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

Editorial

απονοµή στο AUCKLAND της Νέας Ζηλανδίας του βραβείου IPA
WORLD POLICE PRIZE.
∆εν παρασυρθήκαµε από την γοητεία της σύγκρουσης και των
καθηµερινών εντάσεων, αλλά µε ειλικρινές πνεύµα συνεργασίας, συναίνεσης και αλληλεγγύης προχωράµε όλοι µαζί κάνοντας πράξη τις αρχές του SERVO PER AMIKECO.
Αγαπητοί συνάδελφοι, η ανατολή της Νέας Χρονιάς, δίνει σε
όλους µας την ευκαιρία να αφήσουµε πίσω κάθε πικρή ανάµνηση και να επιδιώξουµε µε αισιοδοξία την επίτευξη νέων, ακόµη
πιο αποτελεσµατικών δράσεων που θα ενισχύουν τον κοινωνικό προσανατολισµό της Ένωσής µας.
Επιτρέψτε µου να εκφράσω τις εγκάρδιες ευχαριστίες µας σε
όλους τους εθελοντές συναδέλφους που πίστεψαν και στάθηκαν δίπλα µας, που συµµετείχαν ανιδιοτελώς και µας βοήθησαν
αυτή τη δύσκολη χρονιά, που µας στήριξαν ποικιλοτρόπως και
έτσι αναδείξαµε µέσα από σηµαντικές εκδηλώσεις το έργο του
Ελληνικού Τµήµατος.
Ευχόµαστε ολόψυχα το 2017 να είναι χρονιά ευηµερίας και
ανάπτυξης για τη Χώρα µας, σε όλους δε τους αστυνοµικούς
εν ενεργεία και εν αποστρατεία να περάσουν τις γιορτές των
Χριστουγέννων µε υγεία και οικογενειακή ευτυχία.
Χρόνια Πολλά και Καλή Χρονιά
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Φίλες και φίλοι,
Γιορτάζουµε τις Άγιες µέρες των
Χριστουγέννων και το µήνυµα για
αγάπη και ειρήνη, ζεσταίνει και
συγκινεί τις καρδιές όλων των
ανθρώπων στο χριστιανικό κόσµο.
Το Ελληνικό Τµήµα/ΙΡΑ ανταποκρινόµενο στις ολοένα αυξανόµενες
απαιτήσεις της σηµερινής πραγµατικότητας και µε δεδοµένο ότι διανύουµε µία δύσκολη περίοδο για τη χώρα µας, προχώρησε µε
στοχευόµενες δράσεις εξωστρέφειας όπως π.χ. το 1ο ∆ιεθνές
Συµπόσιο Αστυνοµικών στην Αρχαία Ολυµπία που πραγµατοποιήθηκε µε την ευκαιρία των εκδηλώσεων Αφής της Ολυµπιακής
Φλόγας για τους Ολυµπιακούς Αγώνες του Ρίο και την εσπερίδα
που πραγµατοποιήθηκε 18-10-2016 στο Μέγαρο της Παλαιάς
Βουλής µε θέµα: Αστυνοµία και Αριστοτελική Φιλοσοφία.
Εµπνεύσαµε µε τις δράσεις µας, δίνοντας ελπίδα στα µέλη µας
και δηµιουργήσαµε εκδηλώσεις που προβάλλουν τόσο το έργο
του Ελληνικού Τµήµατος όσο και των Τοπικών ∆ιοικήσεων σε
εθνικό και διεθνές επίπεδο, αποτέλεσµα των οποίων υπήρξε η
διεθνής βράβευσή µας από το Παγκόσµιο Συµβούλιο ΙΡΑ και η
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ηΠανελλήνια Φιλική

12 Συνάντηση
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ραγµατοποιήθηκε µε µέριµνα της
Τοπικής µας, από την Παρασκευή 2
∆εκεµβρίου έως την Κυριακή 4 ∆εκεµβρίου 2016, στα Τρίκαλα- Καλαµπάκα- Πύλη, η 12η Φιλική Συνάντηση
των µελών του Ελληνικού Eθνικού Τµήµατος της ∆ιεθνής Ένωσης Αστυνοµικών. Μία
συνάντηση στην οποία συµµετείχαν περίπου
εκατόν εβδοµήντα (170) άτοµα από σαράντα ένα (41) Τοπικές ∆ιοικήσεις- Νοµούς
της Ελλάδος, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του
Ελληνικού Eθνικού Τµήµατος και η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συνδέσµου Φίλων
Αστυνοµίας κ. ΛΟΥΡΙ∆Α Παναγιώτα.
Την Παρασκευή προ της άφιξης των συµµετεχόντων, πραγµατοποιήσαµε µαζί µε το
∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ελληνικού Eθνικού Τµήµατος εθιµοτυπικές επισκέψεις στον
Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων κ. ΜΙΧΑΛΑΚΗ Χρήστο, στο
∆ήµο Τρικκαίων, όπου µας υποδέχτηκε η
Αντιδήµαρχος κ. ∆ΗΜΑ Ντίνα, στη ΣΜΥ Τρικάλων όπου µας υποδέχτηκε ο ∆ιοικητής
της Ταξίαρχος κ. ΛΙΑΚΟΣ Γεώργιος και στη
∆.Α. Τρικάλων όπου µας υποδέχτηκε ο ∆ιευθυντής της Αστυν. ∆ιευθυντής κ. Αθανάσιος ΓΡΑΒΑΝΗΣ και σύσσωµη η λοιπή φυσική ηγεσία της, αποτελούµενη από τον Α/

Υ΄ Γεώργιος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α΄Υποδ/ντή
του Επιτελείου της ∆.Α Τρικάλων, τον Α/Υ΄
Στέργιος ΝΙΝΤΟΣ, Β΄ Υποδ/ντή του Επιτελείου της ∆.Α Τρικάλων και τον Υ/Α΄ Α∆ΑΜΟ Βασίλειο, Υπασπιστή της ∆.Α. Τρικάλων.
Στη συνέχεια και µετά την άφιξη και τακτοποίηση όλων των συµµετεχόντων της 12ης
Φιλικής Συνάντησης στα τρία (3) ξενοδοχεία της πόλης των Τρικάλων, αναχωρήσα-

µε µε µισθωµένα τουριστικά λεωφορεία του
ΚΤΕΛ Τρικάλων, για το «Μύλο των Ξωτικών».Εκεί µας ανέµενε ο ∆ιευθυντής του etrikala και π.Αντιδήµαρχος του ∆ήµου Τρικκαίων κ. ΚΩΤΟΥΛΑΣ Ιωάννης, ο οποίος µας
ανέφερε την ιστορία του «Μύλου», ξεναγώντας µας και µυώντας µας στα όσα πρόκειται
να διαδραµατιστούν εκεί τις γιορτινές ηµέρες που έρχονται. Τελειώνοντας την ηµέρα

µας, παραθέσαµε δείπνο µετά ζωντανής µουσική, σε κοσµική ταβέρνα εγγύς των Τρικάλων,
µέχρι αργά, µε αµείωτο κέφι.
Το Σάββατο επισκεφθήκαµε την Ι.Μ. Μεγάλου
Μετεώρου, αφού περιηγηθήκαµε οδικά στις
περισσότερες Ιερές Μονές, µαθαίνοντας την
ιστορία αυτών από τις τρεις (3) εξαίρετες ξεναγούς µας, τις οποίες και ευχαριστούµε θερµά.
Επισκεφθήκαµε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας
Μετεώρων και Μουσείο Μανιταριών, όπου για
µία ακόµη φορά µας εντυπωσίασε. Κατόπιν µετά τον ελεύθερο χρόνο και τα ψώνια στην Καλαµπάκα γευµατίσαµε σε εστιατόριο στη σκιά
των Ιερών Βράχων. Το απόγευµα πραγµατοποιήθηκε στην αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Τρικκαίων, η έναρξη εργασιών της 12ης Φιλικής Συνάντησής µας. Την συζήτηση διεύθυνε ο Γ.Γραµµατέας της Τοπικής
µας κ. ΜΠΕΓΑΣ Αχιλλέας. Μετά τους χαιρετισµούς του Προέδρου της Τοπικής µας κ. ΘΕΟΧΑΡΗ Κων/νου, του Προέδρου του Ελληνικού Εθνικού Τµήµατος κ. ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗ Ιωάννη, του Παγκόσµιου Γενικού Γραµµατέα κ.
ΚΑΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Γεωργίου και του π. Προέδρου του Ελληνικού Εθνικού Τµήµατος κ. ΚΟΝΤΑΚΟΥ Χρήστου, ο λόγος δόθηκε αλφαβητικά στις Τοπικές ∆ιοικήσεις όπου συµµετείχαν.
Στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκε ενηµέρωση
από τον Γ. Γραµµατέα του Ελληνικού Εθνικού
Τµήµατος κ. ΦΩΤΟΓΛΟΥ Σπυρίδωνα. Επίσης,
µιας και το έτος που διανύουµε έχει χαρακτηρισθεί από την UNESCO, ως έτος αφιερωµένο
στον «Αριστοτέλη- 2400 Χρόνια», έλαβε χώρα σχετική εκδήλωση στα πλαίσια της Φιλικής
Συνάντησής µας, µε οµιλητή τον Πανεπιστηµιακό καθηγητή ∆ρ. κ Σωτήριο ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ.
Τελειώνοντας ακολούθησε σε γνωστό ξενοδοχείο της πόλης µας, η Τελετή λήξης της
12ης Φιλικής Συνάντησής µας- «Βραδιά Φιλίας», παρουσία του Εκπροσώπου της Ιεράς
Μητρόπολης Τρίκκης & Σταγών, π. Ευάγγελου ΚΑΡΑΜΗΤΣΙΟΥ, του Βουλευτή Ν.∆. Τρικάλων κ. ΣΚΡΕΚΑ Κων/νου, του Εκπροσώπου
της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων Θεµατικού Αντιπεριφερειαρχη Θεσσαλίας κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Βασιλείου, του εκπροσώπου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας και
∆ιευθυντή της ∆.Α. Τρικάλων Α/∆΄ κ. Αθανασίου ΓΡΑΒΑΝΗ, της Εκπροσώπου του ∆ήµου
Τρικκαίων Αντιδηµάρχου κ. ∆ΗΜΑ Ντίνας, του
Εκπροσώπου του ∆ήµου Πύλης Αντιδηµάρχου
κ. Βησσαρίωνα ΤΖΑΝΗ, του Ηγούµενου της Ι.Μ.
Παναγίας Σπηλιάς π. Νεκτάριου, του Αντιπροέδρου του Ταµείου Ε.Α.Ε.Τ.∆.Ε.Α.Π.Λ. κ. Θεόδωρου ΓΟΥΣΙΑ, του Προέδρου της Ένωσης
Αστυνοµικών Υπαλλήλων Τρικάλων κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Ιωάννη, συνδικαλιστών του ∆.Σ. της
Π.Ο.Α.Σ.Υ., του ∆.Σ. του κοινωφελούς Ιδρύµατος «Μιχαήλ Σ. Παντελιδάκη», των υποστηρικτών µας, συναδέλφων εν ενεργεία και εν
αποστρατεία, φίλων της αστυνοµικής οικογένειας, µε βραβεύσεις του 1ου ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Τοπικής µας και του ιδρυτή και τό-

