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Εσπερίδα µε θέµα:
«Αστυνοµία και Αριστοτελική
Φιλοσοφία»

61ο Παγκόσµιο Συνέδριο της IPA
στο Auckland Νέας Ζηλανδίας

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων τους και όχι της σύνταξης
του περιοδικού και της Ι.Ρ.Α.

Editorial

Ένωσής μας και οποιαδήποτε πρωτοβουλία εκδηλώνεται από το
Εθνικό Τμήμα, διέπεται από την κυρίαρχη αντίληψη που επιβάλει
μία Ένωση φιλική, ανθρώπινη, κοινωνική και αποτελεσματική.
Η ευημερία και ανάπτυξη της Ένωσής μας, προϋποθέτουν ένα
σταθερό εσωτερικό περιβάλλον λειτουργίας και κοινωνικής
ηρεμίας. Νοιώσαμε τη χαρά της επιτυχίας και αποτελεί δέσμευση για μας να αγωνιστούμε όλοι μαζί για το μέλλον της Ένωσής
μας υπερασπιζόμενοι τα ιδεώδη και τις αρχές του SERVO PER
AMIKECO, με αίσθημα εθνικής ομοψυχίας και με ευρύτερες συνεργασίες που θα αναδείξουν το κοινωνικό πρόσωπο του έλληνα
αστυνομικού.
Στην αντιμετώπιση του παγκόσμιου προσφυγικού προβλήματος και το οποίο εκδηλώνεται στη Χώρα μας, συνεργαστήκαμε
με φορείς και από τις Τοπικές Διοικήσεις συγκεντρώθηκαν μεγάλες ποσότητες ανθρωπιστικής βοήθειας, καταδεικνύοντας μία
πανανθρώπινη συμπεριφορά αλληλεγγύης για τους κατατρεγμένους που ξεριζώθηκαν από τα σπίτια τους.
Το χαμόγελο της επιτυχίας αγγίζει όλους μας και σας διαβεβαιώνουμε ότι θα είμαστε δίπλα σας, αρωγοί σε κάθε αναπτυξιακή
πρωτοβουλία και δράση των Τοπικών σας Διοικήσεων
Καραπατάκης Ιωάννης
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Editorial

Σκορπίσαμε το ελληνικό φώς και σε
συνεργασία με τις Τοπικές Διοικήσεις κάναμε πράξη την αλληλεγγύη,
την υπεράσπιση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, τη συνεργασία μας
με τη UNICEF για τα ασυνόδευτα
προσφυγόπουλα και την προώθηση
της Παγκόσμιας Ειρήνης.
Για τις δράσεις αυτές το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Ενώσεως
Αστυνομικών και οι Τοπικές Διοικήσεις Κιλκίς, Δράμας, Μαγνησίας, Ακαρνανίας, Λέσβου και Χίου, βραβεύτηκαν στο 61ο Παγκόσμιο Συνέδριο της ΙΡΑ με τη μεγαλύτερη διεθνή διάκριση, το
βραβείο ‘’IPA WORLD POLICE PRIZE 2016’’.
Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας, η βράβευση αυτή
μας τοποθετεί στην 1η θέση διεθνώς, μας κάνει όλους υπερήφανους και μας υποχρεώνει να συνεχίσουμε με μεγαλύτερο ζήλο
το έργο μας.
Συγχαίρουμε όλους τους εθελοντές συναδέλφους που βρίσκονται δίπλα μας και με αυταπάρνηση σε δύσκολους καιρούς δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους.
Στόχος όλων μας είναι ο κοινωνικός προσανατολισμός της
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Εκδηλώσεις

Εσπερίδα με θέμα:

«Αστυνομία και Αριστοτελική
Φιλοσοφία»
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Μ

ια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα Εσπερίδα με θέμα «Αστυνομία και Αριστοτελική Φιλοσοφία» συνδιοργανώθηκε την 18η Οκτωβρίου 2016, στο μέγαρο της Παλαιάς Βουλής
στην Αθήνα από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών και το Πολιτιστικό Κέντρο της Ελληνικής Αστυνομίας
(ΠΟ.Κ.Ε.Α.).
Την εσπερίδα παρακολούθησαν και απηύθυναν χαιρετισμό ο Υπουργός Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Παναγιώτης Κουρουμπλής, ο Αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Νίκος Τόσκας
και ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας
Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Τσουβάλας.
Κατά την έναρξη των εργασιών χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος του Ελληνικού
Τμήματος της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών Ιωάννης Καραπατάκης, ενώ ρόλο συντονιστή στην Εσπερίδα είχε ο Αναπληρωτής καθηγητής της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων και Πρόεδρος του Πολιτιστικού Κέντρου της Ελληνικής Αστυνομίας (ΠΟ.Κ.Ε.Α.)
Κωνσταντίνος Γρίβας.

Εισηγήσεις πραγματοποίησαν:
Η ομότιμη καθηγήτρια Φιλοσοφίας της
Επιστήμης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) και Πρόεδρος
του Διεπιστημονικού Κέντρου Αριστοτελικών Μελετών του Α.Π.Θ. (ΔΙ.Κ.Α.Μ.) Δήμη-
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τρα Σφενδόνη-Μέντζου, με θέμα:‘’Αριστοτέλης και Δημοκρατία’’
Ο καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης και
πρώην Πρύτανης του Παντείου Πανεπιστημίου Γεώργιος Κοντογιώργης, με θέμα:
Αριστοτέλους ''πολιτικά'' η έννοια της πό-
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Εκδηλώσεις
λης κράτους και η αστυνόμευση στην αρχαιότητα.
Ο Διδάκτωρ Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας – καθηγητής της Σχολής Αξιωματικών
της Ελληνικής Αστυνομίας Παναγιώτης Δαμάσκος, με θέμα: Σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις και η αστυνόμευση σήμερα.
Στο χαιρετισμό του ο Υπουργός Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Παναγιώτης
Κουρουμπλής, μεταξύ άλλων, ανέφερε:
«….Κυρίες και κύριοι, η καθιέρωση του όρου
“ police ” έχει τη ρίζα της στην αρχαία σκέψη πόλις, πολιτεία, πολίτευμα, πολίτης, πολιτισμός.
Μια λέξη που πραγματικά δίνει ένα περιεχόμενο, σε πρώιμα χρόνια, αξιών για το πώς πρέπει
να συγκροτείται η ανθρώπινη κοινωνία. Έτσι η
αστυνομία, οι δύο λέξεις που συνθέτουν τον
όρο αστυνομία δίνει ακριβώς το περιεχόμενο
που πρέπει να έχει ο ρόλος της αστυνομίας. Ο
νόμος και η πόλις. Η πόλις και ο νόμος………
Αλλά επειδή μιλάμε για την αστυνομία, εδώ
λοιπόν ο Αριστοτέλης μίλησε ουσιαστικά και
για το μέτρο και για την αρμονία. Πως δηλα-
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Η ηγεσία, ένστολο και πολιτικό προσωπικό οφείλουμε να αντιλαμβανόμαστε την υπεράσπιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών του ελληνικού
λαού ως τον ύψιστο ρόλο που δικαιώνει την ύπαρξή μας. Οφείλουμε να τηρούμε τις ηθικές υποχρεώσεις μας, να
είμαστε πάντοτε σε διαρκή ετοιμότητα,
σε διατεταγμένη υπηρεσία, να εκθέτουμε πρώτοι εμείς τον εαυτό μας σε
κίνδυνο, να συνδράμουμε τις δημόσιες
αρχές, να πειθαρχούμε στην ιεραρχία.
Και να έχουμε πάντοτε την προσήκουσα συμπεριφορά απέναντι στους πολίτες. Όλα αυτά αποτελούν απόρροια του
αριστοτελικού λόγου…».
Ο Αρχηγός Ελληνικής Αστυνομίας
Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Τσουβάλας, κατά τον χαιρετισμό, μεταξύ
άλλων, τόνισε:
«Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή βρίσκομαι σήμερα κοντά σας σ’ αυτήν την
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δή η αστυνομία υπηρετεί μια ευνομούμενη πολιτεία χωρίς υπερβολές αλλά και χωρίς ραθυμία. Ούτε υπερβολή, ούτε ραθυμία. Μέτρο και
αρμονία.…»
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του
Πολίτη, Νίκος Τόσκας, στο χαιρετισμό του, μεταξύ άλλων, ανέφερε:
«…2.400 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου στοχαστή. Έτος φιλοσοφίας και έτος Αριστοτέλη φέτος, σε παγκόσμια κλίμακα, που
αποφάσισε η UNESCO μετά από πρόταση της
εθνικής μας επιτροπής. Για την επικαιρότητα
του αριστοτελικού στοχασμού υπάρχουν πολλοί αρμοδιότεροι από μένα να μιλήσουν, φιλόσοφοι και πολιτικοί επιστήμονες. Από τη θέση
αυτή όμως θέλω να δείξω σύντομα ορισμένες από τις ιθύνουσες κατευθύνσεις που αποτελούν παιδαγωγική αφετηρία και για το έργο
των Σωμάτων Ασφαλείας σήμερα. Kαι θέλω
εξαρχής να πω ότι οι κατευθύνσεις αυτές δεν
εξάγονται κατά την ταπεινή μου άποψη μονοδι-

άστατα από τα Πολιτικά του Αριστοτέλη, αλλά
και από το συνδυασμό τους με τα Ηθικά Νικομάχεια, που αναδεικνύει την υπέροχη ενότητα
της αριστοτελικής σκέψης.....
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εσπερίδα που διοργάνωσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών στο πλαίσιο των εορταστικών
εκδηλώσεων για την «Ημέρα της Ελληνικής Αστυνομίας» Μια εσπερίδα με
το εξαιρετικής επιλογής θέμα ”Αστυνομία και Αριστοτελική φιλοσοφία”, το
οποίο αναπόδραστα παραπέμπει στη
στενή εννοιολογική σχέση της Αστυνομίας με βασικές αρχές και θέσεις
του ηθικοπλαστικού στοχασμού του
μεγάλου και πάντα επίκαιρου Έλληνα φιλοσόφου˙ του διαχρονικού οικουμενικού στοχαστή, του Αριστοτέλη, που φέτος συμπληρώνονται 2400
χρόνια από τη γέννησή του στα Στάγει-

ρα Χαλκιδικής˙ του ανθρώπου του οποίου η
σκέψη και η διδασκαλία επηρέασαν για αιώνες
και εξακολουθούν να επηρεάζουν, ουσιαστικά, τη φιλοσοφική, επιστημονική και θεολογική θεώρηση. Αυτή η σκέψη του μεγάλου πολιτικού επιστήμονα και στοχαστή έχει διαχρονικά
αποδειχτεί, πρόθυμη και υπάκουη θεραπαινίδα
του ανθρώπου, σ’ όλα τα βήματα της μακραίωνης διαδρομής του…….
»Η βασική Αριστοτελική αρχή, θεμέλιο της
ευρωπαϊκής φιλοσοφικής σκέψης, και όχι μόνο, ότι ο άνθρωπος είναι «φύση πολιτικό ον»,
εκφράζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο
την αρτίωση και ολοκλήρωση της ανθρώπινης προσωπικότητας που δεν νοείται χωρίς
την ιδιότητα του πολίτη, που γεννά τις πολιτικές του υποχρεώσεις αλλά και απαιτεί να προασπίζει τα πολιτικά δικαιώματα ‘ επομένως, η
πολιτικοποίηση του ανθρώπου αποτελεί βασική, αναγκαία και πανθομολογούμενη διάσταση
της ανθρώπινης υπόστασης.
»Είναι λοιπόν προφανές πως ο άνθρωπος
που διακήρυξε και δίδαξε, που έγραψε και βίωσε, ότι η ηθική αρετή είναι ζήτημα επιλογής καθοδηγούμενης από τον ορθό λόγο, δε θα μπορούσε παρά να έχει ως σύνθημα του το ήθος,
τη συνέπεια και την πολιτική ευθύνη του κοινωνικού σώματος. Και ο άνθρωπος αυτός δεν
θα μπορούσε παρά να αποτελεί ταγό και οδηγό
της αστυνομικής δράσης που και αυτή στοχεύει
στην πολιτική αυτάρκεια και υπηρετεί το όραμα της Αριστοτελικής πολιτικής σκέψης…….»
Στο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών Ιωάννης Καραπατάκης, μεταξύ άλλων,
τόνισε:
«..Στόχος μας είναι να αναδείξουμε το μοναδικό σε μέγεθος και επιρροή στην ιστορία του
ανθρώπινου πνεύματος Αριστοτελικό έργο, το

οποίο αποτελεί αναπόσπαστο και ουσιαστικό
τμήμα της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς…….
Φιλοδοξία μας είναι να συμβάλουμε στο δημιουργικό διάλογο για την αστυνόμευση σήμερα μέσα από τις αξίες της Αριστοτελικής φιλοσοφίας και τη σχέση τους με την αστυνόμευση
στην αρχαιότητα…»
Την εσπερίδα τίμησαν με την παρουσία τους
ο Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Συμεωνίδης
ως εκπρόσωπος του Μακαριότατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμου Β΄, ο Αρχιμανδρίτης και Υποστράτηγος
ε.α., Νεκτάριος Κιούλος, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίδης ως εκπρόσωπος του Αρχηγού της Ν.Δ, ο Βουλευτής
της Νέας Δημοκρατίας και Επίτιμος Αρχηγός

της Ελληνικής Αστυνομίας, Αναστάσιος Δημοσχάκης και ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, Τζανέτος Φιλιππάκος.
Παρέστησαν, επίσης, ο Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Ιωάννης Διαμαντόπουλος, ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος Αντιστράτηγος, Αριστείδης Ανδρικόπουλος, ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής, Υποστράτηγος Χρήστος Δραγατάκης, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, Υποστράτηγος Χρήστος Παπαζαφείρης, ο Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού
Σχεδιασμού του Υπουργείου Εσωτερικών και

Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υποστράτηγος
Σωτήρης Πανούσης, ο Διευθυντής της Τροχαίας Αττικής Ταξίαρχος Βλάσης Βαλατσός, ο Διοικητής της Σχολής Αξ/κών Ελληνικής Αστυνομίας Ταξίαρχος Λάμπρος Κατσίφας, ο Καθηγητής Κοινωνιολογίας της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων Γεώργιος Καφές, ο Αναπλ.
Καθηγητής της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων Διονύσιος Μουζάκης, σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Τμήματος/
ΙΡΑ, ο πρώην Αναπλ. Παγκόσμιος Γεν. Γραμματέας ΙΡΑ Ιωάννης Πανούσης, ο πρώην Πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος/ΙΡΑ Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου, οι Πρόεδροι των Τοπικών Διοικήσεων Φθιώτιδος Μενέλαος Χά-
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ψας και Φωκίδος Γρηγόρης Πασχάλης, εκπρόσωποι των Τοπικών Διοικήσεων Αθηνών-Αττικής Μανώλης
Κυριακάκης, Χαλκιδικής Αθανάσιος
Κυπαρίσσης, Πειραιώς και Νήσων Ιωάννης Μιχελάκος, Φλώρινας Ιωάννης
Λούλατζης, Προϊστάμενοι Κλάδων του
Αρχηγείου του Σώματος, άλλοι ανώτατοι εν ενεργεία και απόστρατοι Αξιωματικοί, αντιπροσωπείες από Διευθύνσεις Κλάδων και αυτοτελών Υπηρεσιών του Αρχηγείου της Ελληνικής
Αστυνομίας και της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, αντιπροσωπεία Δοκίμων Αξιωματικών, ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής Γεώργιος Καλλιακμάνης, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Πολιτικού Προσωπικού Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη Γεώργιος Κολοβός, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Αποστράτων Αξ/κών
πρώην Αστυνομίας Πόλεων Ηλίας Παπαευθυμίου, ο Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτων
Σωμάτων Ασφαλείας Γρηγόρης Αναγνώστου, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου
Αποστράτων Αθηνών Χρήστος Κονταρίδης, ο ιδιωτικός ερευνητής Γεώργιος Τσούκαλης, η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Φίλων Αστυνομίας
Γιώτα Λουρίδα, εκπρόσωποι Συνδικαλιστικών Ενώσεων και Ενώσεων Αποστράτων, αστυνομικό προσωπικό, φίλοι και μέλη της ΙΡΑ.
Στο τέλος της εκδήλωσης απονεμήθηκαν από το Ελληνικό Τμήμα/ΙΡΑ τιμητικά μετάλλια στους εισηγητές και
τον συντονιστή της εσπερίδας.
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61ο Παγκόσμιο Συνέδριο της IPA
στο Auckland Νέας Ζηλανδίας

Π

ραγματοποιήθηκε από 5
έως 9 Οκτωβρίου 2016 στο
Auckland Νέας Ζηλανδίας το
61ο Παγκόσμιο Συνέδριο της
Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών, με
συμμετοχή εκπροσώπων και παρατηρητών από 62 χώρες.
Το Ελληνικό Τμήμα εκπροσωπήθηκε από τον Αρμόδιο Διεθνών Σχέσεων κ. Κυριάκο Κάρκαλη και τον Πρόεδρο κ. Ιωάννη Καραπατάκη. Είχε δε,

όπως πάντα πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαδικασία με
την ενεργή συμμετοχή στη συζήτηση καίριων θεμάτων
που αφορούν την ΙΡΑ σε διεθνές επίπεδο.
Παρουσιάστηκε από τον υπογράφοντα ολιγόλεπτο
βίντεο του 1ου Παγκοσμίου Συμποσίου της ΙΡΑ στην
Αρχαία Ολυμπία τον περασμένο Απρίλιο, το οποίο και
απέσπασε το θερμό χειροκρότημα και κολακευτικά
σχόλια των συνέδρων.
Από το ΙΕΒ, απενεμήθη κατόπιν εισηγήσεως μας το
προηγούμενο διάστημα, στο Ελληνικό Τμήμα, το Παγκόσμιο Αστυνομικό Βραβείο (IPA WORLD POLICE

PRIZE) το οποίο στη μακρά ιστορία της
ΙΡΑ είναι μόλις η 8η φορά που απονέμεται. Έως τώρα έχει δοθεί σε σημαίνουσες προσωπικότητες παγκόσμιας εμβέλειας, όπως ο ιδρυτής της
ΙΡΑ Arthur Troop και σε σημαντικούς
οργανισμούς όπως η Interpol, o OHE
κλπ. Στο Ελληνικό Τμήμα απενεμήθη
για τη σπουδαία προσφορά και τη μεγάλη ανθρωπιστική δράση μας, από τις
ΤΔ Ακαρνανίας, Δράμας Λέσβου, Χίου,
Κιλκίς και Μαγνησίας στους πρόσφυγες και μετανάστες και ιδίως στα ασυνόδευτα παιδιά συγκεντρώνοντας ανθρωπιστική βοήθεια. Το βραβείο δε,
το μοιραστήκαμε με τη Σουηδή Συνάδελφο κα Maria Appelblom για την ανθρωπιστική της δράση σε ειρηνευτικές αποστολές του ΟΗΕ που μετέχει.
Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος
κατά την παραλαβή του, μέσα σε συγκινησιακό κλίμα, ευχαρίστησε εκ μέρους των μελών το ΙΕΒ και μετέφερε
την αγωνία της σκληρής καθημερινότητας των δοκιμαζομένων συναδέλφων μας, αλλά και του λαού μας, που
σε καιρούς δύσκολους καταθέτει το
περίσσευμα της ψυχής του, προσφορά στον συνάνθρωπο.
Επίσης συγχαρητήρια αξίζουν στο
διαχειριστή της ιστοσελίδας μας κ. Πα-
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Κυριάκος Κάρκαλης
Αρμόδιος Διεθνών Σχέσεων

