης Αστυνομικών Τοπικής Διοίκησης Λασιθίου, τα έσοδα των οποίων
διατέθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο
Σητείας για την συμπλήρωση του ποσού που χρειάζεται για την αγορά τεστ
κοπώσεως στην καρδιολογική κλινική
του Νοσοκομείου. Την εκδήλωση την
αγκάλιασαν οι συμπολίτες όλου του Νομού οι
οποίοι και κατά την προπώληση των εισιτηρίων
συνεισφέραν για τον κοινωφελή αυτό σκοπό.
Στην εκδήλωση τιμήθηκαν με αναμνηστική πλακέτα της Ι.Ρ.Α. Λασιθίου η ΕΔΕΑΚ (από τον Ταξίαρχο κύριο Πετάση Εμμανουήλ όπου και παρεβρέθει ως εκπρόσωπος την φυσικής ηγεσίας και ως
παλαιότερο μέλος εν ενεργεία της Τ.Δ. Λασιθίου),
καθώς και οι παλαίμαχοι Σητείας (από τον Πρόεδρο της Τ.Δ. Λασιθίου κύριο Φραγκάκη Κωνσταντίνο) για την συνεισφορά τους στην διεξαγωγή
του ποδοσφαιρικού αγώνα.

Στην εκδήλωση παρεβρέθηκαν εκπρόσωποι
του Δήμου Σητείας και του Γενικού Νοσοκομείου Σητείας, στηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο τις
προσπάθειες για την ενίσχυση του
Νοσοκομείου με υλικοτεχνικό
εξοπλισμό που είναι απαραίτητος
για την εξυπηρέτηση τόσο των
δημοτών Σητείας όσο και των περιπατητών στην όμορφη πόλη του
Νομού μας.
Η Τοπική Διοίκηση Λασιθίου θα
συνεχίσει την προσφορά της στους
συμπολίτες του Νομού μας, διοργανώνοντας
ανάλογους αγώνες και στις υπόλοιπες πόλις του
Νομού μας, δείχνοντας με αυτό τον τρόπο ότι τα
μέλη μας ήταν, είναι και θα είναι ενεργά μέλη της
κοινωνίας και δεν χάνουν την ευκαιρία να το αποδεικνύουν έμπρακτα.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους
συνέβαλαν στην άψογη υλοποίηση της προαναφερόμενης εκδήλωσης και να υποσχεθούμε ότι
θα είμαστε στο πλευρό τους σε ανάλογες μελλοντικές εκδηλώσεις κοινωνικού – πολιτιστικού
περιεχομένου.

6η Φιλική Συνάντηση Τοπικών Διοικήσεων
Κρήτης
Το Σάββατο 09/04/2016 στα γραφεία της Τοπικής Διοίκησης Λασιθίου στον Άγιο Νικόλαο,
πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία η 6η
φιλική συνάντηση Τοπικών Διοικήσεων Κρήτης. Οι εκπρόσωποι όλων των Τ.Δ. Κρήτης
συζήτησαν προτάσεις τους και πήραν αποφάσεις για την διεξαγωγή από κοινού πλήθος
εκδηλώσεων που σκοπό έχουν να έρθουν τα
μέλη κοντά με τους πολίτες της κοινωνίας και
με μεταξύ τους.
Μετά το πέρας της συνάντησης, παραχωρήθηκε πλούσιο γεύμα στους προσκεκλημένους
από τους “οικοδεσπότες”, σε παραθαλάσσια
ταβέρνα του Αγίου Νικολάου, ανανεώνοντας

με αυτό τον τρόπο τους δεσμούς φιλίας και
υπηρετώντας τις αρχές της Διεθνής Ένωσης
Αστυνομικών “Servo Per Amikeco”
H τοπική διοίκηση Λασιθίου σας ευχαριστεί για
τη συμμετοχή σας και τη στήριξη στο έργο της.

Συλλογή τροφίμων
για τα κοινωνικά
παντοπωλεία

Στα πλαίσια των εκδηλώσεων - δραστηριοτήτων για τις ημέρες του Πάσχα ,
η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών – Τοπική
Διοίκηση Λασιθίου περισυνέλεξε τρόφιμα
μακράς διάρκειας και ρούχα και τα μοίρασε
στα Κοινωνικά Παντοπωλεία Αγίου Νικολάου Ιεράπετρας και Σητείας προκειμένου
προσφερθούν στους συμπολίτες μας που τα
έχουν ανάγκη.

Εκδρομή στη Νήσο
Σπιναλόγγα
Στα πλαίσια των πολιτισμικών εκδηλώσεων - δραστηριοτήτων μας διοργανώσαμε
και πραγματοποιήσαμε εκδρομή στη νήσο
Σπιναλόγκα στην Πλάκα Αγίου Νικολάου.
Η συμμετοχή των εκδρομέων άγγιξε τα 77
άτομα από την Τοπική Διοίκηση Λασιθίου και
την Τοπική Διοίκηση Ηρακλείου. Μετά την
ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο γευματίσαμε σε ταβέρνα της πλάκας απέναντι από
την Νήσο όπου και μας δόθηκε η ευκαιρία να
συζητήσουμε και να περάσουμε ευχάριστες
ώρες ανταλλάζοντας υποσχέσεις για ανάλογες εκδηλώσεις στο μέλλον.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Τοπική
Διοίκηση Ηρακλείου για την συμμετοχή της
στην προαναφερόμενη εκδήλωση, καθώς
με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί καταβλητικά
στην σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των δύο
γειτονικών Τοπικών Διοικήσεων.
Παρόμοιες εκδηλώσεις που έχουν επιμορφωτικό χαρακτήρα, συσπειρώνουν τα μέλη
μας και υπηρετούν τις αξίες του ιδρυτή μας
Arthur Troop.
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Tοπική Διοίκηση Λασιθίου

Τι σημαίνει το “Servo Per Amikeco”
Πολλές φορές στη ζωή μας ακούμε μια φράση, για την οποία δεν μπορούμε να φανταστούμε τι σκεφτόταν εκείνος που την είπε. Όταν
άκουσα πρώτη φορά την φράση Servo Per
Amikeco “Υπηρετώ δια της φιλίας” απόρησα
πως θα μπορούσε κάποιος να γίνει υπηρέτης
του φίλου του και πως ακριβώς θα μπορούσε
να συμβεί αυτό. Εντάχθηκα λοιπόν στην οικογένεια της I.P.A., άρχισα να καταλαβαίνω πως
μπορεί κάποιος να “Υπηρετεί μέσω της φιλίας”.
Δεν άργησα στο πρώτο συνέδριο να γνωρίσω
αξιόλογους συναδέλφους με ύφος, ήθος και
πάνω απ όλα ανθρωπιά που με αγκάλιασαν
στην παρέα τους παρόλο που μόλις είχα ενταχθεί, με αποκαλούσαν “φίλο” παρόλο που μόλις
με είχαν γνωρίσει και πάντα με συμβούλευαν
και με συμβουλεύουν σε κάθε δυσκολία που
συναντούσα στο μονοπάτι μου στην ΙΡΑ μέχρι
τώρα. Έμαθα λοιπόν και γω πως πρέπει να
“Υπηρετώ δια της φιλίας”.Mου δόθηκε η ευκαιρία να αποδείξω στον εαυτό μου πόσο καλός
είμαι στο “να μαθαίνω”.
Πριν από 2 εβδομάδες σχεδόν δέχτηκα ένα τη-
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λεφώνημα από μέλος του Εθνικού Τμήματος
ότι θα επισκεφθούν τον Άγιο Νικόλαο για ολιγοήμερες διακοπές δύο συνάδελφοι (ζευγάρι)
από την Ελβετία και πως θα ήθελαν να έρθουν
σε επαφή με την Τοπική Ι.Ρ.Α. και αν θα μπορούσα να τους ξεναγήσω στον όμορφο Νομό
μας. Αμέσως δέχτηκα με τα χαράς και ήρθα σε
επαφή με τον Jeremy όπου και με πληροφόρησε ότι έρχεται με την σύζυγο του (αστυνομικός
και αυτή) για ταξίδι του μέλιτος και θα ήθελε να
της διοργανώσουμε πάρτι καθώς είχε τα γενέ-

θλια της, τις ημέρες που θα ήταν στην Ελλάδα.
Αμέσως ενημέρωσα το Διοικητικό συμβούλιο
το οποίο και με βοήθησε στο να διοργανώσουμε το πάρτι που μας είχε ζητηθεί. Έφτασαν λοιπόν οι καλεσμένοι μας τους οποίους και τους
καλωσορίσαμε με μια ξενάγηση στις Αστυνομικές Υπηρεσίες του Νομού μας, δείχνοντας πως
λειτουργεί η Αστυνομία στην Ελλάδα.
Μάλιστα ενθουσιάστηκαν τόσο που
δεν δίστασαν να
φωτογραφηθούν
μπροστά στις μηχανές και τα αυτοκίνητα μας που τους
έκαναν τόσο πολύ
εντύπωση. Στη συνέχεια καθίσαμε
και συζητούσαμε
επί ώρες σχετικά
με τις Υπηρεσιακές και προσωπικές ζωές μας,
όπως θα έκαναν δύο φίλοι που γνωρίζονται,
αυτό ακριβώς που είχα νοιώσει και γω και που
τώρα πλέον μου ήταν οικείο ως μέλος της οικογένειας της ΙΡΑ. Στο τέλος της ημέρας ανανεώσαμε το ραντεβού μας για την επόμενη για
μια εκδρομή – ξενάγηση στην πόλη και στις ταβέρνες του Αγίου Νικολάου. Έτσι και έγινε λοιπόν, ήταν τόσα πολλά που με ρωτούσαν καθώς
έβλεπαν όλα όσα τους έδειχνα, που γέμισα χαρά που μπορούσα και τους προσέφερα τόσα,

απλά με το να είμαι ο
εαυτός μου. Δεν σταμάτησαν να μου λένε
πως δεν περίμεναν οι
διακοπές τους να πάρουν τέτοια τροπή και
πως πραγματικά ήταν
κάτι πολύ καλύτερο
απ όσο το φανταζόντουσαν. Στο τέλος
της ημέρας , θεώρησα χρέος μου να τους
δείξω το πώς διασκεδάζει ένας Έλληνας.
Καθίσαμε σε μια παραδοσιακή ταβέρνα
πάνω στη λίμνη του Αγίου Νικολάου και τους
προσέφερα παραδοσιακά εδέσματα τα οποία
συνοδευόντουσαν με άφθονη ρακή. Πριν φύγουμε είχαν ήδη μάθει αρκετές Ελληνικές λέξεις τις οποίες και επαναλάμβαναν δείχνοντας
να το διασκεδάζουν ξεχωριστά. Την επόμενη
μέρα, συνοδευόμενοι από εμένα και τα μέλη
του Δ.Σ. της Τοπικής μας Διοίκησης , πήγαμε
σε μια ψαροταβέρνα ακριβώς απέναντί από την
Σπιναλόγκα ( Νησί όπου στο παρελθόν φιλοξενούσε ανθρώπου με την νόσο του Χάνσεν).Στο
τέλος της βραδιάς μια τεράστια τούρτα έφτασε
στο τραπέζι με την φωτογραφία των δύο φίλων μας και το έμβλημα της ΙΡΑ ενώ ταυτόχρονα όλο το μαγαζί τραγουδούσε στα αγγλικά
το χρόνια πολλά στην νέα μας φίλη Yasemin. O
νέος μας φίλος Jeremy δεν έπαψε να μας ευχαριστεί για τις πιο όμορφες διακοπές που είχε
έως τώρα στη ζωή του και συνέχιζε λέγοντας
μας πως η ΙΡΑ είναι πραγματικά ο λόγος που
το έζησε όλο αυτό, προσκαλώντας μας να τον
επισκεφθούμε στην χώρα του.
Τι είναι λοιπόν για μένα το “Υπηρετώ δια της
φιλίας”. Είναι η ομόνοια , ο κοινός στόχος για
το καλό, είναι οι νέοι φίλοι που μπήκαν και θα
μπουν στην ζωή μου, είναι η οικογένεια της ΙΡΑ
που με αγκάλιασε, είναι το ότι πλέον ξέρω τι
πρεσβεύει το σύνθημα της ΙΡΑ.
Συντάκτης

Φραγκάκης Κωνσταντίνος
Πρόεδρος ΙΡΑ Λασιθίου

Επίσκεψη στο Αγρίνιο, στην έδρα της Τ.Δ.
Ακαρνανίας

Η ερασιτεχνική θεατρική ομάδα «ΘΕΑΤΡOPolice» της Τοπικής Διοίκησης Ακαρνανίας / Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών και της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ακαρνανίας,
σε συμπαραγωγή με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Αγρινίου, παρουσίασε μία από
τις πιο απολαυστικές, «ζωντανές» και με πολύ χιούμορ κωμωδίες των τελευταίων ετών, το «Ψέμα στο Ψέμα» του ANTHONY
NEILSON.
Το έργο έκανε πρεμιέρα την Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2016, στην αί-

θουσα του Δημοτικού Θεάτρου Αγρινίου με πλήθος κόσμου. Στην
παράσταση της 17ης Ιουνίου 2016, το ΔΣ του Ελληνικού Τμήματος/ΙΡΑ εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος κ. Ιωάννης Καραπατάκης, ο
Α΄ Αντιπροέδρος κ. Νικόλαος Μαρούντας και ο Γεν. Γραμματέας

Απονομή βραβείων
Unicef για το 2015

Αντιπροσωπεία του Σ.ΑΠ.ΑΣ.Α
στα γραφεία μας

Σ

την απονομή των βραβείων
της UNICEF 2015 συμμετείχε ο Πρόεδρος του Ελληνικού
Τμήματος της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών κ. Ιωάννης
Καραπατάκης. Ευχαριστούμε
τη UNICEF για την πρόσκληση
και εκφράζουμε τα συγχαρητήριά μας σε όλα τα παιδιά και τα
Σχολεία που βραβεύτηκαν.

Εθιμοτυπική επίσκεψη στα γραφεία μας από τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Αποστράτων Αστυνομικών Αθηνών (Σ.ΑΠ.ΑΣ.Α) κ. Χρήστο
ΚΟΝΤΑΡΙΔΗ, τον Αντιπρόεδρο κ. Ιωάννη ΣΚΛΑΒΟ και το μέλος κ.
Χαράλαμπο ΜΗΝΟΠΕΤΡΑ. Τους ευχαριστούμε και τους ευχόμαστε
Καλή και δημιουργική θητεία.
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κ. Σπυρίδων Φώτογλου, ενώ από την ΤΔ Πρέβεζας παρέστη ο Πρόεδρος κ. Σοφοκλής Κίτσιος
και από την ΤΔ Άρτας ο Β΄ Αντιπρόεδρος κ. Δημήτρης Χαλκιάς με τον Αναπλ. Ταμία κ. Ιωάννη
Γεωργούλα.
Ο Πρόεδρος του ΕΤ κ. Καραπατάκης εξήρε το έργο της ΤΔ Ακαρνανίας και μεταξύ άλλων τόνισε:
".…είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος για την προσπάθεια των εθελοντών αστυνομικών και θέλω να τους συγχαρώ για την όμορφη πολιτιστική βραδιά που μας χάρισαν, προβάλλοντας το
άλλο πρόσωπο και τις ευαισθησίες των αστυνομικών που γεφυρώνουν τις σχέσεις αστυνομίας και πολιτών.
Σας συγχαίρω γιατί αποδείξατε ότι η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών είναι κοντά στην κοινωνία και υπηρετεί τον πολίτη με
σεβασμό και αξιοπρέπεια.
Επιτρέψτε μου να αναφερθώ με πολύ σεβασμό στους ερασιτέχνες ηθοποιούς και να πω ότι έχουν ιδιαίτερο ταλέντο, διαθέτουν ήθος και να εκφράσω επίσης τα συγχαρητήριά μου στη
σκηνοθέτρια Γιούλη Μαρούση και όλους τους συντελεστές της
παράστασης.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους, ευχαριστώ για την παρουσία
σας και είναι ιδιαίτερα τιμητικό για εμάς. Μας στηρίζετε, μας
εμψυχώνετε, μας δίνετε κουράγιο να προσπαθούμε να δείχνουμε μια άλλη Αστυνομία, από αυτή που συνήθως οι ρόλοι μας
καλούν καθημερινά."
Από τον Πρόεδρο κ. Καραπατάκη, απενεμήθη τιμητική πλακέτα,
ως ένδειξη αναγνώρισης στα δρώμενα της θεατρικής ομάδας, στη
σκηνοθέτρια κ. Γιούλη Μαρούση και μικρά αναμνηστικά στους συναδέλφους ηθοποιούς.
Ταυτόχρονα με τη θεατρική παράσταση, το χορευτικό τμήμα της
Τοπικής Διοίκησης Ακαρνανίας συμμετείχε στο ετήσιο Φεστιβάλ
Παραδοσιακών Χορών που διοργάνωσε ο Δήμος Αγρινίου με τη
συμμετοχή 10 χορευτικών τμημάτων τοπικών Πολιτιστικών και
Παραδοσιακών Συλλόγων.
Συγχαίρουμε το χοροδιδάσκαλο και τους συναδέλφους του χορευτικού τμήματος της Τοπικής Διοίκησης Ακαρνανίας για τη συμβολή τους στη διατήρηση της λαϊκής μας παράδοσης.
Ευχαριστούμε το ΔΣ της ΤΔ Ακαρνανίας για τη φιλοξενία και ευχόμαστε σε όλους Καλό Καλοκαίρι.