τε Προέδρου κ. ΚΑΛΛΙΑΝΤΖΗ ∆ηµητρίου, του
ανωτέρω Ιδρύµατος ως Μέγα Χορηγού και των
υποστηρικτών µας. Μετά τις απονοµές, παρουσιάστηκε η νεοδηµιουργηθείσα ιστοσελίδα µας
(www.ipatrikala.gr) και επιδόθηκε από τον Τα-
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µία της Τοπικής µας κ. Βασίλειο ∆ΡΑΓΟΥΤΣΟ στην ∆ιευθύντρια του Ειδικού
∆ηµοτικού Σχολείου Τρικάλων κ Αλεξάνδρα ΓΟΡ∆ΙΟΥ, µε αφορµή την Παγκόσµια ηµέρα ατόµων µε αναπηρίες,
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φάκελος µε το ποσό των (1.000) ευρώ, προκειµένου να κατανεµηθεί, ισόποσα, στο σχολείο
της και στο Ειδικό Γυµνάσιο Τρικάλων. Ακολούθησε γλέντι µέχρι πρωίας, µε τη γνωστή
ορχήστρα του ΖΩΣΙΜΑ Παναγιώτη- ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΥ Βασιλείου κ.α.
Την Κυριακή, µετά τη ξενάγηση σχεδόν σε
όλα τα αξιοθέατα στο κέντρο των Τρικάλων,
πραγµατοποιήθηκε κατάθεση στεφάνων στο
Μνηµείο Πεσόντων στο καθήκον Αστυνοµικών. Τέλος η Φιλική Συνάντησή µας τελείωσε µε επίσκεψη στον ορεινό όγκο του ∆ήµου
Πύλης, ξεκινώντας από το τοξωτό γεφύρι της
Πύλης, τα χιονισµένα Περτουλίωτικα λιβάδια
και καταλήγοντας στο χωριό των νεράιδων, το
όµορφο Νεραϊδοχώρι, όπου και γευµατίσαµε.
Καταβάλλαµε εδώ και πολύ καιρό µεγάλη προσπάθεια ώστε οι συµµετέχοντες, τόσο να γνωρίσουν τα µέρη µας [ τρεις (3) από
τους τέσσερις (4) ∆ήµους] και να αποκοµίσουν
τις καλύτερες εντυπώσεις, όσο και να αισθανθούν, ιδίως όσοι συµµετείχαν για πρώτη φορά
σε Φιλική Συνάντηση, τι σηµαίνει πραγµατική
φιλία µεταξύ των µελών της ∆ιεθνούς Ένωσης Αστυνοµικών.
Βλέποντας τα πρόσωπα των ανθρώπων που
µας εµπιστεύθηκαν, νοιώσαµε ικανοποίηση
και χαρά. Ήταν η καλύτερη ανταµοιβή µας! Θεωρούµε ότι ήταν µία πραγµατική συνάντηση
«Φιλίας», έτσι όπως αρµόζει σε όσα πρεσβεύει η Ένωση µας.
Να ευχαριστήσουµε θερµά το Κοινωφελές
Ίδρυµα µε την επωνυµία «Ι∆ΡΥΜΑ ΜΙΧΑΗΛ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΑΚΗ» αλλά και προσωπικά τον Πρόεδρος του κ. Ιωάννη Μ. ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΑΚΗ, ως Μέγα χορηγό. Την Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων για την κάλυψη υπό
την αιγίδα της, µέρους των εκδηλώσεων της
Φιλικής µας. Τους ∆ήµους Τρικκαίων, Πύλης

Εκδηλώσεις
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και Καλαµπάκας, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας
Μετεώρων και Μουσείο Μανιταριών, την Βιοµηχανία τυποποιηµένων Σαλατών «ΒΙΟΣΑΛ»,
τα χαλβαδοποιεία- ζαχαροπλαστεία «ΜΠΟΥΛΟΓΙΩΡΓΟΣ», τα ποτοποιεία «ΤΣΙΝΑΣ», την
εφηµερίδα «∆ΙΑΛΟΓΟΣ», το ΚΤΕΛ Τρικάλων,
την εταιρεία e- Trikala και τις άψογες ορχήστρες µας, για τη υποστήριξη τους.
Επίσης, να ευχαριστήσουµε από καρδιάς
όλους τους εν ενεργεία και εν αποστρατεία
συναδέλφους και τους συνοδούς- οικείους
τους, που συµµετείχαν στην 12η Φιλική Συνάντησή µας.
Τέλος ένα µεγάλο ευχαριστώ σε όσους πίστεψαν σε εµάς και µας εµψύχωναν σε κάθε
µας δυσκολία.
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τ.∆. Τρικάλων
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Ο Πρόεδρος
OΓενικός Γραµµατέας
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Κων/νος
ΜΠΕΓΑΣ Αχιλλέας

Συντροφιά µε ένα βιβλίο

Έ

να κεχριµπαρένιο κοµπολόι. Από τη στιγµή που οι
χάντρες του σκορπίζουν
στον δρόµο, ένα πλήθος χαρακτήρων εµφανίζεται να συναντά το
πεπρωµένο του, ερχόµενο αντιµέτωπο
µε µια ξεχωριστή κάθε φορά κεχριµπαρένια χάντρα. Άνθρωποι απόµακροι,
ρεαλιστές, ονειροπόλοι, φιλόδοξοι,
λυτρώνονται σταδιακά από τις εµµονές
τους και αντικρίζουν έναν κόσµο διαφορετικό, επιχειρούν ένα αντιληπτικό
άλµα κατά τη διάρκεια του οποίου δεν
παύουν να εξελίσσονται. Χωρίς να είναι η χάντρα, αυτή καθ’ αυτή, το έναυσµα για τη µεταβολή, τον εµπλουτισµό
ή την κατάρρευση ακλόνητων πεποιθήσεων, ωστόσο σηµατοδοτεί –κυρί-

ως ο τόπος, ο τρόπος και ο χρόνος που αυτή
βρέθηκε– µια αυθόρµητη ενδοσκόπηση και
µια ουσιαστικότερη θεώρηση εννοιών όπως ο
σεβασµός, η αυταπάρνηση, η αφοσίωση, ο αλτρουισµός, το καθήκον, η υπεροψία, ο φόβος, η
µοναξιά, η ατολµία. Μέσα σε όλα αυτά, υπάρχει
µια ανεξήγητη, σχεδόν µυστηριακή θεώρηση
της τύχης, του πεπρωµένου, του αναπόφευκτου
της µοίρας. Μια αίσθηση του εξωπραγµατικού,
του απρόβλεπτου, που αποχρωµατίζει τη ρεαλιστική προσέγγιση των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων και καταδεικνύει, από πολλές
απόψεις, τη µαγεία της ζωής.
Ο συγγραφέας ονοµάζεται ∆ηµήτρης Αντωνίου, είναι Αρχιφύλακας και υπηρετεί σε υπηρεσία της Θεσσαλονίκης. Το βιβλίο µε τίτλο
«Χάντρες από Κεχριµπάρι» κυκλοφόρησε
πρόσφατα και ευχόµαστε να είναι καλοτάξιδο.

"∆

ύο ιστορίες, µία αλήθεια"... Πόση αλήθεια να χωρέσει
σε δύο ιστορίες; Η αλήθεια µπορεί να ειπωθεί µε δύο
ιστορίες, µε δύο χιλιάδες λέξεις, µε δύο λόγια, χωρίς
λόγια, µε µία εικόνα... ακόµα και µε τη σιωπή!!! Στις δικές µας δύο ιστοριούλες η αλήθεια είναι µία:
"Σ' έναν κόσµο πλασµένο για τους πολλούς οφείλουµε να δείξουµε
αγάπη και σεβασµό στους µοναδικούς!" (Από την παρουσίαση στο
οπισθόφυλλο του βιβλίου)
Το βιβλίο «∆υο ιστορίες Μια αλήθεια» είναι έργο της συναδέλφου
Βιβής Ναλπαντίδου που υπηρετεί στην ∆.Α. Φλώρινας και παρουσιάστηκε πρόσφατα. Είναι ένα διδακτικό παραµύθι για τους µικρούς
µας φίλους. Να είναι καλοτάξιδο.
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Π

άντοτε µία ιστορία ξεκινά από την αρχή ή µήπως από το
τέλος; Αυτό δεν µένει φίλοθ µου παρά να το ανακαλύψουµε µάζι, µέσα από την πλοκή της ιστορίας που θα
εξεληχθεί µπροστά µας. Μια ιστορία σαν το ανάκατο
κουβάρι.
Τι λέτε, θέλετε να προσπαθήσουµε να τον λύσουµε µαζί, ετούτο τον κόµπο της πλοκής; Πώς θα σας φαινόταν αν ντύναµε το
νου µας µε φορεσιές σαν εκείνες που φορούσαν οι πειρατές και
οι κουρσάροι της παλίας εποχής; Ταξιδευτές να γίνουµε και να
ταξιδέψουµε ως άλλο πλήρωµα σε τούτο το αλλιώτικο ταξίδι.
«Το µυστικό της Γαλέρας» είναι η πιο πρόσφατη συγγραφική
δουλεία του συναδέλφου-στρατιωτικού Παναγιώτη ∆ηµητρόπουλου. Πειρατές και κουρσάροι θα παρασύρουν τους µικρούς
αναγνώστες σε περιπέτειες. Να είναι καλοτάξιδο.
Επιµέλεια Σπύρος Φώτογλου

Ιστορία - Επιστήµη

Η περιπέτεια του
Αντιτορπιλικού «ΑΔΡΙΑΣ»

χρεωµένος να το κόψει κάτω από τον αγκώνα,
χωρίς αναισθητικό. Όταν ο τραυµατίας Παπαφραντζέσκος αντιλήφθηκε τον κυβερνήτη, να
εισέρχεται στο χώρο της χειρουργικής επεµβάσεως, γυρνάει και λέει στον Κυβερνήτη του, για
να του δώσει θάρρος:
«Μη στεναχωριέστε, κύριε Κυβερνήτα. Καλά
είµαι. Τι είναι ένα χέρι για την Πατρίδα; Τίποτα!».
Έπειτα από επισκευές, που διήρκεσαν περίπου
40 µέρες, στις 21:00 της 1ης ∆εκεµβρίου 1943
ο «Αδρίας» ξεκίνησε το ταξίδι της επιστροφής,
πλέοντας µε την πρύµη του. Στις 14:08, της 6ης
∆εκεµβρίου 1943, ανήµερα του Αγ. Νικολάου,
προστάτη των ναυτικών µας, το εναποµείναν
τµήµα του θρυλικού «Αδρία» εισήρχετο περήφανα στο λιµάνι της Αλεξανδρείας.
«Επιστρέφοµεν εις την Αλεξάνδρειαν, ύστερα
από απουσία σαράντα µόνον ηµερών, αλλά µας
φαίνεται πως ελλείπαµε χρόνια ολόκληρα».
Μοναδική υπήρξε η υποδοχή από τα συµµαχικά
πλοία που ναυλοχούσαν στο λιµένα της Αλεξάνδρειας. Χίλια καπέλα σηκώνονται στον αέρα, ενώ από χίλια στόµατα υψώνεται στον ουρανό το επιφώνηµα «Ούρρα, Ούρρα, Ούρρα».
Ο Βρετανός Ναύαρχος της Ανατολικής Μεσογείου εξέπεµψε ακολούθως το παρακάτω σήµα προς το πλήρωµα του «Αδρία»:
«Επιθυµώ να εκφράσω εκ µέρους του Βρετανικού Β.Ν. τον θαυµασµό µας και την εκτίµησή µας προς τους Έλληνες αξιωµατικούς και