πά , στην οποία απενεμήθη κατόπιν πρότασης
της Παγκόσμιας Επιτροπής Κοινωνικών και
Πολιτιστικών Υποθέσεων, το χρυσό μετάλλιο
για την άψογη εμφάνιση και το φιλικό προς το
χρήστη περιβάλον.
Iδιαίτερη μνεία έγινε στο Ελληνικό Τμήμα, από την Πρόεδρο της Παγκόσμιας Επιτροπής Κοινωνικών και Πολιτιστικών Θεμάτων
και Παγκόσμια Αντιπρόεδρο κα Gal Sharon,
η οποία μας συνεχάρη καθόσον για μία ακόμα
φορά είμαστε στις πρώτες θέσεις σε κοινωνι-

κές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
Στο περιθώριο του Συνεδρίου, η
αντιπροσωπεία μας, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους εκπροσώπους ξένων τμημάτων και να συσφίξει
τις σχέσεις προς την κατεύθυνση της
στήριξης των θέσεων μας, προς όφελος των μελών μας.
Επίσης συζητήθηκε έντονα η διοργάνωση της 3ης Περιφερειακής Συνάντη-

σης Βαλκανικών και Αδριατικών Τμημάτων ΙΡΑ, η οποία έχει ορισθεί να γίνει το
2017 στη χώρα μας.
Το ραντεβού συνέδρων, παρατηρητών
και εκδρομέων, ανανεώθηκε για το 2017
στη γείτονα Βουλγαρία, η οποία έχει αναλάβει τη διοργάνωση του 62ου Παγκοσμίου Συνεδρίου
SERVO PER AMIKECO

Εκδηλώσεις

IPA

2η Συνάντηση Εθνικών
Τμημάτων ΙΡΑ
Βαλκανίων και Αδριατικής

ότι η ιδέα του SERVO PER AMIKECO και οι θεμελιώδεις αξίες που πρεσβεύει η Ένωση μας,
μόνο να ενώσουν μπορούν.
Το Εθνικό μας Τμήμα εκπροσώπησε ο Αρμόδιος Διεθνών Σχέσεων κ. Κυριάκος Κάρκαλης και ο Πρόεδρος της ΤΔ Αλεξανδρούπολης
κ. Κωνσταντίνος Χατζηαναγνώστου.
Στο περιθώριο της συνάντησης, πραγματο-

ποιήθηκαν στενές επαφές με τις λοιπές αντιπροσωπείες, για την περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεών μας και
εδόθησαν αμοιβαίες υποσχέσεις για
τη στήριξη των θέσεών μας σε διεθνές
επίπεδο.
Η επόμενη (3η) Συνάντηση Εθνικών
Τμημάτων ΙΡΑ Βαλκανίων και Αδριατικής, κατόπιν αιτήματος της Ελληνικής
αντιπροσωπείας θα πραγματοποιηθεί,
μετά από ομόφωνη απόφαση των συμμετεχόντων και μέσα σε πανηγυρικό
κλίμα, το 2017 στην Ελλάδα
Το Ελληνικό Εθνικό Τμήμα, αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει τόσο τους διοργανωτές, για την άψογη στάση τους και τη ζεστή φιλοξενία,
όσο και τον συμμετέχοντα Πρόεδρο της
ΤΔ Αλεξανδρούπολης κ. Κωνσταντίνο
Χατζηαναγνώστου για την ουσιαστική
συμμετοχή του που είχε ως αποτέλεσμα την πλήρη αποδοχή των προτάσεών μας και εντέλει την ανάληψη διοργάνωσης της επόμενης συνάντησης
SERVO PER AMIKECO
Κυριάκος Κάρκαλης
Αρμόδιος Διεθνών Σχέσεων
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λοκληρώθηκαν οι εργασίες της 2ης
Βαλκανικής και Αδριατικής Συνάντησης Εθνικών Τμημάτων ΙΡΑ από 9 έως
11 Σεπτεμβρίου 2016 στα Σκόπια, με
τη συμμετοχή οκτώ (8) αντιπροσωπειών:
• ΠΓΔΜ
• Ελλάς
• Σερβία
• Βουλγαρία
• Κροατία
• Βοσνία και Ερζεγοβίνη
• Σλοβενία
• Μαυροβούνιο
Το ΙΕΒ εκπροσώπησε η Πρόεδρος της Επιτροπής Επαγγελματικών Υποθέσεων κα MayBritt Rinaldo.
Η συνάντηση διεξήχθη σε φιλικό κλίμα και
συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στην ΙΡΑ
και στις δράσεις που δύνανται να γίνουν στην
περιοχή. Το ενδιαφέρον ωστόσο, μονοπώλησε το επικείμενο Παγκόσμιο Συνέδριο που θα
λάβει χώρα στη Νέα Ζηλανδία τον προσεχή
Οκτώβριο και η σύμπνοια την οποία θα πρέπει
να έχουμε ως γειτονικά Τμήματα για την καθολική στήριξη των προτάσεων μας.
Οι διοργανωτές, αντιμετώπισαν την Ελληνική αντιπροσωπεία με ιδιαίτερη θέρμη, αλλά
και διακριτικότητα, αποφεύγοντας αναφορές
στο γνωστό πολιτικό ζήτημα, αποδεικνύοντας

Αφιέρωμα

Γιώργος Σεφέρης

(1900-1971), 45 χρόνια από τον θάνατο του.

Ο
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ποιητής γεννήθηκε στην Σμύρνη το 1900 και το πραγματικό
του όνομα ήταν Σεφεριάδης.
Το 1914 η οικογένεια του μεταναστεύει στην Αθήνα και μετέπειτα
στο Παρίσι όπου ο ποιητής ολοκλήρωσε τις νομικές του σπουδές. Το 1925
επιστρέφει στην Ελλάδα και το 1927
διορίζεται στην διπλωματική υπηρεσία
του Υπουργείου εξωτερικών. Το 1931
εκδίδει την πρώτη του ποιητική συλλογή με τίτλο «Στροφή», υπογράφοντας
με το με το ψευδώνυμο Γ. Σεφέρης.
Το 1963 βραβεύεται με το «Βραβείο
Νόμπελ Λογοτεχνίας από την Σουηδική Βασιλική Ακαδημία των Επιστήμων
και γράφεται στην ιστορία σαν ο πρώτος Έλληνας που τιμάται με το Βραβείο
Νόμπελ. Ο Γ. Σεφέρης έφυγε από την
ζωή την 20η Σεπτεμβρίου 1971, έχοντας σημαδέψει ανεξίτηλα την Ελλάδα
του 20ου Αιώνα αλλά και των επόμενων γενεών.
Το έργο του σε τίτλους:
Ποιητικές συλλογές,
• Στροφή, Εστία, Αθήνα 1931
• Πάνω σ' έναν ξένο στίχο, Εστία,
Αθήνα 1931
• Η Στέρνα, Εστία, Αθήνα 1932
•
Σχέδια στο περιθώριο, ανάτυπο
από Τα Νέα Γράμματα, Αθήνα 1935
•
Μυθιστόρημα, Κασταλία, Αθήνα
1935
• Γυμνοπαιδία, ανάτυπο από Τα Νέα
Γράμματα, Αθήνα 1936
•
Τετράδιο Γυμνασμάτων (19281937), τυπ. Ταρουσοπούλου, Αθήνα 1940
• Ημερολόγιο καταστρώματος Α΄,
τυπ. Ταρουσοπούλου, Αθήνα 1940
• Ημερολόγιο καταστρώματος Β΄,
ιδιωτική έκδοση, Αλεξάνδρεια
1944
• Ημερολόγιο καταστρώματος Β΄,
Ίκαρος, Αθήνα 1945
• Τελευταίος σταθμός, ανάτυπο από
Το Τετράδιο, 1947
• Κίχλη, Ίκαρος, Αθήνα 1947
•
Ημερολόγιο καταστρώματος Γ΄
(με τον τίτλο Κύπρον, ου μ'έθέσπι-

Ἐπὶ Ἀσπαλάθων...

σεν), Ίκαρος, Αθήνα 1955
• Τρία κρυφά ποιήματα, τυπ. Γαλλικού Ινστιτούτου, Αθήνα 1966
• Τετράδιο Γυμνασμάτων Β΄, Ίκαρος, 1976
(μεταθανάτια έκδοση)
•
Επί Ασπαλάθων..., "Le Μonde", Αθήνα
1971 (μεταθανάτια έκδοση)
Μυθιστορήματα
• Έξι νύχτες στην Ακρόπολη, Ερμής, Αθήνα
1974 (μεταθανάτια έκδοση)
• Βαρνάβας Καλοστέφανος, Μ. Ι. Ε. Τ., Αθήνα
2007 (μεταθανάτια έκδοση, ημιτελές)
Δοκίμια
• Δοκιμές, τυπ. Γιούλη, Κάιρο 1944
• Δοκιμές, Φέξης, Αθήνα 1962
• Εκλογή από τις Δοκιμές, Γαλαξίας, Αθήνα
1966
• Δοκιμές, Ίκαρος, Αθήνα 1992 (μεταθανάτια
έκδοση)
Μεταφράσεις,
• Θ. Σ. Έλιοτ, Η έρημη χώρα και άλλα ποιήματα, Ίκαρος, Αθήνα 1949
• Θ. Σ. Έλιοτ, Φονικό στην Εκκλησιά, Ίκαρος,
Αθήνα 1963
• Αντιγραφές, Ίκαρος, Αθήνα 1965
• Άσμα Ασμάτων, χ.ε., Αθήνα 1965
• Η Αποκάλυψη του Ιωάννη, Ίκαρος, Αθήνα
1966
Επιμέλεια θέματος Φωτογλού Σπύρος
* Τα βιογραφικά στοιχεία αντλήθηκαν από το διαδίκτυο

Ἦταν ὡραῖο τὸ Σούνιο τὴ μέρα ἐκείνη τοῦ
Εὐαγγελισμοῦ.
πάλι μὲ τὴν ἄνοιξη.
Λιγοστὰ πράσινα φύλλα γύρω στὶς σκουριασμένες πέτρες
τὸ κόκκινο χῶμα καὶ οἱ ἀσπάλαθοι
δείχνοντας ἕτοιμα τὰ μεγάλα τους βελόνια
καὶ τοὺς κίτρινους ἀνθούς.
Ἀπόμερα οἱ ἀρχαῖες κολόνες, χορδὲς μιᾶς ἅρπας ποὺ ἀντηχοῦν
ἀκόμη...
Γαλήνη
-Τί μπορεῖ νὰ μοῦ θύμισε τὸν Ἀρδιαῖο ἐκεῖνον;
Μιὰ λέξη στὸν Πλάτωνα θαρρῶ, χαμένη στοῦ
μυαλοῦ
τ' αὐλάκια.
Τ' ὄνομα τοῦ κίτρινου θάμνου
δὲν ἄλλαξε ἀπὸ κείνους τοὺς καιρούς.
Τὸ βράδυ βρῆκα τὴν περικοπή:
«τὸν ἔδεσαν χειροπόδαρα» μᾶς λέει
«τὸν ἔριξαν χάμω καὶ τὸν ἔγδαραν
τὸν ἔσυραν παράμερα τὸν καταξέσκισαν
ἀπάνω στοὺς ἀγκαθεροὺς ἀσπάλαθους
καὶ πῆγαν καὶ τὸν πέταξαν στὸν Τάρταρο κουρέλι».
Ἔτσι στὸν κάτω κόσμο πλέρωνε τὰ κρίματά του
Ὁ Παμφύλιος ὁ Ἀρδιαῖος ὁ πανάθλιος Τύραννος

ΓΟΡΤΥΣ

Αθηνά Κυριακάκη - Σφακάκη
Ξεναγός - Συγγραφέας

Η ΔΩΔΕΚΑΔΕΛΤΟΣ ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ
ΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ

ΕΥΡΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ
Το 1884, κάτοικοι του χωριού Άγιοι Δέκα, παρακείμενου της Γόρτυνος, ξεκίνησαν εκσκαφές
σε αγρό, για και συλλέξουν ξεστούς πωρόλιθους, προκειμένου να οικοδομήσουν ελαιοτριβείο στο χωριό τους. Η Κρήτη τελούσε ακόμη
υπό Τουρκική κατοχή. Απεκαλύφθη κατά την
εκσκαφή ένας συνεχής τοίχος, με πελεκητούς
πωρόλιθους. Σε ολόκληρη την επιφάνειά του

τοίχου υπήρχαν χαραγμένα γράμματα. Ο καθηγητής Ηalbert ευρίσκετο στο χωριό Άγιοι Δέκα, όντας καθ’ οδόν προς την Φαιστό, όπου οι
Ιταλοί είχαν ενδιαφέρον έναρξης ανασκαφικών
εργασιών. Επισκέφθηκε τον χώρο της εκσκαφής, συνέλαβε την σπουδαιότητα της επιγραφής και προσπάθησε να αντιγράψει ότι προλάβαινε επειδή οι χωρικοί ενοχλημένοι, τον πίεζαν να φύγει .Μετά βίας κατάφερε να αντιγράψει ολίγες γραμμές, καταβάλλοντας χρήματα.
Ο Halbert υποψιαζόμενος τον κίνδυνο να διαλυθεί ο τοίχος, και να χαθεί η επιγραφή, διάκοψε την πορεία του προς την Φαιστό. Επέστρεψε στο Ηράκλειο, όπου εξέθεσε στον Ιωσήφ Χατζηδάκη, πρόεδρο του Φιλεκπαιδευτι-
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επιγραφή των νόμων της Γόρτυνος
ανάγεται στο τέλος του 6ου ή αρχές
του 5ου αιώνα π.Χ. Οι λίθοι επί των
οποίων είχε χαραχθεί η επιγραφή ανήκαν σε ημικυκλικό κτίσμα το οποίο ευρίσκετο
στην αγορά της αρχαίας ελληνικής πόλης Γόρτυς, η οποία εξετείνετο, μεταξύ των ερειπίων
του ναού του Αγίου Τίτου και του ανασκαφέντος Ρωμαϊκού Ωδείου. Όταν οι Ρωμαίοι τον
πρώτο αιώνα π. Χ, έκτισαν το Ωδείο, γνώριζαν
την επιγραφή, και την σπουδαιότητα της, γιαυτό μετέφεραν και ενετοίχησαν τις λίθινες "κατάγραφες" πλάκες σε ημικυκλικό στεγασμένο
τοίχο ακριβώς πίσω από το Ωδείο. Πριν μετακινήσουν τις πλάκες τις αρίθμησαν, προκειμένου
να τις τοποθετήσουν ακριβώς με τι ίδια σειρά.
Η λατινική αρίθμηση διακρίνεται, υπάρχει όμως
και η αρχαία Ελληνική αρίθμηση, η οποία χαράχθηκε κατά την "γραφή" των νόμων. στοιχεία
αυτά καταμαρτυρούν σεβασμό από την πλευρά
των Ρωμαίων προς την επιγραφή. Προφανώς
φρόντισαν να την διασώσουν ως ένα σπουδαίο
αρχαιολογικό εύρημα και οχι ως περιεχόμενο
νόμων.

κού Συλλόγου Ηρακλείου, την άποψή
του περί της σπουδαιότητας του ευρήματος, χωρίς βέβαια να γνωρίζει ακόμη
περί ποιου ακριβώς επρόκειτο. Τον είχε εντυπωσιάσει όμως το μέγεθος του
καταχαραγμένου τοίχου, και εξ αυτού
ισχυρίζετο ότι πρόκειται για μοναδικό
αρχαιολογικό εύρημα. Ο αγράμματος
Κούρδος διοικητής όρισε καθ’ υπόδειξη του Χατζηδάκη 8.000 χρυσά φράγκα
αποζημίωση, για τους ιδιοκτήτες της
γης, και τους κατέστησε υπευθύνους
για την διαφύλαξη του τοίχου.Το πρώτο βήμα διάσωσης επετεύχθη. Ο Χατζηδάκης ήθελε, ο Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος να αγοράσει τον αγρό, για να είναι σίγουρη η τύχη του ευρήματος. Συγχρόνως ο Halbert έστειλε στους Αγίους Δέκα τον Γερμανό Fabricious με
την οδηγία να αντιγράψει ολόκληρη την
επιγραφή, αμέσως μετά την εκσκαφή.
H επιγραφή διέτρεχε κατα την χρονική
εκείνη "στιγμή", τρεις κινδύνους.
• Να διαλυθεί ο τοίχος από τους ιδιοκτήτες της γης.
• Να κατακερματισθεί από τους Tούρκους και να μεταφερθεί στην Κωνσταντινούπολη.
• Να παρασυρθεί όλο το αποκαλυφθέν
οικοδόμημα από τα νερά του παραρρέοντος Ληθαίου ποταμού.
Οι ιδιοκτήτες πληρώθηκαν. Ο Χατζηδάκης ακύρωσε την επιχείρηση των
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Τούρκων για διαφύλαξη τάχα της επιγραφής, πληρώνοντας και φυγαδεύοντας τους Καρπάθιους τεχνικούς, που
οι Τούρκοι είχαν φέρει για το έργο.
Έγινε και παροχέτευση του ποταμού
Ληθαίου, μακράν των ευρημάτων. Η
επιγραφή διεσώθη.
Το 1884, ο Halbert και o Fabricious,
προχώρησαν στην δημοσίευση της
επιγραφής.
Συνοπτικότατα,τα χαρακτηριστικά της
γραφής είναι:
1. Η χρονολογία . Τέλος του έκτου αρχάς του πέμπτου αιώνα π.Χ.
2. Τα Αρχαϊκά ελληνικά γράμματα, η
δωρική κρητική διάλεκτος,κατά τον
χρόνο της γραφής.
3. Το σύστημα γραφής είναι βουστροφιδόν.
4. Η επίκληση των θεών ,στο ξεκίνημα
της γραφής .Η πρώτη λέξη, είναι η λέξη "ΘΙΟΙ" (ΘΕΟΙ).
5. Η χάραξη της γραφής έγινε από
ανώνυμο τεχνίτη. Στο διασωθέν τμήμα
της, δεν υπάρχουν στοιχεία ταυτότητας
του χαράκτη.
6. Από την επιγραφή διασώζονται δώδεκα πλάκες. Μία πλάκα θεωρείται
όλη η κατάγραφη επιφάνεια του τοίχου ανάμεσα στα παράλληλα κατακόρυφα κενά.
7. Τα γράμματα της επιγραφής, είναι
18.
Eίναι τα αρχαϊκά
ελληνικά γράμματα, ορισμένα
από τα οποία
σήμερα έχουν
αλλάξει φθόγγους, ενώ άλλα έχουν διαφοροποιηθεί. Δεν
υπάρχουν τα
διπλά γράμματα Ψ,Ξ, Χ,Φ. Δεν
υπάρχουν σημεία
της στίξεως, ούτε παράγραφοι.
Το κείμενο είναι
συνεχές. Δίδεται
ακολούθως πίνακας των γραμμάτων της επιγραφής
κατ’ αντιστοιχία του
σημερινού αλφάβητου. Τα αρχαϊκά Ελληνικά γράμματα, τα γράμματα της επιγραφής αυτής, απετέλεσαν
το πρώτο μεγάλο δάνειο του Ελληνικού πολιτισμού προς τον Ρωμαϊκό πολιτισμό. Τον 8ο-7ο αιώνα π.Χ. οι Λατίνοι αντέγραψαν το Ελληνικό αλφάβητο, και εξέφρασαν διά αυτού την Λατι-