Επιμνημόσυνη δέηση στην μνήμη των Νεκτάριου
Σάββα και Γεώργιου Ανδρουτσόπουλου
Με πρωτοβουλία των Ομοσπονδιών του Σώματος
μας, ΠΟΑΣΥ και ΠΟΑΞΙΑ, πραγματοποιήθηκε και
εφέτος η θεσμοθετημένη πλέον επιμνημόσυνη
δέηση στη μνήμη των ηρώων Νεκτάριου Σάββα
και Γεωργίου Ανδρουτσόπουλου, την 10.00 ώρα
της 17/6/2016, στην οδό Λάμπρου Πορφύρα στα
Πατήσια, στο σημείο που άφησε την τελευταία του
πνοή, ό άναδρα δολοφονημένος από τρομοκράτες

Πρόεδρος της ΠΟΑΞΙΑ κ. Ιωάννης Κατσιαμάκας,
με πολυπληθή αντιπροσωπεία του Διοικητικού
Συμβουλίου, ο Πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ, ομοίως
συνοδευόμενος από πολυπληθή αντιπροσωπεία
του ΔΣ, εκπρόσωποι συνδικαλιστικών ενώσεων
της επικράτειας και ο εκπρόσωπος του Δημάρχου
Αθηναίων και Πρόεδρος του Ε Δημοτικού Διαμερίσματος κ. Διονύσιος Αδαμόπουλος

Αρχιφύλακας Νεκτάριος Σάββας, την 22α Ιουνίου
2009
Παρόντες ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης
κ. Δημήτριος Αναγνωστάκης, ως εκπρόσωπος της
κυβέρνησης, η βουλευτής της συμπολίτευσης κα
Παναγιώτα Κοζομπόλη, ο βουλευτής της ΝΔ και τ.
Πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ κ. Δημήτριος Κυριαζίδης, ο

Εκ μέρους του Σώματος παρέστη ο Αρχηγός,
Αντιστράτηγος κ. Κωνσταντίνος Τσουβάλας, ο
Υπαρχηγός, Αντιστράτηγος κ. Ιωάννης Διαμαντόπουλος, η Προϊσταμένη Επιτελείου του Αρχηγείου
ΕΛΑΣ, Αντιστράτηγος κα Ζαχαρούλα Τσιριγώτη
και ο Γενικός Επιθεωρητής Βορείου Ελλάδος κ.
Μιχαήλ Καραμαλάκης

Παρούσες και οι οικογένειες των νεκρών ηρώων,
Σάββα και Ανδρουτσόπουλου.
Στην επιμνημόσυνη δέηση, χοροστάτησε ο τ.
Προϊστάμενος της Θρησκευτικής Υπηρεσίας του
Σώματος, Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης π.
Νεκτάριος
Ο κ. Αρχηγός στη σύντομη ομιλία του, καταφανώς
συγκινημένος, αναφέρθηκε στην ανάγκη να διατηρείται η μνήμη των ηρώων ζωντανή. Άλλωστε,
όπως είπε στο πρόσωπο των δύο αυτών συναδέλφων μας, τιμώνται όλοι οι ηρωικά πεσόντες
κατά την εκτέλεση του καθήκοντος συνάδελφοί
μας, αλλά και οι οικογένειες μας που και αυτές
στηρίζουν το έργο μας.
Ο κ. Πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ, απευθυνόμενος στον
εκπρόσωπο του Δημάρχου επανέλαβε το πάγιο
αίτημα της Ομοσπονδίας για μετονομασία του
δρόμου σε ΟΔΟ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΣΑΒΒΑ.
Την Ένωσή μας εκπροσώπησε ο Αρμόδιος Διεθνών Σχέσεων κ. Κυριάκος Κάρκαλης.
Ας προσευχηθούμε λοιπόν αυτή τη μέρα όλοι για
τις ψυχές των αδικοχαμένων ηρώων και ας ευχηθούμε –για μια ακόμη φορά- ποτέ ξανά να μη
θρηνήσουμε θύματα
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Συναντήσεις επικοινωνίας και προβολής του
έργου του ΕΤ
Συναντήσεις επικοινωνίας και προβολής του έργου
του ΕΤ πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο χρονικό
διάστημα
Την 4 Ιουλίου
2016 ο Πρόεδρος
του Εθνικού Τμήματος κ. Ιωάννης
Καραπατάκης και ο
Αρμόδιος Διεθνών Σχέσεων κ. Κυριάκος Κάρκαλης επισκέφθηκαν το Τμήμα
Τουριστικής Αστυνομίας Ν/Α Αττικής, αποδεχόμενοι την πρόσκληση του Διοικητού, Α/Β κ. Αλέξανδρου Σταθόπουλου. Είχαν δε την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τον Διοικητή και το προσωπικό της υπηρεσίας για θέματα που αφορούν
στην Ένωσή μας και να ενημερώσουν τους συναδέλφους για τις δράσεις, αλλά
και τα οφέλη που παρέχει η συμμετοχή στην ΙΡΑ. Ο κ. Σταθόπουλος, ένθερμος
υποστηρικτής της ΙΡΑ, είναι αφανής ακάματος εργάτης και συχνά υποδέχεται
μαζί με το προσωπικό του
ξένους συναδέλφους μας,
χαρίζοντάς τους απλόχερα
την Ελληνική φιλοξενία.
Το μεσημέρι της ίδιας
ημέρας, οι ανωτέρω επισκέφθηκαν τον Αρχηγό
της Ελληνικής Αποστολής
του Διεθνούς Οργανισμού

Μετανάστευσης
(ΔΟΜ) κ. Δανιήλ
Εσδρά, όπου είχαν
συνάντηση εργασίας και συζητήθηκαν
ενδεχόμενες κοινές
δράσεις στο εγγύς
μέλλον. Ευχαριστούμε τον κ Εσδρά, διότι
με τον συγκεκριμένο
φορέα, η ΙΡΑ έχει
συνεργαστεί στενά
κατά το παρελθόν
και έκτοτε διατηρεί-

ται μια σχέση ειλικρινούς και άψογης συνεργασίας.
Την 5 Ιουλίου 2016 αντιπροσωπεία του ΔΣ του Εθνικού Τμήματος ΔΕΑ, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο κ. Ιωάννη Καραπατάκη, τον Ταμία κ. Βασίλειο Παπά
και τον Αρμόδιο Διεθνών Σχέσεων κ. Κυριάκο Κάρκαλη, επισκέφθηκαν τον
Διοικητή του ΑΤ Ομόνοιας Α/Υ κ. Ρόκκο Βασίλειο, όπου είχαν μαζί του ένα σύντομο, αλλά πολύ εποικοδομητικό διάλογο που αφορούσε σε θέματα της ΙΡΑ.
Η συνάντηση διεξήχθη σε θερμό φιλικό κλίμα, μιάς και ο κ. Διοικητής τυγχάνει
μέλος της ΙΡΑ και του ΤΕΑΕΤΔΕΑΠΛ και θερμός υποστηρικτής της ιδέας.
Απεδέχθη δε, πρότασή μας για ενημερωτική επίσκεψη στο προσωπικό της υπηρεσίας του στο εγγύς μέλλον.
Οι επαφές του Διοικητικού Συμβουλίου, θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση,
στην κατεύθυνση της ενημέρωσης των μελών μας και της προβολής του εθελοντισμού, στην Αστυνομία, αλλά και στην κοινωνία με εξωστρέφεια και διάθεση
συνεργασίας.

Εορτασμός Αγίας Ειρήνης 2016
από τον Σύνδεσμο Αποστράτων
Αστυνομικών Αθηνών
Την 8η Μαΐου 2016 ημέρα
Κυριακή του Θωμά και ώρα
09.00τελέστηκε στον Ιερό
Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών, Μεσογείων 96, θεία
λειτουργία μετ’ αρτοκλασίας προς τιμή της Προστάτιδος της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας
(Π.Ο.Α.Σ.Α.) και του Συνδέσμου Αποστράτων Αστυνομικών Αθηνών, Αγίας και

Ισαποστόλου Ειρήνης.
Μετά την Θεία Λειτουργία ακολούθησε κατάθεση
στεφάνου στο μνημείο πεσόντων στο προαύλιο

χώρο της πρώην Σχολής Αξιωματικών και στη συνέχεια
μικρή δεξίωση στο Πνευματικό Κέντρο του Ι. Ναού. Την
κεντρική ομιλία ανέγνωσε
ο Πρόεδρος του Συνδέσμου
Αποστράτων Αστυνομικών
Αθηνών Αντιστράτηγος ε.α.
ΚΟΝΤΑΡΙΔΗΣ Χρήστος
Την εκδήλωση τίμησε ο κ.
Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, μέλη των Ενώσεων
και Συνδέσμων των Ε.Δ. &
Σ. Α., ως και λοιπών οργανώσεων και Σωματείων. Το Ελληνικό Τμήμα της
Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών εκπροσώπησε
ο Πρόεδρος κ. Ιωάννης Καραπατάκης.

Επίσκεψη στην
Τ.Δ. Πρέβεζας

Ο Πρόεδρος κ. Ιωάννης Καραπατάκης με τον Αντιπρόεδρο κ. Νικόλαο Μαρούντα και το Γεν. Γραμματέα κ. Σπύρο Φώτογλου, επισκέφθηκαν την
Πρέβεζα και είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν
με τον αγαπητό φίλο, Πρόεδρο της ΤΔ Πρέβεζας
κ. Σοφοκλή Κίτσιο τον οποίο ευχαριστούμε για τη
συνεργασία και την εγκάρδια φιλοξενία.

Καινούργιο ξεκίνημα

Μετά από 130 τεύχη ανελλιπούς ενημέρωσης
των μελών μας μέσω του περιοδικού μας,
κάνουμε μια προσπάθεια ανανέωσης του. Οι
άοκνες προσπάθειες όλων μας ,μαζί με την
πολύτιμη στήριξη των μελών μας, ενισχύουν
την ελπίδα ότι όλοι μαζί θα πετύχουμε τους
στόχους μας και θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις σύγχρονες απαιτήσεις. Το περιοδικό μαζί με την αναβαθμισμένη ιστοσελίδα
μας αποτελούν τα επικοινωνιακά μέσα υποστήριξης των δραστηριοτήτων τόσο του Ε.Τ.
όσο και των Τοπικών Διοικήσεων.
Καραπατάκης Ιωάννης

Γιορτάσθηκε την 26η Ιουνίου 2016 η «Ημέρα προς τιμήν των Αποστράτων», σε
κεντρική εκδήλωση στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών της πρώην Σχολής
Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Μεσογείων 96. Στην τελετή χοροστάτησε ο
Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Κιούλος.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, ο Αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Νίκος Τόσκας, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης Δημήτρης

Αναγνωστάκης, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Τσουβάλας, ο Υπαρχηγός του Σώματος, Αντιστράτηγος Ιωάννης Διαμαντόπουλος, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας
κ. Ευάγγελος Χριστακόπουλος καθώς και άλλοι ανώτατοι και ανώτεροι Αξιωματικοί. Το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών εκπροσώπησαν ο
Πρόεδρος κ. Ιωάννης Καραπατάκης και ο Αντιπρόεδρος κ. Βλάσης Βαλατσός.
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Ημέρα προς Τιμήν των Αποστράτων Ελληνικής
Αστυνομίας 2016

Επισκεψη του Επικεφαλής της Γραμματείας
του ΙΕΒ κ. Stephen Crockard
Την 21 Ιουλίου 2016 επισκέφθηκε τη χώρα μας ο
Επικεφαλής της Γραμματείας του ΙΕΒ κ. Stephen
Crockard, μαζί με τη σύζυγο του και τα δύο τους
παιδιά, διερχόμενοι με κρουαζιέρα από τον Πειραιά.
Κατά τον σύντομο χρόνο της παραμονής τους,
τους υπεδέχθησαν ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕΒ
κ. Γεώργιος Κατσαρόπουλος και ο Αρμόδιος Διεθνών Σχέσεων του Εθνικού Τμήματος κ. Κυριάκος Κάρκαλης. Στους επισκέπτες μας, παρετέθη
γεύμα σε γνωστή ταβέρνα στην Πλάκα, καθώς
και σύντομη ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο της
Αθήνας. Είχαν δε την ευκαιρία να περιηγηθούν
στο Μουσείο της Ακρόπολης και στα στενά της
Πλάκας.
Συζητήθηκαν θέματα διεθνούς ενδιαφέροντος
που αφορούν στην Ένωσή μας. Οι επισκέπτες μας
εδήλωσαν ενθουσιασμένοι από την ομορφιά της
πρωτεύουσας και τη ζεστή φιλοξενία και επιφυλάχθηκαν να επιστρέψουν σε μελλοντικό χρόνο
για μεγαλύτερη διαμονή.
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3η Παγκόσμια Συνάντηση Απόδημου
Ελληνισμού
Την 20 Ιουλίου 2016 στο Ζάππειο Μέγαρο
πραγματοποιήθηκε η 3η Παγκόσμια Συνάντηση Απόδημου Ελληνισμού με τίτλο “Η ΑΥΤΟΥ
ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΣ Ο ΕΛΛΗΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ”.
Φορέας διοργάνωσης ήταν ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός που εδρεύει στο Μόντρεαλ
του Καναδά με όνομα «His Majesty the Greek
Immigrant» και Πρόεδρος του είναι η κυρία Ρυσσάκη Μαίρη δημοσιογράφος.
Στo πλαίσιo αυτών των εκδηλώσεων τιμήθηκαν Έλληνες διαπρεπείς απ’ όλο τον κόσμο που
προήγαγαν με την εργασία τους τον Eλληνισμό.
Τιμήθηκαν διαπρεπείς πατριώτες μας του εξωτερικού από τομείς γραμμάτων, τεχνών, αθλητισμού καθώς και της επιχειρηματικότητας.
Ανάμεσα σε αυτούς ήταν τα αδέλφια Αντώνης
και Ελένη Σαμπαζιώτη όπου εργάζονται στη
Αστυνομία του Μόντρεαλ του Καναδά και είναι
και μέλη του Καναδικού Τμήματος της ΙΡΑ..
Ιδιαίτερο γεγονός είναι ότι και ο πατέρας τους
Παναγιώτης Σαμπαζιώτης αποστρατεύτηκε μετά
από ευδόκιμη υπηρεσία 25 ετών από την Αστυνομία Πόλεων πριν μεταναστεύσει στο Μόντρεαλ του Καναδά.
Την βράβευση πραγματοποίησε εκ μέρους του
Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, η Προϊσταμένη του Επιτελείου Ελληνικής Αστυνομίας
Αντιστράτηγος κα Ζαχαρούλα Τσιριγώτη.
Tην Ένωσή μας εκπροσώπησε ο Αρμόδιος
Διεθνών Σχέσεων κ. Κυριάκος Κάρκαλης. Το
παρών έδωσαν ο Διοικητής του Τμήματος Του-

ριστικής Αστυνομίας Νοτιοανατολικής Αττικής
Α/B κ. Αλέξανδρος Σταθόπουλος και το μέλος
της ΤΔ Πειραιώς και Νήσων κ. Γεώργιος Κάγκαλος.
Η επόμενη Παγκόσμια Συνάντηση Απόδημου
Ελληνισμού προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί το 2017 στην Νέα Υόρκη.