ναύτες. Οι πράξεις τους ήταν σύµφωνες µε τις ανώτερες παραδόσεις του
Ναυτικού και θα διατηρηθούν για πάρα
πολύ καιρό στη µνήµη µας».
A.V. WILLIS
Αντιναύαρχος
Τέλος, ο Βρετανός Αρχηγός Στόλου
της Μεσογείου, στο σχετικό σήµα του,
µεταξύ άλλων υπογράµµιζε τα εξής:
«Παρακολούθησα µε θαυµασµό τον γεµάτο αποφασιστικότητα τρόπο, µε τον
οποίο ο Κυβερνήτης του πλοίου κατέστησε το κατεστραµµένο πλοίο του ικανό να πλεύσει και το επανέφερε για τόσα µίλια και µε τόσες δυσκολίες. Ελπίζω ότι οι γενναίοι Αξιωµατικοί και
άνδρες του θα βρουν γρήγορα κάποιο
άλλο πλοίο, µε το οποίο θα συνεχίσουν
τον αγώνα και ότι ο «Αδρίας» θα είναι
και πάλι µια µέρα έτοιµος για υπηρεσία στο Β.Ν.».
Πηγή: 1. Αντιναύαρχος (εα) ∆. Φωκάς, Έκθεση
Σχετικά µε τη ∆ράση του Ναυτικού κατά τον Πόλεµο 1940-1944, Έκδοση Πολεµικού Ναυτικού, Εκδοτικός Οίκος Ι. Φλώρος, σελ 580 έως
586, Αθήνα 1953.
2. Αντιναύαρχος (εα) Ιωάννης Τούµπας, Εχθρός
εν όψει 1940 -1945, Β΄ έκδοση, σελ 147, Αθήνα 1998.
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ο βράδυ της 22ας Οκτωβρίου 1943
το Αντιτορπιλικό «Αδρίας» διατάχθηκε
να πλεύσει από Κω προς Κάλυµνο επιχειρώντας αντιπερισπασµό και παραπλάνηση εναντίον εχθρικών µονάδων επιφανείας. Στις 21:36 τροµερή έκρηξη συγκλόνισε
τον πλοίο. Ο Κυβερνήτης, Αντιπλοίαρχος Ιωάννης Τούµπας, ο οποίος βρισκόταν στη γέφυρα εκτινάχθηκε ψηλά και ξανάπεσε βαρύς πάνω σ΄ αυτό, ενώ επάνω του έπεφταν διάφορα
συντρίµµια. Αν και τραυµατισµένος δεν έχασε
τις αισθήσεις του. Εικόνα χαλασµού τον περιέβαλε. Ο «Αδρίας» πήρε αµέσως κλίση 10-20
µοίρες προς τα δεξιά. Ολόκληρο το πρωραίο
τµήµα είχε αποκολληθεί και στο πλοίο είχε ξεσπάσει πυρκαγιά από βραχυκύκλωµα. Νεκροί ,
τραυµατίες και κοµµένα µέλη του πληρώµατος
ήταν διάσπαρτα παντού. Επειδή όµως η κλίση
του πλοίου γινόταν όλο και µεγαλύτερη, ο κυβερνήτης αποφάσισε να πλεύσει το γρηγορότερο στις εγγύτερες τουρκικές ακτές, στον όρµο
Γκιουµουσλούκ.
Στην διάρκεια αυτού του πλου, ο γιατρός του
«Αδρία», ανθυποπλοίαρχος Καποδίστριας, επίδενε τα τραύµατα των τραυµατιών, υπό πρωτόγονες συνθήκες. Το ηθικό των ανδρών, ήταν
εξαιρετικά υψηλό. Μοναδικό παράδειγµα θάρρους, υψηλού πνεύµατος και θυσίας, ήταν η περίπτωση του δίοπος µηχανικού Παπαφραντζέσκου, ο οποίος είχε τραυµατιστεί σοβαρότατα
στο αριστερό χέρι του και ο γιατρός ήταν υπο-

Ιστορία - Επιστήµη

Μία Παράτολμη Κατάρριψη
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Μ

εσηµέρι της 2ας Νοεµβρίου 1940.
Συναγερµός στο Αεροδρόµιο της Μεγάλης Μίκρας, όπου είχε το ορµητήριό της η 22α Μοίρα ∆ιώξεως. Σµήνη Ιταλικών βοµβαρδιστικών, συνοδευόµενα
από καταδιωκτικά επισηµάνθηκαν πάνω από τη
Βέροια µε κατεύθυνση τη Θεσσαλονίκη. Άµεση
υπήρξε η αντίδραση της Μοίρας. Σχηµατισµός
αεροπλάνων Ρ.Ζ.L.(ΠΕ-ΖΕΤ-ΕΛ) απογειώθηκε προς αναχαίτισή τους και επέτυχε τη διάλυση των σχηµατισµών τους, ώστε να αποσοβηθεί ο κίνδυνος βοµβαρδισµού της Θεσσαλονίκης και να καταστεί εύκολη και αποτελεσµατική η καταδίωξη και προσβολή τους από τα πυρά των P.Z.L.
Στο µεταξύ, ο Ανθυποσµηναγός Μαρίνος Μητραλέξης, επιτίθεται ακάθεκτος σε εχθρικό βοµβαρδιστικό, µε όλη τη δύναµη πυρός του και όταν
διαπίστωσε ότι εξαντλήθησαν τα πυροµαχικά
του, πλησίασε επικίνδυνα το εχθρικό αεροσκάφος αψηφώντας το θάνατο και µε την έλικα του
κινητήρα του, αποκόπτει το ουραίο πηδάλιό του
και το καταρρίπτει κοντά στον Λαγκαδά. Παρά τη
σοβαρή βλάβη της έλικας του, κατορθώνει µε
επιδέξιους χειρισµούς να προσγειώσει το αεροπλάνο του σε αγρό, όπου είχαν προ ολίγου προσγειωθεί οι Ιταλοί αεροπόροι, αφού χρησιµοποίησαν τα αλεξίπτωτά τους. Αµέσως συνέλαβε τους αιχµαλώτους αεροπόρους - πλήρωµα
του βοµβαρδιστικού - και µε τη βοήθεια των χωρικών τους µετέφερε στη Θεσσαλονίκη και τους
παρέδωσε στη Στρατιωτική ∆ιοίκηση. Μοναδικό
και ανεπανάληπτο το κατόρθωµα του Μητραλέξη. Όµοιό του δεν υπάρχει στην παγκόσµια ιστο-

ρία της αεροπορίας.
Ας αφήσουµε όµως, τον Ιταλό ανθυποσµηναγό
Brussolo Garibaldo, πιλότο του καταρριφθέντος
βοµβαρδιστικού, την αφήγηση του παράτολµου
εγχειρήµατος του Μαρίνου Μητραλέξη. Λέγει
λοιπόν ο Ιταλός αεροπόρος σε αξιωµατικούς
µας της Στρατιωτικής ∆ιοίκησης:
«Το Σµήνος µας, αποτελούµενο από πέντε βοµβαρδιστικά, συνοδευόµενα από ένα καταδιωκτικό, έλαβε διαταγή να προβεί στο βοµβαρδισµό της Θεσσαλονίκης. Ήταν 2α Νοεµβρίου
1940. Όταν πλησιάσαµε στο στόχο, συναντήσαµε σφοδρόν αντιαεροπορικό φράγµα πυρός,
το οποίο κατέρριψε ένα από τα βοµβαρδιστικά
µας. Παρ΄ όλα αυτά, καταφέραµε να ρίξουµε τις
βόµβες και αρχίσαµε να αποµακρυνόµαστε από
το χώρο προσβολής ακολουθώντας κυκλική
πορεία για µεγαλύτερη ασφάλεια. Όταν όµως
πετούσαµε πάνω από τον Λαγκαδά, διακρίναµε τρία Ελληνικά καταδιωκτικά να µας επιτίθενται, οπότε ένα βοµβαρδιστικό µας, επλήγη στο
ντεπόζιτο της βενζίνης, αποµακρύνθηκε από το
Σµήνος και κατέπεσε κοντά στα Ελληνοαλβανικά σύνορα.
O σχηµατισµός των υπολοίπων τριών αεροπλάνων µας, διαλύθηκε καταδιωκόµενος από
τα Ελληνικά καταδιωκτικά. Το αεροπλάνο µου,
προσεβλήθη από Ελληνικό καταδιωκτικό και
όταν ο πιλότος του εξήντλησε όλα τα πυροµαχικά του, εφόρµησε εναντίον µου και µε την
έλικα του αεροπλάνου, κατέστρεψε το ουραίο
πηδάλιο του δικού µου, το οποίο δεν µπορούσε πλέον να ελεγχθεί.
Καθώς βρισκόµαστε σε ύψος 7.000 ποδών,

προφθάσαµε να χρησιµοποιήσουµε τα
αλεξίπτωτά µας και να προσγειωθούµε σε ένα χωράφι στην περιοχή του Λαγκαδά. Σε µικρή απόσταση από µας, λίγο αργότερα προσγειώθηκε αναγκαστικά, λόγω σοβαράς βλάβης της έλικας του αεροπλάνου του, ο αντίπαλός
µας ο οποίος έσπευσε προς το µέρος
µας και µας είπε ότι ονοµάζεται Μητραλέξης, σφίγγοντας φιλικότατα και συναδελφικότατα το χέρι µου.
Το συνάδελφο Μητραλέξη που κατά τη
µεταφορά µας στη Θεσσαλονίκη, δεν
παρέλειψε να µου πει ότι είναι ευτυχής
για τη γνωριµία µας, θαυµάζω για την
αυτοθυσία του, την ευγένεια και γενναιοψυχία του και σε ανταπόδοση των
ευγενικών του αισθηµάτων, του παρέδωσα σαν ενθύµιο της γνωριµίας µας,
το ατοµικό µου δελτίο ταυτότητος».
Αυτά είπε ο αιχµαλωτισµένος Ιταλός
αεροπόρος, ο δε γράφων προσθέτει
ότι οι γενναίοι είναι και γενναιόψυχοι,
γι΄ αυτό και οι Ιταλοί αξιωµατικοί, εκφράσθηκαν µε τη µεγαλύτερη εκτίµηση
και θαυµασµό για τους Έλληνες συναδέλφους τους.
Πηγή: 1. Ιστορία της Ελληνικής Πολεµικής Αεροπορίας, Τεύχος Γ΄, ΓΕΑ/ Υπηρεσία Ιστορίας
ΠΑ, σελ 193 έως 196, Αθήνα 1990.
2. Σµήναρχος (εα) Βασίλειος Ζαµπίκος, Περιοδικό Πτήση και ∆ιάστηµα, Τεύχος 84, Ιστορικά,
σελ 24, Οκτώβριος 1991.

Tοπική Διοίκηση Xίου

Εκδηλώσεις εορτασμού Αγίου
Αρτεμίου

Στις 19 και 20 Οκτωβρίου τ.ε. στην ∆.Α.
Χίου τελέσθηκε µε κάθε µεγαλοπρέπεια η
εορτή του Αγίου ΑΡΤΕΜΙΟΥ - προστάτου
της ΕΛ.ΑΣ.. Οι εκδηλώσεις εορτασµού
ξεκίνησαν µε την οργάνωση Εθελοντικής Αιµοδοσίας στην έδρα της ∆.Α.Χίου
στην οποία συγκεντρώθηκαν συνολικά
36 φιάλες αίµατος. Την οργάνωση της
αιµοδοσίας την είχαν η ∆.Ε.Α./Τ.∆.Χίου
µαζί µε την Ε.Α.Υ.Ν. Χίου και σε συνεργασία µε το Τµήµα Αιµοδοσίας του νοσοκοµείου Χίου.
Το απόγευµα της Τετάρτης (19/10/2016)
τελέσθηκε Αρχιερατικός εσπερινός χο-

ροστατούντος του Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου Χίου κ. ΜΑΡΚΟΥ και πλήθος
πιστών. Μετά το πέρας του εσπερινού
προσφέρθηκε κέρασµα στο εκκλησίασµα
από την Ε.Α.Υ.Ν. Χίου.
Ανήµερα της εορτής τελέσθηκε Θεία
Λειτουργία µετά αρτοκλασίας και περί
ώρα 10:15 ∆οξολογία µε τη συµµετοχή
εκπροσώπων από τις Τοπικές Αρχές,
την Πυροσβεστική, το Λιµενικό και τον
Στρατό.
Μετά το πέρας της ∆οξολογίας προσφέρθηκε κέρασµα σε όλους τους παρευρισκόµενους στη αίθουσα του Κέντρου
Νεότητας Αγ. ΑΡΤΕΜΙΟΥ.
Ευχαριστούµε θερµά όλες και όλες που
βοήθησαν στην πραγµατοποίηση των εκδηλώσεων αυτών.
Ο Αγιος Αρτέµιος βοηθός και προστάτης
όλων µας. Και του Χρόνου.

Ο Πρόεδρος

ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ Ζαφείριος

Αρχ/κας.

Tοπική Διοίκηση
Αλεξανδρούπολης

Εκδήλωση για την
Παγκόσμια ημέρα για
Άτομα με Αναπηρία

Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα για Ατοµα µε Ειδικές Ανάγκες πραγµατοποιήθηκε χθες (3/12) εκδήλωση στο κατάµεστο
∆ηµοτικό Θέατρο Σουφλίου υπό την αιγίδα του τοπικού ∆ηµάρχου και την ουσιαστική συνδροµή του Πολιτιστικού Ιδρύµατος
του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς, του Μουσείου Μετάξης Σουφλίου και του Συλλόγου φίλων ΑµεΑ Σουφλίου και περιχώρων. Η πολύ όµορφη βραδιά έκλεισε µε την εξαιρετική µουσική
παράσταση του συγκροτήµατος «ΕΝ ΧΟΡ∆ΑΙΣ». Η Τοπική ∆ιοίκηση Αλεξανδρούπολης ήταν παρόν στην εκδήλωση παρουσία
Γενικού Γραµµατέα κ.ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η Χριστόφορου.
Ο Πρόεδρος
Χαντζηαναγνώστου Κωνστ.