νική γλώσσα, η οποία ήταν λιτή και μόνο αγροτική.Μέχρι τον τρίτο αιώνα υπήρχαν μόνο λιτά
λατινικά γραπτά,οχι λογοτεχνικά κείμενα.
Ορισμένα από τα θέματα που περιέχονται στην
Δωδεκάδελτοεπιγραφή, ειναι:
1. 
Καθορισμός προσωπικής καταστάσεως
ελευθέρου και δούλου.
2. Διαζύγια, και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων
μετά το διαζύγιο.
3.Περί βιασμών, βιασμών ελευθέρων και βιασμών δούλων.
4. 
Περι τέκνων. (εξώγαμα τέκνα γυναικών
δούλων, τέκνα μετά το διαζύγιο, "έκθεσις"
τέκνου, υιοθεσίες παιδιών.)
5. Περι χρεών και εγγυήσεων
6.Υφαίρεσις εκ μέρους γυναικός.
7. Προίκα
8. Αγορά δούλου.
9. Εξαγορά ανθρώπου στο εξωτερικό μετα από
παράκληση του
10.Περιουσιακα θέματα σε περίπτωση θανάτου
ανδρός η γυναικός.
11.Δωρεές,δωρεές μεταξύ συζύγων, και ακύρωση δωρεάς αν ο δωρητής έχει χρέη.
12.Ευθύνη για χρέη θανόντος. Ρυθμίζονται και
πολλά άλλα, υπάρχουν όμως και ελλιπούς
περιεχομένου τμήματα της γραφής, επειδή
έχουν χαθεί περίπου 8 πλάκες. Στο παρελθόν, εγχάρακτες πλάκες, τμήματα της επιγραφής, είχαν αποσπαστεί και είχαν χρησιμοποιηθεί ως έτοιμα εύχρηστα οικοδομικά
υλικά, στο χωριό Άγιοι Δέκα και αλλού.Εκ
της επιγραφής των νόμων της Γόρτυνος,
συνάγεται οτι η κοινωνία της πόλης ήταν
απολύτως ταξική.
Ο νομικός κώδικας της
Γόρτυνος
κατοχυρώνει
την θέση της γυναίκας, και
αγνοεί την θανατική ποινή. Καθορίζει εμμέσως, και
τους βαθμούς συγγενείας. Οι Γορτύνιοι είχαν νομικές ρυθμίσεις θεμάτων τα
οποία υφίστανται στις σημερινές κοινωνίες, και απασχολούν τους σύγχρονους
νομικούς, όπως βιασμοί,
μοιχείες, προίκα, κληρονομιές κ.ά. Ακολούθως δίδονται ελάχιστα ψήγματα των
διατάξεων.Οι ποινές επιφέρονται σε στατήρες ή δραχμές, επίσημες αξίες συναλλαγών.
Εάν κάποιος συλλάβει
άλλον προ της δίκης περί ελευ- θέρου η δούλου, εάν ο συλληφθείς
είναι ελεύθερος, ο συλλαμβάνων καταδικάζεται εις δέκα στατήρες, εάν είναι δούλος εις πέντε στατήρες.
Εάν κάποιος βιάσει ελεύθερον η ελευθέρα
θα καταβάλει εκτατό στατήρες. Εάν δούλος
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βιάσει ευθετούν η ελευθέρα καταβάλει τα διπλά .Εάν ελεύθερος βιάσει οικέα ή οικέαν, καταβάλει πέντε δραχμάς. Εάν οικέυς, οικέα η οικέαν πεντε στατήρες. Εάν κάποιος βιάσει δούλη οικόσιτο, θα καταβάλει δυο στατήρες.
Εάν κάποιος συλληφθεί μοιχεύων με ελεύθερη γυναίκα στο σπίτι του πατέρα, του
αδελφού, η του ανδρός της, θα καταβάλει εκατό στατήρες. Εάν δούλος με ελευθέρα, καταβάλει τα διπλά. Εάν δούλος με δούλη, καταβάλει πέντε.
Εάν ανύπανδρος οικέα γεννήσει τέκνο, αυτό
τίθεται υπό την εξουσία του κυρίου του πατρός της. Εάν δεν υπάρχει πατέρας, στην εξουσία των κυρίων των αδελφιών της. (Το τέκνο-δούλος, δεν ανήκε στον κύριο της μάνας.
Επειδή ο κύριός της, ήταν πιθανόν ,ή συνήθως,
ο πατέρας του τέκνου, και δεν ήταν αποδεκτή η
θέση τέκνου-δούλου υπό κύριον, ο οποίος πιθανόν ήταν ο πατέρας του).
Η διανομή της πατρικής και μητρικής περιουσίας ρυθμίζεται ώστε οι υιοί λαμβάνουν
δυο τμήματα, οι κόρες λαμβάνουν ένα τμήμα.
Εάν πατέρας υποσχεθεί προίκα στην κόρη
του, πρέπει να την δώσει, οχι όμως περισσότερα.
Εάν κόρη λάβει προίκα, δεν θα λάβει άλλη
περιουσία από την πατρική.
Όταν αποθάνει άνδρας, ή γυναίκα, η περιουσία του αποθανόντος ανήκει στα τέκνα
η στους εγγονούς, η στους δισεγγονούς. Εάν
δεν υπάρχουν, αυτοί, η περιουσία ανήκει στους
αδελφούς του αποθανόντος, στα παιδιά τους η
στα εγγόνια τους. Εάν δεν υπάρχουν αυτοί, αλλά υπάρχουν αδελφές, η περιουσία ανήκει σε
αυτές, στα παιδιά η στα εγγόνια των .Εάν δεν
υπάρχουν, την περιουσία παίρνουν οι επιβαλλόντες .Εάν δεν υπάρχουν την παίρνουν όσοι
αποτελούν τον κλήρο της οικίας. Εάν δεν συμφωνούν, ο δικαστής ορίζει την διανομή. Εάν
δεν συμφωνούν στην διανομή, η περιουσία
εκτίθεται σε πλειστηριασμό.Η επιγραφή είναι
απρόσωπος. Δεν είναι γνωστός αυτός ο οποίος την έγραψε. Επειδή το κείμενο αρχίζει με την
λέξη "θιοί", είναι βέβαιο οτι ο χαράκτης επικαλείται τους θεούς. Η επίκληση προσέδιδε κύρος και ισχυροποιούσε το περιεχόμενο των νόμων ως εκπορευόμενο "άμα τη επικλήσει των
θεων".Η δωδεκάδελτος επιγραφή της Γόρτυνος έχει ονομασθεί" βασίλισσα των επιγραφών".Ο Καθηγητής Ιστορίαςκαι Παλαιογραφίας, Σπ. Λάμπρου,έγραψε: "Η νομοθεσία της
Γόρτυνος είναι ο πρώτος εν πρωτοτύπω σωζόμενος κώδιξ του ανθρωπίνου γένους. Κώδιξ
αληθώς αξιοθαύμαστος, δια τας πολλάς διατάξεις αυτού, ων τινές είναι φιλανθρωπικότεραι
του τε Αττικού και του Ρωμαϊκού Δικαίου. Αλλά συγχρόνως είναι το παλαιότερον των σωζομένων γραπτών μνημείων του πεζού λόγου
των Ελλήνων, αρχαϊκόν και τραχύ ,εν τω κρητικώ αυτού ιδιόματι, ως αρχαϊκά είναι τα γράμματαδιών είναι γεγραμμένον."
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Tοπική Διοίκηση Χαλκιδικής

Η ανακήρυξη του έτους 2016 ως «ΕΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ» από την
UNESCO, με αφορμή τη συμπλήρωση 2.400 χρόνων από τη γέννησή του, αποτέλεσε το έναυσμα για τη Διεθνή Ένωση Αστυνομικών
(International Police Association) να θέσει στο επίκεντρο των πρωτοβουλιών της τον κορυφαίο Έλληνα φιλόσοφο.
Η τοπική Διοίκηση Χαλκιδικής με τη στήριξη του Ελληνικού τμήματος της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών πραγματοποίησε διήμερο
εκδηλώσεων την 17η και 18η Σεπτεμβρίου και συγκεκριμένα με
θέμα «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΝ ΕΟΡΤΗΝ» στην αίθουσα συνεδριάσεων
του πρώην Δημαρχείου Παλλήνης (Χανιώτη Χαλκιδικής) με κεντρικό
ομιλητή τον Πρόεδρο της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρίας Χαλκιδικής, Γενικό γραμματέα της Εταιρίας Μακεδονικών σπουδών και
πρώην Βουλευτή του Νομού Χαλκιδικής κ. Βασίλειο Πάπα και εισηγητή τον Δρ. Κλασικής Αρχαιολογίας και Διευθυντή των ανασκαφών
στα Αρχαία Στάγιρα κ. Κων/νο Σισμανίδη, ο οποίος και αναφέρθηκε
στην ανακάλυψη του ταφικού μνημείου του Αριστοτέλη στα αρχαία
Στάγιρα.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, ο Διευθυντής της
Διεύθυνσης Αστυνομίας Χαλκιδικής Ταξίαρχος κ. Θεολόγης ΤΖΟΥΜΑΪΛΗΣ, ο παγκόσμιος Γενικός γραμματέας της Διεθνούς Ενώσεως
Αστυνομικών κ. Κατσαρόπουλος Γεώργιος, ο Πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών κ. Καραπατάκης Ιωάννης, ο Πρόεδρος του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης
Ελληνικού Τμήματος Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών Πυροσβεστών και Λιμενικών κ. Τσαγανός Ιωάννης, ο Πρόεδρος της Ένωσης
Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Χαλκιδικής κ. Αγγελίδης Γρηγόριος, μέλη του Δ.Σ τόσο του Ελληνικού τμήματος της Δ.Ε.Α, όσο και
μέλη του Δ.Σ της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Χαλκιδικής, ο πρώην Περιφερειακός Σύμβουλος Κεντρικής Μακεδονίας
και Πολιτευτής Χαλκιδικής κ. Απόστολος Πάνας καθώς και πολλοί
Αστυνομικοί. Τις εργασίες της ημερίδας άνοιξε ο Πρόεδρος της Τοπικής Διοίκησης Χαλκιδικής της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών
κ. Δημήτριος Πάλλης. Την παρουσίαση των ομιλητών επιμελήθηκε

η κα Κορίνα Ζολά του FocusHalkidiki.
Το διήμερο εκδηλώσεων ολοκληρώθηκε με την επίσκεψη και την
ξενάγηση των συμμετεχόντων, στο χώρο των Αρχαίων Σταγίρων,
από τον Δρ. Κλασικής Αρχαιολογίας κ. Κων/νο ΣΙΣΜΑΝΙΔΗ.
SERVO PER AMIKECO
(υπηρετώ δια της φιλίας)
Ο Πρόεδρος
ΠΑΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Για το Δ.Σ.

Ο Γεν.Γραμματέας
ΤΣΑΓΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΝ ΕΟΡΤΗΝ

Tοπική Διοίκηση Ηρακλείου

Επίσκεψη Συναδέλφων από Γαλλία

Πολιτιστικό ταξίδι

		

Την Ι.Ρ.Α./Τ.Δ. Ηρακλείου επισκέφτηκαν, με
πρωτοβουλία τους στο Αστυνομικό Μέγαρο
Ηρακλείου, οι νέοι συνάδελφοι από τη Γαλλία
κ. SENECHAL Corendy και GOUJARD Matthieu.

Οι συνάδελφοι ευρισκόμενοι σε διακοπές ήρθαν
στο Αστυνομικό Μέγαρο για να μας γνωρίσουν
και να συζητήσουμε μαζί για τα θέματα που απασχολούν τους Αστυνομικούς του Κόσμου και να
ανταλλάξουμε απόψεις.
Μιλήσαμε για θέματα εργασίας – ωράριο εργασίας- ημέρες εργασίας – μισθός, το σύστημα
ασφάλισης, όπου για άλλη μια φορά διαπιστώσαμε την τραγική θέση που κατέχει ο Έλληνας
Αστυνομικός σε σχέση με τους συναδέλφους
του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκφράσαμε την
συμπαράσταση μας στην προσπάθεια τους για
την εξάρθρωση της τρομοκρατίας.
Ανταλλάξαμε αναμνηστικά δώρα μέσα σε κλίμα
ειλικρινούς φιλίας και συναδελφικών σχέσεων.

16 • νέα της ipa

Στρογγυλή τράπεζα στα γραφεία της
Ι.Ρ.Α Ηρακλείου σε συνεργασία με
τον Σύνδεσμο μελών Γυναικείων
Σωματείων Ηρακλείου και Ν.
Ηρακλείου

Η Ι.Ρ.Α Ηρακλείου αποδέχθηκε πρόσκληση εργασίας για την ενδοοικογενειακή βία του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου, τον οποίο και ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Η
συνάντηση ορίστηκε σήμερα (12/09/2016) στα
γραφεία της Ι.Ρ.Α Ηρακλείου στο Αστυνομικό
Μέγαρο Ηρακλείου. Από την Ι.Ρ.Α Ηρακλείου
συμμετείχαν ο Πρόεδρος κ. Μανόλης Ζαχαριουδάκης, η Αντιπρόεδρος κ. Μαρία Μαραγκάκη,
η Γενική Γραμματέας κ. Έφη Φλουρή, ο Ταμίας
κ. Ευάγγελος Γαργανουράκης και από πλευράς
του Συνδέσμου η Πρόεδρος κ. Μαίρη Παχιαδάκη,
ο Πρόεδρος ΡΟΗ κ. Νικόλαος Σπετσίδης. Επίσης
στο πλαίσιο του προγράμματος διμερούς συνεργασίας – είμαστε όλοι πολίτες συμμετείχε κλιμάκιο φορέων από την Ισλανδία με: την υπεύθυνη
κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Ρέικιαβικ, την
Συντονίστρια ομάδας δράσης για την ενδοοικογενειακή βία της μητροπολιτικής Αστυνομίας του
Ρέικιαβικ την εκπρόσωπο της Γραμματείας ισότητας του Υπουργείου Κοινωνικής Πολιτικής του

Ρέικιαβικ. Ακολούθησε ενημέρωση των επισκεπτών μας για την Διεθνή Ένωση Αστυνομικών,
για τους σκοπούς και τις επιδιώξεις μας, για την
πρωτοβουλία της διοργάνωσης της 1ης Παγκόσμιας Συνδιάσκεψης Γυναικών Αστυνομικών στο
Ηράκλειο, καθώς και για τις θέσεις της Ένωσης
μας όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί στο ψήφισμα
του προαναφερόμενου συνεδρίου που καλούσε
για την εξάλειψη της βίας, της ανισότητας και των
φυλετικών διακρίσεων. Η βία κατά των γυναικών
είναι η πιο ατιμωτική παραβίαση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων. Δυστυχώς υπάρχει σε κάθε πολιτι-

σμό, χώρα, ανεξαρτήτου βιωτικού επιπέδου.
Η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών θα συνεχίσει σε
διετή βάση τη διοργάνωση παρόμοιων συνεδρίων με την ελπίδα να έρθει η εποχή που οι συναντήσεις αυτές θα γίνονται για επετειακό λόγο.