SERVO PER AMIKECO
(υπηρετώ δια της φιλίας)
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Ιωάννης ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ
Ο Γενικός Γραμματέας
Σπυρίδων Φώτογλου

Προσκύνημα στο Άγιο Όρος			

Από την 26η έως την 30η Μαΐου 2016, πραγματοποιήθηκε εκδρομή-προσκύνημα, στο περιβόλι της
Παναγίας, το Άγιο Όρος.
Ήταν μια ιδιαίτερα ευλογημένη εμπειρία τόσο για
τους Αστυνομικούς μέλη της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών (ΙΡΑ) Αργολίδας, όσο και για
τα εκλεκτά μέλη της τοπικής μας κοινωνίας και
φίλους μας, που συμμετείχαν σ΄ αυτή.
Επικεφαλής της προσκυνηματικής εκδρομής
των είκοσι πέντε (25) συνολικά ατόμων, τέθηκε ο
Πρόεδρος της Τοπικής Διοίκησης ΙΡΑ Αργολίδας,
ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗΣ Χρήστος.
Οι Ιερές Μονές και τα λοιπά Ιερά προσκυνήματα,
τα οποία επισκεφθήκαμε ήταν πολλά. Ενδεικτικά
αναφέρουμε τις Ιερές Μονές: Γρηγορίου, Διονυσίου, Ξενοφώντος, Δοχειαρίου, Παύλου, Μεγίστης
Λαύρας, Βατοπαιδίου, Κουτλουμουσίου, Ιβήρων

και Ιερά Σκήτη Αγίας Άννης. Επίσης, κατά την
πρώτη ημέρα, επισκεφθήκαμε το Ιερό Ησυχαστήριο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης, όπου προσκυνήσαμε τον τάφο
του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου.
Στους τόπους αυτούς είχαμε την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουμε τα χαριτόβρυτα Ιερά Λείψανα, τις θαυματουργές εικόνες, να γνωρίσουμε
την έκφραση του Ορθόδοξου Μοναχισμού στο
πρόσωπο των μοναχών.
Συμμετείχαμε στις λατρευτικές συνάξεις και γενικώς ακολουθήσαμε το πρόγραμμα ζωής και λειτουργίας των Ιερών χώρων που επισκεφθήκαμε.
Η ωφέλειά μας από το Αγιώνυμο Όρος ήταν πολύ
μεγάλη, καθώς ζήσαμε έστω και αυτές τις λίγες
ημέρες την αγγελική πολιτεία των Αγιορειτών
Μοναχών.
Θερμές ευχαριστίες θέλουμε να εκφράσουμε:
(1). Στον πρώην Διευθυντή της Δ/νσης Αστυνομίας
Αργολίδας, Υποστράτηγο ε.α. κ.ΝΤΟΚΟΜΕ Γεώργιο, καθώς και στον Ταξίαρχο ε.α. του Στρατού κ.
ΤΣΙΓΑΡΑ Ιωάννη, για την τιμητική τους συμμετοχή
στην προσκυνηματική μας εκδρομή και
(2).Στους Καθηγουμένους των Ιερών μονών όπου
διαμείναμε και φιλοξενηθήκαμε για προσκύνημα,
αλλά και στους μοναχούς των προαναφερόμενων

Ιερών Μονών, για την αμέριστη και αγόγγυστη
διευκόλυνσή τους .-

Εθιμοτυπική επίσκεψη στον
Διευθυντή της Δ.Α. Αργολίδας
Με την ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων,
του νέου Δ/ντού της Δ/νσης Αστυνομίας Αργολίδας, Αστυν/κού Δ/ντού Παναγιώτη ΠΟΥΠΟΥΖΑ,
πραγματοποιήθηκε εθιμοτυπική επίσκεψη μελών
του Δ.Σ. της Ενώσεώς μας, προκειμένου να απευθύνουν προς το νέο Διευθυντή, ευχές, εξ ονόματος όλων των μελών της Ένωσης, για επιτυχία
στα νέα του καθήκοντα. Ειδικότερα, η αντιπροσωπεία μας αποτελείτο, από τον Πρόεδρο Χρήστο Σχοινοχωρίτη, τον Α΄ Αντιπρόεδρο Αθανάσιο
Κατσιγιάννη, το Γενικό Γραμματέα Αθανάσιο Καζά
και τον Αναπληρωτή Ταμία Σπύρο Κουτρουφίνη.
Ο νέος Διευθυντής, αναλαμβάνει στο τιμόνι της
Α.Δ. Αργολίδας, σε μια κρίσιμη καμπή, τόσο για
την Ελληνική Αστυνομία, όσο και για την κοινωνία, λόγω της κρίσιμης οικονομικής κατάστασης
της Χώρας.
Μετά την εποικοδομητική συζήτηση που είχαμε
μαζί του, πιστεύουμε ότι, ο νέος Δ/ντης θα δώσει
τον καλύτερο εαυτό του, προκειμένου να κυριαρχήσει η άψογη από κάθε πλευρά εκτέλεση του
υπηρεσιακού καθήκοντος και η εξασφάλιση στο
μεγαλύτερο δυνατό βαθμό της ευταξίας και της
απρόσκοπτης κοινωνικής διαβίωσης των πολιτών της Αργολίδας.

Η Ένωσή μας, είναι βέβαιη για την άψογη μεταξύ
μας συνεργασία, επ’ ωφελεία όλων μας.
Κύριε, Διευθυντά της Δ.Α. Αργολίδας.
Σας συγχαίρουμε για άλλη μια φορά και σας ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο σας, δηλώνοντας παράλληλα την αρωγή
και τη συμπαράστασή μας.Servo Per Amikeco
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Χρήστος Σχοινοχωρίτης
Αθανάσιος Καζάς

Tοπικές Διοίκησεις
Καρδίτσας & Τρικάλων

«Αρτοκλασία
προς τιμή του
Απ. Παύλου,
προστάτου του
Ελληνικού
τμήματος ΙΡΑ» 		

		

Την Τρίτη 28 Ιουνίου 2016, συνδιοργανώθηκε
από τις τοπικές διοικήσεις Τρικάλων και Καρδίτσας αρτοκλασία προς τιμήν του Απ. Παύλου,
προστάτου του ελληνικού τμήματος της ΙΡΑ. Η
συνδιοργάνωση της εκδήλωσης από τις δύο
τοπικές γίνεται για Τρίτη συνεχόμενη χρονιά και
αποτελεί πλέον θεσμό και δείγμα της άριστης συνεργασίας που διέπει τις τοπικές μας διοικήσεις.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε, όπως και τα
προηγούμενα χρόνια, στον Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου
στους Αγ. Ανάργυρους Κρανιάς Μουζακίου, όπου
εφημερεύει ο π. Νικόλαος Δαλαγιώργος, μέλος
ο ίδιος της ΙΡΑ. Μετά το πέρας της αρτοκλασίας
στους παρευρισκόμενους προσφέρθηκε μικρή
δεξίωση, τα εδέσματα της οποίας προσφέρθηκαν
από τις συνδιοργανώτριες τοπικές διοικήσεις.
Ευχόμαστε η χάρη του Αγίου να σκεπάζει όλες
τις τοπικές διοικήσεις του εθνικού μας τμήματος,
ώστε να συνεχίσουν με όρεξη και πάθος το έργο
που επιτελούν προσφέροντας τόσο στο συνάδελφο και την οικογένεια του, όσο και στο κοινωνικό
σύνολο γενικότερα.
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Tοπική Διοίκηση Aργολίδας

Tοπική Διοίκηση Λέσβου

Δημιουργία
ομάδας γονέων

Με πολλή μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το
2ο Τουρνουά Μπάσκετ Σωμάτων Ασφαλείας
Λέσβου που διοργάνωσε η Τοπική Διοίκηση
Λέσβου της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών.
Πρώτη στη βαθμολογία ήρθε φέτος η ομάδα
της ΕΛ.ΑΣ.2, δεύτερη η ομάδα του Λιμενικού
και τρίτη η ομάδα της ΕΛ.ΑΣ.1. Ήταν μια ευκαιρία να έρθουμε για άλλη μια φορά λίγο πιο
κοντά τα μέλη των σωμάτων ασφαλείας του
νησιού και να περάσουμε μαζί ωραίες στιγμές
πάντα μέσα από το πνεύμα του ευ αγωνίζεσθε.
Νιώθουμε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε:

Πολλές φορές δεν ξέρουμε πώς να
αντιδράσουμε στις ανησυχίες των παιδιών μας. Πολλές φορές ερχόμαστε σε
δύσκολη θέση και δεν ξέρουμε πώς να
απαντήσουμε στις αυθόρμητες ερωτήσεις τους. Είμαστε γονείς, αλλά κανένας
μας δεν αποφοίτησε από σχολή γονέων.
Είμαστε ταυτόχρονα σύζυγοι, γονείς,
παιδιά, επαγγελματίες, φίλοι και άλλα
πολλά. Πόσο δύσκολο είναι να διατηρείς
τις ισορροπίες ανάμεσα σε όλες αυτές τις
ιδιότητες; Για να βρούμε απαντήσεις σε
κάποιες από αυτές τις ερωτήσεις η Τοπική μας Διοίκηση σε συνεργασία με τη
ψυχολόγο της ΓΕΠΑΔ Βορείου Αιγαίου
δημιούργησε μια ομάδα γονέων. Οι συνάδελφοι – μέλη μας που συμμετείχαν
στις τέσσερις συναντήσεις έμειναν με
τις καλύτερες εντυπώσεις. Η ψυχολόγος
μας, Α/Β ΜΠΟΥΖΟΥΚΑ Ελεάνα, μέσα από
συζήτηση και διαδραστικές ασκήσεις κατάφερε να ανοίξει τους ορίζοντες μας, να
φωτίσει τα προς συζήτηση θέματα από
οπτικές γωνίες που δεν είχαμε υπόψη
μας και να μας προβληματίσει σχετικά με
τις τακτικές που ακολουθούμε μεγαλώνοντας τα παιδιά μας.

2ο Τουρνουά Μπάσκετ Σωμάτων
Ασφαλείας

■ Το κο ΤΑΜΒΑΚΕΛΛΗ Μιχαήλ, πρόεδρο του
ΝΠΔΔ Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού
του Δήμου Λέσβου για την παραχώρηση του
Δημοτικού Κλειστού Γηπέδου Μπάσκετ Νεάπολης και τον υπεύθυνο του γηπέδου κο
ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ για την άριστη συνεργασία.
■Το Σύνδεσμο Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης
και τον Σύνδεσμο Κριτών Καλαθοσφαίρισης
Λέσβου που αφιλοκερδώς, κάλυψαν όλους
τους αγώνες του Τουρνουά μας.
■ Τον Ιατρικό Σύλλογο Λέσβου και ιδιαιτέρως
την κα ΛΕΙΒΑΔΙΤΟΥ Ζωή και τον κο ΠΑΤΕΣΤΟ Δημήτριο για την ιατρική κάλυψη των
αγώνων.

Δράση για την παγκόσμια ημέρα
περιβάλλοντος
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Το Ρωμαϊκό υδραγωγείο της Μόριας είναι ένα πολύ σπουδαίο πολιτιστικό-αρχαιολογικό μνημείο
της Λέσβου. Πιθανότατα χτίστηκε
στα τέλη του 2ου ή στις αρχές του
3ου αιώνα μ.Χ. από Ρωμαίους μηχανικούς που το κατασκεύασαν για
τη μεταφορά νερού από τις άφθονες πηγές του λεσβιακού όρους
Ολύμπου μέχρι την πόλη της Μυτιλήνης, διαδρομή 26 περίπου
χιλιομέτρων.
Τους τελευταίους μήνες, το δημοτικό διαμέρισμα της Μόριας, έχει
υποδεχθεί και φιλοξενήσει μεγά-

λο αριθμό προσφύγων και μεταναστών στο τοπικό κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης, που

Που Κρύβεις την
Αγάπη

συνεχίζει να λειτουργεί, παρόλα των σοβαρά
προβλήματα που προκύπτουν σε καθημερινή
βάση.
Η Τοπική μας Διοίκηση, ευαισθητοποιημένη σε
κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα, επέλεξε τη Παγκόσμια ημέρας Περιβάλλοντος για
να προχωρήσει στον καθαρισμό του χώρου
του υδραγωγείου, δράση που πραγματοποιήθηκε και με τη συνεργασία του προέδρου του
δημοτικού διαμερίσματος Μόριας. Τα μέλη
μας, καθαρίσανε τον ιστορικό χώρο με δικά μας
εργαλεία, λαμβάνοντας θετικά σχόλια από τους
δημότες που γνώρισαν την ένωση μας, ενθουσιάστηκαν με τη συγκεκριμένη δράση μας και

ευχαρίστησαν τους εθελοντές από καρδιάς.

Η Τοπική Διοίκηση Λέσβου της Διεθνούς
Ένωσης Αστυνομικών συγχαίρει τον συνάδελφο μας και μέλος μας Αρχ/κα ΓΑΛΗΝΟ
Παναγιώτη για την παρουσίαση της καινούργιας του δισκογραφικής δουλειάς με τίτλο
«ΠΟΥ ΚΡΥΒΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ» που πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης
την 24-03-2016 και του εύχεται καλή επιτυχία, δημιουργικότητα και έμπνευση.

Tοπική Διοίκηση Λέσβου

Διαλεξη για το bullying & το cyber-bullying
Διαδίκτυο. Τι είναι; Ποια τα οφέλη του; Ποιους
κινδύνους κρύβει; Πως πρέπει να το χρησιμοποιούμε; Τι πρέπει να προσέχουμε; Τι είναι το
bullying και τι το cyber-bullying; Σε μια προσπάθεια να ενημερώσουμε τα παιδιά για όλα αυτά
και στοχεύοντας ιδιαίτερα στην ηλικιακή ομάδα
των 11-12 ετών δηλαδή της Ε’ και ΣΤ’ τάξης του
δημοτικού η Τοπική μας Διοίκηση επισκέφτηκε,
μετά από πρόσκληση του Διευθυντή και των δασκάλων, το Δημοτικό Σχολείο Παμφίλων Λέσβου.
Το μέλος του ΔΣ μας ΚΑΝΙΜΑΣ Πολυχρόνης μαζί
με την ψυχολόγο της ΓΕΠΑΔ Βορείου Αιγαίου
ΜΠΟΥΖΟΥΚΑ Ελεάνα, ενημέρωσαν τα παιδιά για
θέματα που σχετίζονται με το διαδίκτυο και το
bullying το οποίο ως φαινόμενο έχει εξαπλωθεί
πολύ και στη χώρα μας. Τόσο τα παιδιά όσο και οι
εκπαιδευτικοί που παρακολούθησαν τη παρουσίαση έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον, ενημερώθηκαν
για τα ανωτέρω θέματα και ευχαρίστησαν την Τοπική μας Διοίκηση για την ευαισθητοποίηση μας
στα θέματα αυτά και για την άρτια ενημέρωση που
παρείχαμε σε εκπαιδευτικούς και μαθητές. Επιθυμία μας είναι να συνεχίσουμε τη νέα εκπαιδευτική χρονιά επισκεπτόμενοι
περισσότερα σχολεία.

O Πρόεδρος
ΣΑΜΑΡΑΣ Παναγιώτης

Για το Δ.Σ.

Ο Γεν. Γραμματέας
ΚΑΝΙΜΑΣ Πολυχρόνης

Tοπική Διοίκηση Χαλκιδικής

Ολοκληρώθηκε εχθές Κυριακή 20 Μαΐου 2016 με την πραγματοποίηση των τελικών αγώνων σε όλα τα αθλήματα, βόλεϊ,
μπάσκετ, ποδόσφαιρο, η πρώτη Αστυνομιάδα που διοργανώθηκε στη Χαλκιδική, από το Παράρτημα Βορείου Ελλάδος της
Αθλητικής Ένωσης, υπό την αιγίδα του Δήμου Προποντίδας,
στου οποίου τις εγκαταστάσεις έλαβαν χώρα όλοι οι αγώνες.
Η Χαλκιδική για μια εβδομάδα περίπου, υποδέχθηκε αποστολές ομάδων από όλη σχεδόν την Ελλάδα, από την Αλεξανδρούπολη μέχρι και την Ηλεία, πραγματοποιήθηκαν αγώνες
διαφόρων αθλημάτων, προκαλώντας το ενδιαφέρον αρκετού κόσμου που παρακολούθησε τα παιχνίδια, τα οποία
έδειξαν στη τοπική κοινωνία ένα διαφορετικό πρόσωπο της
Αστυνομίας, πέρα από αυτό που επιτάσσει το υπηρεσιακό
καθήκον.
Από την μεριά μας από την πρώτη στιγμή που ζητήθηκε η συνδρομή μας σε αυτό το μεγάλο εγχείρημα, ήμασταν παρόντες
και παρείχαμε την συνδρομή μας αβίαστα, σε οτιδήποτε χρειάστηκε. Ήταν ιδιαίτερα μεγάλη η χαρά μας, για την τιμή που
μας έγινε από το Παράρτημα Βορείου Ελλάδος, να επιλεγεί
η Χαλκιδική, ως ο προορισμός που θα ξεκινήσει για πρώτη
φορά στα χρονικά της Ελληνικής Αστυνομίας, μια διοργάνωση που ελπίζουμε να γίνει θεσμός.
Θα θέλαμε από την πλευρά μας να ευχαριστήσουμε τον Δήμο
Προποντίδας, για την θετική ανταπόκριση ανάληψης της
διεξαγωγής και της συνδιοργάνωσης από κοινού με το Παράρτημα Βορείου Ελλάδος της Αθλητικής Ένωσης της 1ης

Αστυνομιάδας, την Ένωση Ξενοδόχων Χαλκιδικής, καθώς
και όσους διέθεσαν τα καταλύματα τους προσφέροντας άριστη φιλοξενία σε όλους τους συναδέλφους, έτσι ώστε να
έχουν μια ευχάριστη διαμονή στο Νομό μας καθώς και τους
καταστηματάρχες της περιοχής του Δήμου Προποντίδας που
προέβησαν σε προσφορές για τους συναδέλφους κατά την
περίοδο που διέμειναν στον τόπο μας.
Τέλος θα ήταν παράλειψη μας να μην ευχαριστήσουμε τον
Αγροτικό Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό Νικήτης-"ΜΕΛΙ ΣΙΘΩΝ", το κτήμα ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ, την εταιρεία επεξεργασίας
βρώσιμης ελιάς ΔΕΑΣ Α.Ε., καθώς και το Ελαιοτριβείο του κ.
ΤΟΛΕΡΗ Νικόλαου, για την διάθεση των προϊόντων τους, ως
αναμνηστικό δώρο για τις αποστολές. Επίσης ευχαριστούμε
και την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Χαλκιδικής, για τη συνδρομή τους κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης.
Οι Ενώσεις μας θα σταθούν αρωγοί σε τέτοιου είδους ενέργειες που αναδεικνύουν πολιτισμό και βοηθούν τον συνάδελφο, ο οποίος καθημερινά μάχεται κάτω από αντίξοες
συνθήκες, να νιώσει πιο ευχάριστα, απαλλαγμένος έστω και
για λίγο από όλα τα προβλήματα, είτε προσωπικά είτε υπηρεσιακά που τον απασχολούν.
O Πρόεδρος
Παλλής Δημήτριος

Για το Δ.Σ.