Ο Γενικός Γραµµατέας
Βασιλειάδης Χριστ.

Tοπική Διοίκηση Ημαθίας

Με ιδιαίτερη χαρά υποδεχθήκαµε το Σάββατο
15-10-2016 στο Νοµό Ηµαθίας, 10µελή
αποστολή της Τ.∆. Ηρακλείου συνοδευόµενη από τον Πρόεδρό της και Αναπληρωτή Ταµία του Εθνικού Τµήµατος,
ΖΑΧΑΡΙΟΥ∆ΑΚΗ Μανόλη.
Ο Πρόεδρος της Τ.∆. Ηµαθίας ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΙ∆ΗΣ Γεώργιος, µαζί µε τον Γενικό
Γραµµατέα ΠΙΠΙΛΑ Θωµά, τον Υπεύθυνο ∆ηµοσίων Σχέσεων και ∆ιαχειριστή
του Τ.Ε.Α.Ε.Τ.∆.Ε.Α. ΣΥΡΣΥΡΗ Φώτιο
και το Μέλος της Ε.Ε. ΚΟΣΤΟΓΛΙ∆ΟΥ
Χάρη, τους υποδεχθήκαµε στη Βεργίνα
και πραγµατοποιήθηκε ξενάγηση σε συνεργασία µε τον ξεναγό κ. ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗ
∆ηµήτριο, στο Μουσείο των Βασιλικών Τάφων
της Βεργίνας. Στη συνέχεια επισκεφθήκαµε τη
∆ιεύθυνση Αστυνοµίας Ηµαθίας, όπου συναντηθήκαµε µε τον Αναπληρωτή ∆ιευθυντή Αστυνοµικό Υποδιευθυντή ΤΣΕΣΜΕΤΖΗ Πέτρο και την
Υπασπιστή Υπαστυνόµο Α΄ ΑΓΓΕΛΟΥ Πελαγία.
Επόµενος σταθµός ο Ιερός Ναός της Παναγίας
Σουµελά, στις πλαγιές του Βερµίου στην Καστανιά Ηµαθίας, όπου τύχαµε θερµής υποδοχής από
το ∆ιευθυντή του Ιερού Προσκυνήµατος Παναγία Σουµελά κ. ∆ΑΛΛΑ Αντώνιο και τον Πατέρα
Νεκτάριο.
Επόµενη στάση η Σχολή Μετεκπαίδευσης και

Επιµόρφωσης Ελληνικής Αστυνοµίας Βόρειας

Ελλάδος. Μας υποδέχθηκε ο ∆ιοικητής της Σχολής Αστυνοµικός Υποδιευθυντής ΚΟΥΓΚΑΣ ∆ιονύσιος, όπου µας ξενάγησε στις εγκαταστάσεις
της Σχολής και µας ενηµέρωσε για τη λειτουργία
της. Άπαντες ενθουσιάστηκαν µε τις εγκαταστάσεις της Σχολής, τις δραστηριότητές της και τις
υπηρεσίες που δύναται να προσφέρει και κυρίως µε την άψογη εικόνα της, αναγνωρίζοντας τις
προσπάθειες που καταβάλλει το προσωπικό, αλλά και το γεγονός ότι πρόκειται για αστυνοµική
υπηρεσία υψηλών προδιαγραφών, για την οποία
θα πρέπει να αισθανόµαστε υπερήφανοι όλοι οι
αστυνοµικοί.

Τελευταίος σταθµός η πόλη της Βέροιας. Επισκεφθήκαµε το Βήµα Αποστόλου
Παύλου, το σηµείο-Βήµα που κήρυξε
δηµόσια το Λόγο του Θεού ο µεγαλύτερος κήρυκας του Ευαγγελίου, ο
Απόστολος των Εθνών και Προστάτης της ∆ιεθνούς Ένωσης Αστυνοµικών, Άγιος και Απόστολος Παύλος,
κατά το πέρασµά του από την πόλη
της Βέροιας. Στη συνέχεια επισκεφθήκαµε τον Παλαιό Μητροπολιτικό
Ναό Αγίων Αποστόλων Παύλου και
Πέτρου Βέροιας, ο οποίος είναι ένα
από τα µεγαλύτερα σωζόµενα µεταβυζαντινά κτίσµατα στο χώρο των
Βαλκανίων και από τους µεγαλύτερους επισκοπικούς ναούς που χτίστηκαν στη Μακεδονία
στις αρχές του 11ου αιώνα, αναστηλώθηκε και
εγκαινιάστηκε πρόσφατα.
Μετά το ευχάριστα κουραστικό οδοιπορικό,
καταλήξαµε σε εστιατόριο της πόλης, όπου κατά
τη διάρκεια του γεύµατος µας δόθηκε η ευκαιρία
να συζητήσουµε διάφορα θέµατα που αφορούν
τη ∆ιεθνή Ένωση Αστυνοµικών, ανανεώνοντας
το ραντεβού µας στην πανέµορφη Κρήτη.

Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραµµατέας
Χριστοδουλίδης Γεώργιος
Πιπίλας Θωµάς
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Επίσκεψη μελών Τοπικής Διοίκησης Ηρακλείου

Tοπική Διοίκηση Σερρών

Έκθεση Ζωγραφικής, Ψηφιδωτού
και Αγιογραφίας

Τραγούδια από το
μουσικό Τμήμα

Το Μουσικό Τµήµα της Τοπικής ∆ιοίκησης της
∆ιεθνούς Ένωσης Αστυνοµικών Σερρών είπαν
Χριστουγεννιάτικα τραγούδια σήµερα Πέµπτη
22/12/2016 στις εορταστικές εκδηλώσεις του ∆ήµου Σερρών που έγιναν στην Πολιτεία των Ευχών.
SERVO PER AMIKECΟ
Ο Πρόεδρος
ΜΠΑΓΚΟΣ Στέργιος
Ο Αν.Γεν.Γραµµατέας
ΚΩ∆ΩΝΑΚΗΣ Απόστολος

Η Τοπική ∆ιοίκηση της ∆ιεθνούς Ένωσης Αστυνοµικών (Ι.Ρ.Α.) Σερρών σε συνεργασία µε την ∆ιεύθυνση Αστυνοµίας Σερρών στα πλαίσια του εορτασµού του προστάτη της Ελληνικής Αστυνοµίας
Αγίου Αρτεµίου, διοργάνωσε Έκθεση Ζωγραφικής, Ψηφιδωτού και Αγιογραφίας των τµηµάτων
της στην ∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών απο Τετάρτη 19 εώς και το Σάββατο 22 Οκτωβρίου κατα τις ώρες 08:00-14:30.

Tοπική Διοίκηση Αττικής
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Επίσκεψη στο Παιδικό Χωριό SOS Βάρης

Φίλες και φίλοι,
Με τη σταθερή παρουσία µας ως υποστηρικτές του παιδικού Χωριού SOS
στη Βάρη, βρεθήκαµε σήµερα δίπλα στα παιδιά θέλοντας να δείξουµε την
αγάπη µας, προσφέροντάς τους πέρα από την υλική στήριξη, µια ζεστή και
ανθρώπινη αγκαλιά.
Είναι αυτονόητο ότι αυτή την δύσκολη οικονοµική συγκυρία που βιώνει η
πατρίδα µας µόνο µε τη συνεργασία όλων µας µπορούµε να ανακουφίσουµε
τους συνανθρώπους µας και να τους αφήσουµε µια χαραµάδα ελπίδας και
αισιοδοξίας, ειδικότερα αυτές τις άγιες ηµέρες που έρχονται.

Η Τ.∆. Αθηνών-Αττικής/ΙΡΑ, ως υποστηρικτής του παιδικού Χωριού SOS στη
Βάρη και κινούµενη στο πνεύµα των ηµερών, γέµισε τα καρότσια µε αγάπη
και βρεθήκαµε σήµερα κοντά τους.
Μετά από επικοινωνία µε το ∆/ντη του Ιδρύµατος, αντιπροσωπεία της Τ.∆.
Αθηνών-Αττικής/ΙΡΑ, αποτελούµενη από τον Πρόεδρο κ. Καραπατάκη Ιωάννη
και τον Αρµόδιο ∆ηµ. Σχέσεων κ. Μανώλη Κυριακάκη, παρέδωσαν στις 2112-2016 τα τρόφιµα µακράς διαρκείας, κρουασάν, απορρυπαντικά, χαρτικά
και άλλα είδη στους υπεύθυνους του ιδρύµατος, θέλοντας για άλλη µια φορά
να αποδείξουµε έµπρακτα την αλληλεγγύη µας και το ενδιαφέρον των µελών
της ∆ιεθνούς Ενώσεως Αστυνοµικών για τα παιδιά.
Κατά τη συνάντηση, είχαµε την ευκαιρία να ενηµερωθούµε για τις δραστηριότητες του παιδικού Χωριού SOS, τη φιλοξενία παιδιών και τις δυσκολίες που
αντιµετωπίζουν οι οικογένειες SOS.
Οι υπεύθυνοι του παιδικού Χωριού SOS µας ευχαρίστησαν για την προσφορά
µας και ανταλλάσοντας ευχές, ευχηθήκαµε υγεία και καλή πρόοδο στα παιδιά,
για δε το προσωπικό καλή δύναµη για το κοινωνικό έργο που προσφέρουν.
Χρόνια Πολλά και Καλή Χρονιά
SERVO PER AMIKECO
Ο Πρόεδρος
Καραπατάκης Ιωάννης

Ο Γενικός Γραµµατέας
Σταυρακάκης Σταύρος

Tοπική Διοίκηση Oρεστιάδος

Επίσκεψη στον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη
Διδυμοτείχου, Ορεστιάδας και Σουφλίου κ.κ. Δαμασκηνό
Την 29-11-2016 τα
µελη του ∆.Σ. της Τ.∆.
Ορεστιάδας
(Πρόεδρος Λύτρας, Α.
Αντ/δρος Παπουτσούδης, Γεν. Γραµµατέας
Αντωνιάδης, υπεύθυνος ∆ηµ. Σχέσεων Αλεξιάδης) και εκπρόσωποι
του Τ.∆. Αστυφυλάκων
∆ιδυµοτείχου
(∆ιοικητής Βλάχος, Αστυν.
Β΄ ∆εδελούδης) επισκέφτηκαν τον Σεβασµιότατο Μητροπολίτη
∆ιδυµοτείχου, Ορεστιάδας και Σουφλίου κ.κ.
∆αµασκηνό.

Τελετή Ορκωμοσίας στο Τ.Δ.Α.
Διδυμοτείχου

Την 11/11/2016, αντιπροσωπία της Τ.∆., αποτελούµενη
από τον Πρόεδρο Λύτρα, Γ.Γ. Αντωνιάδη, υπεύθυνο ∆ηµ.
Σχέσεων Αλεξιάδη και αν. Γ.Γ. Καρακόλια, παρέστησαν
στην τελετή ορκωµοσίας των νέων δοκίµων Αστυφυλάκων, στο Τ.∆.Α. ∆ιδυµοτείχου και παραλληλα είχαν ιδιαίτερη συνάντηση µε τους 4 βουλευτές του Νοµού, τον
Υπαρχηγό Αντιστράτηγο ∆ιαµαντόπουλο Ιωάννη και τον
∆ιοικητή του Τ.∆.Α. Α/Υ Βλάχο, µε τους οποίους συζήτησαν (περιληπτικά) θέµατα της Τ.∆. και γενικότερα της ΙΡΑ.
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος ΛΥΤΡΑΣ

Ο Γενικός Γραµµατέας
Απόστολος ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΗΣ

Ενημερωτική
επίσκεψη
μελών του
Δ.Σ. στο Τ.Δ.Α.
Διδυμοτείχου.