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ξενάγηση
που διοργάνωσε η ΙΡΑ Ηρακλείου την Κυριακή
11/09/2016 και ώρα 10:00 π.μ σε συνεργασία
με την εθελόντρια ξεναγό κ. Αθηνά ΣΦΑΚΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ την οποία και ευχαριστούμε
ιδιαίτερα. Η ξενάγηση πραγματοποιήθηκε σε
επιλεγμένους χώρους του κέντρου της πόλης,
προσφέροντας μας την ευκαιρία να γνωρίσουμε
από κοντά την Ιστορική και Πολιτιστική κληρονομιά του Ηρακλείου. Αγία Αικατερίνη Σιναιτών,
ως μουσείο Χριστιανικής Τέχνης που στεγάζεται
στον σταυροειδή ναό της Αγίας Αικατερίνης με
κύριο θέμα της έκθεσης η εκκλησιαστική τέχνη
που αναπτύχθηκε στην Κρήτη από τον 14ο αιώνα
μέχρι τον 19ο. Ανάμεσα στα πιο σημαντικά εκθέματα συγκαταλέγονται εικόνες δύο σπουδαίων
εκπροσώπων της Κρητκής Σχολής Αγιογραφίας
του Άγγελου Ακοτάντου (αρχές 15ου αιώνα) και
του Μιχαήλ Δαμασκηνού (16ου αιώνα). Μικρός
Άγιος Μηνάς, η πρώτη εκκλησία του Αγίου Μηνά,
με αρχιτεκτονικά στοιχεία που παραπέμπουν σε
καθολική εκκλησία και είναι διακοσμημένος μετοιχογραφίες μεγάλων αγιογράφων της Κρήτης
κι όχι μόνο.
Ο Ναός του Αγίου Ματθαίου που ανεγέρθηκε
στη Β΄ Βυζαντινή περίοδο. Ξανακτίστηκε, με τη
σημερινή μορφή του, μετά τον σεισμό του 1508.
Σήμερα ο ναός φιλοξενεί συλλογή εικόνων,
στην οποία περιλαμβάνονται σημαντικά έργα
της Κρητικής Σχολής, όπως «η Σταύρωση» του
Γεωργίου Καστροφύλακα (1752), «ο Αγιος Τίτος και σκηνές του βίου των δέκα μαρτύρων»
του Ιωάννη Κορνάρου (1773) και άλλα, μεταξύ
των οποίων και δύο ανυπόγραφες εικόνες του
Μιχαήλ Δαμασκηνού.
Πολιτιστικά μνημεία που αν και τα προσπερνούμε
καθημερινά δυστυχώς δεν τα γνωρίζουμε.
Ευχαριστούμε τον Α.Δ. κ. Ιωσήφ Κανακουσάκη
αναπλ. Δ/ντή της Δ.Α. Ηρακλείου και τον Α/Α κ.
Χρυσό Εμμανουήλ Διοικητή του Τμήματος Τροχαίας Κίνησης για τη συμμετοχή τους.
Η Ένωση μας θα επαναλάβει την εκδήλωση, σε
ημερομηνία που θα ανακοινωθεί, επειδή λόγω
των αποσπάσεων για το συνέδριο της Ρόδου
πολλοί συνάδελφοι στερήθηκαν τη μοναδική
αυτή εμπειρία.
Για την Τοπική Διοίκηση
Ο Πρόεδρος
H Γενική Γραμματέας
Μανόλης Ζαχαριουδάκης
Έφη Φλουρή

Επίσκεψη αντιπροσωπείας του Ε.Τ. σε Τοπικές
Διοικήσεις της Μακεδονίας

Το προηγούμενο χρονικό διάστημα 18-21/9/2016 αντιπροσωπεία του Εθνικού Τμήματος/ΔΕΑ αποτελούμενη από
τον Πρόεδρο κ. Ιωάννη Καραπατάκη, τον Ταμία κ. Βασίλειο Παπά
και τον Διευθύνοντα των Συνεδριάσεων του ΔΣ κ. Κων/νο Λύτρα
πραγματοποίησαν επισκέψεις στις Τοπικές Διοικήσεις Μακεδονίας (Θεσσαλονίκης, Φλώρινας, Γρεβενών, Κοζάνης και Βέροιας)
καθώς επίσης και με την ΤΔ Φθιώτιδος.
Στο πλαίσιο των επισκέψεων συναντήθηκαν με τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Δυτικής Μακεδονίας Ταξίαρχο
κ. Παναγιώτη Ντζιοβάρα, τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κοζάνης Α/Δ κ. Θεοχάρη και τον Αναπλ. Δ/ντή της Διεύθυν-

σης Αστυνομίας Φλώρινας Α/Υ κ. Δημήτριος Παλιογιάννη. Τους
ενημέρωσαν για τις δραστηριότητες της Ένωσής μας (για την
πρόσφατη Αριστοτέλειον Εορτήν στη Χαλκιδική, τη διοργάνωση
ημερίδας με θέμα: Αστυνομία και Αριστοτελική Φιλοσοφία στην
Αθήνα, τη διοργάνωση της 3ης Βαλκανικής συνάντησης το 2017)
και τις εξελίξεις στον υπό ίδρυση ξενώνα μας στο Νυμφαίο της
Φλώρινας.
Όλοι τους εξεδήλωσαν το αμέριστο ενδιαφέρον και τη στήριξη
των προσπαθειών μας.
Κατά τη διάρκεια των συναντήσεών μας με τις Τοπικές Διοικήσεις
(εκτός της ΤΔ Θεσσαλονίκης λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων
των μελών του ΔΣ) η αντιπροσωπεία ενημερώθηκε και αντάλλαξε απόψεις με τα μέλη των ΔΣ
για τις δραστηριότητες των Τοπικών τους Διοικήσεων και άλλα θέματα ευρύτερου κοινωνικού και
πολιτιστικού ενδιαφέροντος.
Τα μέλη της αντιπροσωπείας εξέφρασαν την
ικανοποίησή τους για την προσπάθεια που καταβάλουν τα Διοικητικά Συμβούλια, τους ευχαρίστησαν θερμά για τη φιλοξενία και συνεχάρησαν
για το σημαντικό έργο που επιτελούν τους Προέδρους των Τοπικών Διοικήσεων: Κοζάνης κυρία
Φωτεινή Ρώμα, Φλώρινας κ. Αναστάσιο Παπαμιχαήλ, Γρεβενών κ. Θεόδωρο Σαρηπαπαζίδη, Βέροιας κ. Γεώργιο Χριστοδουλίδη και Φθιώτιδος
κ. Μενέλαο Χάψα .
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Εκπροσώπηση του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος
στο Συνέδριο και στις εορταστικές εκδηλώσεις των
20 χρόνων του Εθνικού Τμήματος της Ρουμανίας.



Το Ελληνικό Εθνικό Τμήμα συμμετείχε κατόπιν προσκλήσεως στο συνέδριο και στις εορταστικές εκδηλώσεις για τα 20
χρόνια του Εθνικού Τμήματος της Ρουμανίας.
Εκπροσωπήθηκε από τον Αρμόδιο Δημοσίων Σχέσεων του Δ.Σ.
του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος κ. Εμμανουήλ Ζαχαριουδάκη
και από τον κ. Νηστικάκη Μιχαήλ, Πρόεδρο της Ε.Ε. της Ι.Ρ.Α.//
Τ.Δ. Ηρακλείου.
Στην εκδήλωση συμμετείχαν αντιπρόσωποι από τα Εθνικά Τμήματα της Βουλγαρίας, Αυστρίας, Βελγίου, Γερμανίας, Ελβετίας, με
τους οποίους είχαμε τη δυνατότητα να ανταλλάξουμε απόψεις και
να συσφίξουμε τις σχέσεις μας.
Το Σάββατο κατά την διάρκεια του επισήμου δείπνου της τελετής
λήξης έγινε η καθιερωμένη ανταλλαγή δώρων, και μεταφέρθηκαν στο επανεκλεγέντα Πρόεδρο του Εθνικού Τμήματος της
Ρουμανίας κ. Costica Voicu τα εγκάρδια χαιρετίσματα του Προέδρου και του Δ.Σ. του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος, μαζί με τα
συγχαρητήρια για την άξια επανεκλογή του, προσφέροντας του
τιμητική πλακέτα που τη στόλιζε η «Θεά των Όφεων» που στην
Μινωική Κρήτη συμβόλιζε τη θεά της γονιμότητας και της δημιουργίας και ευχηθήκαμε στον ίδιο αλλά και σε όλο το νέο Δ.Σ.,
να έχουν υγεία, δύναμη, να είναι δημιουργικοί, να προσφέρουν
στα μέλη της Ι.Ρ.Α., στους Αστυνομικούς της Ρουμανίας, σε όλη
την κοινωνία και η προτομή του Διονυσίου Σολωμού που επίσης
του παραδόθηκε να εμπνεύσει τις πνευματικές τους αναζητήσεις.
Στο επανεκλεγέντα Γενικό Γραμματέα του Εθνικού Τμήματος
της Ρουμανίας κ. Mircea I. Gherghita δωρίσαμε το μετάλλιο του
Ελληνικού Τμήματος και μας παρέδωσε τιμητική πλακέτα αφιερωμένη στην Ι.Ρ.Α Ελλάδος.
Στη κ. LAURA SAVU για την φιλοξενία, την καλή της διάθεση δωρίσαμε το μετάλλιο του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος με την ευχή
να έχει υγεία να προσφέρει στους συναδέλφους Αστυνομικούς
του Κόσμου.
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Επισκέψεις σε Τοπικές
Διοικήσεις
Το προηγούμενο χρονικό διάστημα 10-14/8/2016 ο Πρόεδρος του
Ελληνικού Τμήματος/ΙΡΑ κ. Ιωάννης Καραπατάκης, πραγματοποίησε
επισκέψεις στις ΤΔ Ηπείρου (Πρέβεζας, Ηγουμενίτσας και Ιωαννίνων)
και την ΤΔ Λευκάδος.
Στο πλαίσιο των επισκέψεων και κατά τη διάρκεια των συναντήσεων
ο Πρόεδρος ενημερώθηκε και αντάλλαξε απόψεις με τα μέλη των ΔΣ
για τις δραστηριότητες των Τοπικών τους Διοικήσεων και άλλα θέματα ευρύτερου κοινωνικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος.
Ο Πρόεδρος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την προσπάθεια που καταβάλουν όλα τα
μέλη, τους ευχαρίστησε θερμά
για τη φιλοξενία και τους συνεχάρη για το σημαντικό έργο που
επιτελούν.
Οι επαφές μας θα συνεχισθούν
το αμέσως επόμενο χρονικό
διάστημα και με άλλες ΤΔ.

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων η Ελληνική αποστολή είχε
συνάντηση με τον Πρόεδρο του Ι.Ε.Β κ. Pierre Martin Moulin με
τον οποίο ανταλλάξαμε απόψεις για θέματα της Ι.Ρ.Α

Αντιπροσωπεία του Ε.Τ. στις
Τ.Δ. Φωκίδας και Καρδίτσας

Αντιπροσωπεία του Δ.Σ. του Ε.Τ. αποτελούμενη από τον Α’ Αντιπρόεδρο κ. Μαρουντα Νικόλαο και τον Γενικό Γραμματέα κ. Φωτογλου
Σπύρο, επισκέφτηκαν το διήμερο 29-30 Σεπτεμβρίου την Ιερά Μονή Παναγίας Σπηλιώτισσας μεταφέροντας τους χαιρετισμούς και
τις ευχές του διοικητικού συμβουλίου στον καθηγούμενο της πατέρα Νεκτάριο και την συνοδεία αυτού. Καθοδόν για την Καρδίτσα
πραγματοποιήθηκε συνάντηση στην Ιτέα με το προεδρείο της Τ.Δ.
Φωκίδας και τον Διευθυντή Αστυνομίας Φωκίδας κ. ΡΟΥΜΕΛΗ Παναγιώτη. Αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε θερμά την
Τ.Δ. Καρδίτσας και τον πατέρα Νεκτάριο για την όμορφη φιλοξενία
και την Τ.Δ. Φωκίδας για την συνάντηση.

Επίσκεψη του Πρόεδρου της Διεθνούς Επιτροπής
Εξωτερικών Υποθέσεων στο ΙΕΒ (Chairperson
External Relations Commission) και Πρόεδρου
του Ρωσικού Τμήματος ΙΡΑ κ. Alexei GANKIN στα
γραφεία του Ε.Τ.

Έναν αγαπητό φίλο του Ελληνικού Τμήματος
καλωσορίσαμε στα γραφεία μας στις 8-9-2016,
τον Πρόεδρο της Διεθνούς Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων στο ΙΕΒ (Chairperson External
Relations Commission) και Πρόεδρο του Ρωσικού Τμήματος ΙΡΑ κ. Alexei GANKIN.
Ο σημαντικός και δραστήριος φίλος μας, συναντήθηκε με τους συνεργάτες του Sofia και

Alexander για τα διεθνή θέματα της ΙΡΑ με τον
Γενικό Γραμματέα του ΙΕΒ κ. Γεώργιο Κατσαρόπουλο και τον ενημερώσαμε επίσης για τις
δραστηριότητες του Ελληνικού Τμήματος, τη συνεργασία μας με τη UNICEF, τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο
Φίλων Αστυνομίας και τις σημαντικές δράσεις
των Τοπικών μας Διοικήσεων.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, επιθυμώντας την αναβάθμιση των
άριστων διμερών σχέσεων των δύο Εθνικών
Τμημάτων, πρότεινε στον Πρόεδρο του Ελληνικού Τμήματος κ. Ιωάννη Καραπατάκη όπως συμμετάσχει στην επιτροπή του και επικεντρώθηκε
τόσο στη συνεργασία μας με τους Διεθνής Οργανισμούς UNICEF και ΔΟΜ, όσο και σ’ αυτή με τον
Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο. Ζήτησε να έχει αν είναι
δυνατό μία συνάντηση συνεργασίας μαζί τους
αλλά λόγω του πιεσμένου χρόνου του, οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν από τον Alexander
ο οποίος έμεινε απόλυτα ικανοποιημένος με τα
όσα είχε την ευκαιρία να συζητήσει με την Πρόεδρο της UNICEF κ. Σοφία Τζιτζίκου.
Ο Alexei από το πόστο ευθύνης που κατέχει στο
ΙΕΒ μας μετέφερε δύο σημαντικά μηνύματα: Το
πρώτο είναι η αλληλεγγύη του προς το Ελληνικό
Τμήμα και το δεύτερο είναι πως ο ίδιος είναι ένθερμος υποστηρικτής των προτάσεών μας.
Σε όλους τους φιλοξενούμενους παραθέσαμε
γεύμα σε παραδοσιακή Ταβέρνα και ανταλλάξαμε αναμνηστικά.
Μας ευχαρίστησαν για όλα και ανανεώσαμε το
ραντεβού μας για το Παγκόσμιο Συνέδριο ΙΡΑ.

Παρακολούθηση ημερίδας του ΚεΜεΑ
Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος/ΙΡΑ κ. Ιωάννης Καραπατάκης μετά από πρόσκληση του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚεΜεΑ) που πραγματοποίησε ημερίδα την 21/9/2016 με
θέμα ‘’ Δράσεις κατά της ριζοσπαστικοποίησης και του εξτρεμισμού’’ στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, είχε την ευκαιρία
να συναντηθεί με τον Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας Β. Ελλάδος
Αντισ/γο κ. Μιχάλη Καραμαλάκη, τον Αναπλ. Γενικό Αστυνομικό
Δ/ντή Θεσσαλονίκης Ταξίαρχο κ. Φώτο Δομζαρίδη, τον Γενικό
Περιφερεικό Αστυν. Δ/ντή Κεντρικής Μακεδονίας Ταξίαρχο κ.
Θωμά Σάνδρο, τον Βοηθό Γενικού Αστυνομικού Δ/ντή Θεσσαλονίκης Ταξίαρχο κ. Κων/νο Ανεστίδη, τον Δ/ντή της Διεύθυνσης
Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης Ταξίαρχο κ. Παντελάκο, πολλά μέλη
μας μεταξύ των οποίων τον Α/Β κ. Μελεγγίδη Δημήτριο και τον
πρώην Πρόεδρο του ΛΑΜΔΕΑ κ. Θεόδωρο Παυλίδη.
Τα θέματα της ημερίδας εισηγήθηκαν, ο ειδικός σε θέματα ασφαλείας Α/Υ κ. Βασίλειος Θεοφιλόπουλος, ο εκπρόσωπος τύπου
της ΕΛ.ΑΣ Αστυν. Υποδ/ντής κ. Θεόδωρος Χρονόπουλος και η
καθηγήτρια Νομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Αθηνά
Γιαννακούλα.
Ενημερώσαμε την ηγεσία και ανταλλάξαμε απόψεις για τις δραστηριότητες του ΕΤ και των Τοπικών Διοικήσεων και άλλα θέματα
ευρύτερου κοινωνικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

Υπήρξε άμεσο το ενδιαφέρον τους για τη δημιουργία του ξενώνα
στο Νυμφαίο και εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την προσπάθεια που καταβάλουμε.
Μας συνεχάρησαν για το σημαντικό έργο που επιτελούμε και τους
ευχαριστήσαμε θερμά για τη φιλοξενία.
Το επόμενο συνέδριο του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚεΜεΑ)
θα πραγματοποιηθεί στις 28-9-2016 στις εγκαταστάσεις της πρώην Σχολής ΕΛ.ΑΣ Μεσογείων 96.
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Εκπροσώπηση του Ε.Τ. στο
18ο συνέδριο του Ιταλικού
Τμήματος

Πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία, από
20 έως 24 Οκτωβρίου 2016, το 18ο Ετήσιο
συνέδριο του Ιταλικού Τμήματος της Διεθνούς
Ενώσεως Αστυνομικών στην πόλη Αλγκέρο
της Σαρδηνίας. Το Ελληνικό Τμήμα, έπειτα από
τιμητική πρόσκληση που έλαβε, εκπροσωπήθηκε στο συνέδριο από τον Α’ Αντιπρόεδρο
κ. Νικόλαο Μαρουντα και τον Γενικό Γραμ-

ματέα κ. Σπύρο Φώτογλου.
Το πρωί της 21 Οκτωβρίου
πραγματοποιήθηκε παρέλαση
στους δρόμους της πόλης, με
τις ξένες αντιπροσωπείες να
φέρουν την σημαία της χώρας
τους, η οποία κατέληξε στο
μνημείο των θυμάτων πολιτών
της περιοχής κατά την διάρκεια
του Α’ Παγκοσμίου πολέμου και
ακολουθησε η επίσημη τελετή
έναρξης. Η Ελληνική αντιπροσωπεία μετέφερε μήνυμα φιλίας και ευχές
στους ιταλούς συναδέλφους. Εκτός της Ελληνικής αποστολής παρακολούθησαν το συνέδριο εκπρόσωποι των εθνικών τμημάτων του
Ηνωμένου Βασιλείου, της Αυστρίας, της Ρουμανίας, της Σλοβενίας και της Ελβετίας καθώς
και εκπρόσωπος του υπό ίδρυση τμήματος της
Δομινικανής Δημοκρατίας.

Συνεδρίαση
του Δ.Σ. στην
Χαλκιδική

Το διοικητικό συμβούλιο του Ε.Τ. συνεδρίασε την
17 Σεπτεμβρίου 2016 στη Χανιώτη Χαλκιδικής
έπειτα από πρόσκληση της Τ.Δ. Χαλκιδικής επ ευκαιρία της πραγματοποίησης εσπερίδας με τίτλο
«Αριστοτέλειον Εορτήν»

20 Οκτωβρίου – Εορτή του Αγ. Αρτεμίου
Ημέρα της Αστυνομίας
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για την Ελληνική Αστυνομία και για όλους εμάς που υπηρετούμε σ’ αυτή,
αλλά, παράλληλα, είναι και ημέρα απολογισμού, περισυλλογής, αυτοκριτικής, εσωτερικής ενατένισης….
….Η προστασία των πολιτών και η διαφύλαξη των ατομικών και κοινωνικών τους δικαιωμάτων, η εξασφάλιση της τάξης και της ευνομίας
και γενικά η διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος σταθερότητας, ηρεμίας,
κοινωνικής συνοχής και ασφάλειας, απαιτούν διαρκή ετοιμότητα, συνεχή και επίπονη προσπάθεια, σταθερό προσανατολισμό στο σκοπό μας…..