Ο Γεν. Γραμματέας
Τσαγανός Ιωάννης
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Πραγματοποίηση της 1ης Αστυνομιάδας

Tοπική Διοίκηση Σερρών

Συνάντηση τοπικών διοικήσεων στις Σέρρες

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 17 Ιουνίου 2016 στις Σέρρες, συνάντηση
σύσφιξης σχέσεων και ανταλλαγής απόψεων μελών Τοπικών Διοικήσεων Ι.Ρ.Α Ελλάδος. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό
κλίμα στα γραφεία της Τοπικής Διοίκησης Σερρών που βρίσκονται στην
Λέσχη Αστυνομίας Σερρών. Τα μέλη των Τ.Δ υποδέχθηκαν ο Πρόεδρος
κ. ΜΠΑΓΚΟΣ Στέργιος, ο Α' Αντιπρόεδρος κ. ΧΡΑΠΑΣ Παντελής, η Γ'
Αντιπρόεδρος κ. ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΥ Ελευθερία, ο Γεν.Γραμματέας κ. ΚΑΠΗΣ Θεοφάνης, ο Αν.Γεν.Γραμματέας κ. ΚΩΔΩΝΑΚΗΣ Απόστολος, ο Ταμίας κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Ζήσης, ο Αν.Ταμίας κ. ΜΑΡΑΓΚΟΤΙΔΗΣ Γιάννης

και ο Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων κ. ΚΑΛΛΙΤΣΑΡΗΣ Μάκης. Μας τίμησαν με την παρουσία τους ο τέως Πρόεδρος του Εθνικού Τμήματος κ.
ΚΟΝΤΑΚΟΣ Χρήστος, ο Πρόεδρος Θεσσαλονίκης κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Βασίλειος, ο Ταμίας
κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ
Χριστόδουλος,ο Γεν.
Γραμματέας κ. ΛΑΜΠΑΔΑΣ Γιώργος, ο
Δημοσίων Σχέσεων
κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Δημήτριος και ο πρώην
Πρόεδρος και μέλος
κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας,
ο Πρόεδρος Τ.Δ της ΔΡΑΜΑΣ κ.ΣΚΑΡΛΙΟΣ Μηνάς και ο Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Παύλος, ο Πρόεδρος Τ.Δ. Καβάλας
κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Θεμιστοκλής, ο Πρόεδρος Τ.Δ. Τρικάλων κ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ
Κωνσταντίνος και τα μέλη Δ.Σ. των Τοπικών Διοικήσεων Χαλκιδικής
με την Α' Αντιπρόεδρος κ. ΧΤΕΝΑ Χαρά και την Ταμία κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Θωμαή και την Τ.Δ Πιερίας ο Γεν. Γραμματέας κ. ΡΙΖΟΣ

Αθανάσιος.

Επίσκεψη Μελών της Ι.P..A Λευκωσίας Κύπρου
Σήμερα Τρίτη 21/06/2016 Αντιπροσωπεία
Κυπρίων Συναδέλφων με επικεφαλή τον Πρόεδρο της Τοπικής Διοίκησης I.P.A. Λευκωσίας
Kύπρου κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δημήτριο επισκέφτηκαν τον Αστυνομικό Διευθυντή Σερρών κ.ΜΑΤΣΑΡΟΚΟ Αθανάσιο και τα γραφεία της Τοπική
Διοίκησης I.P.A. Σερρών όπου και τους υποδέ-

χθηκαν ο Πρόεδρος ΜΠΑΓΚΟΣ Στέργιος, ο Α'
Αντιπρόεδρος ΧΡΑΠΑΣ Παντελής, ο Αν.Γραμματέας ΚΩΔΩΝΑΚΗΣ Απόστολος και ο Αν.Ταμίας ΜΑΡΑΓΚΟΤΙΔΗΣ Ιωάννης. Στη συνέχεια η
Τοπική Διοίκησης Ι.Ρ.Α. προσέφερε καφέ και

αναψυκτικά στους συναδέλφους στην περιοχή Άγιος Ιωάννης.

Καλοκαιρινή αποχαιρετιστήρια εκδήλωση
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Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 11 Ιουνίου 2016 και ώρα 19:30 στην
Λέσχη Αστυνομίας Σερρών η καλοκαιρινή αποχαιρετιστήρια εκδήλωση
του τμήματος Μουσικής της Τοπικής Διοίκησης Ι.Ρ.Α. Σερρών.
Τα παιδιά φανέρωσαν ένα μερός αυτών που έχουν διδαχτεί και
μάθει κατα την διάρκεια της χρονιάς που πέρασε, μαγεύοντας με τις
φωνές και τις μελωδίες τους, μικρούς και μεγάλους.
Κατά την διάρκεια της γιορτής εκτέθηκαν έργα των Τμημάτων Ζωγραφικής, Αγιογραφίας και Ψηφιδωτού που τελούν υπο την αιγίδα της
Τοπικής μας Διοίκησης και τα οποία θα συνεχίσουν να εκτίθενται στον
χώρο της Λέσχης εώς την Κυριακή 26 Ιουνίου 2016.
Μας τίμησαν με την παρουσία τους ο Αστυνομικός Διευθυντής της
Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερρών κ. ΜΑΤΣΑΡΟΚΟΣ Αθανάσιος,ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερρών κ. ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ
Ιωάννης και ο Πρόεδρος της Ένωσης Αποστράτων Αστυνομικών και
αναπληρωτής ταμίας της Τοπικής μας Διοίκησης κ. ΜΑΡΑΓΚΟΤΙΔΗΣ
Ιωάννης.
Ως Τοπική Διοίκηση θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους γονείς και
τα παιδιά που συμμετείχαν στην καλοκαιρινή μας γιορτή, τους εθελοντές συναδέλφους-μέλη μας που βοήθησαν προκειμένου η προσπάθεια στεφθεί με απόλυτη επιτυχία.Τέλος ένα μεγάλο ευχαριστώ
στους δασκάλους Μουσικής κ. ΦΑΦΟΥΤΗ Βασίλειο, Ζωγραφικής κ.
ΓΚΟΥΓΚΟΥΦΚΑ Κωνσταντίνο και Αγιογραφίας-Ψηφιδωτού κ. ΤΕΡΖΗ

Πολυζώη.
Σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι, με υγεία και ευτυχία και ανανεώνουμε το ραντεβού μας, όπως κάθε χρόνο για τον Σεπτέμβριο με την
έναρξη των νέων μας τμημάτων.
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Ο Πρόεδρος

ΜΠΑΓΚΟΣ Στέργιος

Ο Γενικός Γραμματέας

ΚΑΠΗΣ Θεοφάνης

Tοπική Διοίκηση Ηρακλείου

Παγκρήτιο Φεστιβάλ Κρητικής κουζίνας και Ομιλία με
θέμα «Μετανάστευση: ώρα μηδέν».

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η συμμετοχή της Διεθνούς
Ένωσης Αστυνομικών Τ.Δ. Ηρακλείου, στο 4ο Παγκρήτιο Φεστιβάλ
Κρητικής Κουζίνας που διοργάνωσε ο όμιλος ΚΑΛΑΘΑΚΗ και το κέντρο
δια βίου μάθησης KAPPA STUDIES την 18/19/20-3-2016 στο Κτήμα Καλαθάκη.

Η I. P. A. Ηρακλείου, κατόπιν προσκλήσεως, συμμετείχε στο 4ο Παγκρήτιο Φεστιβάλ Κρητικής Κουζίνας την Κυριακή 20/03/2016 προβάλλοντας τους σκοπούς και τις δραστηριότητές της μοιράζοντας έντυπο
υλικό (φυλλάδια – περιοδικά – ημερολόγια) μέσω του καλαίσθητου
περιπτέρου που είχε δημιουργήσει και πραγματοποίησε ομιλία με θέμα
"Μετανάστευση: ώρα μηδέν" με ομιλητή τον Πρόεδρο της κ. Μανόλη Ζαχαριουδάκη. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας δωρίσαμε στον κ. Θεόδωρο
Καλαθάκη την κονκάρδα της Ένωσης μας.
Το τριήμερο φεστιβάλ, το μαγευτικό ταξίδι στο χρόνο και την παράδοση
της Κρήτης πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή εβδομήντα (70) χωριών
και πολιτιστικών συλλόγων του δήμου Μυλοποτάμου Ρεθύμνου με παραδοσιακές συνταγές και βοήθα στην ανάδειξη της κρητικής κουζίνας
και την καταγραφή των κρητικών συνταγών στην πορεία του χρόνου –
από γενιά σε γενιά – και την αναβίωση των ξεχασμένων διατροφικών
μας προτύπων.
Η Τοπική Διοίκηση Ηρακλείου της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών εκφράζει ένα μεγάλο Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Ω στον εμπνευστή του Φεστιβάλ τον
Πρόεδρο του Ομίλου τον κ. Θεόδωρο ΚΑΛΑΘΑΚΗ για την πρόσκληση,
την φιλοξενία και την στήριξη του στην προσπάθεια μας.
SERVO PER AMIΚECO

Επίσκεψη σπουδαίων ανθρώπων και φίλων

Την Τοπική Διοίκηση Ηρακλείου της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών
επισκέφθηκαν ο Πρόεδρος της Ι.Ρ.Α./Τ.Δ. Καρδίτσας Γεώργιος Ζαρχανής, ο Πρόεδρος της Ι.Ρ.Α. Πάφου/Κύπρου κ. Σπύρος Κωνιότης κι ο
βοηθός Αρχηγός της Αστυνομίας Κύπρου κ. Λάμπρος Θεμιστοκλέους.
Τους εκλεκτούς προσκεκλημένους υποδέχθηκαν ο υπογράφων Πρόεδρος κ. Εμμανουήλ Ζαχαριουδάκης, η Γενική Γραμματέας κ. Έφη
Φλουρή, η Αναπλ. Ταμίας κ. Αριστέα Θεοδωσάκη, η υπεύθυνη Δημοσίων
Σχέσεων κ. Αγγελική Αποστόλου και το μέλος κ. Στυλιανός Δασκαλάκης.
Μας τίμησε με την παρουσία του ο Ταξίαρχος κ. Κωνσταντίνος Λαγουδάκης, Αστυνομικός Δ/ντής Ηρακλείου. Την εκλεκτή συντροφιά πλαισίωσαν ακόμα ο Δ/της του Τ.Δ.Ν.Ηρακλείου Αστυνόμος Α΄ κ. Εμμανουήλ
Καρανδινός, ο Δ/της ΤΑΕ Μεσσαράς Αστυνόμος Α΄ κ. Εμμανουήλ Ζαϊμάκης, η καθηγήτρια κ. Κατερίνα Ζιώγα.
Στην συνέχεια με τον Αγαπητό Πρόεδρο της Τ.Δ. Καρδίτσας κ. Γεώργιο
Ζαχαρνή, μιλήσαμε για κοινές πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις που μπορούν να πραγματοποιήσουν οι δύο Τοπικές Διοικήσεις Ελλάδος για την
σύσφιξη των σχέσεων με γνώμονα την ενότητα, τη φιλία και τη συναδελφοσύνη, μέσα από ένα ειλικρινή διάλογο με απόλυτο σεβασμό στις

Πανκήπριο συνέδριο που είχε πραγματοποιηθεί στην Πάφο. Επίσης μιλήσαμε για κοινές εκδηλώσεις που μπορούν να πραγματοποιήσουν οι
δύο Τοπικές Διοικήσεις και δηλώσαμε στον αγαπητό πρόεδρο και στον
Βοηθό Αρχηγό της Αστυνομίας της Κύπρου την στήριξη μας στον διαρκή

αγώνα τους για μια Κύπρο Ενιαία και ανεξάρτητη.
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καταστατικές μας διαδικασίες, που θα σηματοδοτήσει την ελπίδα και την
πορεία μας προς μια νέα αρχή που αποτελεί ευθύνη όλων μας, ευθύνη
ως προς τους συναδέλφους μας, το σύνολο των μελών μας αλλά και
της πολλαπλώς δοκιμαζόμενης κοινωνίας μας
Με τον αγαπητό Πρόεδρο ανταλλάξαμε αναμνηστικά δώρα και μας συγκίνησε ιδιαίτερα η κίνηση του να μας παραδώσει βιβλία που έφερε από
την Καρδίτσα προκειμένου να ενισχύσει την προσπάθεια της δανειστικής
βιβλιοθήκης της Νεφρολογικής Κλινικής του Βενζελείου Νοσοκομείου
και του Ιατρού κ. Ξυδάκη Δημητρίου.
Με τον αγαπητό Πρόεδρο της Ι.Ρ.Α. Πάφου μιλήσαμε για τις αδελφικές
σχέσεις που συνδέουν τις δύο Τοπικές Διοικήσεις, την ευγένεια και την
φιλοξενία που είχε τύχει η 10μελή αποστολή της Τ.Δ. Ηρακλείου στο

Tοπική Διοίκηση Ηρακλείου
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΩΝ
ΕΘΝΩΝ ΠΑΥΛΟΣ»

H Τοπική Διοίκηση Ηρακλείου της Διεθνούς
Ένωσης Αστυνομικών, την Τρίτη 28/06/2016
και ώρα 19:00 πραγματοποίησε αρτοκλασία
προς τιμή του Προστάτη της Ένωσης μας, «Αποστόλου Παύλου» στον ομώνυμο Ιερό Ναό στην
Ανώπολη.
Μας τίμησαν με την παρουσία τους
ο αιδεσιμότατος πρωτοπρεσβύτερος Αντισυνταγματάρχης πατήρ Νεκτάριος ΜΑΡΚΑΚΗΣ,
ο Ταξίαρχος κ. Κωνσταντίνος ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ,
Αστυνομικός Δ/ντης Ηρακλείου, ο Σμηναρχος
(Ι) κ. Παναγιώτης ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ, Διοικητής
133 Σ.Μ. ,ο κ Ιωάννης ΠΕΡΑΚΗΣ, Πρόεδρος της
Τ.Δ.//Ι.Ρ.Α. Χανίων, ο κ. Κων/νος ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ,
Πρόεδρος της Τ.Δ.//Ι.Ρ.Α. Λασιθίου, η κ. Ειρήνη ΜΑΚΡΥΔΑΚΗ, Αντιπρόεδρος της Τ.Δ.//Ι.Ρ.Α.
Αθηνών – Αττικής, ο κ. Στέλιος ΚΑΡΑΚΟΥΔΗΣ,
Οργανωτικός Γραμματέας Π.Ο.ΑΞΙ.Α και Πρόεδρος Παγκρήτιας Ένωσης Αξιωματικών Περ.
Κρήτης , η κ Ελευθερία ΣΤΙΝΗ, Πρόεδρος Συλλόγου Πολιτικού Προσωπικού Περ. Κρήτης, ο
Ταξίαρχος ε.α κ. Τηλέμαχος ΠΑΝΤΑΓΑΚΗΣ,
Πρόεδρος Συνδέσμου Αποστράτων Αστυνομικών Ν. Ηρακλείου, ο κ. Χρήστος ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΥ,
Ταμίας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων
Ν. Ηρακλείου, ο κ. Χαράλαμπος ΒΑΒΟΥΡΑΝΑΚΗΣ Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, η κ. Μαίρη ΠΑΧΙΑΝΑΚΗ Πρόεδρος του
Συνδέσμου μελών γυναικείων σωματείων ν.
Ηρακλείου, η κ. Μαρία ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗ Συντονίστρια Γυναικείου Αθλητικού Σωματείου Περ.
Κρήτης «Καλλιπάτειρα», ο κ. Νικόλαος ΣΠΕΤΣΙΔΗΣ Πρόεδρος ROTARY Ομίλου Ηρακλείου. Επίσης, ο Αστυνομικός Δ/ντής κ. Ιωσήφ
ΚΑΝΑΚΟΥΣΑΚΗΣ, Υποδ/ντής Δ.Α. Ηρακλείου.
ο Αστυνόμος Α κ. Εμμανουήλ ΧΡΥΣΟΣ, Δ/της
Τμήματος Τροχαίας Ηρακλείου, ο Αστυνόμος Α
κ. Εμμανουήλ ΖΑΙΜΑΚΗΣ, Δ/της Τ.Α.Ε. Μεσσαράς Ηρακλείου
Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης τιμήθηκαν
οι συνάδελφοι που υπηρετούν στην Ομάδα
Έλεγχου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων
(Ο.Ε.Π.Τ.Α.). του Τμήματος Τροχαίας Ηρακλείου, η οποία έχει ως αποστολή την αντιμετώπιση
των επικινδύνων παραβάσεων το αποτέλεσμα
των οποίων οδηγεί στην πρόκληση των τροχαίων ατυχημάτων. Τροχαία ατυχήματα, τα οποία
είναι ιδιαίτερα αυξημένα. Την τιμητική πλακέτα