Σας γνωρίζουµε ότι την 19-12-2016,
αντιπροσωπεία της Τ.∆., αποτελούµενη
από τους: Πρόεδρο Λύτρα, Γ.Γ. Αντωνιάδη, Β΄ Αντιπρόεδρο Ζαβράκη, βοηθό
Γ.Γ. Καρακόλια, επισκέφθηκαν το Τ.∆.Α.,
όπου παρουσία του ∆ιοικητού Κ. Βλάχου,
αξιωµατικών και εκπαιδευτών, πραγµατοποιήθηκε ευρεία ενηµέρωση των δοκίµων, για την ΙΡΑ, το Ταµείο Επαγγελµατικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Α.Ε.Τ.∆.Ε.Α.Π.Λ.)
και για την Τ.∆. Μοιράστηκαν έντυπα, το
περιοδικό νέα της ΙΡΑ και τέλος ευχήθηκαν για τις Άγιες Μέρες που ακολουθούν.
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Tοπική Διοίκηση Oρεστιάδος

Tοπική Διοίκηση Τρικάλων

Εκδήλωση τιμής για τον πεσόντα στην Κύπρο
τρικαλινό έφεδρο Ανθυπασπιστή Γεώργιο Νάκο
στα δραματικά γεγονότα του 1974.
Στην Τοπική Κοινότητα Πλατάνου τόπο καταγωγής του Ήρωα,
βρίσκονται τα οστά του και αναπαύονται στην γενέτειρα γη στο
οστεοφυλάκιο του τοπικού Κοιµητηρίου.
Στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Πλατάνου το Σάββατο 29 Οκτωβρίου,
προεξάρχοντος του Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτη Τρίκκης και Σταγών,
έγινε η υποδοχή των οστών µε άγηµα της ΣΜΥ να αποδίδει τις πρέπουσες τιµές και το πλήθος κρατώντας Ελληνικές Σηµαίες να αποδίδει τον
αναλογούντα φόρο τιµής και ευγνωµοσύνης για τον πεσόντα στην Κύπρο στα δραµατικά γεγονότα του 1974, ενώ οι καµπάνες της Εκκλησίας
να χτυπούν πένθιµα.
Στην κατάθεση στεφάνων που πραγµατοποιήθηκε, ο Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων Χρήστος Μιχαλάκης, αναφώνησε «Αθάνατος», ενώ
στεφάνια κατέθεσαν επίσης, ο ∆ιοικητής της ΣΜΥ Τρικάλων Γιώργος
Λιάκος, ο ∆ήµαρχος Τρικκαίων ∆ηµήτρης Παπαστεργίου, ο Πρόεδρος
της Τοπικής Κοινότητας Πλατάνου Παναγιώτης Νηµάς που αναφέρθηκε
µε συγκινητικά λόγια στον τιµώµενο Ήρωα συµπατριώτη του, ο πρώτος
ξάδερφος του Πεσόντα Αθανάσιος Χασιώτης , o Πρόεδρος της ∆ιεθνής
Ένωσης Αστυνοµικών Τοπικής ∆ιοίκησης Τρικάλων Θεοχάρης Κωνσταντίνος καθώς και Εκπρόσωποι Φορέων και Συλλόγων της περιοχής.
Την Τοπική µας εκπροσώπησε ο πρόεδρος κ Θεοχάρης, ο υπεύθυνος
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Συνάντηση με τον
Αρχηγό του Σώματος,
Αντιστράτηγο κ.
Τσουβάλα Κων/νο
Στα Τρίκαλα βρέθηκε χθες το πρωί (10-12-2016), ο κ. Αρχηγός
της Ελληνικής Αστυνοµίας, Αντιστράτηγος Κων/νος ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ,
στο πλαίσιο οδοιπορικού στις ∆ιευθύνσεις Αστυνοµίας της χώρας
µε στόχο την γνωριµία, την ανταλλαγή απόψεων και σκέψεων γύρω από την αστυνοµική πραγµατικότητα, όπως αυτή διαµορφώνεται από τις νέες συνθήκες. Ο κ. Αρχηγός συνοδευόταν από τον κ.
Γενικό Επιθεωρητή Β. Ελλάδος, Αντιστράτηγο Μιχάλη ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ, τον κ. Γενικό Περιφερειακό Αστυνοµικό ∆ιευθυντή Θεσσαλίας, Υποστράτηγο ∆ηµήτρη ΚΟΤΣΙΑΦΤΗ. Επισκέφτηκαν την ∆ιεύθυνση Αστυνοµίας Τρικάλων, όπου τους υποδέχτηκαν σύσσωµη
η ηγεσία της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας Τρικάλων µε επικεφαλής
τον κ. ∆ιευθυντή της, Αστυνοµικό ∆ιευθυντή Αθανάσιο ΓΡΑΒΑΝΗ.
Η Τοπική µας συναντήθηκε µε τον κ. Αρχηγό µετά το πέρας των
οµιλιών. Η συνάντηση διεξήχθη σε πολύ θερµό και φιλικό κλίµα.
Συζητήθηκαν δράσεις που πραγµατοποιήσαµε, οι οποίες προάγουν το κοινωνικό πρόσωπο της Ελληνικής Αστυνοµίας και ο κ.
Αρχηγός έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τόσο για τις δράσεις που
πραγµατοποιήσαµε, όσο και για τις µελλοντικές, δηλώνοντας
υποστηρικτής και αρωγός κατά το µέτρο του δυνατού, των προσπαθειών µας.
Πραγµατοποιήθηκε επίδοση κάδρων µε το λογότυπο της ∆ιεθνής
Ένωσης Αστυνοµικών και τις οµορφιές του Νοµού µας, λαβάρων
και αναµνηστικών της Τοπικής µας, τόσο στον κ. Αρχηγό, όσο και
στη λοιπή Φυσική ηγεσία.

δηµοσίων σχέσεων κ Φλόκας καθώς και πολλά µέλη µας.

Επιίσκεψη στα ειδικά σχολεία
Παραδόθηκαν
από την Τ.∆.
Τρικάλων της
∆ιεθνούς Ένωσης Αστυνοµικών, ισόποσα
χρηµατικά
ποσά, που συγκεντρώθηκαν
από τους συµµετέχοντες της
12ης Φιλικής
Συνάντησης
µελών
της
∆ιεθνούς Ένωσης Αστυνοµικών (Ελληνικό Εθνικό Τµήµα- Τοπικές ∆ιοικήσειςΕυρωπαικό Σύνδεσµο Φίλων Αστυνοµίας) αντί αναµνηστικών, στην ∆ιευθύντρια
του Ειδικού ∆ηµοτικού Σχολείου Τρικάλων και στην ∆ιευθύντρια του Ειδικού Γυµνασίου Τρικάλων.
-Να υπενθυµίσουµε ότι η 3η ∆εκεµβρίου που διεξήχθει η 12η Φιλική µας, ήταν και
παγκόσµια ηµέρα ατόµων µε αναπηρία. Έτσι η Τοπική µας θέλοντας να προωθήσει
την κατανόηση σε θέµατα αναπηρίας και την κινητοποίηση υπέρ των δικαιωµάτων
αξιοπρέπειας και ευηµερίας των ατόµων µε αναπηρία, είχε προαποφασίσει την
διάθεση των συγκεντρωθέντων χρηµάτων στα ανωτέρω σχολεία των Τρικάλων.
- Τα θερµά µας συγχαρητήρια σε όλους όσους προσέφεραν χρήµατα για τον ανωτέρω σκοπό… πραγµατικά «έπιασαν τόπο».Ο Πρόεδρος
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Κων/νος

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

Ο Γεν. Γραµµατέας
ΜΠΕΓΑΣ Αχιλλέας

Tοπική Διοίκηση Ακαρνανίας

Με το απίστευτο και ανεπανάληπτο ρεκόρ των Επτά (07) βραβείων στις
βαλίτσες της, επέστρεψε στο Αγρίνιο από την Ιεράπετρα Λασιθίου, η θεατρική οµάδα «ΘΕΑΤΡόPolice» της Τοπικής ∆ιοίκησης Ακαρνανίας της
∆ιεθνούς Ενώσεως Αστυνοµικών (ΙΡΑ), και της Ένωσης Αστυνοµικών
Υπαλλήλων Ακαρνανίας σε συµπαραγωγή µε το ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου.
Στην θεατρική παράσταση «ΨΕΜΑ ΣΤΟ ΨΕΜΑ», η οποία πλέον αποτελεί µία από τις καλύτερες ερασιτεχνικές ελληνόφωνες θεατρικές
παραστάσεις της Ευρώπης, απονεµήθηκε από την κριτική επιτροπή το
Τιµητικότερο βραβείο της Α΄ Καλύτερης Παράστασης. Η αυστηρή κριτική επιτροπή, µην αφήνοντας περιθώρια αµφισβήτησης της αρτιότητας
του έργου στο σύνολο του και της καλλιτεχνικής υπεροχής του, απένειµε στην σκηνοθέτιδα της οµάδας κα. ΜΑΡΟΥΣΗ Γιούλη το Βραβείο
Σκηνοθεσίας αλλά και το βραβείο Χορογραφίας, ενώ στην ΣΑΡΛΑΜΗ
Μάγδα απονεµήθηκε το
βραβείο Μουσικής Επιµέλειας. Τα βραβεία συνεχίστηκαν µε την κατάκτηση
όλων των πρώτων βραβείων υποκριτικής δηλαδή
του Α΄ Ανδρικού Ρόλου και
Α΄ Γυναικείου Ρόλου από
τον ΚΑΤΣΙΝΟΥΛΑ Λάµπρο
και την ΒΛΑΧΟΥ Βάσια
αντίστοιχα, ενώ ειδική Τιµητική ∆ιάκριση επίδοσης
από την κριτική επιτροπή,
έλαβε και ο ΣΒΙΓΓΟΣ Βασίλειος. Τις καλύτερες εντυπώσεις άφησαν σε κοινό
και κριτική επιτροπή και τα
υπόλοιπα µέλη της οµάδας
ΤΣΟΥΝΗ Ιωάννα, ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ Γιώργος, ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ
Νικόλαος, ΡΕΒΥΘΗΣ Θεόδωρος και ΠΑΠΑΓΡΙΒΑΣ
Ευθύµιος, ενώ θετικότατα
σχόλια ακούστηκαν για την
εξαιρετική δουλειά της κ.
ΤΑΡΚΑΖΙΚΗ Μαρίας στο
θεατρικό µακιγιάζ των παιδιών και για τον κο. ΚΙΤΣΟ
Σπύρο ο οποίος επιµελήθηκε τις κοµµώσεις τους.
Το «δέσιµο» της οµάδας, δεν θα ήταν ίδιο, αν συνοδοί της οµάδας δεν
ήταν η κα. ΜΑΡΟΥΣΗ Ευγενία και ο ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Γιάννης, οι οποίο
βοήθησαν στην οργάνωση κάθε λεπτοµέρειας.
Η «ΘΕΑΤΡόPolice» απέδειξε πως αν και έχει µικρό παρελθόν θα έχει
λαµπρό µέλλον στα πανελλήνια πλέον καλλιτεχνικά δρώµενα, αφού κατάφερε στην πρώτη συµµετοχή της σε πανελλήνιο διαγωνιστικό φεστιβάλ να κατακτήσει την κορυφή του, κάνοντας υπερήφανη την πόλη του
Αγρινίου και την Ελληνική Αστυνοµία. Μέσα από τον ιδιαίτερο ρόλο του
Αστυνοµικού - Ηθοποιού δεσµεύεται να συνεχίσει να δουλεύει µε το ίδιο
πάθος και αγάπη για το θέατρο, δίχως να επηρεάζεται στο ελάχιστο το
κύριο λειτούργηµα του Έλληνα αστυνοµικού. Η µεγάλη προσπάθεια της
οµάδας ανταµείφθηκε µε τον καλύτερο τρόπο από την κριτική επιτροπή
του φεστιβάλ η οποία φέτος αποτελούνταν από τους : κ. ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟ Κωνσταντίνο (Έλληνα κριτικό θεάτρου), τον κ. ΚΟΜΝΗΝΟ Λάκη
(ηθοποιό), κα. ΒΑΣΙΛΙΚΙΩΤΗ Έρση (σκηνοθέτη), κ. ΒΕΡΛΕΚΗ Νικόλαο