Πραγματοποιήθηκε χθές στην Αθήνα εορταστική εκδήλωση για την
«Ημέρα της Αστυνομίας» και του Προστάτη του Σώματος, Μεγαλομάρτυρα Αγίου Αρτεμίου.
Η κεντρική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο κτίριο του Πολεμικού
Μουσείου, , παρουσία της Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας του Σώματος, επίσημων προσκεκλημένων, εκπροσώπων πολιτικών κομμάτων
και συνδικαλιστικών φορέων, τμημάτων των Δοκίμων Υπαστυνόμων,
συναδέλφων εν ενεργεία και αποστρατεία, καθώς και φίλων της Ελληνικής Αστυνομίας.
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Τμήματος/ΙΡΑ
συμμετείχε αντιπροσωπεία αποτελούμενη από τον Πρόεδρο κ. Ιωάννη
Καραπατάκη, τον Β΄Αντιπρόεδρο κ. Βλάσση Βαλατσό και τον διευθύνοντα των συνεδριάσεων του ΔΣ κ. Κων/νο Λύτρα. Στην έναρξη της εκδήλωσης ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Τσουβάλας, στην Ημερησία Διαταγή του, μεταξύ άλλων, τόνισε :
«….η Ημέρα αυτή, η 20η Οκτωβρίου, είναι ημέρα εορτής, ημέρα τιμής

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με μουσικό πρόγραμμα από την Υπηρεσία
Μουσικής της Ελληνικής Αστυνομίας.
Επίσης, χθες το πρωί, πραγματοποιήθηκε πανηγυρική Θεία Λειτουργία
στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών, στις εγκαταστάσεις της πρώην
Σχολής Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας την οποία παρακολούθησε η αντιπροσωπεία του Ελληνικού Τμήματος ΙΡΑ.
Ευχαριστούμε τους συναδέλφους για την συνεχιζόμενη προσφορά τους,
στην Κοινωνία, τους Πολίτες και στην Πατρίδα μας."

Επισκέψεις
συναδέλφων στη
Επίσκεψη στα γραφεία της Τ.Δ. Χανίων
του βοηθού παγκόσμιου Γ. Γραμματέα της Τ.Δ. Χανίων
Tοπική Διοίκηση Χανίων

Ήταν μεγάλη μας χαρά και ιδιαίτερη τιμή η
επίσκεψη στην πόλη μας, διερχόμενος με
κρουαζιέρα από τα Χανιά την 24-07-2016, του
Επικεφαλή της Γραμματείας του ΙΕΒ αγαπητού
συναδέλφου κ. Stephen Crockard, ο οποίος
συνοδευόταν από την σύζυγο του Dianne, επίσης συνάδελφο και τον υιό τους.
Στο λιμάνι της Σούδας Χανίων τους υποδέχθηκαν ο υπογράφων πρόεδρος Ιωάννης Περράκης και η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων της
Τοπικής Διοίκησης Ι.Ρ.Α. Χανίων κ. Λογαρίδου
Σοφία, η οποία ανέλαβε και την σύντομη ξενάγησή τους κατά την διάρκεια της διαδρομής

έως την πόλη των Χανίων και τα γραφεία μας.
Εκφράστηκαν με τα καλύτερα λόγια για τα
γραφεία της Τοπικής μας Διοίκησης ενώ δεν
έκρυψαν τον ενθουσιασμό τους για την συνάντησή μας και για την πόλη των Χανίων την
οποία επισκέπτονταν για πρώτη φορά.
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 λειτουργίας των Τοπικών Διοικήσεων.

Επίσκεψη μελών του Ε.Τ. Πολωνίας

Με ιδιαίτερη χαρά το Διοικητικό συμβούλιο της
Τοπικής Διοίκησης Ι.Ρ.Α. Χανίων καλωσόρισε
και έκανε γνωστή την παραδοσιακή ζεστή
φιλοξενία της Κρήτης, στην αποστολή μελών
του Εθνικού Τμήματος Ι.Ρ.Α. Πολωνίας στην
7ήμερη επίσκεψή τους από 16-09-2016 έως
23-09-2016 στην πόλη των Χανίων. Ο Πρόεδρος της Τοπικής μας Διοίκησης μαζί με το
μέλος της εξελεγκτικής επιτροπής αυτής κ.

Μουστάκα Κλεάνθη ,τους υποδέχτηκαν στον
Αερολιμένα Χανίων και φρόντισαν για την
μεταφορά-τακτοποίηση τους στο ξενοδοχείο
“ELECTRA” στo Καλαμάκι Χανίων.
Η αποστολή αποτελούνταν από το μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου της Τοπικής Διοίκησης Ι.Ρ.Α. Bydgoszcz Πολωνίας Mr. Krzysztof
Warchal που συνοδευόταν από την σύζυγο του
Marita.
Την 21-09-2016 επισκέφθηκαν τα Γραφεία
της Τοπικής μας Διοίκησης Στην συνάντηση
που έγινε σε εγκάρδιο και συναδελφικό κλίμα, ανταλλάχθηκαν απόψεις και ιδέες για τα
πλαίσια λειτουργίας των Τοπικών Διοικήσεων
των Πόλεων Χανίων- Bydgoszcz, και πιθανές
μελλοντικές τους συνεργασίες. Παρόντες
εκτός από τον υπογράφοντα και το μέλος της
εξελεγκτικής επιτροπής αυτής κ. Μουστάκας
Κλεάνθης ήταν τα μέλη της Τ.Δ. Ι.Ρ.Α. Χανίων,κ.
Μαρκαντωνάκης Ευτύχης και κ. Κασιτερόπουλος Γεώργιος, με τους οποίους έγινε ανταλλαγή αναμνηστικών.
Με φιλικούς χαιρετισμούς

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα φιλοξενίας της Τοπικής Διοίκησης
Χανίων της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών
στην 4ήμερη επίσημη επίσκεψη (από 15 έως
18 Ιουλίου 2016) στην πόλη των Χανίων των
αξιότιμων και αγαπητών φίλων, Πρόεδρου του
Συνεταιρισμού Αστυνομικών Θεσσαλονίκης,
Αντιπροέδρου της Ένωσης Αποστράτων Αστυνομικών Θεσσαλονίκης και μέλος του Δ.Σ. της
Τ.Δ. Ι.Ρ.Α. Θεσσαλονίκης, κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΗΛΙΑ
και του πρόεδρου της Τ.Δ. Ι.Ρ.Α. Σάμου και πρόεδρου της Ένωσης Αποστράτων Αστυνομικών
Σάμου κ. ΑΒΡΑΜΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ..
Μετά από ένα εντυπωσιακό περίπατο στην πανέμορφη παλιά πόλη του Ρεθύμνου συναντηθήκαμε με τον Πρόεδρο της I.P.A. Ρεθύμνου κ.
ΠΑΡΑΔΕΙΣΑΝΟ Αδάμ.
Επιστρέφοντας το απόγευμα της ίδιας ημέρας
από το Ρέθυμνο στα Χανιά, σταματήσαμε στο
χωριό Στέρνες το οποίο απέχει 13 km από τα
Χανιά και 500 μέτρα από το αεροδρόμιο, όπου
από τον υπογράφοντα έγινε ξενάγηση στο οίκημα όπου στεγαζόταν ο Αστυνομικός Σταθμός
Στερνών, για το οποίο οίκημα το Διοικητικό
Συμβούλιο της I.P.A. Χανίων, αγωνίζεται ώστε
να περιέλθει στην χρήση της I.P.A. Χανίων,
για να μετατραπεί σε ξενώνας (I.P.A. HOUSE).
Εντυπωσιάσθηκαν από το κτίριο (Παλιό αρχοντικό)και την θέση του, επισημαίνοντάς μας ότι
πρέπει να δοθεί μάχη, ώστε να μην χαθεί αυτή η
ευκαιρία για την I.P.A.
SERVO PER AMIKECO
«Υπηρετώ δια της φιλίας»
Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Περράκης
H Γενική Γραμματέας
Αικατερίνη Σχοινοπλοκάκη
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Ι.Ρ.Α. την 24-07-2016

Tοπική Διοίκηση Δράμας

Χρυσή Ολυμπιονίκης στο Ρίο η Δραμινή αθλήτρια
της σκοποβολής Άννα Κορακάκη
H μεγάλη οικογένεια της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών αισθάνεται ιδιαίτερα υπερήφανη και συγχαίρει τη Δραμινή αθλήτρια της σκοποβολής Άννα
Κορακάκη, κόρη του μέλους της I.P.A. Δράμας και
προπονητή της Τάσου Κορακάκη, η οποία στους 31
Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο, ανέβασε την Ελλάδα στο πιο ψηλό σκαλί της Υφηλίου, κατακτώντας
το Χρυσό μετάλλιο στα 25 μ. πιστόλι, ενώ λίγες
μέρες πριν κατέκτησε το Χάλκινο μετάλλιο στα 10
μ. αεροβόλο πιστόλι, γράφοντας Ιστορία στην Ελληνική σκοποβολή! (σημ.: στη σκοποβολή είχαμε
να πάρουμε μετάλλιο από το 1920, όταν η εθνική
ομάδα ανδρών είχε πάρει το ασημένιο στην Αμβέρσα στο αυτόματο πιστόλι 30μ.)
Επιπλέον η Άννα Κορακάκη έφερε το πρώτο
Χρυσό Μετάλιο για την Ελλάδα, μετά από 12 χρόνια και τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας
(2004), ενώ έγινε η πρώτη αθλήτρια που κατακτά
δύο μετάλια σε μια διοργάνωση και έβαλε το όνομά της δίπλα στον Κων/νο Τσικλητήρα, που είχε
ανάλογη επίδοση το 1912 στη Στοκχόλμη!
Την σπουδαία αυτή αθλήτρια και τον προπονητή
- πατέρα της, μέλη και οι δύο της Εθνικής Ομάδας
Σκοποβολής, τίμησε και βράβευσε η Τ.Δ. Δράμας
(I.P.A.) στα πλαίσια του ετήσιου χορού για το έτος 2016 , για τις σπουδαίες
διακρίσεις τους σε Ελλάδα και Εξωτερικό.
Είναι διπλή η χαρά μας, γιατί ένα τέκνο αστυνομικού, μόλις στα 20 της
χρόνια, κάτω από αντίξοες συνθήκες προετοιμασίας, με μοναδικό στήριγμα την οικογένειά της, έγινε Χρυσή και Χάλκινη Ολυμπιονίκης, κάνοντας
όλη την Υφήλιο να μιλάει για τη Χώρα μας με θαυμασμό.

Ο Πρόεδρος
ΣΚΑΡΛΙΟΣ Μηνάς

SERVO PER AMIKECO
(Υπηρετώ δια της Φιλίας)
Για το Δ.Σ.

Ο Γεν. Γραμματέας
ΣΑΠΑΝΙΔΗΣ Παναγιώτης

Tοπική Διοίκηση Ιωαννήνων
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Πρωτιά της Αστυνομικής οικογένειας στην αθλητική
διοργάνωση αγώνων πυγμαχίας που διεξήχθησαν στα
Ιωάννινα
Ένα ξεχωριστό θέαμα απόλαυσαν το
απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουνίου στην
πλατεία Μαβίλη στο Μώλο οι πολίτες
αλλά και οι επισκέπτες της πόλης των
Ιωαννίνων με την διεξαγωγή του Tiger
boxing cup, μιας αθλητικής διοργάνωσης αγώνων πυγμαχίας, υπό την αιγίδα
της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πυγμαχίας
και με τη συμμετοχή των αθλητικών
συλλόγων : ARIS boxing club Θεσσαλονίκης, Πυγμαχικός Γ.Σ. Αμφιλοχίας, ΣΒΑ
Πολυδάμας Άρτας, ΣΔ Πυθαγόρας Αγρινίου και Tiger Boxing Club Ιωαννίνων.
Δυναμικό παρόν έδωσε και σ’ αυτή τη
διοργάνωση η αστυνομική οικογένεια καθώς
αρκετά ήταν τα παιδιά των συναδέλφων που
αγωνίστηκαν, διεκδικώντας μάλιστα επάξια
πρωτιές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Ιά-

σωνας ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, νικητής στην κατηγορία
νέων 69 κιλών και πρωταθλητής Ελλάδος
στην κατηγορία νέων 64ων κιλών, γιός του
συναδέλφου μας Τάσου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ο οποί-

ος υπηρετεί στο Σταθμό Τροχαίας
Μετσόβου.
Τη βράβευση του αθλητή έκανε ο
Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων Ιωαννίνων Κωνσταντίνος ΚΙΤΣΙΟΣ, ο οποίος με δηλώσεις
του συνεχάρη, τόσο τον ίδιο, όσο και
όλους τους αθλητές, οι οποίοι συναγωνιζόμενοι μέσα από το πνεύμα και
τα ιδεώδη του ευ αγωνίζεσθαι εξέπληξαν ευχάριστα το κοινό, μη παραλείποντας μάλιστα να εξάρει την στάση του πανεπιστημίου Ιωαννίνων και
του πρύτανη κ. Γεωργίου ΚΑΨΑΛΗ ο
οποίος ήταν παρών στην εκδήλωση, για την
διάθεση του πανεπιστημιακού γυμναστηρίου
σε αθλητικούς συλλόγους της πόλης.
Κωνσταντίνος ΚΙΤΣΙΟΣ

Tοπική Διοίκηση Λασιθίου

3ο Παγκρήτιο ποδοσφαιρικό
Πρωτάθλημα Ι.Ρ.Α.

Tοπική Διοίκηση
Θεσπρωτίας

Συνάντηση με
τον Αρχηγό
του Σωματος
Στην Εκδήλωση κατόπιν αιτήματος μας και εθελοντικής προσφοράς τους , παρείχαν τις υπηρεσίες τους αφιλοκερδώς διαιτητές από την
Ε.Π.Σ. Λασιθίου , Η Ιατρός κυρία Γιακουμάκη
Λία από το Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, μέλη του Ερυθρού Σταυρού Αγίου Νικολάου και μέλη του ΟΚΥΔΑΝ καθώς και μέλη του
παραρτήματος Ελληνικού Οδηγισμού Αγίου
Νικολάου.
Η προσφορά και η παρουσία όλων των συμπολιτών μας ήταν καταλυτική για την περισυλλογή των αγαθών πρώτης ανάγκης και σας ευχαριστούμε όλους για την προσφορά σας. Δείξαμε
με αυτόν τον τρόπο ότι παρά τις δύσκολες οικονομικές εποχές που διανύουμε, η προσφορά
και η αγάπη στον συνάνθρωπο δεν έχει σβήσει
και “καίει” σαν φλόγα στις καρδιές όλων μας.
Για την Ιστορία Πρωταθλήτρια αναδείχθηκε η
ομάδα του Λιμεναρχείου Αγίου Νικολάου , δεύτερη η ομάδα της Τοπικής Διοίκησης Ρεθύμνου,
Τρίτη η ομάδα της Τοπικής Διοίκησης Λασιθίου και τέταρτη η ομάδα της Τοπικής Διοίκησης
Ηρακλείου.
Φωτογραφίες μας υπάρχουν στην Ιστοσελίδα
μας :
https://www.facebook.com/IPALASITHIOU/
photos/?tab=album&album_
id=1073766986011134
Για το διοικητικό συμβούλιο της Δ.Ε.Α. Λασιθίου
Ο Πρόεδρος της Τ.Δ. Λασιθίου
ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ Κωνσταντίνος
Ο Γενικός Γραμματέας της Τ.Δ. Λασιθίου
Πασχαλάκης Εμμανουήλ



Το Σάββατο 24-09-2016,
επισκέφθηκε την Διεύθυνση
Αστυνομίας Θεσπρωτίας ο Αρχηγός
της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ Κωνσταντίνος.
Κατά την διάρκεια της επίσκεψης,
πραγματοποίησε συναντήσεις με τον
Διευθυντή της Διεύθυνσης, Αστυνομικό Διευθυντή ΝΤΟΝΤΗ Ηλία, τους
Υποδιευθυντές και Αξιωματικούς της
Διεύθυνσης, καθώς και με τον Πρόεδρο και τα μέλη της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσπρωτίας.
Από τον πρόεδρο ΧΡΗΣΤΟΥ Δημήτριο
και τα μέλη της Τοπικής Διοίκησης
Θεσπρωτίας της Διεθνούς Ένωσης
Αστυνομικών (I.P.A. Θεσπρωτίας)
απονεμήθηκε στον κ. Αρχηγό τιμητική
πλακέτα για την πολύχρονη προσφορά του στην Διεθνή Ένωση Αστυνομικών, η οποία προβάλλει το κοινωνικό
πρόσωπο της Ελληνικής Αστυνομίας και ενδυναμώνει την σχέση του
Αστυνομικού με τους αποστράτους
του σώματος και την κοινωνία, διοργανώνοντας σε ολόκληρη τη χώρα
πλήθος κοινωνικών και πολιτιστικών
εκδηλώσεων.
SERVO PER AMIKECO
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
ΧΡΗΣΤΟΥ Δημήτριος
Ο Γενικός Γραμματέας
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος
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Η Τοπική Διοίκηση Λασιθίου στα πλαίσια των
κοινωνικών εκδηλώσεων της και δείχνοντας το
παρών στην Κοινωνία του Λασιθίου διοργάνωσε και πραγματοποίησε με επιτυχία στις 3 Σεπτεμβρίου 2016 το 3ο Παγκρήτιο ποδοσφαιρικό
Πρωτάθλημα Ι.Ρ.Α. στις Ποδοσφαιρικές εγκαταστάσεις 5x5 στο “Σταυρό” Αγίου Νικολάου.
Στην διοργάνωση συμμετείχαν α) Η ποδοσφαιρική ομάδα της Τοπικής Διοίκησης Λασιθίου , β)
η Ποδοσφαιρική ομάδα της Τοπικής Διοίκησης
Ηρακλείου , η Ποδοσφαιρική ομάδα της Τοπικής Διοίκησης Ρεθύμνου και δ) η ποδοσφαιρική
ομάδα του Λιμεναρχείου Αγίου Νικολάου.
Αντί εισιτηρίου και σε συνεργασία με τον ΟΚΥΔΑΝ Αγίου Νικολάου περισυλλέχθηκαν τρόφιμα μακράς διάρκειας και απορρυπαντικά ,
προκειμένου διανεμηθούν στις οικογένειες που
τα έχουν ανάγκη μέσω του Κοινωνικού παντοπωλείου Αγίου Νικολάου.
Καταλυτική βοήθεια προκειμένου υλοποιηθεί η προαναφερθείσα εκδήλωση προσέφεραν οι χορηγοί μας α) “Κρεοπωλείο Ξένος”
με γενναιόδωρη χορηγία τροφίμων για τους
συμμετέχοντες , β) Η σχολή χορού “ALEGRIA”
που προσέφεραν φαντασμαγορικό θέαμα με
τις χορογραφίες τους , γ)Ο Παιδότοπος 5x5 κ.
Μπρόκου Μιχαήλ για την δωρεάν παραχώρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων και την
άψογη εξυπηρέτηση που προσέφεραν στους
επισκέπτες μας, Το σουπερμάρκετ “ΑΒ Βασιλόπουλος” Αγίου Νικολάου για την προσφορά
ποσότητας τροφίμων , καθώς επίσης και οι
χορηγοί επικοινωνίας α) Φωνή Εν , Λατώ FM
και Εφημερίδα “Ανατολή” για την κάλυψη της
προαναφερόμενης εκδήλωσης.