της Ένωσης μας παρέδωσε στον Προϊστάμενο της Ομάδας κ. Εμμανουήλ ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗ
ο Ταξίαρχος κ. Κωνσταντίνος ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ
ενώ ο 1ος Προϊστάμενος της ΟΕΠΤΑ Ηρακλείου Ταξίαρχος ε.α κ. Εμμανουήλ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ
παρέλαβε τον αναμνηστικό δίσκο της Φαιστού
από τον υπογράφοντα Πρόεδρο κ. Εμμανουήλ
ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ.
Στη συνέχεια δωρίσαμε τα βιβλία που μας είχαν
παραδώσει τα μέλη της Ένωσης μας για την
δανειστική βιβλιοθήκη της Νεφρολογικής κλινικής του Βενζελείο Νοσοκομείου. Στον Ιατρό
κ. Δημήτριο ΞΥΔΑΚΗ ο υπογράφων Πρόεδρος
κ. Εμμανουήλ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ παρέδωσε την
πρώτη ποιητική έκδοση του Ελληνικού Εθνικού
Τμήματος με ποιήματα των Αστυνομικών όλης
της Ελλάδος με τίτλο «SERVO PER AMICEKO –
Ένα μπουκέτο λέξεων και συναισθημάτων» και
η Γενική Γραμματέας κ. Έφη ΦΛΟΥΡΗ τον δίσκο
της Φαιστού, μαζί με τα συγχαρητήρια μας για
την αξιέπαινη προσπάθεια του.
Θα ήταν παράλειψη μας να μην τιμηθεί και το
μοναδικό μέλος μας κ. Παύλος ΛΑΣΙΘΙΩΤΑΚΗΣ
που παρέλαβε από τον αιδεσιμότατο πρωτοπρεσβύτερο Αντισυνταγματάρχη πατήρ Νεκτάριος ΜΑΡΚΑΚΗΣ την εικόνα του Αποστόλου
Παύλου ως δώρο για την ονομαστική του εορτή
ο οποίος τιμήθηκε για την πολύτιμη πνευματική
προσφορά του παραλαμβάνοντας τον δίσκο της
Φαιστού από την υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων
κ. Αγγελική ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ.
Επίσης τιμήθηκε ο Δ/της της 133Σ.Μ. ο Σμήναρχος (Ι) κ. Παναγιώτης ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ, για
την ευγενική παραχώρηση της αίθουσας της
εκδήλωσης.
Οι κ. κ. Πρόεδροι Ι.Ρ.Α. /Τ.Δ. Κρήτης παρέλαβαν από τον αιδεσιμότατο Ιερέα της εκκλησίας
του Αποστόλου Παύλου την αρτοκλασία με
την επωνυμία της Τοπικής τους Διοίκησης μνημονεύοντας αυτούς και τα μέλη των ενώσεων
τους.
Η Τοπική Διοίκηση Ηρακλείου της Διεθνούς
Ένωσης Αστυνομικών εκφράζει ένα μεγάλο Ε
Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Ω για την συμμετοχή και την στήριξη
της στην προσπάθεια της.
Για την Τ.Δ. Ηρακλείου
Ο Πρόεδρος
H Γενική Γραμματέας
Μανόλης Ζαχαριουδάκης
Έφη Φλουρή

Επίσκεψη στο
Ηράκλειο του Ταμία
της VAL DE MARNE
της Ι.Ρ.Α. Γαλλίας κ.
CHRISTOPHE CONAN

Η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών (Ι.Ρ.Α.) /T.Δ.
Ηρακλείου υποδέχτηκε στο Ηράκλειο τον
Ταμία της Περιφερειακής Ενότητας Ι.Ρ.Α.
Παρισιού κ. CHRISTOPHE CONAN μαζί με
την σύζυγο του κ. FLORENCE KTZ CONAN
επίσης μέλος της Ι.Ρ.Α. Γαλλίας.
Συζητήσαμε θέματα συνεργασίας των δύο
τμημάτων και φυσικά η συζήτηση πέρασε και
στα θέματα αποδοχών, συνθηκών εργασίας,
συνταξιοδοτικά και κοινωνικής ασφάλισης.
Παρατέθηκε δείπνο προς τιμή των φιλοξενούμενων μας.

Tοπική Διοίκηση
Πέλλας

Εθελοντική
αιμοδοσία

Η Τ.Δ. Πέλλας της Διεθνούς Ένωσης
Αστυνομικών, ανταποκρινόμενη με
αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αιμοδοσίας, στην εκδήλωση του Σταθμού
Αιμοδοσίας Γ.Ν.Ν
Έδεσσας
και του
Συλλόγου
Καρκινοπαθών,
συμμετείχε
στο κάλεσμα για
εθελοντική
αιμοδοσία που πραγματοποιήθηκε την
14/06/2016 στην Αίθουσα Πολυχώρο
του Δήμου Έδεσσας της πόλης, εκπροσωπούμενη δια του προέδρου της, Α/Β΄
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Κων/νου οποίος αιμοδότησε , στέλνοντας το μήνυμα: «Όταν
παίρνεις ……γεμίζουν τα χέρια σου, όταν
δίνεις γεμίζει η καρδιά σου !».
Ο Πρόεδρος H Γενική Γραμματέας
Xριστοδούλου Κων/νος Σέλκου Ειρήνη

Tοπική Διοίκηση Αττικής

Εορτασμός προστάτου Αγίου της ένωσης, Αποστόλου
Παύλου

Με επισημότητα εορτάστηκε σήμερα 29 Ιουνίου 2016 στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών στην τ. Σχολή Αξιωματικών ΕΛΑΣ στη Λ.
Μεσογείων, η μνήμη του προστάτου Αγίου της
Ένωσής μας, Αποστόλου των εθνών, Παύλου,
χοροστατούντος του προϊσταμένου της Θρη-

σκευτικής Υπηρεσίας, πανοσιολογιόταου αρχιμανδρίτη π. Νεκταρίου.
Με την παρουσία τους μας τίμησαν ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ.
Τζανέτος Φιλιππάκος ο Αρχηγός του Σώματος,

Αντιστράτηγος κ. Κωνσταντίνος Τσουβάλας, , Ο
Αντιπρόεδρος του ΕΤ ΙΡΑ και Δ/ντης Τροχαίας
Αττικής, Ταξίαρχος κ. Βλάσιος Βαλατσός, ο Γεν.
Γραμματέας του ΙΕΒ κ. Γεώργιος Κατσαρόπουλος, ο επίτιμος Πρόεδρος του ΕΤ ΙΡΑ κ. Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου, , ο Πρόεδρος
της ΤΔ Πειραιώς και Νήσων κ. Κυριάκος Κάρκαλης, ο Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Αποστράτων Αθηνών κ.Ιωάννης Σκλάβος και τέλος
σύσωμο το ΔΣ της ΤΔ Αθηνών – Αττικής ΙΡΑ
Ο Πρόεδρος τόνισε ότι πέραν της θρησκευτικής αξίας που έχει η σημερινή ημέρα, έχει
ιδιαίτερη σημασία στη συνείδηση όλων των
εθελοντών εν ενεργεία και αποστρατεία Αστυνομικών που υπηρετούν τις αρχές του “SERVO
PER AMIKECO”. Ευχαρίστησε ιδιαίτερα την
πολιτική και φυσική ηγεσία του Σώματος για τη
στήριξη του κοινωνικού και πολιτιστικού έργου
της ΔΕΑ και συνεχάρη τον πανοσιολογιότατο
Αρχιμανδρίτη π. Νεκτάριο για την ανάληψη εκ
νέου των καθηκόντων του ως προϊσταμένου
της Θρησκευτικής Υπηρεσίας της ΕΛΑΣ. Ευχαρίστησε όλους για τη συλλογική προσφορά
και διαβεβαίωσε, ότι το ΔΣ θα είναι πάντα δίπλα
στους συναδέλφους.
Ακολούθησε μικρή δεξίωση .

Ο Πρόεδρος κ. Ιωάννης Καραπατάκης και
τα μέλη του ΔΣ της Τοπικής Διοίκησης Αθηνών-Αττικής/ΙΡΑ υποδέχθηκαν με μεγάλη
χαρά τον αγαπητό φίλο και Πρόεδρο της Τοπικής Διοίκησης Λευκωσίας/ΙΡΑ κ. Δημήτρη
Δημητρίου με την οικογένειά του στην Αθήνα. Η ΤΔ Αθηνών-Αττικής είναι αδελφοποιημένη με την ΤΔ Λευκωσίας και προς τιμή
τους το ΔΣ παρέθεσε δείπνο σε παραλιακό
εστιατόριο. Στη συνάντηση παραβρέθηκε και
ο Πρόεδρος της ΤΔ Πειραιώς και Νήσων κ.
Κυριάκος Κάρκαλης.
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Καραπατάκης Ιωάν. Σταυρακάκης Σταυρ.
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Επίσκεψη
προέδρου της
Τ.Δ. Λευκωσίας

Tοπική Διοίκηση Τρικάλων

Σεμινάριο- ενημερωτική ημερίδα στις
Πρώτες Βοήθειες
Ιατρούς κ. ΓΙΑΚΙΜΟΒΑ
Βέσελα ,κ. ΤΑΣΙΟ Βάϊο και
κ. ΤΣΙΡΩΝΗ Γεώργιο τους
οποίους και ευχαριστούμε
ιδιαιτέρως, τόσο αυτούς
όσο και την Διεύθυνση του
Κ.Υ. Πύλης. Η ανωτέρω
ημερίδα λόγω περιορισμένου χώρου αφορούσε
τους συναδέλφους του
Α.Τ. Πύλης και εντάσσεται σε πλαίσιο δράσεων
ενημερωτικών σεμιναρίων
της Τοπικής μας για τους
συναδέλφους. Σύντομα θα
διοργανωθεί στην πόλη των
Η Τοπική Διοίκηση Τρικάλων, θέλοντας να συμβάλλει
από την πλευρά της, στην
πληρέστερη κατάρτιση και
γνώση των συναδέλφων σε
θέματα πρώτων βοηθειών,
διοργάνωσε την Πέμπτη 30
Ιουνίου 2016 και ώρα 14.30’,
σε συνεργασία με το Κέντρο
Υγείας Πύλης, σεμινάριο- ενημερωτική ημερίδα στις Πρώτες
Βοήθειες (Τεχνητή αναπνοήΕπιληψία- Τροχαίο ατύχημα- Πρακτική κλπ).
Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε από τους

Γιορτήμπάρμπεκιου πάρτυ
στο Πλατανόδασος
Διαλεκτού

Τρικάλων ανοιχτό σεμινάριο για όλους τους

Η Τοπική Διοίκηση Τρικάλων της Διεθνούς
Ένωσης Αστυνομικών, πιστή και φέτος στις
υποσχέσεις της, για 2η συνεχή χρονιά, θέλοντας να χαρίσει τόσο στους συναδέλφους
όλους όσο και στις οικογένειές τους, στιγμές
χαλάρωσής και ξεγνοιασιάς, διοργάνωσε με
επιτυχία, στις 03-07-2016 και ώρα 12.00΄
στο Πλατανόδασος Διαλεκτού, γιορτή- μπάρμπεκιου πάρτυ. Μία εκδήλωση που φιλοδοξεί
να καθιερώσει ως θεσμό, η οποία να επαναλαμβάνεται κάθε έτος και να σηματοδοτεί
τόσο την έναρξη του καλοκαιριού όσο και το
τέλος της σχολικής χρονιάς για τα παιδιά μας.
Ο Πρόεδρος
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Κων/νος
O Γενικός Γραμματέας

ενώ στις γυναίκες 1η ήταν η Νίκη Περράκη .
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Διοίκησης Χανίων ευχαριστούμε θερμά τα μέλη και

τους φίλους της Τοπικής Διοίκησης Ι.Ρ.Α. Χανίων, για την συμμετοχή τους αυτή και τους εύχεται ολόψυχα υγεία και οικογενειακή ευτυχία.

συναδέλφους.

ΜΠΕΓΑΣ Αχιλλέας

Tοπική Διοίκηση Xανίων
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Συμμετοχή μελων
σε αγώνα δρόμου
Από μια διοργάνωση ημέρα γιορτής για το
μαζικό, χανιώτικο, κλασικό αθλητισμό αλλά
και μνήμης όπως αυτή του 3ου Ηλιάκειου
Δρόμου υγείας στα Χανιά την 22-03-2016,
προς τιμή του Ήρωα Σμηναγoύ Κώστα Ηλιάκη, ο οποίος έδωσε τη ζωή του, πετώντας
πάνω από τον εναέριο χώρο της Καρπάθου
στο Αιγαίο, υπερασπιζόμενος τα μεγάλα Ελληνικά Ιδανικά ,δεν θα μπορούσε να λείπει η
Τοπική Διοίκηση Χανίων.
Ιδιαίτερη ήταν η χαρά του Διοικητικού Συμβουλίου της Ι.Ρ.Α. Χανίων με την συμμετοχή
στο «3ο Ηλιάκειο Δρόμο» νέων εγγεγραμμένων μελών της Τοπικής μας Διοίκησης
και μέλη των οικογενειών αυτών, τα οποία
έδωσαν το στίγμα του «Servo per Amikeco» ,
της αγάπης τους προς την Διεθνή Ένωση Αστυνομικών και σε αυτά που πρεσβεύει.
Νικητής αναδείχθηκε ο Θεόδωρος Τσολάκης

Tοπική Διοίκηση Χανίων

Συμμετοχή στο 5ο φιλανθρωπικό «Τουρνουά Μπάσκετ
Αλληλεγγύης»

Από μια διοργάνωση ημέρα γιορτής για τον χανιώτικο αθλητισμό το 5ο
φιλανθρωπικό «Τουρνουά Μπάσκετ Αλληλεγγύης», που συνδιοργάνωσαν ο Δήμος Χανίων, η Περιφέρεια Κρήτης – περιφερειακή ενότητα Χανίων και ο Δήμος Πλατανιά με τη συμμετοχή (35) τριάντα πέντε
ερασιτεχνικών ομάδων καλαθοσφαίρισης του νομού Χανίων με σκοπό
την αλληλεγγύη , την διασκέδαση και παράλληλα ως κύριο στόχο να
συγκεντρωθούν τρόφιμα και χρήματα , προκειμένου να βοηθήσουμε, τη
δύσκολη αυτή περίοδο που διανύουμε, συνανθρώπους μας που έχουν
ανάγκη, δεν θα μπορούσε να λείπει η Τοπική Διοίκηση Χανίων της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών (Ι.Ρ.Α ΧΑΝΙΩΝ), η οποία με την ενεργή
συμμετοχή της , αλλά και την ομάδα καλαθοσφαίρισής της ,έδωσε για
άλλη μια φορά το στίγμα του “Servo per Amikeco” αποσπώντας τα
ευμενή σχόλια των πολιτών.
Στα πλαίσια του τουρνουά το οποίο διεξήχθη για 5η συνεχόμενη χρονιά
και ξεκίνησε την 27-03-2016 και έληξε το Σαββάτου 23 Απρίλη στο
γήπεδο του Ταυρωνίτη του Δήμου Πλατανιά Χανίων και την Κυριακή 24
Απριλίου στο γήπεδο του Κλαδισού Χανίων, οι ομάδες πρόσφεραν τρόφιμα και ρούχα που θα διατεθούν σε άπορες οικογένειες, ενώ χρηματικό ποσό που συγκεντρώθηκε από χορηγίες θα δοθεί στο Αννουσάκειο
Θεραπευτήριο της Ιεράς Μητρόπολης Κισάμου και Σελίνου, στα ΚΗΦΑΑΜΕΑ, καθώς και στο 2ο και 3ο Ειδικό Σχολείο Χανίων. Στα πλαίσια
του τουρνουά πραγματοποιήθηκε αγώνας επίδειξης με ομάδα απ’ την
Αθήνα καθώς και αγώνας αλληλεπίδρασης ατόμων με ειδικές ανάγκες
(τύπου μπασκιν). Στην κορύφωση των εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε η βράβευση του μεγάλου Έλληνα καλαθοσφαιριστή Νίκου Γκάλη ο

οποίος ήταν επίτιμος καλεσμένος.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Διοίκησης Ι.Ρ.Α. Χανίων σε μια σεμνή τελετή τίμησε με επαίνους τους παίκτες της ομάδας μας ΓΑΡΑΝΤΩΝΑΚΗ Νικόλαο ,ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ Νικόλαο, ΔΡΑΚΩΝΑΚΗ Δημήτριο,
ΛΙΑΚΟ Γεώργιο, ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗ Ευτύχιο, ΜΟΥΣΙΑΡΗ Γεώργιο, ΜΠΑΝΤΣΗ Βασίλειο, ΝΕΟΝΑΚΗ Εμμανουήλ ΠΑΡΤΣΑΚΟΥΛΑΚΗ Αργύριο,
ΤΣΑΠΑΡΙΔΗ Πρόδρομο , ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ Αθανάσιο ,για την συμμετοχή
τους αυτή που για την ιστορία αναφέρουμε ότι τερμάτισε σε πολύ καλή
θέση, στην 8η όγδοη, σε αγώνες που ήταν νοκ άουτ. Συγχαρητήρια για
μια ακόμη φορά στα παιδιά που τίμησαν την Ι.Ρ.Α. αλλά και την Ελληνική
Αστυνομία γενικότερα.
Τέλος ο Δήμος Χανίων, η Περιφέρεια Κρήτης – περιφερειακή ενότητα
Χανίων και ο Δήμος Πλατανιά συνεχάρησαν και ευχαρίστησαν τους παίκτες της ομάδας μας για την ευγενική τους πρωτοβουλία και προσφορά.