(ηθοποιό) και την κα. ΧΑΒΙΑΡΑ Ελένη (θεατρική συγγραφέα). Η κριτική
επιτροπή χωρίς ενδοιασµούς «αγκάλιασε» τους αστυνοµικούς-ηθοποιούς εντός και εκτός θεάτρου, δίνοντας τους σηµαντικότατες συµβουλές.
Για την επιτυχία αυτή η οµάδα, θα ήθελε να ευχαριστήσει την Ένωση
Αστυνοµικών Υπαλλήλων Ακαρνανίας, την ∆ιεθνή Ένωση Αστυνοµικών/Τοπικη ∆ιοίκηση Ακαρνανίας ,το ∆Η. ΠΕ. ΘΕ. Αγρινίου και τον ∆ιευθυντή του κ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟ Νικόλαο, προσωπικά τον ∆ήµαρχο Αγρινίου
κ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Γεώργιο, την αντιδήµαρχο κα. ΣΑΛΑΚΙ∆ΟΥ Όλγα,
την ∆. Α. Ακαρνανίας και τον Αστυνοµικό ∆ιευθυντή κ. ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ
∆ηµήτριο, τον πρόεδρο του ∆.Σ. της Π.Ο.ΑΣ. Υ. κ. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ Χρήστο,
όλων των οποίων απολαµβάνει την αµέριστη οικονοµική - ηθική συµπαράσταση και εµπιστοσύνη τα τελευταία χρόνια.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες θα πρέπει να δοθούν στους ιδιώτες χορηγούς
υποστήριξης της οµάδας, οι
οποίοι εθελοντικά και ανιδιοτελώς από το υστέρηµα
τους προσέφεραν διάφορα
χρηµατικά ποσά, για να γίνει
πραγµατικότητα το ταξίδι
στην Κρήτη. Ευχαριστίες
στους: Εταιρία εµπορίας
υγραερίου KOKALIS GAS,
αντιπροσωπεία αυτοκίνητων AUDI-WV Γ. ΚΑΨΙΩΧΑ
Α.Ε.Β.Ε , EMILLEON Sport
Center, Ψυχοπαιδαγωγικό
κέντρο εφήβου και παιδιού
«ΠΑΙΞΕ ΓΕΛΑΣΕ» στον Άγιο
Νικόλαο Κρήτης, εταιρία
εµπορίας τροφίµων Ν.ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε,
Πρατήριο υγρών καύσιµων
ΚΑΚΟΥΡΗΣ ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ,
Τοπογράφο µηχανικό ΚΙΣΣΑ
∆ηµήτριο.
Η συµµετοχή στο συγκεκριµένο φεστιβάλ ήταν
πραγµατικό σχολείο για
µας. Όλοι µας εκφράσαµε
τον θαυµασµό µας για την
αψεγάδιαστη οργάνωση του
φεστιβάλ, που αξίως κατέχει τον τίτλο του καλύτερου
στο είδος του. Η µοναδική κριτική φιλοξενία, το χαµόγελο όλων των
«Γεραπετριτών», το µόνοιασµα, ο εθελοντισµός και το ζεστό τους χειροκρότηµα, µας δίδαξαν πολλά. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στους: κ. ΓΕΩΡΓΑΛΑΚΗ Εµµανουήλ, πρόεδρο Συλλόγου Φίλων Θεάτρου Ιεράπετρας,
κα. ∆ΑΣΚΑΛΑΚΗ Πόπη, τους συνόδους της οµάδας κα ΚΑΛΛΟΥ Αναστασία κ. ΓΙΑΝΝΙ∆Η ∆ηµήτριο, τον ταξίαρχο ∆ιευθυντή της ∆ιεύθυνση
Αστυνοµίας Λασιθίου ΠΕΤΑΣΗ Μανώλη, και τον δηµοτικό σύµβουλο
Ιεράπετρας και εν ενεργεία Αστυνοµικό, κ. Ηλία Νταραρά.
Σίγουρα, σε όλους τους ανωτέρω ένα απλό «ευχαριστώ» δεν αρκεί
και σίγουρα σε µία επιστολή δεν µπορούµε να συµπεριλάβουµε τους
δεκάδες ανθρώπους στους οποίους το οφείλουµε… ζητάµε όµως την
επιείκεια σας διότι είναι νωπά και πρωτόγνωρα τα συναισθήµατα χαράς
που µας έχουν κατακλύσει. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΑΠΟ ΚΑΡ∆ΙΑΣ.
Το ταξίδι συνεχίζεται….
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«Έγραψε ιστορία» η θεατρική ομάδα «ΘΕΑΤΡόPolice» στο 6ο
Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού θεάτρου.

Tοπική Διοίκηση Ακαρνανίας

Εκδηλώσεις για τον εορτασμό της μνήμης του Αγίου Αρτεμίου
Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκαν την Παρασκευή 21 Οκτώβρη, µετά και την ολοήµερη αιµοδοσία στο Παπαστράτειο µέγαρο Αγρινίου, οι
εκδηλώσεις της τοπικής διοίκησης της ∆ιεθνούς Ενώσεως Αστυνοµικών, για τον εορτασµό της µνήµης του Αγίου Αρτεµίου. Είχαν προηγηθεί
ο εσπερινός στο εκκλησάκι του Αγίου Αρτεµίου την Τετάρτη το απόγευµα, που πλήθος συναδέλφων αλλά και πολιτών συµµετείχαν µε ευλάβεια και κατάνυξη. Η δοξολογία στον µητροπολιτικό ναό της Ζωοδόχου
Πηγής και η δεξίωση που διοργάνωσε η ∆ιεύθυνση Αστυνοµίας Ακαρνανίας την Πέµπτη, ανήµερα της εορτής του Αγίου όπου επίσης πλήθος
κόσµου αλλά και φορέων της πόλης µας προσήλθαν και µας τίµησαν.
Οι αστυνοµικοί τίµησαν τον προστάτη Άγιό τους, συµµετέχοντας στις
θρησκευτικές εκδηλώσεις αλλά και προσφέροντας αίµα για τους συνανθρώπους µας που το έχουν ανάγκη. Σε µια δύσκολη εποχή για την
κοινωνία µας έστειλαν το µήνυµα της επιστροφής στις Χριστιανικές µας
αξίες και παραδόσεις και της προσφοράς στον συνάνθρωπο.
Με την παρουσία τους µας τίµησαν ο ∆ήµαρχος Αγρινίου κος Παπαναστασίου, η Αντιπεριφερειάρχης κα Σταρακά, Αντιδήµαρχοι και µέλη
του δηµοτικού συµβουλίου, εκπρόσωποι των σωµάτων ασφαλείας και
του στρατού, πλήθος πολιτών αλλά και συναδέλφων εν ενεργεία και
εν αποστρατεία. Σας ευχαριστούµε όλους για την παρουσία σας και την
συµµετοχή σας στις εκδηλώσεις µας.
Ο Πρόεδρος
ΚΩΣΤΑΣ Νικόλαος

Η Γραµµατέας
ΓΚΟΥΒΑ ∆ήµητρα

Tοπική Διοίκηση Κεφαλονιάς

Επίσκεψη στην πόλη Sombor της Σερβίας
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µε τοπικούς υπηρεσιακούς, και
πολιτικούς φορείς καθώς και µε
φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης. Η
επίσκεψη µας προβλήθηκε από τα
τοπικά ΜΜΕ. Κατά την παραµονή
µας εκεί, έγινε ξενάγηση σε µουσεία ,γκαλερί, ιστορικούς ναούς
κ.α ενώ συµµετείχαµε σε πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις .Μεταξύ των δυο διοικήσεων
έγιναν ανταλλαγές δώρων και
αναµνηστικών µε αστυνοµικό και
τοπικό περιεχόµενο. Ο πρόεδρος
του εθνικού τµήµατος Σερβίας
Η Τοπική διοίκηση ΙΡΑ Κεφαλονιάς επισκέφτηκε πρόσφατα την πόλη SOMBOR
της Σερβίας ύστερα από πρόσκληση
του προέδρου του ΙΡΑ SOMBOR κυρίου
Damir Petrovic . Η συνάντηση µας, µε
τους εκεί συναδέλφους , έγινε σε κλίµα
πραγµατικής φιλίας και αλληλεγγύης .
Αισθανθήκαµε αληθινά ότι η αστυνοµική
οικογένεια δεν περιορίζεται σε σύνορα
.Συζητήθηκαν θέµατα αστυνοµικού ενδιαφέροντος που αφορούν τις δυο αστυνοµίες ,ενώ παράλληλα έγιναν συναντήσεις

Nebojsa Pantelic µας υποδέχθηκε στα γραφεία του εθνικού τµήµατος ΙΡΑ Σερβίας στο
Βελιγράδι και παρέθεσε γεύµα στην αντιπροσωπεία της Κεφαλονιάς . Εµείς ανταποδώσαµε την πρόσκληση στους συναδέλφους
του SOMBOR να επισκεφτούν την Κεφαλονιά
και την Ιθάκη και να γνωρίσουν καλύτερα
την ελληνική αστυνοµία ,την ιστορία , τον
πολιτισµό και τις οµορφιές της Ελλάδας και
κυρίως της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης . Ευχαριστούµε τον οικοδεσπότη κ. Damir Petrovic
για την αγάπη µε την οποία µας περιέβαλε και
την αξέχαστη φιλοξενία του, τον πρόεδρο του
Εθνικού τµήµατος Σερβίας κ.Nebojsa Pantelic
για την υποδοχή του και τον επίτιµο πρόξενο
Σερβίας στην Ελλάδα κ. Βικτωρ Ρουχωτά για
την σηµαντική συµβολή του στην άριστη διοργάνωση της επίσκεψη µας στην Σερβία , την
αγάπη του για την Αστυνοµία και την τιµή που
µας έκανε να είναι µαζί µας στο ταξίδι.
SERVO PER AMIKECO
O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία

4ο ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ FORUM
Με µεγάλη επιτυχία συνεχίζονται οι εργασίες του 4ου Ελληνορωσικού Κοινωνικού Φόρουµ, το οποίο διοργανώθηκε από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και την Ρωσική
Πρεσβεία στην Ελλάδα, µε την παρουσία τόσο του Υπουργού
Εξωτερικών της Ελλάδος κ. Νίκου Κοτζιά, όσο και του Ρώσου
οµολόγου του κ. Σεργκέι Λαβρώφ.
Τις εργασίες παρακολούθησαν Υπουργοί, µέλη της κυβέρνησης,
εκπρόσωποι πολιτικών κοµµάτων, εκπρόσωποι επιχειρηµατιών
και κοινωνικών φορέων. Το Ελληνικό Τµήµα/ ΙΡΑ εκπροσώπησαν µετά από πρόσκληση για πρώτη φορά, ο Πρόεδρος κ. Ιωάν-

τερική πολιτική της
Ρωσίας.
Εισηγητές ήταν διακεκριµένοι επιστήµονες από τις δύο
χώρες, όπου ανέπτυξαν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα θέµατα
σχετικά µε την παραδοσιακή συνεργασία
των χωρών µας, τη
γεωπολιτική στρατηγική και τη σύµπνοια
των οµόδοξων και
οµόθρησκων λαών
µας.