Tοπική Διοίκηση Τρικάλων

Η φλόγα της αγάπης			

Πέρασε και από τον Νομό μας σήμερα (02-10-2016), η «φλόγα της αγάπης» στα πλαίσια της 14ης λαμπαδηδρομίας εθελοντών αιμοδοτών που
διοργάνωσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών
(Π.Ο.Σ.Ε.Α.). Ιδέα του ανωτέρου Συλλόγου που πήρε «σάρκα και οστά» από
το έτος 2002 με τη θεσμοθέτηση από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής

Αλληλεγγύης, στην προσπάθεια της να προσελκύσει, να ενημερώσει και
να ευαισθητοποιήσει περισσότερους εθελοντές αιμοδότες.
Οι αστυνομικοί λοιπόν δεν μπορούσαν να είναι απόντες από αυτή την προσπάθεια και η Τοπική Διοίκηση Τρικάλων της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών με τέσσερις (4) λαμπαδηδρόμους παρέλαβε τη φλόγα της αγάπης
από το Δέλτα Καλαμπάκας και τη μετέφερε μέχρι το 6ο χλμ. της Εθνικής
Οδού Τρικάλων-Ιωαννίνων, παραδίδοντας την στο Σύλλογο Δρομέων Καλαμπάκας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Τοπική μας διοργανώνει (3) αιμοδοσίες ανά έτος. Την Τοπική μας εκπροσώπησαν ο Γ.Γραμματέας κ. ΜΠΕΓΑΣ
Αχιλλέας και ο Ταμίας κ. ΔΡΑΓΟΥΤΣΟΣ Βασίλειος.
Ευχαριστούμε θερμά την Π.Ο.Σ.Ε.Α. , τον Δήμο Καλαμπάκας και προσωπικά την Αντιδήμαρχο Τουρισμού Δήμου Καλαμπάκας κ. Δρούγκα Σοφία,
για αυτή την τιμή που μας έκαναν να αρχίσουμε την 14η λαμπαδηδρομία.
Επίσης ευχαριστούμε την Δ.Α. Τρικάλων που διέθεσε συναδέλφους τόσο
του Τμήματος Τροχαίας Τρικάλων όσο και του Α.Τ. Καλαμπάκας για την κυκλοφοριακή ευρυθμία και ασφάλεια των λαμπαδηδρόμων και των λοιπών
συμμετεχόντων πολιτών.
Τέλος, απευθύνουν μήνυμα παρότρυνσης τόσο προς τους συναδέλφους
όσο και προς τους πολίτες για συμμετοχή σε αιμοδοσίες, δίδοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο μήνυμα αλληλεγγύης προς τον συνάνθρωπο.

Ελευθέρια 2016		
Ενώσεως Αστυνομικών, με τίτλο « Η Απελευθέρωση των Τρικάλων από την Τουρκική
κατοχή». Στην συνέχεια έγινε η επιμνημόσυνη
δέηση και καταθέσεις στεφάνων στην Κεντρική Πλατεία μπροστά στααγάλματα Βλαχάβα και
Στουρνάρα.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν από την πλευρά
της Περιφέρειας οι κ. Αναγνωστόπουλος, Τσίγκας και Γακόπουλος. Ο δήμαρχος Τρικκαίων
κ. Παπαστεργίου, ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Τρικάλων κ. Παπαδόπουλος. Εκπρόσωποι από την
ΣΜΥ, Αστυνομία και Πυροσβετική, φορείς της
πόλης, πολλά μέλη της Τ.Δ Τρικάλων και βέβαια πλήθος τρικαλινών πολιτών.
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SERVO PER AMIKECO
( υπηρετώ δια της φιλίας )
Ο Πρόεδρος
O Γενικός Γραμματέας
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Κων/νος
ΜΠΕΓΑΣ Αχιλλέας
Τα Τρίκαλα για μια ακόμη χρονιά τίμησαν την
απελευθέρωση από τους Τούρκους. Τα «Ελευθέρια» είναι μια εκδήλωση μνήμης που η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων διοργανώνει
ώστε να μείνει ζωντανή η φλόγα γι΄ αυτούς
που θυσιάστηκαν για να απαλλαγούν από τον
τουρκικό ζυγό.
Στις 10.20 το πρωί της 21 Αυγούστου 2016,
έγινε η επίσημη δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου, χοροστατούντος
του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης
& Σταγών κ. Χρυσοστόμου. Στην συνέχεια
έγινε η ομιλία εντός του Ιερού Ναού από τον
Ταξίαρχο ε.α. Κων/νο Θεοχάρη, Πρόεδρο της
Τοπικής Διοίκησης Τρικάλων της Διεθνούς

Tοπική Διοίκηση Αχαΐας

Τουρνουά Ποδοσφαίρου 7χ7 IPA 2016

γκολ, βράβευσε ο Γενικός Γραμματέας του Ελληνικού Τμήματος της Δ.Ε.Α. κ. Φωτογλου Σπύρος
ο οποίος μετέφερε τα συγχαρητήρια του Δ.Σ. του
Ελληνικού τμήματος. Την απονομή μεταλλίων και
κυπέλου στην δευτεραθλήτρια ομάδα έκανε ο διοικητής της Υ.Α. Πατρών , Αστυνομικός Διευθυντής
κ. Μαρτζακλης Απόστολος και την απονομή του κυπέλου στους πρωταθλητές έκανε ο Αστυνομικός
Διευθυντής κ. Τσουρας Βασίλειος ο οποίος μαζί
με τους κ.κ. Αθανασόπουλο Αθανάσιο και Δρακά-

οργάνωσης. Τον τελικό παρακολούθησαν
περίπου 170 θεατές και δόθηκε ραντεβού
για τον Μάρτιο του 2017.
Το Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΧΑΛΙΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
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Ολοκληρώθηκε την Κυριακή 26 Ιουνίου 2016 το
5ο Τουρνουά Ποδοσφαίρου IPA 7χ7, που διοργάνωσε η Τοπική Διοίκηση Αχαΐας του Ελληνικού
Τμήματος της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών,
έπειτα από τέσσερις μήνες συνεχούς αγωνιστικής δράσης και συνολικά 59 αναμετρήσεις που
χάρισαν πολλά γκολ και θέαμα. Συνολικά φέτος
συμμετείχαν έντεκα ομάδες και συγκεκριμένα : το
Γραφείο Δυνάμεων Ετοιμότητας με δυο ομάδες, το
Α΄Α.Τ. Πατρών, το Γ΄ Α.Τ. Πατρών, η ΔΙ.Α.Σ, Η Υ.Α.
Πατρών, το Α.Τ. Κ. Αχαΐας, το Α.Τ. Χαλανδρίτσας, το
Α.Τ. Καλαβρύτων, το Τμ. Μεταγωγών Δικαστηρίων
Πατρών και το Τ.Τ. Πατρών. Το σύνολο των αγώνων καλύφθηκε υγειονομικά από άρτια εκπαιδευμένες ομάδες εθελοντών Σαμαρειτών του Ε.Ε.Σ./
Παράρτημα Πατρών.
Στον μεγάλο τελικό αναμετρηθήκαν οι ομάδες
του Α΄Α.Τ. Πατρών και της Υ.Α.Πατρων. Το σκορ
άνοιξε η Υ.Α.Π. που προηγήθηκε με ένα μηδέν, ενώ
το Α΄.Α.Τ. αντέδρασε πετυχαίνοντας τρία συνεχόμενα γκολ διαμορφώνοντας το σκορ στην λήξη του
ημιχρόνου στο 3-1. Στην επανάληψη η Υ.Α.Π. σκόραρε δυο φορές και η αναμέτρηση κρίθηκε 3 λεπτά
πριν το σφύριγμα της λήξης με γκολ του Α΄.Α.Τ.
και τελικό σκορ 4-3. Ακολουθησαν απονομές. Ο
πρόεδρος της Τ.Δ. Αχαΐας κ. Νικολάου Αναστάσιος
απένειμε αναμνηστικό δίπλωμα στους Σαμαρείτες
του Ε.Ε.Σ., στους διαιτητές του τουρνουά και στον
υπεύθυνο των αθλητικών εγκαταστάσεων «Αθλόπολης» που φιλοξένησαν το τουρνουά, κ. Παρασκευόπουλο. Τον μεγαλύτερο σε ηλικία παίχτη,
που ήταν ο συνάδελφος Αλέξης Βησσαρίωνας,
βράβευσε ο πρόεδρος της Ε.Α.Υ. Αχαΐας κ. Σταύρος Τσεκούρας. Τον πρώτο σκόρερ του τουρνουά
συνάδελφο Ανδρέα Πάνα ,που αναδέχθηκε με 30

το Σπύρο αποτελούσαν και την επιτροπή
διεξαγωγής του πρωταθλήματος. Ο διοικητής του Α΄Α.Τ. και αρχηγός της ποδοσφαιρικής ομάδας Α/Α΄ κ. Διονυσόπουλος Δημήτριος, μέσα σε κλίμα συγκίνησης
,μιλώντας εκ μέρους όλων των παιχτών,
έδωσε συγχαρητήρια στην διοργανώτρια
αρχή και σε όλους τους συναδέλφους συναθλητές όλων των υπηρεσιών και αφιέρωσε την κατάκτηση του πρωταθλήματος
στην σύζυγο του που βγήκε νικήτρια από
μια μεγάλη περιπέτεια της υγείας της και
στον Ανδρέα Αλέξη, γιό του συναδέλφου
Βησσαρίωνα, που έχασε πέρυσι την ζωή
του στο τρομερό δυστύχημα που συνέβη
στο λιμάνι της Πάτρας και είχε ως αποτέλεσμα τον πνιγμό τριών νέων παιδιών παραδίδοντας στον συναθλητή του μια φανέλα της ομάδας του Α΄Α.Τ. με τυπωμένη
την φωτογραφία του Ανδρέα. Ο πρόεδρος
της τοπικής διοίκησης ευχαρίστησε όλους
τους συναδέλφους για την στήριξη και την
συμμέτοχη καθώς και όλους όσους συνέβαλαν με κάθε τρόπο στην επιτυχία της δι-

Tοπική Διοίκηση Καρδίτσας

Ομάδα επιτραπέζιας αντισφαίρισης της
τοπικής διοίκησης Καρδίτσας
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν για
μια ακόμη φορά οι αγώνες Ping Pong που
διοργανώνει κάθε χρόνο ο Πολιτιστικός
Σύλλογος Νέων Νεοχωρίου, την Κυριακή 7
Αυγούστου 2016 στο Κέντρο Πολιτιστικών
Δραστηριοτήτων Νεοχωρίου, στην πανέμορφη Λίμνη Πλαστήρα. Η ομάδα της τοπικής μας
διοίκησης συμμετείχε για δεύτερη συνεχόμενη
χρονιά, αυτή τη φορά με επτά παίκτες, πετυχαίνοντας να έχει δύο πλασαρίσματα στην τελική
οκτάδα. Φυσικά ως ΙΡΑ διεκδικούμε ένα μικρό
μερίδιο από το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε και φέτος ο Γιώργος Κρομμύδας, ο οποίος
είναι ο προπονητής της ομάδας μας και ήταν
το αδιαφιλονίκητο φαβορί των αγώνων. Από
τον ερχόμενο Σεπτέμβριο οι προπονήσεις θα
γίνονται σε χώρο που έχουμε εξασφαλίσει και
σε τακτική εβδομαδιαία βάση, έτσι η ομάδα θα
μπορέσει να ανέβει επίπεδο. Για την ιστορία,
με τα χρώματα της ΙΡΑ συμμετείχαν οι: Γούσιας Νίκος, Ζαρχανής Γιώργος, Θανόπουλος
Προκόπης, Καραγιάννης Σάκης, Μαυρογιώργος Σωκράτης, Σιώκης Λευτέρης και Τασίκας
Γιώργος.

Οι νικητές των αγώνων ήταν οι εξής:
κατηγορία παίδων
1ος Κορομπίλιας Βασ.
2ος Γραβάνης Γιωρ.
3ος Θεολόγης Ταξ.
κατηγορία γυναικών
1η Μήτσιου Κρ.
2η Παπαντώνη Αγ.
3η Οικονομάκη Αικ.
κατηγορία αντρών
1ος Κρομμύδας Γιωρ.
2ος Νημάς Θωμ.
3ος Γκάτσης Στ.
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Eκδρομή στην Ιερά Μονή Παναγίας
Σπηλιώτισσας

Για πέμπτη στη σειρά χρονιά η τοπική μας
διοίκηση διοργάνωσε και πραγματοποίησε
διήμερη προσκυνηματική εκδρομή στην Ιερά
Μονή Παναγίας Σπηλιώτισσας, στα μοναδικά
βουνά της Αργιθέας. Η αναχώρηση των προσκυνητών, μεταξύ των οποίων πολλά παιδιά,
έγινε την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου από την
Δ.Α. Καρδίτσας με προορισμό την Ιερά Μονή
και με ενδιάμεσο σταθμό το Μουζάκι φτάσαμε
στην Μονή, οδηγώντας τα οχήματα μας μέσα
σε πυκνή ομίχλη και βροχή κατά διαστήματα,
γεγονός που έκανε το τοπίο ακόμη πιο ειδυλλιακό. Στο Μοναστήρι μας ανέμενε ο Ηγούμενος, Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Μητρόπουλος,
ο οποίος ως γνωστόν είναι και Επίτιμο Μέλος
της Τοπικής μας Διοίκησης.
Μετά το Εσπερινό, δειπνήσαμε στην Τράπεζα
λιτά και νηστήσιμα λόγω της ημέρας και έπειτα όλη η παρέα των εκδρομέων, σε μια ζεστή

ατμόσφαιρα παρά τη χαμηλή θερμοκρασία που
επικρατούσε, κουβέντιασε επί παντός επιστητού. Το μοναδικό περιβάλλον συνέβαλε τα μέγιστα στη δημιουργίας κλίματος χαλαρότητας
και ηρεμίας, μακριά από τα προβλήματα και την
πίεση της καθημερινότητας.
Το βράδυ διαμείναμε στον ξενώνα της Ιεράς
Μονής και το πρωί παρακολουθήσαμε με κατάνυξη την Θεία Λειτουργία, μαζί με πολλούς
άλλους επισκέπτες που ταξίδεψαν αυθημερόν.
Έπειτα στις 14:00’, μετά από το μεσημεριανό
φαγητό, ανταλλάξαμε ευχές με τον Ηγούμενο

Νεκτάριο και τους άλλους φίλους μας και αναχωρήσαμε για την επιστροφή στην πόλη.
Ειδικές ευχαριστίες πρέπει να εκφράσουμε στο
φίλο της Τοπικής μας Νίκο Παπακυριάκου, ο
οποίοι ήρθε από τις Σέρρες ειδικά για την εκδρομή μας και στον Ταμία της τ.δ. Τρικάλων
Βασίλη Δραγούτσο, που συμμετείχε επίσης.

Ιστοσελίδα
απέκτησε το
Μουσείο

Με μεγάλη μας χαρά ανακοινώνουμε ότι
το Μουσείο μας απέκτησε πρόσφατα την
ιστοσελίδα του, εναρμονισμένο απόλυτα
στις επικοινωνιακές επιταγές της εποχής
και της σπουδαιότητας του. Με την απόλυτη υποστήριξη της τοπικής διοίκησης
Καρδίτσας της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών, η νέα μας και πλήρης ιστοσελίδα www.karditsa-police-museum.gr
είναι πλέον στο διαδίκτυο και ο καθένας
μπορεί να την επισκεφθεί και να μάθει τα
πάντα για το Μουσείο μας. Ταυτόχρονα
μέσα από τη νέα ιστοσελίδα θα προβάλλονται σε τακτική βάση σπάνια έντυπα και
φωτογραφίες του αστυνομικού παρελθόντος της Καρδίτσας, και όχι μόνο.
Επίσης, αρχικά στο facebook και σταδιακά στα υπόλοιπα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης θα λειτουργούν αντίστοιχες
σελίδες για το Μουσείο. Υπενθυμίζεται
ότι το Μουσείο λειτουργεί ήδη από το Νοέμβριο του 2014, έχοντας δεχθεί σ’ αυτό
το διάστημα πολλούς επισκέπτες από όλη
την Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως και
την καθολική αποδοχή για την ποιότητα
και την ποικιλία των εκθεμάτων του, τα
οποία εμπλουτίζονται συνεχώς. Το κτίριο
του Μουσείου βρίσκεται στη συμβολή
των οδών Βασιαρδάνη και Μπιζανίου, στο
κέντρο της Καρδίτσας και όσοι επιθυμούν
να το επισκεφθούν μπορούν εύκολα να
το κάνουν επικοινωνώντας με τον Ιδρυτή
του κ. Δημήτριο Καλλιαντζή, ο οποίος θα
φροντίσει προσωπικά για την ξενάγηση.
Τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα μας.
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14η Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία Συλλόγων
εθελοντών αιμοδοτών
Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η τοπική μας διοίκηση συμμετείχε στην Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία (14η) που διοργανώθηκε από την Πανελλήνια
Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών (Π.Ο.Σ.Ε.Α.), με τη φλόγα
να διέρχεται από την πόλη της Καρδίτσας την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου.
Για την ΙΡΑ Καρδίτσας τη φλόγα φέτος μετέφερε ο Παναγιώτης ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ, ένας από τους πιο συνεπείς αιμοδότες των εθελοντικών
αιμοδοσιών που διοργανώνει η τοπική μας διοίκηση. Στην εκδήλωση
συμμετείχαν και οι τρεις Καρδιτσιώτες πρωταθλητές του βάδην, που πήραν μέρος στους ολυμπιακούς αγώνες του Ρίο, η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη,
η Παναγιώτα Τσινοπούλου και ο Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ.
Τη Διεύθυνση Αστυνομίας Καρδίτσας εκπροσώπησε ο Αστυνομικός
Υποδιευθυντής κ. Θωμάς ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ.
Η υποδοχή της φλόγας έγινε στην οδό Λ. Σακελλαρίου 16, όπου στεγάζεται ο Σύλλογος Εθελοντών αιμοδοτών ν. Καρδίτσας και στη συνέχεια
η πορεία της μέσα από κεντρικούς δρόμους κατέληξε στην κεντρική
πλατεία, όπου πραγματοποιήθηκε η κεντρική εκδήλωση από το Δήμο
Καρδίτσας. Στη «Φλόγα της αγάπης» συμμετείχαν πάνω από 20 φορείς
και σωματεία της πόλης μας με τα μέλη τους, εκφράζοντας για ακόμη
μια φορά την πίστη τους πίστη τους στην αξία του εθελοντισμού και ει-

δικότερα της εθελοντικής αιμοδοσίας.
Η συμμετοχή στην εθελοντική αιμοδοσία αποτελεί κάθε χρόνο μια από
τις βασικές δράσεις της τοπικής μας διοίκησης και για αυτό τον σκοπό
πραγματοποιούνται τρεις αιμοδοσίες κάθε έτος που γίνονται φυσικά στο
ανάλογο τμήμα του Νοσοκομείου Καρδίτσας. Η επόμενη αιμοδοσία μας
θα πραγματοποιηθεί στις 19 Οκτωβρίου.