Με ιδιαίτερη χαρά το Διοικητικό Συμβούλιο
της Τοπικής μας Διοίκησης διοργάνωσε και
πραγματοποίησε 2ήμερη οδική εκδρομή στο
πανέμορφο Οροπέδιο Ομαλού, με αναχώρηση
το Σάββατο 12-03-2016 και ώρα 14.00 από τα
γραφεία της Τοπικής μας Διοίκησης .
Αφήνοντας πίσω μας τα Χανιά και σε μια απόσταση 35 χλμ. Κατευθυνθήκαμε νότια προς την
κορυφή των Λευκών Ορέων. Σε μια καταπράσινη διαδρομή μέσα από τα χωριά της Επαρχίας
Κυδωνίας ανηφορίσαμε προς τον Ομαλό .
Συνεχίζοντας την διαδρομή μέσα από την χιλιοτραγουδισμένη «Στράτα των Μουσούρων» καταλήξαμε στο ψηλότερο σημείο της διαδρομής,
όπου μας αποκαλύφθηκε το οροπέδιο Ομαλού
με το ξακουστό Φαράγγι της Σαμαριάς.
Διανυκτερεύσαμε στον φιλόξενο παραδοσιακό
Ξενώνα «ΤΟ ΕΞΑΡΙ», στο εστιατόριο του οποίου δειπνήσαμε τσικνίζοντας, καθότι τελευταίο
2ήμερο αποκριάς και κόψαμε την πρωτοχρονιάτικη πίτα μας η οποία λόγω της επετείου των 30
ετών από την ίδρυση της Τοπικής μας Διοίκησης
έγινε και τούρτα γενεθλίων, σβήνοντας όλο το
Δ.Σ. κεριά με τον συγκεκριμένο αριθμό σε υπέροχη ατμόσφαιρα με χειροκροτήματα από 50
μέλη και φίλους της Τοπικής μας Διοίκησης.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης και όπως

ομόφωνα το Δ.Σ. της Τοπικής μας Διοίκησης
είχε αποφασίσει, ανακηρύχθηκαν επίτιμα μέλη
της Ι.Ρ.Α. Χανίων και απονεμήθηκαν ταυτότητες
και τιμητικοί έπαινοι ,κατά αρχαιότητα, σε εν
ενεργεία και εν αποστρατεία πολιτικούς Υπάλληλους της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΓΠΑΔ
ΚΡΗΤΗΣ & Δ.Α. ΧΑΝΙΩΝ) για την μακρόχρονη
και μεγάλη προσφορά τους στην Υπηρεσία οι
οποίοι με υπερηφάνεια και συγκίνηση δέχθηκαν
αυτή την τιμή.
Ως ελάχιστη αναγνώριση της προσφοράς τους
αναφέρουμε τα ονόματά τους: ΧΡΟΝΑΚΗ Μαρία.
ΜΟΤΑΚΗΣ Νικόλαος, ΝΙΑΒΗ Στέλλα, ΠΕΝΤΑΡΑΚΗΣ Κυριάκος & ΠΩΛΟΓΕΩΡΓΗΣ Στυλιανός.
Το τυχερό φλουρί της πίτας έπεσε στην μικρή

μας φίλη Νεκταρία ΤΣΑΚΠΙΝΗ κόρη του αγαπητού συναδέλφου Εμμανουήλ ΤΣΑΚΠΙΝΗ ,με
δώρο αεροπορικά εισιτήρια για Θεσσαλονίκη
και 2 διανυκτερεύσεις στον ξενώνα της Τ.Δ.
Ι.Ρ.Α. Θεσσαλονίκης.
Στις 09.30 το πρωί της Κυριακής 13-03-2016,
όλοι μαζί είχαμε ένα πλούσιο παραδοσιακό
πρωινό, με σχόλια ανέκδοτα και πειράγματα
μεταξύ μας, στον απόηχο της προηγούμενης
βραδιάς .
Την 11.ΟΟ περίπου ώρα, αφήνοντας τον ξενώνα
,διανύοντας μια χιονισμένη διαδρομή περίπου
2χλμ. φθάσαμε στο ξυλόσκαλο σε ύψος 1200
μέτρων από όπου αρχίζει και το γνωστό Φαράγγι της Σαμαριάς. Μπροστά σε ένα καταπληκτικό
τοπίο με θέα τα λευκά όρη και το φαράγγι, φωτογραφηθήκαμε με την σημαία της Τοπικής μας
Διοίκησης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Διοίκησης Ι.Ρ.Α. Χανίων ευχαριστούμε θερμά όλους
τους συμμετέχοντες για τη συνεχή τους στήριξη,
συνεργασία και φιλία και τους ιδιοκτήτες και το
προσωπικό του ξενώνα «ΤΟ ΕΞΑΡΙ» και ιδιαίτερα την αξιότιμη Πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Χανίων μέλος της Ι.Ρ.Α.
Χανίων και αγαπητή μας φίλη κα ΞΕΝΙΚΑΚΑΗ
Μαρία που μας τίμησε με την παρουσία της.
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2ήμερη εκδρομή στο Οροπέδιο Ομαλού και κοπή πίτας νέου
έτους και επετείου 30 ετών της Τ.Δ. Ι.Ρ.Α ΧΑΝΙΩΝ
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Επίσκεψη μελών της Ι.Ρ.Α Στουτγάρδης Γερμανίας
Ήταν μεγάλη μας χαρά και τιμή η επίσκεψη
στην πόλη μας, την 26-06-2016 του αγαπητού
συναδέλφου Jorge Parotat μέλους της ΙΡΑ
Στουτγάρδης Γερμανίας ο οποίος συνοδευόταν
από την φίλη του, επίσης συνάδελφο Josephine.
Ο αγαπητός συνάδελφος δεν έκρυψε τον
ενθουσιασμό του για την συνάντησή μας, την
αγάπη του για την χώρα μας, την Κρήτη και
ιδιαίτερα για την πόλη των Χανίων την οποία
επισκέπτεται για πρώτη φορά.
Την υποδοχή και σύντομη ξενάγησή τους στα
γραφεία της Τοπική μας Διοίκησης έκανε με ιδι-

αίτερη χαρά ο υπογράφων, ενώ στην συνάντηση που ακολούθησε η οποία έγινε σε εγκάρδιο
αδελφικό και συναδελφικό κλίμα ανταλλάχτηκαν
αναμνηστικά, απόψεις, προβληματισμοί για την
δυναμική της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών
σε Εθνικό και Παγκόσμιο επίπεδο και ιδέες στα
πλαίσια λειτουργίας των Τοπικών Διοικήσεων
των Πόλεων Χανίων- Στουτγάρδης με πιθανές
μελλοντικές τους συνεργασίες.
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
H Γενική Γραμματέας
Ιωάννης Περράκης Αικατερίνη Σχοινοπλοκάκη

Tοπική Διοίκηση Aχαϊας

Εορτασμός Προστάτη μας, Αποστόλου
Παύλου

Διήμερη
Εθελοντική
Αιμοδοσία
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Η τοπική μας διοίκηση από κοινού με την
Ε.Α.Υ. Αχαΐας πραγματοποίησε διήμερη
εθελοντική αιμοδοσία σε συνεργασία με
το τμήμα αιμοδοσίας του Γ.Ν. Πατρών τις
26 και 27 Μαΐου 2016 , στον χώρο της
λέσχης του Αστυνομικού Μεγάρου στην
οδό Ερμού 95, 5ος όροφος, κατά την οποία
συλλεχτήκαν για την τράπεζα αίματος της
ΕΛ.ΑΣ 55 φιάλες αίμα.
Παράλληλα σε συνεργασία με τον σύλλογο

Στα πλαίσια των εορτασμών του προστάτη
του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών, Απόστολου των Εθνών
Παύλου, σήμερα την 29η Ιουνίου που έχει
καθιερωθεί ως επίσημη ημέρα εορτής της
ένωσης μας, η Τοπική διοίκηση Αχαΐας τέλεσε Αρτοκλασία στον Ι. Ν. Αγίων Αποστόλων
Πέτρου και Παύλου στο Μπεγουλακι. Της
πανηγυρικής Θειας λειτουργίας χοροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών
κ. Χρυσόστομος ο οποίος από άμβωνος ευχήθηκε στα μέλη μας και εξήρε την παρουσία
και το έργο της ένωσης μας αναφέροντας χαρακτηριστικά, «…σας συγχαίρω για την διακονία και την προσφορά σας στο κοινωνικό
σύνολο σε τοπικό και εθνικό επίπεδο…».
Τίμησαν την ένωση μας με την παρουσία
τους ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Πε-

ριφέρειας Δυτικής Ελλάδος Υποστράτηγος
κ. Τσόλκας Φώτιος, ο Αστυνομικός Διευθυντής Αχαΐας Ταξίαρχος κ. Σειντης Ιωάννης,
ο Διοικητής του Ε’ Α.Τ. Πατρών Α/Υ΄ κ. Κυριακόπουλος Ιωάννης, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αποστράτων Ελληνικής Αστυνομίας
και τέως Χωροφυλακής κ. Βοριάς Κων/νος,
ο Γεν. Γραμματέας της Ε.Α.Υ. Αχαΐας κ. Μπαλασης Γεώργιος, η Γενική Γραμματέας του
Συνδέσμου Πολιτικών υπαλλήλων Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως Ν/Δ Ελλάδος κ.
Παπασταύρου Αλεξάνδρα, ο τεως πρόεδρος
της ένωσης μας κ. Τζοβολος Θεόδωρος,
σύσσωμο το Δ.Σ. του πολιτιστικού συλλόγου
Μπεγουλακίου και μέλη της ένωσης μας.
Μετά το πέρας παρατέθηκε μικρή δεξίωση
με κεράσματα-γλυκίσματα που προσέφεραν
οι γυναίκες του πολιτιστικού συλλόγου.

«Χάρισε Ζωή» του Πανεπιστήμιου Πατρών
πραγματοποιήθηκε ενημέρωση των συναδέλφων για την δωρεά μυελού των οστών
και λήψη δειγμάτων σιέλου. Συνολικά έγιναν 20 εγγραφές νέων εθελοντών δοτών
μυελού των οστών.
Ευχαριστούμε θερμά τους συναδέλφους
που συμμετείχαν σε αυτές τις δυο παράλληλες δράσεις, την Διεύθυνση Αστυνομίας
Αχαΐας για την παραχώρηση του χώρου,
το προσωπικό του τμήματος αιμοδοσίας
και τις εθελόντριες του συλλόγου «Χάρισε
Ζωή»

Tοπική Διοίκηση Αχαΐας

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο πρώτος κύκλος της Σχολής Γονέων

Η σχολή γονέων πραγματοποιήθηκε υπό τη αιγίδα της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής
Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία
με τη Διεθνή Ένωση Αστυνομικών
Στο πλαίσιο των συναντήσεων οι αστυνομικοί
και τα μέλη των οικογενειών τους είχαν τη δυνατότητα μέσω μιας διαδραστικής, βιωματικής
διαδικασίας να συζητήσουν και να ενημερωθούν για θέματα ανάπτυξης των παιδιών τόσο
στην προσχολική ηλικία όσο και στην εφηβεία
Η σχολή γονέων θα συνεχιστεί και την επόμενη
σχολική χρονιά ενώ η συμμετοχή των αστυνομικών και των μελών των οικογενειών τους είναι
προαιρετική
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο πρώτος κύκλος
της Σχολής γονέων που πραγματοποιήθηκε
υπό την αιγίδα της Γενικής Περιφερειακής
Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας,
σε συνεργασία με τη Τοπική Διοίκηση Αχαΐας
της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών και με τη
συμμέτοχη γονέων αστυνομικών, πολιτικών
υπαλλήλων και μελών των οικογενειών τους.
Συντονίστριες της Σχολής Γονέων ήταν οι καταρτισμένες Ψυχολόγοι της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας, Αστυνόμος Β΄ (ΥΓ) ΤΣΑΚΩΝΑ Ιωάννα και
Αστυνόμος Β΄ (ΥΓ) ΧΑΣΑΠΗ Θεοδώρα οι οποίες
μέσα από μια διαδραστικη και βιωματική επικοινωνία με τους εκπαιδευόμενους ανέπτυξαν
θέματα σχετικά με την ανατροφή των παιδιών
τόσο στην προσχολική και σχολική ηλικία όσο
και στην εφηβεία.
Επισημαίνεται ότι, σκοπός της Σχολής Γονέων
ήταν να αξιοποιηθεί η αμφίδρομη λειτουργία
των ενημερωτικών διαλέξεων - συναντήσεων, καθώς προσφέρουν τη δυνατότητα στους
συμμετέχοντες αστυνομικούς, να αντλήσουν
γνώσεις και εμπειρίες, να ενημερωθούν και να
ευαισθητοποιηθούν, να υποβάλλουν τα ερωτήματα και τις απόψεις τους και να διαμορφώσουν
άποψη για το ευαίσθητο ζήτημα της ανατροφής
των παιδιών.