νης Καραπατάκης και ο Αρµόδιος ∆ιεθνών Σχέσεων κ. Κυριάκος
Κάρκαλης.
Στο χαιρετισµό του ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας κ. Λαβρώφ, επεσήµανε τους ιστορικούς δεσµούς που συνδέουν τις δύο
χώρες και αναφέρθηκε στην Ελληνορωσική φιλία, τα φλέγοντα
ζητήµατα του διεθνούς γίγνεσθαι και εν γένει στη σύγχρονη εξω-

Με αντικείµενο την προαγωγή της συνεργασίας σε θέµατα αθλητισµού,
πολιτισµού και κοινωνικής αλληλεγγύης συναντήθηκε µε το ∆ήµαρχο
Αµαρουσίου και Πρόεδρο της ΚΕ∆Ε κ. Γιώργο Πατούλη αντιπροσωπεία
του Ελληνικού Τµήµατος/ΙΡΑ αποτελούµενη από τον Πρόεδρο κ. Ιωάννη
Καραπατάκη, τον Αντιπρόεδρο κ. Νικόλαο Μαρούντα και τον Αρµόδιο
∆ιεθνών Σχέσεων κ. Κυριάκο Κάρκαλη.
Ο κ. Πατούλης υποδέχθηκε την αντιπροσωπεία στο ∆ηµαρχείο Αµαρουσίου την Πέµπτη 22 ∆εκεµβρίου 2016 σε εγκάρδιο και φιλικό κλίµα παρουσία του Προέδρου Πολιτισµού και Αθλητισµού του ∆ήµου κ. Νίκου
Πέππα και της Υπεύθυνης Εθελοντισµού και Νέας Γενιάς κ. Χριστίνας
Γαλανοπούλου, όπου είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και
να συµφωνήσουν για κοινές δράσεις σχετικά µε θέµατα που αφορούν
στην ανάπτυξη στενής συνεργασίας µεταξύ µας.
Ο Πρόεδρος του ΕΤ κ. Καραπατάκης ενηµέρωσε τον κ. Πατούλη για τους
σκοπούς και τις δραστηριότητές µας τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές
επίπεδο.
Ο ∆ήµαρχος ευχαρίστησε την αντιπροσωπεία για την ενηµέρωση, ευχήθηκε καλές γιορτές σε όλα τα µέλη µας και τις οικογένειές τους, συνεχάρη τον Πρόεδρο για το σηµαντικό έργο του Ελληνικού Τµήµατος/ΙΡΑ και
δεσµεύτηκε στην ανταλλαγή προγραµµάτων πολιτιστικών δρώµενων
µε οργάνωση πνευµατικών, καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών
εκδηλώσεων.
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Συνάντηση αντιπροσωπείας του Ε. Τ. με το Δήμαρχο
Αμαρουσίου και Πρόεδρο της ΚΕΔΕ κ. Γιώργο Πατούλη

Ανακαίνιση του ξενώνα του Ε.Τ. στην Αθήνα

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνω την περαίωση των εργασιών ανακαίνισης του IPA HOUSE
της Αθήνας. Συγκεκριµενα πραγµατοποιηθηκαν:
• εργασίες γενικού ελαιοχρωµατισµού,
• επιδιορθώθηκαν τα υδραυλικά και τα ηλεκτρικά,
• τοποθετήθηκαν φώτα ανάγνωσης πάνω από
κάθε κρεββάτι,
• τοποθετήθηκε ψευδοροφή µε κρυφό φωτισµό
στην είσοδο,
• διακοσµήθηκε από την αρχή,
• επενδύθηκαν οι πόρτες των δωµατίων και τα
ψυγεία,
• ανακαινίστηκαν τα µπάνια,
• αντικαταστάθηκαν τα φωτιστικά και οι λάµπες
µε νέες τύπου led για περισσότερο φως και
οικονοµία,
• αντικαταστάθηκαν τα κλινοσκεπάσµατα, τα µαξιλάρια και οι κουρτίνες
• σε σύντοµο χρονικό διάστηµα θα λειτουργεί
δωρεάν wi fi για χρήση από όλους τους ένοικους
Τρία δωµατια παραδίδονται προς χρήση στα µέλη µας, αφιερωµένα σε τρείς ιστορικές περιοχές
της πατρίδας µας, διακοσµηµένα εσωτερικά και

εξωτερικά µε χαρακτηριστικές εικόνες των περιοχών αυτών:
•∆ΩΜΑΤΙΟ Α - ΜΑΝΗ (2ΚΛΙΝΟ)
•∆ΩΜΑΤΙΟ Β - ΚΡΗΤΗ (2ΚΛΙΝΟ)
•∆ΩΜΑΤΙΟ C ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ (4ΚΛΙΝΟ) το οποίο

τιµής ένεκεν είναι αφιερωµένο στον πρώτο
διαχειριστή κ. Μιχάλη Παπαδάκη, ο οποίος επί
16 συναπτά έτη µε προσωπικό µόχθο και µεράκι προσέφερε τις υπηρεσίες του. Όλα διαθέτουν ψυγείο, τηλεόραση, κλιµατιστικό, ιδιωτικό
µπαλκόνι.
Σκοπός της ανακαίνισης που έγινε σε χρόνο
ρεκόρ (µόλις 7 ηµέρες) και µε το µικρότερο δυ-
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Συνεδριαση του Δ.Σ. στα Τρίκαλα

νατόν κόστος, είναι η ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών προς το συνάδελφο, που επισκέπτεται
την Αθήνα για λόγους υπηρεσιακούς, αναψυχής
ή ακόµα και υγείας. Το αντίτιµο διαµονής παραµένει το ίδιο και αποτελεί συνδοµή των διαµενόντων στα έξοδα συντήρησης, καθαριστηρίου,
κοινοχρήστων, λογαριασµών κλπ.
Ευχαριστώ θερµά το ∆Σ του ΕΤ , καθώς και
όλους τους συναδέλφους που στηρίζουν την
προσπάθεια αυτή, προβάλοντας την εικόνα της
Ένωσής µας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
∆είτε τον ανακαινισµένο ξενώνα µας εδω
(video):
https://www.youtube.com/watch?v=3k_f_
IPczE8
ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2017
Με εκτίµηση
Κυριάκος Κάρκαλης
∆ιαχειριστής IPA HOUSE Αθηνών

Εκπροσώπηση του Ε.Τ. στο 33ο Παγκύπριο ετήσιο
συνέδριο

Π

ραγµατοποιήθηκε από 27 έως 30 Οκτωβρίου 2016 στη Λεµεσό Κύπρου το 33ο
Παγκύπριο Ετήσιο Συνέδριο του Εθνικού Τµήµατος Κύπρου, µε τη συµµετοχή
εκπροσώπων από το Παγκόσµιο Συµβούλιο και
από τα Εθνικά Τµήµατα Ελλάδας, Ισραήλ, Ρουµανίας, Ηνωµένου Βασιλείου, Νορβηγίας και
Μολδαβίας.
Το Ελληνικό Εθνικό Τµήµα εκπροσωπήθηκε από
τον Ταµία ΠΑΠΑ Βασίλειο και τον Πρόεδρο της
Τοπικής ∆ιοίκησης Ηµαθίας ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΙ∆Η
Γεώργιο.
Επίσης, µετά από πρόσκληση του Τοπικού Τµήµατος Λεµεσού, συµµετείχαν ο Πρόεδρος της
Τ.∆. Αρκαδίας Κασίµος Σωτήριος, ο Πρόεδρος
της Τ.∆. Μεσσηνίας Ζαφειρόπουλος Ιωάννης
και η Ταµίας της Τ.∆. Χαλκιδικής Γιαννακοπούλου Θωµαή.
Την 27-10-2016 µέλη του ∆.Σ. του Τοπικού

Τµήµατος Λεµεσού υποδέχθηκαν την Ελληνική
αποστολή στο αεροδρόµιο της Λάρνακας και
τους µετέφεραν στο ξενοδοχείο που διέµεναν.
Στην τελετή υποδοχής που πραγµατοποιήθηκε,
τους καλωσόρισαν ο Πρόεδρος του Εθνικού
Τµήµατος Κύπρου και π. Παγκόσµιος Πρόεδρος
κ. Ο∆ΥΣΣΕΩΣ Μιχαήλ και ο Πρόεδρος του Τοπικού Τµήµατος Λεµεσού κ. ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ Κυριάκος.
Στην τελετή έναρξης του Συνεδρίου απευθύνθηκαν χαιρετισµοί από την Πρόεδρο της Παγκόσµιας Επιτροπής Κοινωνικών και Πολιτιστικών
Θεµάτων και Παγκόσµια Αντιπρόεδρο κα Gal
SHARON και από τους εκπροσώπους των Εθνικών Τµηµάτων όλων των χωρών.
Ο εκπρόσωπος του Ελληνικού Εθνικού Τµήµατος κ. ΠΑΠΑΣ Βασίλειος, µετέφερε τον αδερφικό χαιρετισµό του Προέδρου και όλων των
µελών του ∆.Σ., επιβεβαιώνοντας τους ισχυ-

ρούς δεσµούς µεταξύ των Εθνικών Τµηµάτων
Ελλάδος και Κύπρου και τονίζοντας ότι η σχέση
αυτή είναι πραγµατική και όχι συµβολική, µέσα
από την οποία προάγονται οι αρχές του «servo
per amikeco» και ενισχύεται η αλληλεγγύη και
η συνεργασία σε όλους τους τοµείς, ευχόµενος
παράλληλα για την επιτυχία των εργασιών του
Συνεδρίου.
Στα πλαίσια του Συνεδρίου πραγµατοποιήθηκε
προσκύνηµα στην Ιερά Μονή της Παναγίας του
Κύκκου, στην οποία υπάρχει η γνωστή εικόνα
της Παναγίας της Ελεούσας, που παρουσιάζει την Παναγία βρεφοκρατούσα από τη δεξιά
πλευρά και κατά την παράδοση φέρεται να είναι
αγιογραφηµένη από τον Ευαγγελιστή Λουκά και
επίσκεψη στο Μνηµείο και τον Τάφο του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Γ΄, του πρώτου
Προέδρου της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.
Επίσης διεξήχθη τουρνουά ποδοσφαίρου 5x5 µε
τη συµµετοχή οµάδων από την Αστυνοµία περιοχών Πάφου, Λεµεσού, Λάρνακας, Αµµοχώστου
και την Πυροσβεστική Λεµεσού. Τους αγώνες
διαιτήτευσε µε επιτυχία ο Ταµίας του Εθνικού
Τµήµατος ΠΑΠΑΣ Βασίλειος, ο οποίος τιµήθηκε
για την προσφορά του.
Στο αποχαιρετιστήριο δείπνο που διοργάνωσε το
Τοπικό Τµήµα Λεµεσού, στο οποίο συµµετείχαν
Αστυνοµικές και Τοπικές Αρχές, έγινε ανταλλαγή αναµνηστικών µεταξύ του Ελληνικού και
Κυπριακού Τµήµατος, χορηγήθηκε πιστοποιητικό συµµετοχής σε όλα τα µέλη της Ελληνικής
αποστολής, ενώ επιπλέον δόθηκαν στο Κυπριακό Τµήµα αναµνηστικά δώρα από τις Τοπικές
∆ιοικήσεις Ηµαθίας, Αρκαδίας, Μεσσηνίας και
Χαλκιδικής.
Το Εθνικό Τµήµα αισθάνεται την υποχρέωση να
ευχαριστήσει δηµόσια το Κυπριακό Τµήµα και το
Τοπικό Τµήµα Λεµεσού για την πρόσκληση, την
άψογη φιλοξενία και τις υπηρεσίες που πρόσφεραν στην Ελληνική αντιπροσωπεία.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος στολίστηκε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στα γραφεία του ελληνικού τµήµατος και τραγουδήσαµε
τα κάλαντα.
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Το Ε.Τ. σε εορταστική διάθεση

Εκπροσώπηση στο ετήσιο εκλογοαπολογηστικό
Συνέδριο του Πολωνικού Τμήματος /ΙΡΑ στην πόλη
Solec Zdroj
Mε απόλυτη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε, από 24 έως 27 Νοεµβρίου 2016, το Ετήσιο Εκλογοαπολογηστικό Συνέδριο του Πολωνικού Τµήµατος /ΙΡΑ στην πόλη Solec
Zdroj. Το Ελληνικό Τµήµα, έπειτα από τιµητική πρόσκληση που έλαβε, εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο κ. Ιωάννη Καραπατάκη και τον Αντιπρόεδρο της Τ∆ ∆ράµας
κ. Γεώργιο Χατζηδηµητρίου.
Το συνέδριο παρακολούθησαν ο Παγκόσµιος Πρόεδρος ΙΡΑ κ. Pierre-Martin Moulin,
ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων ΙΕΒ και Πρόεδρος
του Ρωσικού Τµήµατος
ΙΡΑ κ. Alexei Gankin, εκπρόσωποι των Εθνικών
Τµηµάτων του Ηνωµένου
Βασιλείου, της Κύπρου,
της Αυστρίας, της Ρουµανίας, της Σλοβενίας, της Σλοβακίας, της Τσεχίας, της Ρουµανίας, της Ιρλανδίας και
της Λιθουανίας .
Το πρωί της 25ης Νοεµβρίου πραγµατοποιήθηκε η επίσηµη τελετή έναρξης του συνεδρίου και ακολούθησε επίσκεψη των προσκεκληµένων στον Αστυνοµικό ∆ιευθυντή
και το ∆ήµαρχο της πόλης Kielce. Η Ελληνική αντιπροσωπεία ευχαρίστησε τον Πρόεδρο του Πολωνικού Τµήµατος κ.Fryderyk Orepuk για την πρόσκληση, τον συνεχάρη
για την επανεκλογή του και µετέφερε µήνυµα φιλίας στους Πολωνούς συναδέλφους.
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Συμμετοχή στον
τηλεμαραθώνιο της
ΕΡΤ

Θέλοντας να στηρίξουµε το σηµαντικό έργο της UNICEF συµµετείχαµε στον Τηλεµαραθώνιο µέσα από τις συχνότητες της
ΕΡΤ, για την προστασία των Παιδιών από τη φτώχεια και τον
υποσιτισµό.
Ας υπερασπισθούµε τα παιδιά και να µην αφήσουµε καµία
παιδική ζωή εκτεθειµένη σε κίνδυνο. Όλα τα παιδιά έχουν τις
ίδιες ανάγκες.
Συγχαρητήρια σε όλους τους εθελοντές της UNICEF.