Με πολύ μεγάλη χαρά δεχτήκαμε το διήμερο 29-30 Σεπτεμβρίου την
επίσκεψη της τ.δ. Αχαΐας στην Καρδίτσας. Οι αγαπητοί συνάδελφοι θέλησαν να επισκεφθούν την Ιερά Μονή Παναγίας Σπηλιώτισσας, ώστε
να προσκυνήσουν την εικόνα της Παναγίας και να λάβουν τη χάρη της
και παράλληλα να γνωρίσουν το μοναδικό τοπίο των βουνών της Αργιθέας.
Με επικεφαλής τον Πρόεδρο της τοπικής διοίκησης κ. Αναστάσιο Νικολάου, οι φίλοι της τ.δ. Αχαΐας αφίχθηκαν στην Καρδίτσα το μεσημέρι
της Πέμπτης, 29 Σεπτεμβρίου, και ύστερα από μια σύντομη βόλτα μαζί
με μέλη της τοπικής μας διοίκησης στους κεντρικούς πεζοδρόμους της
πόλης μας καταλήξαμε στο Αστυνομικό Μουσείο, όπου παρέμειναν για
πολύ ώρα θαυμάζοντας τα εκθέματα για τα οποία τους μίλησε και ξενάγησε ο ιδρυτής του Μουσείου κ. Δημήτριος Καλλιαντζής. Στη συνέχεια
αναχωρήσαμε όλοι μαζί για το Μοναστήρι όπου μας ανέμενε ο Ηγούμενος, Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Μητρόπουλος, ο οποίος ως γνωστόν είναι και Επίτιμο Μέλος της Τοπικής μας Διοίκησης. Κατά την παραμονή

μας, μέχρι το μεσημέρι της επόμενης ημέρας, Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου, είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τους μοναχούς και
ως τοπικές διοικήσεις να γνωριστούμε καλύτερα και να ανταλλάξουμε
απόψεις και ιδέες. Επίσης είχαμε την ευκαιρία να δειπνήσουμε και να
γευματίσουμε στην Τράπεζα της Μονής, με πεντανόστιμο φαγητό. Πριν
την αναχώρηση μας έγινε ανταλλαγή δώρων και αναμνηστικών, καθώς και υποσχέσεων των Αχαιών φίλων μας για επιστροφή σύντομα
στην περιοχή για νέο προσκύνημα. Από τη μεριά μας υποσχεθήκαμε ότι
θα ανταποδώσουμε την τιμή της επίσκεψης διοργανώνοντας εκδρομή
στην όμορφη Αχαΐα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στην εκδρομή συμμετείχαν, ως εκπρόσωποι
του Εθνικού Τμήματος, οι κ.κ. Νικόλαος Μαρούντας και Σπύρος Φώτογλου υλοποιώντας εν μέρει ειλημμένη απόφαση του διοικητικού
συμβουλίου του Εθνικού Τμήματος να πραγματοποιήσει κάποιο από
τα προσεχή συμβούλια του στο χώρο της Μονής. Οι εκπρόσωποι του
Εθνικού Τμήματος ευχαρίστησαν τον Ηγούμενο για την ηθική και υλική στήριξη που παρέχει στην Ένωση μας και την αγάπη που δείχνει
με κάθε ευκαιρία προς το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας. Ο ίδιος
επανέλαβε την ανοικτή πρόσκληση, τόσο προς το Εθνικό Τμήμα, όσο
και προς όλες τις τοπικές διοικήσεις και τα μέλη της Ένωσης μας να
επισκεφτούν τη Μονή.
Στη συνέχεια, ανάμεσα στις δύο τοπικές διοικήσεις είχε προγραμματιστεί φιλικός ποδοσφαιρικός αγώνας 7x7 στην πόλη της Καρδίτσας.
Κατά ευτυχή συγκυρία την ίδια ημέρα πραγματοποιούσε επίσκεψη στις
αστυνομικές υπηρεσίες της πόλης ο Γενικός Επιθεωρητής Βορείου
Ελλάδας, Αντιστράτηγος κ. Μιχάλης Καραμαλάκης, συνοδευόμενος
από τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλίας Υποστράτηγο κ.
Δημήτριο Κοτσιάφτη οι οποίοι, αμέσως μόλις έμαθαν για τον αγώνα,
προσήλθαν στις αθλητικές εγκαταστάσεις παρά το βεβαρυμμένο πρόγραμμα τους και αφού χαιρέτησαν και συγχάρηκαν έναν προς έναν τους
παίκτες και φωτογραφήθηκαν με τις δύο ομάδες. Μαζί τους βρισκόταν
και ο Διευθυντής Αστυνομίας Καρδίτσας, Α/Δ κ. Βασίλειος Καραπιπέρης. Για την ιστορία ο αγώνας είχε υψηλή ποιότητα και τρομερό ενδιαφέρον με το τελικό σκορ να είναι 5-5, δικαιώνοντας την προσπάθεια
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Επίσκεψη της Τ.Δ. Αχαΐας στην Καρδίτσα

και των δύο ομάδων και αφήνοντας ανοικτούς λογαριασμού για μια
μελλοντική ρεβάνς στην Πάτρα. Οι συνθέσεις ήταν: IPA Καρδίτσας:
Παπαγεωργίου, Κυρίτσης, Θεοδωρόπουλος, Γούσιας, Ζαρχανής, Γκαγκάς, Τάντος, Καραγιάννης και ΙΡΑ Αχαΐας: Φώτογλου, Μακρυπόδης,
Βομπίρης, Ασπρούλιας, Καλτσανας, Σαρρής, Παπάς, Σακαμπέτης, Γεωργουλόπουλος, Ζησιμόπουλος, Νικολάου.
Εκ μέρους της τοπικής μας διοίκησης ευχαριστούμε ιδιαίτερα τους
φίλους της τοπικής διοίκησης Αχαΐας για την τιμή που μας έκαναν να
επισκεφθούν τον τόπο μας και ελπίζουμε να επέστρεψαν απολύτως

ικανοποιημένοι στην ιδιαίτερη πατρίδα τους. Επίσης ευχαριστούμε
τους εκπροσώπους του Εθνικού Τμήματος και ελπίζουμε στο μέλλον
να γίνει πράξη στο ακέραιο η απόφαση του Δ.Σ. για συνεδρίαση στο
χώρο της Ιεράς Μονής Σπηλιάς.

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ζαρχανής

Tοπική Διοίκηση Σερρών
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Eπίσκεψη Ρουμάνων συναδέλφων
στις Σέρρες

Την 25-8-2016 επισκέφτηκαν τις Σέρρες, ομάδα εκδρομέων ρουμάνων Αστυνομικών, μέλη
της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών, από την
πόλη Medias της Ρουμανίας, με επικεφαλής
τον πρόεδρο της Τοπικής Διοίκησης Marian
Dorin Dumbrean.Τους Ρουμάνους συναδέλφους ,υποδέχθηκαν το μέλος του Εθνικού
Τμήματος και αντιδήμαρχος Σερρών κος ΧΡΑΠΑΣ Παντελής, ο Αν.Γ.Γραμματέας Τ.Δ Σερρών
κος Απόστολος ΚΩΔΩΝΑΚΗΣ , ο υπεύθυνος
δημοσίων σχέσεων της Τ.Δ Σερρών κος ΚΑΛΛΙΤΣΑΡΗΣ Μάκης και τα μέλη κ. ΤΣΑΚΠΙΝΗ
Μαρία και κ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ Δέσποινα.
Στους επισκέπτες έγινε ξενάγηση στην πόλη
των Σερρών και αντηλλάγησαν απόψεις για
περαιτέρω συνεργασία των δύο τοπικών διοικήσεων.

‘Servo per amikeco’
Για το Δ.Σ.

Ο Γεν. Γραμματέας
Νικόλαος Γούσιας

Αγιασμός στα
γραφεία

Στη διάρκεια της συνάντησης
έγινε και ανταλλαγή αναμνηστικών.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης
στη συνάντηση, από τον πρόεδρο
της Τοπικής Διοίκησης Marian
Dorin Dumbrean, έγινε πρόσκληση στη χορευτική ομάδα
της Τοπικής Διοίκησης Σερρών
για να συμμετάσχει στις πολιτιστικές εκδηλώσεις στην πόλη
Medias Ρουμανίας που θα διοργανώσει ο δήμος της πόλης τον επόμενο χρόνο
κατά τον μήνα Οκτώβριο.

Την επομένη ημέρα το πρωί επισκέπτες αναχώρησαν από τις Σέρρες, συνεχίζοντας τι διακοπές τους με προορισμό τα Μετέωρα .

Σήμερα Σάββατο 01/10/2016 και ώρα 11.00
στα Γραφεία της Τ.Δ. Ι.Ρ.Α Σερρών πραγματοποιήθηκε Αγιασμός για την έναρξη λειτουργίας των τμημάτων Μουσικής, Ζωγραφικής,
Χορού και Αγιογραφίας.
SERVO PER AMIKECΟ
Ο Πρόεδρος
ΜΠΑΓΚΟΣ Στέργιος
Ο Αν.Γεν.Γραμματέας
ΚΩΔΩΝΑΚΗΣ Απόστολος

Tοπική Διοίκηση Ξάνθης

Επισκέψεις στην Ξάνθη

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΑ 2016

Η IPA Ξάνθης συμμετείχε για ακόμη μια φορά στις πολιτισμικές εκδηλώσεις Δημοκρίτεια 2016 που πραγματοποιήθηκαν το τριήμερο
25-27 Ιουλίου. Μελη της IPA Ξάνθης συμμετήχαν στην Παρασκευή
και διανομή του γνωστού κουρμπανίου (1000 κιλά κρέατος αρνιού
και μοσχαριού, προσφορά των κατοίκων) προς τιμή των Αγίων Παρασκευής και Παντελεήμονος, καθώς και τα βράδια στο στέκι τους
με ψητά και ποτά, απολαμβάνοντας τα χορευτικά συγκροτήματα και
τους μουσικούς καλλιτέχνες.

Το τριήμερο 22/24 Ιουλίου βρέθηκε στη Ξάνθη ο πρώην πρόεδρος της
Τ.Δ. IPA Λευκωσίας Κύπρου , Χριστόδουλος Λαζάρου με την σύζυγο του,
φιλοξενούμενος του επιτίμου Γενικού γραμματέα της IPA Ξάνθης Κώστα
Δελιγιαννοπουλου όπου και απήλαυσε για ακόμη μια φορά τις ομορφιές
και την φιλοξενία της Ξάνθης.

Δύο ευχάριστες επισκέψεις είχαμε στις 4/8/2016 στην πόλη μας. Το πρωί της Πέμπτης
μας επισκέφτηκε ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.ΑΣ.Υ. - Πρόεδρος
της Σ.Κ.Α.Ν. Αιτωλίας και μέλος της IPA Νίκος ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ. Απολαμβάνοντας τον καφε
μας, συζητήσαμε θέματα που αφορούν το μέλλον και την πορεία των δύο ενώσεων. Στην
παρέα μας και στην συζήτηση παρών ήταν και ο Γ.Γραμματέας της Π.Ο.ΑΣ.Υ. Κώστας
ΜΑΛΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ. Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας μας επισκέφτηκε ο αντιδήμαρχος Σερρών - μέλος του Δ/Σ του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος ΙΡΑ και μέλος του Δ/Σ Σερρών
Παντελής ΧΡΑΠΑΣ, όπου απολαμβάνοντας το δροσερό αεράκι και τα εκπληκτικά μεζεδάκια γνωστής ταβέρνας της πόλης μας (ΠΕΡΑΣΜΑ) κάναμε μία εποικοδομητική συζήτηση
για την καλύτερη προβολή και λειτουργία της ένωσης μας, καθώς και για κάποιες κοινές
δράσεις των δύο Τ/Δ. Φυσικά από την παρέα μας δεν θα μπορούσε να λείπει ο Πρεσβευτής της ΙΡΑ και πρόεδρος της ΙΡΑ Σάμου Γιώργος ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ, ο οποίος βρίσκεται στην
Ξάνθη για διακοπές. Κατά την συζήτηση που είχαμε, ο ίδιος είχε τηλεφωνική επικοινωνία
με τον ανεξάρτητο Ευρωβουλευτή Επαμεινώνδα (Νότη) Μαριά και του ζήτησε τη βοήθεια
του για κάποιες εκδηλώσεις που προγραμματίζονται, παίρνοντας τη διαβεβαίωση του
Ευρωβουλευτή ότι θα είναι στο πλευρό μας

ΠΑΡΑΔΟΣΗ
ΚΡΕΒΑΤΙΩΝ ΚΑΙ
ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

Σήμερα η ΙΡΑ Xanthis μαζί με την εθελοντική ομάδα της Marketing support group, παραδώσαμε
στην Ι.Μ.ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ κρεβάτια, στρώματα και
τα ανάλογα μαξιλάρια και λευκά είδη (σεντόνια,
πετσέτες, μαξιλαροθήκες). Όλα τα προαναφερόμενα είναι ΠΡΟΣΦΟΡΑ της COCO-MAT. Εδώ θέλουμε
να ευχαριστήσουμε τόσο την εταιρία (COCO MAT),
όσο και τον διευθυντή της ΕΥΣΤΑΘΙΟ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ,
για την άμεση ανταπόκριση του.
Ελπίζουμε και σε μελλοντικές συνεργασίες.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Κ. ΧΡΗΣΤΟΣ
Η Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ
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Επισκέψεις μελών του Δ.Σ. της
ΠΟΑΣΥ και του Ε.Τ.

Tοπική Διοίκηση Μαγνησίας

2η Φάση αδελφοποίησης Τ.Δ. Μαγνησίας με Τ.Δ. Vranjie

Το χρονικό διάστημα από 02-09-2016 έως 05-09-2016, φιλοξενήσαμε στο Βόλο Μαγνησίας και στην ευρύτερη περιοχή, Σέρβους
αστυνομικούς, από την πόλη VRANJE της Σερβίας, προκειμένου να
ολοκληρώσουμε την αδελφοποίηση των δύο τοπικών διοικήσεων.
Στην προσπάθεια μας αυτή, που στέφθηκε με επιτυχία, στάθηκαν
δίπλα μας και μας βοήθησαν οι:
•Δήμος Βόλου
•Δήμος Ρήγα Φεραίου
•Ένωση Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Νομού Μαγνησίας
•ΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Ζήσης- ΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΑΝΣ
•ΕΒΟΛ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
•Υπεραστικό ΚΤΕΛ Μαγνησίας
•Αστικό ΚΤΕΛ Βόλου Μαγνησίας
•The Mart cash & carry s.a. Βόλου
•Μητρόπολη Δημητριάδος και Αλμυρού
•Περιφέρεια Ενότητα Μαγνησίας και Βορείων Σποράδων
•Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Βόλου

•Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου
•Αφοί ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ και ιδιαίτερα ο αείμνηστος ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ Γεώργιος
•Αγροτικός Παραγωγικός Συνεταιρισμός Νέας Αγχίαλου «Η Δήμητρα».
•Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Βιομηχανία Μπισκότων & Ειδών Διατροφής
•Οινοποιείο & αποσταγματοποιείο Οικογένειας ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
•ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Χαράλαμπος –ΦΕΡΑΙΑ ΓΗ
•ΔΥΑΣ ΑΕ –ΖΑΧΕΙΛΑΣ Βασίλειος
•ΕΨΑ Α.Ε. Βιομηχανία αναψυκτικών και χυμών,
•Οινοποιείο ΤΟΚΑΛΗ
•MASTER Δ. ΑΛΕΞΙΟΥ –Ν. ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ
•Καφεκοπτείο «ΚΟΚΟΡΑΣ»
Στους οποίους θα θέλαμε να εκφράσουμε και δημόσια, ένα μεγάλο
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.
Με εκτίμηση το Δ.Σ.

Ομιλία του προέδρου Ε.Τ. στην τελετή αδελφοποίησης
Κ. Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι της ΤΔ Μαγνησίας
Φίλες και φίλοι,
ας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο φιλόξενο Βόλο.
Εκπροσωπώντας το ΔΣ του ΕΤ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και σας μεταφέρω το θερμό χαιρετισμό όλων των
μελών του.
Εκφράζω την ικανοποίησή μου για την πρωτοβουλία αυτή και την
όμορφη εκδήλωση αδελφοποίησης που πραγματοποιείται σήμερα.
Με την υπογραφή του πρωτοκόλλου επισφραγίζεται και τυπικά η
πράξη αδελφοποίησης μεταξύ των δύο δραστήριων τοπικών σας
διοικήσεων και επιβεβαιώνονται οι ισχυροί δεσμοί φιλίας του Ελληνικού Τμήματος με το αντίστοιχο Σερβικό Τμήμα/ΙΡΑ.
Με την πράξη αυτή ήθελα να τονίσω ότι ανοίγεται μια νέα εποχή
και για τα δύο μέρη και είμαι πεπεισμένος ότι η αδελφοποίηση θα
συμβάλει στην ενδυνάμωση των φιλικών σχέσεων μεταξύ σας, στην
ανταλλαγή σκέψεων και εμπειριών, στην ενίσχυση της αλληλεγγύης
και συνεργασίας, εμείς θα είμαστε στο πλευρό σας για οτιδήποτε
χρειαστείτε.
Χαράζετε ένα νέο ξεκίνημα και από τις δύο πλευρές προάγοντας τις
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Σ
Κ. Πρόεδρε και αγαπητοί φίλοι της Τοπικής Διοίκησης ΙΡΑ VRANJE
ΣΕΡΒΙΑΣ

αρχές του SERVO PER AMIKECO και της αδελφοσύνης μεταξύ των
μελών μας.
Στόχος μας η ενότητα, η ευημερία, η σύσφιξη των διμερών σχέσεων και η συνεργασία σε κοινωνικούς, πολιτιστικούς και αθλητικούς
τομείς.
Σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες οι εργαζόμενοι στην Ελληνική
Αστυνομία καλούνται καθημερινά να αντιμετωπίσουν την όλο και
αυξανόμενη εγκληματικότητα και βία.
Σε έναν κόσμο που διαρκώς αλλάζει και οι ανάγκες μεταβάλλονται