Ειδικότερα, κατά τις συναντήσεις της σχολής
γονέων, αναπτύχθηκαν επίκαιρα θέματα που
απασχολούν την καθημερινότητα όλων των
γονιών όπως :
• Η αντιμετώπιση του άγχους των παιδιών,
• Νέοι και διαδίκτυο,
• Το άγχος των εξετάσεων,
• Το πένθος των παιδιών (η απώλεια και η αλλαγή),
• Ενίσχυσης της αυτοπεποίθησης και της υπευθυνότητας των εφήβων,
• Ενθάρρυνση της εποικοδομητικής επικοινωνίας στην οικογένεια.
Ο πρώτος κύκλος της Σχολής Γονέων είχε
πυλωτικό χαρακτήρα, με τις συναντήσεις να
πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση, με
δυο ξεχωριστές ομάδες γονέων, ανάλογα με
την ηλικία των παιδιών, ενώ δικαίωμα συμμετοχής είχαν όλοι οι αστυνομικοί και οι πολιτικοί υπάλληλοι της Ελληνικής Αστυνομίας που

υπηρετούν σε υπηρεσίες της Δυτικής Ελλάδας
καθώς και μέλη των οικογενειών τους.
Χθες, (1-6-2016), στη αίθουσα διαλέξεων του
αστυνομικού Μεγάρου, στην οδό Γούναρη,
πραγματοποιήθηκε το κλείσιμο των συναντήσεων για τη φετινή περίοδο, παρουσία του Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή
Δυτικής Ελλάδας και αξιολογήθηκαν τα συμπεράσματα εφαρμογής του θεσμού ενώ αποφασίστηκε και η συνέχιση των συναντήσεων την
επόμενη χρονιά.
Κατά τον απολογισμό της Σχολής Γονέων ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής
Δυτικής Ελλάδας, Υποστράτηγος Φώτιος ΤΣΟΛΚΑΣ , ευχαρίστησε τόσο τις συντονίστριες Ψυχολόγους της Ελληνικής Αστυνομίας, όσο και
τους συμμετέχοντες συναδέλφους και μεταξύ
άλλων ανέφερε τα εξής:
«Τη γη δεν την έχουμε κληρονομήσει από τους
προγόνους μας, αλλά την έχουμε δανειστεί
από τα παιδιά μας…άρα λοιπόν όλοι οφείλουμε να φροντίζουμε να παρέχουμε στους
νέους την καλύτερη ανατροφή, γιατί τα παιδιά
είναι το μέλλον όλων μας και παράλληλα όλοι
οφείλουμε να στηρίζουμε το θεσμό της οικογένειας ο οποίος είναι η κοιτίδα της κοινωνικής μας ζωής ».
Ο Γενικός Γραμματέας του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών και Γ΄
Αντιπρόεδρος της Τοπικής Διοίκησης Αχαΐας,
Σπύρος ΦΩΤΟΓΛΟΥ ανέφερε : «Σας μεταφέρω τις ευχαριστίες και τα συγχαρητήρια του
διοικητικού μας συμβουλίου. Ξεκινήσαμε ένα
όμορφο ταξίδι και είμαστε σίγουροι ότι δεν θα
σταματήσει εδώ. Θα είμαστε αρωγοί σε κάθε
προσπάθεια που θα δίνει διέξοδο στον κάθε
συνάδελφο να εκφραστεί και να αποσυμπιεστεί από τη δύσκολη καθημερινότητα».
Υπογραμμίζεται ότι η Αστυνομία στη Δυτική
Ελλάδα θα συνεχίσει να είναι αρωγός και να
αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, συνεργαζόμενη
με όλους τους Φορείς της περιοχής, για την
ενημέρωση του προσωπικού της αλλά και την
ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της αλληλεγγύης.
Γραφείο τύπου Γενικής Περιφεριακής
Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας

Συνάδελφε η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών λειτούργει στο Gimborn της
Γερμανίας διεθνές εκπαιδευτικό κέντρο. Κάθε έτος πραγματοποιούνται
περίπου 40 σεμινάρια με μεγάλο εύρος θεματολογίας στα οποία μπορείς
να συμμετάσχεις.
Πληροφορίες στην ιστοσελίδα και την
γραμματεία του Ελληνικού Τμήματος.
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Καταρτισμένοι Ψυχολόγοι της Ελληνικής
Αστυνομίας πραγματοποίησαν σειρά
διαλέξεων σε ομάδες γονέων απαρτιζόμενες
από αστυνομικούς και μέλη των οικογενειών
τους
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Τετραήμερη εκδρομή στην Σερβία

Μια υπέροχη τετραήμερη εκδρομή πραγματοποίησε η Τοπική μας Διοίκηση στην Σερβία, από
7 έως 10 Απριλίου, που ήταν το δεύτερο ταξίδι
στο εξωτερικό μετά την περυσινή μας περιήγηση στην Πόλη.
Ένα λεωφορείο του τουριστικού γραφείου «Μέγας Αλέξανδρος», γεμάτο με μέλη και φίλους
μας αναχώρησε νωρίς το πρωί της Πέμπτης 7
Απριλίου και κατευθύνθηκε βόρεια όπου, διασχίζοντας διαδοχικά τη Μακεδονία μας και τα
Σκόπια, έφτασε το απόγευμα στο Βελιγράδι,
που ήταν ο πρώτος και σημαντικότερος
σταθμός του ταξιδιού μας. Εκεί διανυκτερεύσαμε για δύο νύχτες σε ένα υπέροχο
ξενοδοχείο και είχαμε την ευκαιρία να
περιηγηθούμε στα αξιοθέατα της πόλης,
όπως το πάρκο Kalemegdan και ο εντυπωσιακός ναός του Αγ. Σάββα, δεύτερος
μεγαλύτερος μετά την Αγιά Σοφιά. Ταυτόχρονα γίναμε δεκτοί και ξεναγηθήκαμε στο
Πατριαρχείο της Σερβίας, συναντώντας και
τον βοηθό του Πατριάρχη. Οι συμμετέχοντες στην εκδρομή μας είχαν παράλληλα
το χρόνο να γνωρίσουν καλύτερα το Βελιγράδι
περπατώντας στους πεζοδρόμους του, αλλά και
τη νυχτερινή ζωή. Δεν θα μπορούσαμε βέβαια
να μην επισκεφτούμε το εθνικό τμήμα ΙΡΑ της
Σερβίας, όπου γίναμε επίσημα δεκτοί από τον
ίδιο το Σέρβο Πρόεδρο Δρ. Nebojsa Pantelic, ο
οποίος ήταν πλαισιωμένος από εντυπωσιακούς
άνδρες και γυναίκες αστυνομικούς, που όλοι
τους ήταν ντυμένοι με την όμορφη στολή τους
της ΙΡΑ. Πολύ όμορφα ήταν επίσης τα γραφεία
όπου στεγάζεται το Σέρβικο Τμήμα της ΙΡΑ. Κατά την ανταλλαγή δώρων και αναμνηστικών ο
Σέρβος Πρόεδρος εξέφρασε τη χαρά του για την
επίσκεψη της τοπικής μας διοίκησης στη χώρα
του και τα βαθιά αισθήματα φιλίας και σεβασμού
που τρέφουν οι Σέρβοι για τη χώρα μας και ειδικά οι Αστυνομικοί απέναντι στο Ελληνικό Τμήμα

της ΙΡΑ που συνέβαλε τα μέγιστα για την είσοδο
τους στην παγκόσμια Ένωση μας, «σε μια περίοδο που δεν μας δέχονταν πουθενά ως Χώρα...»
όπως είπε χαρακτηριστικά. Σημαντική εμπειρία
ήταν για μας και η επίσκεψη στις εγκαταστάσεις
του Moto Klub Bezbednost, όπου ο Πρόεδρος
κ. Vitomir Golusin μας ξενάγησε αναλυτικά και
λεπτομερώς.
Το Σάββατο, νωρίς το πρωί, ξεκινήσαμε για το
γραφικό Νόβι Σαντ που βρίσκεται στο βόρειο
τμήμα της Σερβίας και είναι η τρίτη μεγαλύτερη

πόλη. Εκεί γίναμε δεκτοί στην Αστυνομική Σχολή της πόλης, που είναι η μόνη στη Σερβία στην
οποία εκπαιδεύεται το χαμηλόβαθμο προσωπικό της Αστυνομίας. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης μας ξεναγηθήκαμε από τη Υποδιευθύντρια
κ. Biljana Puskar, ενώ μας μεταβίβασε και
τους χαιρετισμούς του Διευθυντή κ. Miroslav
Mijailovic. Επίσης παρόντες ήταν ο Πρόεδρος
της Τοπικής Διοίκησης κ. Milorad Petkovic και
η Γεν. Γραμματέας κ. Mirjana Mijailovic. Κατά
τη διάρκεια της επίσκεψης μας στο χώρο της
Σχολής λάμβανε χώρα ένα διεθνές τουρνουά
σκάκι για μέλη της ΙΡΑ, καθώς και ένα τουρνουά
ποδοσφαίρου 5x5, αφιερωμένο σε συνάδελφο
που είχε χάσει τη ζωή του. Μάλιστα, οι διοργανωτές διέκοψαν τους αγώνες και παρουσίασαν
την αποστολή μας, η οποία καταχειροκροτήθη-

κε. Παρών ήταν ξανά ο Πρόεδρος του εθνικού
τμήματος ΙΡΑ της Σερβίας, που μας παρέθεσε
και ελαφρύ γεύμα. Στη συνέχεια αντιπροσωπεία
εκδρομέων, υπό την ηγεσία του Αρχιμανδρίτη
Νεκτάριου Μητρόπουλου, Ηγούμενου της Μονής Σπηλιάς και Επίτιμου Μέλους μας, ο οποίος
είχαμε την τιμή να συμμετέχει στην εκδρομή
μας, επισκέφτηκε τον Επίσκοπο Μπάτσκας κ.κ.
Ειρηναίο, με τον οποίο συνομιλήσαμε επί μακρόν και μάλιστα σε άπταιστα ελληνικά από τη
μεριά του.
Έπειτα από τη μικρή, δυστυχώς, παραμονή μας
στο πανέμορφο Νόβι Σαντ πήραμε το δρόμο της
επιστροφής προς τη χώρα μας, με το σχεδιασμό
να προβλέπει μια τελευταία διανυκτέρευση στην
πόλη του Νις. Κατά την άφιξη μας, οι συνάδελφοι κ.κ. Darko Nikolic και Milos Djordjevic,
εκπρόσωποι του Προέδρου της Τοπικής Διοίκησης ΙΡΑ κ. Sasa Spasic, είχαν φροντίσει και
ετοίμασαν μια πολύ όμορφη βραδιά σε ταβέρνα
με τοπικές γεύσεις, όπου πραγματοποιήθηκε
τελικά τρικούβερτο γλέντι. Την επόμενη ημέρα
το πρωί, όσοι από τους εκδρομείς επιθυμούσαν είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν
τη Θεία Λειτουργία που τέλεσαν από κοινού ο
Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος με τον οικοδεσπότη
π. Ειρηναίο και άλλους Ιερείς στον Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Στη συνέχεια επισκεφθήκαμε την Αστυνομική Διεύθυνση και είχαμε την
ευκαιρία να συγκρίνουμε τις συνθήκες εργασίες
με τις δικές μας. Εκεί πραγματοποιήθηκε και
ανταλλαγή στολών μεταξύ της Τοπικής Διοίκησης ΙΡΑ Νις και του κ. Δημητρίου Καλλιαντζή, ιδρυτή και υπευθύνου του Αστυνομικού Μουσείου Καρδίτσας. Στη συνέχεια
αντιπροσωπευτική ομάδα μελών και φίλων
μας έπαιξε φιλικό αγώνα ποδοσφαίρου με
τους ντόπιους συναδέλφους. Το αποτέλεσμα, που ήταν 7-4 υπέρ των Σέρβων, ουδόλως απασχόλησε τους παίκτες μας, οι
οποίοι πραγματικά απόλαυσαν την εμπειρία.
Πριν την έναρξη του αγώνα έγινε η καθιερωμένη ανταλλαγή αναμνηστικών με την αρχηγό
της δικής μας ομάδας να προσφέρει μια φανέλα
της Αναγέννησης Καρδίτσας, ότι πιο αντιπροσωπευτικό και κατάλληλο για την περίσταση.
Ευχαριστούμε θερμά την Π.Α.Ε. και ιδιαίτερα
τον κ. Απόστολο Χρυσικό για την προσφορά της
φανέλας. Για την ιστορία η σύνθεση της ομάδας
μας ήταν: Κατσίλας, Χαβρουζάς, Γούσιας, Ζαρχανής, Σέμπρος, Ρέππας, Χαβαλές.
Αργά το απόγευμα αναχωρήσαμε για την επιστροφή, γεμάτοι νέες εμπειρίες και έχοντας
κάνει νέους φίλους, που ενστερνίζονται τους
σκοπούς της Ένωσης μας και ασπάζονται το
σύνθημα ‘Servo per amikeco’. Τέλος αξίζει να
σημειωθεί ότι στην εκδρομή μας συμμετείχαν

και μέλη της Τοπικής Διοίκησης ΙΡΑ Τρικάλων.

Tοπική Διοίκηση Καρδίτσας

Συμμετοχή στην
καμπάνια Let’s
do it για το
περιβάλλον

Ενημερωτική ημερίδα για το
Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α.

Με πρωτοβουλία της τοπικής μας διοίκησης,
οργανώθηκε στην Καρδίτσα το απόγευμα της
Πέμπτης 9 Ιουνίου, ενημερωτική ημερίδα για το
Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α. σε συνεργασία με τις συνδικαλιστικές ενώσεις Αστυνομικών και Πυροσβεστών του νομού. Αντιπροσωπεία του Δ.Σ. του
ταμείου, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο του
κ. Τσαγανό Ιωάννη, τον Αντιπρόεδρο κ. Γούσια
Θεόδωρο και τον οργανωτικό Γραμματέα κ.
Λίτσιο Απόστολο, επισκέφθηκαν την πόλη και
ανέλυσαν τόσο στα μέλη, όσο και όσους ενδιαφέρονται να γίνουν, τα οφέλη και τις σημαντικές
λεπτομέρειες, ενώ με τη βοήθεια του αντιπροσώπου για το νομό Καρδίτσας κ. Μαυρογιώργου Σωκράτη απάντησαν σε όλες τις απορίες.
Την εκδήλωση υποστήριξε η Συνεταιριστική
Τράπεζα Καρδίτσας και προηγήθηκε ενημε-

ρωτική παρουσίαση από τον Γενικό Δ/ντη της
κ. Τουρναβίτη Παναγιώτη, ενώ στο περιθώριο
της εκδήλωσης συζητήθηκαν και μελλοντικές
συνεργασίες. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε
στην αίθουσα της Π.Ε.Δ., επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου και για την παραχώρηση της ευχαριστούμε θερμά τους Δημάρχους Μουζακίου
και Σοφάδων κ.κ. Κωτσό Γεώργιο και Σκάρλο
Αθανάσιο, οι οποίοι μάλιστα παρευρέθηκαν και
χαιρέτισαν την εκδήλωση. Τιμητική ήταν επίσης
η παρουσία του Προέδρου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Τρικάλων κ. Αναγνώστου
Ιωάννη και του Προέδρου της ΙΡΑ Τρικάλων κ.
Θεοχάρη Κων/νου.
Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ζαρχανής

Ο Γεν. Γραμματέας
Νικόλαος Γούσιας

Για μια ακόμη χρονιά, πέμπτη στη σειρά, η
τοπική μας διοίκηση έλαβε μέρος στο Let’s
do it! GREECE, την πανελλήνια, ταυτόχρονη
εκδήλωση καθαρισμού των πόλεων.
Φέτος επιλέξαμε να καθαρίσουμε το λόφο «Πεύκα», που βρίσκεται στα πανέμορφα Κανάλια του Δήμου Μουζακίου, όπου
προηγουμένως συμπολίτες μας πέταξαν τα
σκουπίδια τους σκορπώντας ασχήμια σε ένα
τόπο όπου η φύση απλόχερα έδωσε ομορ-

Μέσα σε συγκινησιακό κλίμα πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 2 Ιουνίου ο
φιλικός αγώνας καλαθοσφαίρισης μεταξύ των
ομάδων Αστυνομίας Καρδίτσας και Αστυνομίας
Λάρισας που διοργάνωσαν από κοινού η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Καρδίτσας και η
Τοπική Διοίκηση Καρδίτσας της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών (ΙΡΑ), στη μνήμη του Υπαρχιφύλακα Δημητρίου ΚΩΣΤΗ, ο οποίος «έφυγε»
ακριβώς εννέα μήνες πριν, από κοντά μας, άδικα
και πρόωρα, μόλις στην ηλικία των 32 ετών. Ο
αγώνας, που τελούσε υπό την αιγίδα της Δ/νσης
Αστυνομίας Καρδίτσας, πραγματοποιήθηκε στο
κλειστό του Παλαμά, παρουσία πολλών συναδέλφων, συγγενών και φίλων του Δημήτρη και
τελείωσε με νίκη της ομάδας της Λάρισας. Πριν
την έναρξη, εκ μέρους του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας απονεμήθηκε από τον Β’
Αστυνομικό Υποδιευθυντή Καρδίτσας κ. Θωμά
Καρανάσιο τιμητική πλακέτα στην οικογένεια

του εκλιπόντα και κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή.
Σημαντικό ήταν επίσης το γεγονός ότι κατόπιν
επιθυμίας της οικογένειάς του, τα χρήματα που
συγκεντρώθηκαν θα διατεθούν σε φιλανθρωπικούς σκοπούς.
Τιμητική ήταν η παρουσία του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κων/νου Νούσιου,
του Δημάρχου Παλαμά κ. Γιώργου Σακελλαρίου και του Αντιδημάρχου κ. Ιάσωνα Τσιρώνη και
αντιπροσωπείας της Τ.Δ. ΙΡΑ Τρικάλων. Ιδιαίτερες ευχαριστίες για την πολύτιμη συμβολή τους
στη διεξαγωγή του φιλικού αγώνα οφείλονται
στο Δήμο Παλαμά, στο Σύνδεσμο Διαιτητών
Καλαθόσφαιρας Κεντροδυτικής Θεσσαλίας και
τους διαιτητές κ.κ. Μανασή Χρήστο και Καρακώστα Δημήτριο, καθώς και στο ανθοπωλείο
«Ανθισμένη Γωνιά».
Οι Πρόεδροι
ΖΑΡΧΑΝΗΣ Γεώργιος
ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ Σωκράτης