και διευρύνονται συνεχώς, το να είσαι και να νιώθεις ασφαλής είναι
βασικό κοινωνικό αγαθό.
Είναι σημαντικό για μας στις δύσκολες οικονομικά συνθήκες που
βιώνει η χώρα μας και ολόκληρη η Ευρώπη, να δημιουργούμε ισχυρούς δεσμούς φιλίας και συνεργασίας με συναδέλφους άλλων χωρών.
Φίλες και φίλοι, η αδελφοποίηση αυτή με τη σημερινή γιορτή είναι
μια εκδήλωση αμφικτιονικού συμβολισμού και αποτελεί εξαιρετική
τιμή για την Τοπική σας Διοίκηση, η παρουσία εκλεκτών Σέρβων
και Ελλήνων επισήμων, μελών των Διοικητικών σας Συμβουλίων
και όλων εσάς που μας τιμάτε με την παρουσία σας προσδίδουν
ιδιαίτερη λαμπρότητα.
Η παρουσία τόσο του Δημάρχου Ρήγα Φεραίου κ. Νασίκα και του Ταξίαρχου της Δ.Α. Μαγνησίας κ. Ιωάννου Τόλιου αποτελούν έμπρακτη
αναγνώριση του έργου της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών και
αντανακλά στα μέλη της ΙΡΑ.
Γίνεται δε από όλους μας δεκτή με αισθήματα βαθιάς ικανοποίησης
και ευγνωμοσύνης γιατί ενδυναμώνει τις σχέσεις μας με τους πολίτες και την τοπική κοινωνία και σας ευχαριστώ θερμά.
Τελειώνοντας θα ήθελα να συγχαρώ όλους όσους συνέβαλαν σ’
αυτή την προσπάθεια και όλους εσάς που με την παρουσία σας στηρίζετε την ιδέα της αδελφοποίησης.
Σας ευχαριστώ
ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ Γιάννης
Πρόεδρος Ελληνικού Τμήματος/ΙΡΑ

Tοπική Διοίκηση Χίου

2ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών στο νησί της
Μαστίχαςας

το πρωινό τους στην αίθουσα και από την αυλή της εκκλησίας του
Αγίου Αρτεμίου απόλαυσαν την ανατολή του ηλίου από τις απέναντι
μικρασιατικές ακτές.
Συγχαρητήρια στον Σύλλογο "ΧΙΟΙ εν ΧΟΡΩ" και εις ανώτερα.
Επίσκεψη μελών από την Η.Π.Α.
Πρωινές ώρες της 17/08/2016 επισκέφθηκαν το κτίριο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χίου και την Δ.Ε.Α./Τ.Δ.ΧΙΟΥ πέντε (5) αστυνομικοί που υπηρετούν στην Αμερική και συγκεκριμένα στην New
York και στο Meriland, μέλη της οικογένειας της Ι.Ρ.Α. και μάλιστα
ελληνικής καταγωγής.
Η συνάντηση έγινε στο γραφείο του Αστυνομικού Διευθυντή Χίου, ο
οποίος είναι και Β. Ταμίας στην Δ.Ε.Α./Τ.Δ.ΧΙΟΥ.
Έγινε εποικοδομητική συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων και αναμνηστικών δώρων.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ Ζαφείριος
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Το διήμερο 07 & 08 Σεπτεμβρίου τ.ε. στο νησί της μαστίχας και του
Ομήρου, έλαβε χώρα το "2ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών στο
νησί της Μαστίχας". Την πρωτοβουλία και οργάνωση της εκδήλωσης, είχε ο Σύλλογος Διατήρησης Πολιτιστικής Κληρονομίας "ΧΙΟΙ
εν ΧΟΡΩ". Χορευτικά συγκροτήματα από τη Χίο αλλά και από την
υπόλοιπη Ελλάδα, χάρισαν στο Χιώτικο κοινό δύο (2) μαγευτικές,
χορευτικές βραδιές.
Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν το απόγευμα της Τετάρτης (07/09/16) με
την χορευτική παρέλαση που ξεκίνησε στην παραλία της Χίου με σημαιοφόρο τον Χιώτη Αθλητή - Πρωταθλητή Χριστόφορο ΜΕΡΟΥΣΗ.
Στο θερινό θέατρο "Μίκης ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ" απολαύσαμε χορούς,
δρώμενα και τραγούδια από την Ελλάδα μας.
Η Δ.Ε.Α./Τ.Δ.Χίου, ως Χιώτικος Σύλλογος συμμετείχε στην εκδήλωση αυτή ως χορηγός, παρέχοντας την αίθουσα του Κέντρου Νεότητας Αγ. ΑΡΤΕΜΙΟΥ, για την φιλοξενία των χορευτικών συγκροτημάτων και των συνοδών εκδρομέων κατά την ημέρα άφιξης. Πήραν

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΡΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ "IPA NEWSLETTER", ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΙ
ΤΟ ΙΕΒ.ας
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Αγαπητοί συνάδελφοι,
Το τεύχος Σεπτεμβρίου του μηνιαίου περιοδικού "IPA
NEWSLETTER", που εκδίδεται από το Παγκόσμιο Συμβούλιο και
αποστέλλεται σε όλα τα Εθνικά Τμήματα, έχει αφιερώσει ένα μεγάλο
μέρος του στο Ελληνικό Τμήμα/ΙΡΑ Συγκεκριμένα:
Στη σελ. 3 αναφέρεται στη δωρεά μαλιών από τις γυναίκες συναδέλφους μας, μέλη της ΤΔ Καρδίτσας και στην εγγραφή και υποδοχή
στην ίδια Τοπική Διοίκηση, του γηραιότερου μέλους μας
Στη σελ. 11 δημοσιεύεται μήνυμα του Προέδρου του Εθνικού Τμήματος κ. Ιωάννη Καραπατάκη για την παγκόσμια ημέρα φιλίας, 30
Ιουλίου.

Στη σελ.16, σημαντικό αφιέρωμα και προβολή του IPA House Αθηνών. Σημειωτέον, ότι είναι η πρώτη φορά που δημοσιεύεται παγκοσμίως αφιέρωμα σε ξενώνα της ΙΡΑ.
Ως Εθνικό Τμήμα αισθανόμαστε υπερήφανοι, για μία ακόμη φορά,
για την προβολή του έργου του Ελληνικού Τμήματος διεθνώς.
Με εκτίμηση
Κυριάκος Κάρκαλης
Αρμ.Διεθνών Σχέσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 12ης ΦΙΛΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Α.
Τρίκαλα, 2, 3 & 4 Δεκεμβρίου 2016
Διοργάνωση: Τοπική Διοίκηση Τρικάλων
1η Ημέρα Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2016
13.00΄ - 18.00΄ Αφίξεις συμμετεχόντων στο ξενοδοχείο.
18.00΄
Υποδοχή - γνωριμία - τακτοποίηση.
18.30΄	Αναχώρηση για τον «ΜΥΛΟ ΤΩΝ ΞΩΤΙΚΩΝ»- Ξενάγηση.
20.30΄
Δείπνο σε ταβέρνα.
22.30΄
Νυχτερινή διασκέδαση (προαιρετικά).
2η Ημέρα Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2016
07.00΄- 08.30΄ Πρωινό στο ξενοδοχείο.
09.00΄- 12.00΄	Ξενάγηση στα Μετέωρα και επίσκεψη στην Ιερά
Μονή Μεγάλου Μετεώρου ή Ιερά Μονή Βαρλαάμ.
12.15΄- 13.00΄	Επίσκεψη στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και Μουσείο Μανιταριών στην Καλαμπάκα.
13.00΄- 14.15΄ Ελεύθερος χρόνος στην Καλαμπάκα.
14.30΄- 15.30΄	Γεύμα σε ταβέρνα στην Καλαμπάκα ή στα Τρίκαλα.
17.00΄- 17.15΄	Άφιξη συνέδρων στον χώρο, όπου θα πραγματοποιηθεί η 12η Φιλική Συνάντηση (Αίθουσα
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων).

17.15΄	Έναρξη εργασιών της 12ης Φιλικής Συνάντησης- Συζήτηση θεμάτων Δ.Ε.Α.- Αφιέρωμα στον
«Αριστοτέλη- 2400 Χρόνια».
19.30΄
Πέρας εργασιών της 12ης Φιλικής Συνάντησης.
20.30΄	Αναχώρηση από τον χώρο του ξενοδοχείου για
το κέντρο διασκέδασης όπου θα πραγματοποιηθεί Επίσημο Δείπνο- Βραδιά φιλίας, με συμμετοχή μελών της Τ.Δ. Τρικάλων.
21.00΄- 21.30΄	Χαιρετισμοί Επισήμων- Βραβεύσεις- Λήξη εργασιών της 12ης Φιλικής Συνάντησης.
3η Ημέρα Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2016
08.00΄- 09.00΄	Πρωινό στο ξενοδοχείο.
09.15΄- 11.00΄	Ξενάγηση στην παλιά πόλη των Τρικάλων (Βαρούσι)- Φρούριο Τρικάλων- Ποταμός ΛηθαίοςΚουρσούμ Τζαμί.
11.00΄	Προαιρετικά αναχώρηση για Πύλη- Ελάτη- Περτούλι- Νεραϊδοχώρι (Ορεινός όγκος Νομού)Στάση για καφέ στα Περτουλιώτικα Λειβάδια.
13.30΄	Προαιρετικό γεύμα σε παραδοσιακή ταβέρνα στο
Νεραϊδοχώρι.
14.30΄
Αναχώρηση συμμετεχόντων.

Συγχαρητήρια στους Έλληνες αθλητές των
Ολυμπιακών Αγώνων του Ρίο 2016
Θερμά συγχαρητήρια στους αθλητές μας:
• Άννα Κορακάκη, χρυσή και χάλκινη Ολυμπιονίκης στη σκοποβολή.
• Κατερίνα Στεφανίδη, χρυσή Ολυμπιονίκης στο επί κοντώ.
• Λευτέρη Πετρούνια, χρυσό Ολυμπιονίκη στους κρίκους.
• Σπύρο Γιαννιώτη, αργυρό Ολυμπιονίκη στα 10 χλμ.
ανοικτής θαλάσσης.
• Παναγιώτη Μάντη και Παύλο Καγιαλή, χάλκινους Ολυμπιονίκες στο 470 της ιστιοπλοΐας.
Αξίζουν όμως πολλά συγχαρητήρια και οι προπονητές
τους για την τεράστια επιτυχία τους. Όλοι έγραψαν τη
δική τους χρυσή σελίδα στην ιστορία των Ολυμπιακών
Αγώνων και τους ευχαριστούμε.
Τη σκυτάλη για τους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020 πήρε το Τόκιο και δίνουμε ραντεβού στις
εκδηλώσεις αφής της Ολυμπιακής Φλόγας για το 2ο
Διεθνές Συμπόσιο ΙΡΑ του Ελληνικού Τμήματος στην
Αρχαία Ολυμπία.
SERVO PER AMIKECO
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Έσβησε η φλόγα των Ολυμπιακών Αγώνων του Ρίο της Βραζιλίας
όπου συμμετείχαν 205 χώρες και στον πίνακα των μεταλλίων, με τις
υπεράνθρωπες προσπάθειες των αθλητών μας η χώρα μας κατέκτησε την 23η θέση της συνολικής κατάταξης, ανάμεσα σε μεγαθήρια με
3 χρυσά, 1 αργυρό και 2 χάλκινα.
Στην τελετή λήξης η ελληνική αποστολή έκανε πρώτη
την είσοδό της στο στάδιο «Μαρακανά» και την γαλανόλευκη κρατούσε τιμητικά η χρυσή Ολυμπιονίκης του επί
κοντώ Κατερίνα Στεφανίδη.
Οι Έλληνες αθλητές και αθλήτριες με τη συμμετοχή
τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο της Βραζιλίας πραγματοποίησαν μία λαμπρή εμφάνιση και έδωσαν
στην ακαταμάχητη χαρά του αθλητισμού ένα αγωνιστικό
μήνυμα ήθους που πέτυχαν με επιμονή, αφοσίωση και
σκληρή δουλειά. Αθλητές που έχουν τη δυναμική να
αποτελέσουν σύμβολα και πρότυπα, χάρη στην επίπονη
προσπάθειά τους και στον προσωπικό τους αγώνα για διάκριση.
Η κατάκτηση των μεταλλίων αποτελεί την επιβράβευση των προσπαθειών τους και έτσι συνέχισαν την παράδοση διακρίσεων της
πατρίδας μας σε διεθνείς διοργανώσεις.
Ένα μεγάλο μπράβο από το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Ενώσεως
Αστυνομικών στους αθλητές μας που τίμησαν τα ελληνικά χρώματα
και μας συγκίνησαν.
Είμαστε υπερήφανοι για τις επιτυχίες τους αλλά και για τις απλές
συμμετοχές τους καθώς όλα τα μέλη της ελληνικής αποστολής μας
εκπροσώπησαν επάξια.
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TO NEO ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
Την Κυριακή 23 Οκτωβρίου μετά από μια συγκινητική συνεδρίαση για
τα νέα αλλά και τα παλαιά μέλη ,συγκροτήθηκε σε σώμα, το νεοεκλεγέν
Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Διοίκησης Χανίων της Διεθνούς
Ένωσης Αστυνομικών το οποίο αναδείχθηκε από τις αρχαιρεσίες της
9ης Γενικής Συνέλευσης την 15-10-2016 ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Α΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Β΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γ΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΒΟΗΘΟΣ& ΑΝΑΠΛ/
ΤΗΣ Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΤΑΜΙΑΣ
ΒΟΗΘΟΣ& ΑΝΑΠΛ/
ΤΗΣ ΤΑΜΙΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΡΑΚΗΣ
ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ
ΜΠΕΡΤΑΚΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΒΙΓΛΑΚΗ

Ιωάννης
Γεώργιος
Νικόλαος
Κυριάκος
Ελένη
Ελένη

6981420346
6944224724
6974843057
6936577577
6974708669
6973372767

ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ
ΤΣΙΡΟΣ

Δημήτριος
Πέτρος

6972221831
6942410411

ΛΟΓΑΡΙΔΟΥ

Σοφία

6909113933

Τα (3) Αναπληρωματικά μέλη μετά από ομόφωνη ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ απόφαση
του νεοσυσταθέντος Διοικητικού Συμβουλίου της Ι.Ρ.Α. Χανίων της
Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών, ΧΡΙΖΟΝΤΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΤΩΝ ΑΝΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΑΥΤΩΝ .
Θα προσκαλούνται για να συμμετέχουν σε όλα τα Δ.Σ. της Ι.Ρ.Α. ΧΑΝΙΩΝ
καταθέτοντας ιδέες αλλά και τις απόψεις τους επί των θεμάτων συζήτησης των ημερησίων διατάξεων , οι οποίες αν και δεν θα εκφράζονται
με την ψήφο τους , θα έχουν τεράστια σημασία στην τελική απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου .
ΒΟΗΘΟΣ & ΑΝΑΠΛ/ΤΗΣ
ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗΣ
Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΒΟΗΘΟΣ & ΑΝΑΠΛ/ΤΗΣ Β΄ ΛΙΑΠΙΚΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΒΟΗΘΟΣ & ΑΝΑΠΛ/ΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ
Γ΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

Μελλοντικές
εκδηλώσεις
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2 έως 4 Δεκεμβρίου 2016,12η Φιλική
συνάντηση Τοπικών
Διοικήσεων Ε.Τ. στην
πόλη των Τρικάλων.
1 Δεκεμβρίου 2016,
η επόμενη τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. του
Ελληνικού τμήματος.
3η Περιφερειακή Συνάντηση Βαλκανικών
και Αδριατικών Τμημάτων, 2017.

Ανδρέας

6948385830

Νικόλαος 6973822096
Νικόλαος 6977095367

Η ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ

Κλεάνθης

6947848077

ΜΕΛΟΣ

ΣΕΝΤΟΥΚΑΣ

Χρήστος

6945242856

ΜΕΛΟΣ

ΣΧΟΙΝΟΠΛΟΚΑΚΗ

Αικατερίνη

6937126663

Επίσης με την ίδια ως άνω απόφαση και σε συνέχεια αυτής αποφασίσθηκε ομόφωνα η δημιουργία υποστηρικτικής ομάδας του Διοικητικού
Συμβουλίου της Ι.Ρ.Α. Χανίων, από εν ενεργεία μέλη της Ι.Ρ.Α. Χανίων με
ορισμένες αρμοδιότητες , που θα διευκολύνουν το έργο των Αντιπροέδρων και των αναπληρωτών αυτών !
ΥΠΟΣΤΗΤΙΚΤΙΚΉ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
Ι.Ρ.Α. ΧΑΝΙΩΝ
ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ

Ρούσσος

6932034542

ΣΤΕΦΑΝΟΥ

Γρηγόριος

6978408167

ΤΣΑΠΑΡΙΔΗΣ

Πρόδρομος

6988720933

Το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο της Ι.Ρ.Α. ΧΑΝΙΩΝ σύσσωμο
,ευχαριστούμε από καρδιάς, όλους τους συναδέλφους μέλη της ΙΡΑ
Χανίων, για την ιδιαίτερα μεγάλη τιμή, την εμπιστοσύνη και στήριξή τους
στην υποψηφιότητά μας στις διενεργηθείσες αρχαιρεσίες. Με αγαστή
συνεργασία και φιλία, μαζί με την στήριξη των μελών μας , θα πορευθούμε με επιτυχία και τα επόμενα χρόνια για την διατήρηση της Τοπικής
μας Διοίκησης στις κορυφαίες της Χώρας .Τέλος ιδιαίτερη τιμή και
χαρά για το νέο Δ.Σ. της ΙΡΑ Χανίων ήταν η παρουσία στα γραφεία μας
,του Αντιπροέδρου του Εθνικού Τμήματος Κύπρου και Γ. Γραμματέα του
Τοπικού Συνδέσμου ΙΡΑ Πάφου Κύπρου κ. ΨΑΘΙΤΗ ΖΗΝΩΝΑ ,ο οποίος
φωτογραφήθηκε με το νέο Δ.Σ.
“Servo per Amikeco”
“Υπηρετώ δια της φιλίας”
Για το Δ.Σ
Ο Πρόεδρος
Η Γενική Γραμματέας
Ιωάννης Περράκης Ελένη
Παπαθανασίου

Διεθνείς μελλοντικές εκδηλώσεις
Germany 5-6 Nov 2016

IPARC-Contest

Spain

XVI Int. Trader Show,
Barcelona

26 Nov 2016

Germany 30 Nov-3 Dec 2016 IEB Meeting, Gimborn
Nassfeld-

Ανακοινώσεις …
Το Ε.Τ. κάνοντας χρήση των δυνατοτήτων της τεχνολογίας
σε λίγο καιρό θα παρουσιάσει μια νέα εφαρμογή συμβατή
για όλα τα smartphones ios και Android, ως ένα ακόμη
εργαλείο άμεσης επικοινωνίας με τα μέλη μας.
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.

Austria

28 Jan-4 Feb 2017

Ski Week
Hermagor

Austria

20-23 Apr 2017

XIX National Congress,
Pörtschach

Canada

21-28 May 2017

Cruise to Bermuda

USA

11-16 Jun 2017

Young Police Officers’
Seminar, Green Bay

Τα αιτήματα οικονομικών ενισχύσεων θα γίνονται δεκτά
μόνον όταν αποστέλλονται μέσω των Τοπικών Διοικήσεων.

USA

19-28 Jun 2017

Pacific Northwest Tour

Αναρτήθηκε στην σελίδα του Ε.Τ. το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Gimborn για το 2017.
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Προγραμμα| Content
Σεμιναρίων
Inhaltsverzeichnis
Gimborn 2017

17|2
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