φιά. Έτσι, συγκεντρωθήκαμε το πρωί της Κυριακής 24 Απριλίου και ξεκινήσαμε αμέσως
τον καθαρισμό του χώρου από τα σκουπίδια.
Συνολικά συγκεντρώθηκαν περισσότερες
από δέκα σακούλες απορριμμάτων, με κυρίαρχα πλαστικές και χάρτινες συσκευασίες
και πλαστικά μπουκάλια. Στη συνέχεια, όπως
συνηθίζουμε, προσφέραμε στα μέλη και τους
φίλους μας πικ νικ, το οποίο ειδικά οι μικροί
μας φίλοι απόλαυσαν ιδιαίτερα.
Φεύγοντας, αφήσαμε πεντακάθαρο αυτό το
όμορφο περιβάλλον για να το χαίρονται οι
κάτοικοι και επισκέπτες των Καναλίων και
με την ευχή να μην υπάρξει ποτέ ξανά εκεί
αυτή την άσχημη εικόνα των πεταμένων
σκουπιδιών.
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Φιλικός αγώνας καλαθοσφαίρισης στη
μνήμη του Υπαρχ/κα Δημήτριου ΚΩΣΤΗ

Άρθρα - Επιστολές - Διοικητικά Θέματα

Νέα Διοικητικά Συμβούλια
1. Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ
2. Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
3. Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
4. Γ΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
5. ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
6. ΑΝΑΠΛ.ΓΕΝ.ΓΡΑΜ
7. Τ Α Μ Ι Α Σ
8. ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑ
9. ΑΡΜΟΔ.ΔΗΜ.ΣΧΕΣ
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1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. ΜΕΛΟΣ
3. ΜΕΛΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΧΑΪΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αναστάσιος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Νικόλαος
ΜΑΥΡΟΜΥΤΗΣ Βασίλειος
ΧΑΛΙΜΟΣ Κων/νος
ΠΕΤΤΑ Ιωάννα
ΒΟΜΠΙΡΗΣ Αθανάσιος
ΘΕΟΣ Βασίλειος
ΦΩΤΟΓΛΟΥ Σπυρίδων
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΜΠΑΙΡΑΜΗ Αγλαΐα
ΜΕΝΥΧΤΑΣ Κων/νος
ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΚΑΝΑΝΙΑΣ
1. Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ
Κώστας Νικόλαος.
2. Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Διώτης Νικόλαος.
3. Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Κούτσικος Άγγελος
4. Γ΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Σιδηρόπουλος Δημοσθένης.
5. ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γκούβα Δήμητρα.
6. ΑΝΑΠΛ.ΓΕΝ.ΓΡΑΜ
Καλαντζής Παναγιώτης
7. Τ Α Μ Ι Α Σ
Σβίγγος Βασίλης
8. ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑ
Ξηροκώστας Ευάγγελος
9. ΑΡΜΟΔ.ΔΗΜ.ΣΧΕΣ
Ταμπακέλης Δημοσθένης
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΣΟΥΝΗΣ Δημήτριος του Ιωάννη
2. ΜΕΛΟΣ
ΣΑΡΛΑΜΗ Μαγδαληνή
3. ΜΕΛΟΣ
ΤΑΣΟΛΑΜΠΡΟΣ Γεώργιος

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
1. Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ
ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ Ιωάννης
2. Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ευθυμία
3. Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΚΡΥΔΑΚΗ Ειρήνη
4. Γ΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΛΙΑΚΟΣ Γεώργιος
5. ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ Σταυρός
6. ΑΝ. Γ.Γ. - Α.Δ.Σ.
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ Εμμανουήλ
7. Τ Α Μ Ι Α Σ
ΑΣΗΜΑΚΟΥΛΑΣ Σπύρος
8. ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑ
ΤΖΩΤΖΟΣ Χρήστος
9. ΜΕΛΟΣ
ΒΑΛΑΤΣΟΣ Βλάσης
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΡΑΣΑΝΤΕΣ Ιωάννης
2. ΜΕΛΟΣ
ΑΡΖΙΜΑΝΟΓΛΟΥ Μιχαήλ
3. ΜΕΛΟΣ
ΜΑΡΟΥΝΤΑΣ Κανέλλος-Κων/νος

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΣΟΥ
1. Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ
ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ Τσαμπίκος
2. Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΕΧΛΕΒΑΝΙΔΟΥ Αθανασία
3. Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ Μιχαήλ
4. Γ΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΟΞΑΚΗΣ Βασίλειος
5. ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΡΟΥΣΑΚΗ Αναστασία
6. ΑΝΑΠΛ.ΓΕΝ.ΓΡΑΜ
ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΣ Στυλιανός
7. Τ Α Μ Ι Α Σ
ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Εμμανουήλ
8. ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑ
ΣΕΡΑΦΙΔΗΣ Παναγιώτης
9. ΑΡΜΟΔ.ΔΗΜ.ΣΧΕΣ
ΚΑΨΑΛΗΣ Βασίλειος
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΑΜΑΛΑΣ Θεόδωρος
2. ΜΕΛΟΣ
3. ΜΕΛΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
1. Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
2. Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΑΝΤΡΕΑΣ
3. Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4. Γ΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΣ ΗΛΙΑΣ
5. ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
6. ΑΝΑΠΛ.ΓΕΝ.ΓΡΑΜ
ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
7. Τ Α Μ Ι Α Σ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
8. ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑ
ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΘΩΜΑΣ
9. ΑΡΜΟΔ.ΔΗΜ.ΣΧΕΣ
ΠΑΣΧΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. ΜΕΛΟΣ
3. ΜΕΛΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
1. Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ
ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΣ Νικόλαος
2. Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Θωμάς
3. Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΡΑΜΠΑΣ Λάμπρος
4. Γ΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΚΗΣ Παναγιώτης
5. ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΑΣΤΟΥ Μαργαρίτα
6. ΑΝΑΠΛ.ΓΕΝ.ΓΡΑΜ
ΜΗΤΡΟΠΑΝΟΥ Βαϊούλα
7. Τ Α Μ Ι Α Σ
ΦΛΙΤΟΥΡΗΣ Κωνσταντίνος
8. ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑ
ΣΑΝΤΑ Σπυριδούλα Πιπίνα
9. ΑΡΜΟΔ.ΔΗΜ.ΣΧΕΣ
ΓΟΥΡΖΗΣ Μιχαήλ
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΛΑΧΟΣ Νικόλαος
2. ΜΕΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ Γεώργιος
3. ΜΕΛΟΣ
ΧΑΛΚΙΑΣ Κωνσταντίνος

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
1. Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος
2. Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ Νικόλαος
3. Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ- Αν. Ταμ. ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ Δημήτριος
4. Γ΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ- Αν. Γ.Γ.
ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ Ιωάννης
5. ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΛΑΜΠΑΔΑΣ Γεώργιος
6. ΤΑΜΙΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Χρηστόδουλος
7. ΑΡΜΟΔ.ΔΗΜ.ΣΧΕΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Δημήτριος
8. ΜΕΛΟΣ
ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΑΣ Δημήτριος
9. ΜΕΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ Ιάκωβος
2. ΜΕΛΟΣ
ΠΑΣΧΑΛΕΡΗΣ Παναγιώτης
3. ΜΕΛΟΣ
ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ BΟΙΩΤΙΑΣ
1. Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ
ΤΖΙΤΖΩΚΟΣ Δ. Ιωάννης
2. Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΤΖΟΓΙΑΣ Κων/νος
3. Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΝΙΑΤΗΣ Αγγελος
4. Γ΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΖΙΤΖΩΚΟΣ Π. Ιωάννης
5. ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΟΥΣΩΝΗΣ Βασίλειος
6. ΑΝΑΠΛ.ΓΕΝ.ΓΡΑΜ
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ Ταξιάρχης
7. Τ Α Μ Ι Α Σ
ΖΗΝΔΡΟΣ Κων/νος
8. ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑ
ΚΟΥΚΟΥΤΣΙΔΗΣ Ευστάθιος
9. ΑΡΜΟΔ.ΔΗΜ.ΣΧΕΣ
ΤΣΙΜΠΡΗΣ Ιωάννης
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΚΑΝΑΣΟΣ Σωτήριος
2. ΜΕΛΟΣ
ΜΗΛΙΩΤΗΣ Χαράλαμπος
3. ΜΕΛΟΣ
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Σοφία

Άρθρα - Επιστολές - Διοικητικά Θέματα

Μήνυμα Προέδρου του Ελληνικού
Τμήματος /ΙΡΑ κ. Ιωάννη Καραπατάκη

Η

Διεθνής
Ημέρα
Φιλίας
(International Day of Friendship)
καθιερώθηκε το 2011 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ (A/
RES/65/275) και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 30 Ιουλίου.
Τα βασικά πιστεύω των εμπνευστών
της Διεθνούς Ημέρας Φιλίας είναι ότι η φιλία μεταξύ των λαών, χωρών, πολιτισμών και ατόμων, μπορεί να γεφυρώσει τις διαφορές και να
συμβάλλει στην εμπέδωση της ειρήνης σε παγκόσμιο επίπεδο.
Φιλία...
Μικρή λέξη, με μεγάλα συναισθήματα.
Αγαπητοί συνάδελφοι, η μικρή αυτή λέξη περικλείει τις δράσεις και
όλα όσα πρεσβεύει η ΙΡΑ και τα οποία είναι ίδια όπως τότε που τα
οραματίσθηκε ο ιδρυτής της Arthur Troop.
Το βιβλίο της ΙΡΑ με τίτλο SERVO PER AMIKECO έχει περισσότερους
από 400.000 φίλους σ’ όλο τον κόσμο.
Θα μπορούσαμε να πούμε πως η αξία της φιλίας των μελών της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών ενισχύει όχι μόνο τους κοινωνικούς
δεσμούς της αλληλεγγύης και της αλληλοβοήθειας αλλά δημιουργεί
και κλίμα που γεφυρώνει τις σχέσεις αστυνομίας με τους πολίτες.
Αν μία λέξη προσδιορίζει την Ένωσή μας, είναι ΦΙΛΙΑ και είναι αυτή
που αναδεικνύει τις ευαισθησίες των Ελλήνων Αστυνομικών.
Το μεγαλείο της φιλίας και του εθελοντισμού βρίσκεται στη χαρά της
συνεργασίας και της προσφοράς. Αυτή τη χαρά μοιραζόμαστε σήμερα
μαζί σας.
Αγαπητοί συνάδελφοι, πιστοί στις αρχές της Φιλίας, υπηρετούμε το
σύνθημα της Ένωσής μας SERVO PER AMIKECO που σημαίνει Υπηρετώ δια της Φιλίας.
Είμαστε φίλοι όχι μόνο γιατί αντέξαμε στα δύσκολα, αλλά γιατί ζήσαμε μαζί πολλές και σημαντικές επιτυχίες του Ελληνικού Τμήματος
ΙΡΑ.
Η τύχη με βοήθησε να γνωρίσω υπέροχους ανθρώπους που με δίδαξαν πολλά και σας ευχαριστώ.

Επιστολη προς τον πρόεδρό και την ομάδα
ΔΙΑΣ Κατερίνης
Αγαπητέ κύριε Καραπατάκη, αγαπητοί
φίλοι της ΙΡΑ, αγαπητή ομάδα ΔΙΑΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ,
Θα ήθελα να αναφέρω τα εξής:
Εγώ και ο σύζυγός μου Jordan
GANCHEV κάνουμε τις διακοπές μας
στην Παραλία Κατερίνης. Ο σύζυγός
μου έχασε το iPhone του, κατά τη διαμονή μας στην παραλία. Ζήτησε από
τους Αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ.
Κατερίνης να τον βοηθήσουν να βρει
το τηλέφωνό του. Τρεις Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΘΑΣ Κατερίνης
ενήργησαν άμεσα και με τη χρήση της τεχνολογίας iCloud, προσδιόρισαν τη γεωγραφική θέση του τηλεφώνου του συζύγου μου.
Μετά από λίγα λεπτά βρήκαν το πρόσωπο που έχει το τηλέφωνο του
συζύγου μου. Και ο σύζυγός μου το έλαβε πίσω.
Είμαστε πολύ ευγνώμονες προσωπικά στους τρεις Αστυνομικούς
της Ομάδας ΔΙΑΣ.:
Αρχιφύλακας Νικολαΐδης
Υπαρχιφύλακας Παπαδόπουλος
Ειδικός Φρουρός Γαλάνης
οι οποίοι έκαναν πολύ επαγγελματική και γρήγορη δουλειά!
Νομίζω ότι η Ελληνική Αστυνομία θα πρέπει να είναι περήφανη που
έχει τέτοιους εξαιρετικά αποτελεσματικούς Αστυνομικούς!
Εύχομαι υγεία, καλή τύχη και καλή επιτυχία στους Αστυνομικούς
συναδέλφους μας από την Ελλάδα!
Παρακαλώ περάστε αυτό το μήνυμα στον επικεφαλής της ΔΙΑΣ
Κατερίνης.
Ευχαριστώ και θερμούς χαιρετισμούς σε όλους σας φίλοι μου.
SERVO PER AMIKECO
ZINAIDA GANTCHEVA
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΡΑ

Μελλοντικές εκδηλώσεις

Ανακοινώσεις …

18 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 19:00, Διάλεξη στην
αίθουσα της Παλαιάς Βουλής με τίτλο «Αριστοτελισμός και Αστυνομία», με αφορμή τη συμπλήρωση
2400 χρόνων απο τη γέννηση του μεγάλου φιλοσόφου. Συνδιοργάνωση του Ελληνικού Τμήματος της
Δ.Ε.Α, του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ και του ΠΟ.Κ.Ε.Α.

Λειτούργει ήδη ηλεκτρονική πλατφόρμα διαχείρισης
του αρχείου μελών της ένωσης μας, στο πρώτο επίπεδο της οποίας έχουν την δυνατότητα πρόσβασης
όλα τα μέλη της ένωσης μας για την επικαιροποιηση των στοιχείων επικοινωνίας και αλληλογραφίας.
Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τα μέλη του Δ.Σ.
της Τοπικής σας διοίκησης για την καταχώρηση της
ηλεκτρονικής σας ταχυδρομικής διεύθυνσης και λοιπές πληροφορίες.

18 Οκτωβρίου και 1 Δεκεμβρίου 2016, οι επόμενες τακτικές συνεδριάσεις του Δ.Σ. του Ελληνικού τμήματος.
Τον προσεχή Νοέμβριο θα ανακοινωθούν τα νέα
προγράμματα εκπαίδευσης για το 2017 του Διεθνούς κέντρου Σεμιναρίων της IPA στον Gimborn
της Γερμανίας
2 έως 4 Δεκεμβρίου 2016,12η Φιλική συνάντηση Τοπικών Διοικήσεων Ε.Τ. στην πόλη των
Τρικάλων.

Τα αιτήματα οικονομικών ενισχύσεων θα γίνονται δεκτά μόνον όταν αποστέλλονται μέσω των Τοπικών
Διοικήσεων.
Έχει ήδη ξεκινήσει η λειτουργία του προγράμματος
IPA CLUB, μέσω του οποίου παρέχονται πραγματικές
εκπτώσεις στην αγορά αγαθών και υπηρεσιών με την
επίδειξη της ταυτότητας μέλους σε όλη την Ελλάδα.
Ενημέρωση από τα μέλη των Δ.Σ. των Τοπικών Διοικήσεων και στην γραμματεία του Ε.Τ.

Συγχαρητήριο
μήνυμα
Το ΔΣ του Εθνικού Τμήματος
συγχαίρει τους νεοεκλεγέντες
συναδέλφους για την εκλογή
τους και την θεληση τους για
προσφορα στην ένωση. Ευχόμαστε σε όλους καλή δύναμη και
επιτυχία στο δύσκολο έργο που
αναλαμβάνουν. Υποσχόμαστε δε,
να είμαστε δίπλα τους αρωγοί
και συμπαραστάτες, όποτε μας
ζητηθεί.
Για το Δ.Σ.
Ο προεδρος
Καραπατακης Ιωαννης
Ο Γεν. Γραμματεας
Φωτογλου Σπυρος

35 • νέα της ipa

30 Ιουλίου: Παγκόσμια Ημέρα Φιλίας

∆ΙΕΘNΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ TMHMA

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION - HELLENIC SECTION

Εσπερίδα µε θέµα:

Αστυνοµία &
Αριστοτελική
Φιλοσοφία

ΕΝΤΥΠΟ ΚΛΕΙΣΤΟ - KΩΔΙΚΟΣ 3254

EΚΔΟΤΩΝ

ΚΕ.Μ.Π.Α.

Αριθμός Αδείας
754

Συνδιοργάνωση:
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνοµίας
Πολιτιστικό Κέντρο Ελλ. Αστυνοµίας (Π0.Κ.Ε.Α.)

ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΤΕΛΟΣ

36 • νέα της ipa

18/10/2016
Ώρα: 19:00 - 21:00
Μέγαρο Παλαιάς Βουλής,
Σταδίου 13