Παρουσίαση βιβλίου
συναδέλφου
Την Πέµπτη 15-12-2016
και ώρα 18.30΄στο πατάρι του βιβλιοπωλείου
Books+plus, Πανεπιστηµίου 37 στην Αθήνα, πραγµατοποιήθηκε η παρουσίαση
του παραµυθιού ‘’∆ύο ιστορίες-Μία αλήθεια’’.
Στη σύντοµη εισήγησή της
η Πρόεδρος του Συλλόγου
Γονέων και Κηδεµόνων
Παιδιών µε Αναπηρία Ν.
Φλώρινας κ. Αγνή Σιδηροπούλου, παρότρυνε τους γονείς να διαβάζουν
παραµύθια στα παιδιά τους και συνεχάρη τη συγγραφέα για το έργο της.
Η συγγραφέας κ. Βιβή Ναλπαντίδου είναι µητέρα και αστυνοµικός που υπηρετεί στη Φλώρινα. Ευχαρίστησε τους ανθρώπους που τη βοήθησαν στην
έκδοση του παραµυθιού και τόνισε τη συνήθειά της να γράφει τις σκέψεις
και τα συναισθήµατά της.
Αποσπάσµατα απ’ το παραµύθι διάβασε µε τη γνωστή φωνή του ο κ. Αλέξης
Κωστάλας.
Συνάδελφοι της Βιβής που ήρθαν απ’ τη Φλώρινα, µίλησαν µε τα καλύτερα
λόγια για την προσφορά της.
Το Ελληνικό Τµήµα της ∆ιεθνούς Ενώσεως Αστυνοµικών εκπροσώπησαν
στην εκδήλωση ο Πρόεδρος κ. Ιωάννης Καραπατάκης µε τον Αρµόδιο ∆ιεθνών Σχέσεων κ. Κυριάκο Κάρκαλη.
Τα έσοδα που θα προκύψουν από τις πωλήσεις του βιβλίου θα διατεθούν
στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεµόνων Παιδιών µε Αναπηρία Ν. Φλώρινας.

Tοπική Διοίκηση Φωκίδας

Συνάντηση με τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ.
Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνοµίας, Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Τσουβάλας, συνεχίζοντας τον κύκλο των επισκέψεών του στη Περιφέρεια επισκέφτηκε την Πέµπτη 1 ∆εκεµβρίου 2016, την ∆ιεύθυνση Αστυνοµίας Φωκίδας στην Άµφισσα
όπου τον υποδέχτηκε ο ∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας Φωκίδας, Αστυνοµικός ∆ιευθυντής κ. Παναγιώτης
Ρούµελης.
Τον κ. Αρχηγό συνόδευαν ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνοµίας
Νοτίου Ελλάδας, Αντιστράτηγος Αριστείδης Ανδρικόπουλος
και ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνοµικός ∆ιευθυντής Στερεάς Ελλάδας, Υποστράτηγος Ανδρέας Αποστολόπουλος.
Ο κ. Αρχηγός, πραγµατοποίησε οµιλία σε Αξιωµατικούς και
αστυνοµικό προσωπικό, αναπτύχθηκαν θέµατα όπως αυτά
διαµορφώνονται στις νέες συνθήκες της κοινωνίας µας και
ενηµερώθηκε εκτενώς σε θέµατα αστυνοµικού και ευρύτερου
ενδιαφέροντος, που απασχολούν την τοπική κοινωνία, τους
πολίτες του Νοµού µας καθώς και το αστυνοµικό προσωπικό.
Στην συνέχεια συναντήθηκε και µε τα Προεδρεία της ∆ιεθνούς
Ένωσης Αστυνοµικών της Τοπικής ∆ιοίκησης Φωκίδας και
της Ένωσης Αστυνοµικών Υπαλλήλων Νοµού Φωκίδας.
Τον ευχαριστήσαµε για την αµέριστη συµπαράσταση του, στη ∆ιεθνή
Ένωση Αστυνοµικών, ως επίσης στην προσφορά του ως Προέδρου, στο
πρώην ΛΑΜ∆ΕΑ και µετέπειτα εξέλιξή του σε Επαγγελµατικό Ταµείο
Ασφάλισης Αστυνοµικών – Πυροσβεστών & Λιµενικών, τονίζοντας µας,

τη σπουδαιότητα και τη χρησιµότητα που προσφέρει η ∆.Ε.Α. στο κοινωνικό σύνολο και το Επαγγελµατικό Ταµείο, στους συναδέλφους.
Από την Τοπική µας ∆ιοίκηση προσφέρθηκαν, στον κ. Αρχηγό ως αναµνηστικό δώρο, της επίσκεψής του, γκραβούρα µε την αναπαράσταση
του Ιερού Ναού των ∆ελφών, λογότυπο λαβάρων της Τοπικής µας, όσο
και στη λοιπή Φυσική ηγεσία.

Στην πόλη της Άµφισσας µε κάθε λαµπρότητα, εκκλησιαστική τάξη και
επισηµότητα εορτάσθηκε ο « Άγιος Αρτέµιος και η Ηµέρα της Ελληνικής
Αστυνοµίας » την Πέµπτη 20 Οκτωβρίου όπου τελέσθηκε ∆οξολογία στο
Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Ευαγγελισµός της Θεοτόκου, παρουσία του ∆ιευθυντή Αστυνοµίας Φωκίδας, Αστυνοµικού ∆ιευθυντού κ. Παναγιώτη
Ρούµελη, Αξιωµατικών και προσωπικού Υπηρεσιών της ∆ιεύθυνσης
Αστυνοµίας Φωκίδας και αποστράτων Αστυνοµικών.
Την εκδήλωση, τίµησαν µε την παρουσία τους εκπρόσωποι Πολιτικών,
Θρησκευτικών Αρχών , Σωµάτων Ασφαλείας και φορέων της Φωκίδας .
Προ της απολύσεως της ∆οξολογίας ανεγνώσθη η Ηµερήσια ∆ιαταγή
του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας Αντιστράτηγου Κωνσταντίνου

Τσουβάλα.
Μετά την ∆οξολογία ακολούθησε δεξίωση στο Πνευµατικό κέντρο Άµφισσας .
Συµβάλλοντας, εκφράζουµε τα Θερµά µας συγχαρητήρια στον Αστυνοµικό ∆ιευθυντή κ. Παναγιώτη Ρούµελη για την διοργάνωση της εκδήλωσης ως επίσης και όσους συνέβαλαν σε αυτή.
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραµµατέας
Γρηγόριος ΠΑΣΧΑΛΗΣ
Αθανάσιος ΚΩΣΤΑΚΟΣ
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Εορτασμός του Προστάτου του Σώματος Αγίου Αρτεμίου
και της «Ημέρας της Ελληνικής Αστυνομίας»

Tοπική Διοίκηση Ηλείας

Εθιμοτυπική επίσκεψη του Αρχηγού της Ελληνικής
Αστυνομίας, Αντιστράτηγου κ. ΤΣΟΥΒΑΛΑ Κων/νου
Εθιµοτυπική επίσκεψη στο γραφείο της ∆ιεθνούς Ένωσης Αστυνοµικών
, στον Πύργο, προέβη ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνοµίας, Αντιστράτηγος κ. ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ Κων/νος, συνοδευόµενος από τον Επιθεωρητή
Αστυνοµίας Νοτίου Ελλάδας Αντιστράτηγο κ. ΑΝ∆ΡΙΚΟΠΟΥΛΟ Αριστείδη, τον Γενικό Αστυνοµικό ∆/ντη ∆υτικής Ελλάδας Υποστράτηγο κ. ΤΣΟΛΚΑ Φώτιο και τον ∆/ντη της ∆.Α. Ηλείας Ταξίαρχο κ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟ
Κων/νο.
Τον κ. Αρχηγό υποδέχθηκε ο Πρόεδρος της ∆.Ε.Α. κ. ΜΑΡΟΥΝΤΑΣ Νικόλαος, παρουσία µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Στη σύντοµη
αναφορά του µεταξύ άλλων τόνισε ¨κ. Αρχηγέ, σας υποδεχόµαστε στο
γραφείο της Ένωσης µε µεγάλη χαρά τόσο εσάς προσωπικά όσο και τους
εξαίρετους ανώτατους Αξιωµατικούς που σας συνοδεύουν. Η παρουσία
σας είναι ιδιαίτερη τιµή για εµάς και την ένωση και µας δίνει δύναµη να
συνεχίσουµε την ανιδιοτελή προσφορά µας στους συναδέλφους και τους
πολίτες¨. Σας ευχαριστώ και σας ευγνωµονώ για το ότι έχετε προσφέρει
στη ∆.Ε.Α. και το επαγγελµατικό ταµείο. Στη συνέχεια ο κ. ΜΑΡΟΥΝΤΑΣ
αναφέρθηκε στη στενή συνεργασία που έχει ο ίδιος τα τελευταία εννέα
(9) χρόνια µε την ιδιότητα του Α΄ Αντιπροέδρου του Ελληνικού Τµήµατος
της ∆.Ε.Α., προσωπικά µε τον κ. Αρχηγό και την αµέριστη στήριξη του
Αρχηγείου σε όλες τις εκδηλώσεις.
Ιδιαίτερη µνεία έγινε στα έξι(6) χρόνια της προεδρίας του κ. Αρχηγού
στον Λογαριασµό Αλληλοβοήθειας Αστυνοµικών , τον οποίο διαδέχθηκε µετέπειτα ο κ. Μαρούντας ως πρόεδρος του Επαγγελµατικού Ταµείου

Αστυνοµικών – Πυροσβεστών και Λιµενικών, επισηµαίνοντας ότι εάν το
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα δεν ήταν πρόεδρος ο κ. ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ
ενδεχοµένως να µην υπήρχε Επαγγελµατικό Ταµείο.
Ακολούθησε προσφορά δώρων και αναµνηστικών ενώ του πρόσφερε µε
την ιδιότητα του Αντιδηµάρχου Αρχαίας Ολυµπίας ένα βιβλίο εκ µέρους
του κ. ∆ηµάρχου. Ο κ. Αρχηγός εµφανώς συγκινηµένος είπε ¨Όταν µπαίνω ειδικά σε τέτοιους χώρους , όπως τα γραφεία της ∆.Ε.Α. , αισθάνοµαι
διαφορετικά. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Θεωρώ υποχρέωση µου
να στηρίζω την ∆.Ε.Α. και το Επαγγελµατικό Ταµείο και θα συνεχίσω να
το κάνω. Πράγµατι έτσι είναι όπως τα είπε ο Νίκος, όσον αφορά τα χρόνια που υπηρετήσαµε και οι δυο µας το Ταµείο. Σήµερα εάν δεν ήµουν
εδώ στον Πύργο, θα ήµουν στη Γενική Συνέλευση του Επαγγελµατικού
Ταµείου στην Αθήνα¨.

Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας
Αφιερωµένη στις γυναίκες Αστυνοµικούς, στο ειδικής κατηγορίας
ένστολο προσωπικό καθώς και στο πολιτικό προσωπικό ήταν η εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε την (11-3-2016), στα πλαίσια του εορτασµού της Παγκόσµιας Ηµέρας της Γυναίκας, η οποία διοργανώθηκε
από κοινού, από την Τοπική ∆ιοίκηση Ηλείας της ∆ιεθνούς Ενώσεως
Αστυνοµικών και την Ένωση Αστυνοµικών Υπαλλήλων Ν. Ηλείας, .
Η εκδήλωση είχε ως σκοπό να τιµηθούν όλες οι γυναίκες που τόσο
απλόχερα προσφέρουν σηµαντικό έργο στην Ελληνική Αστυνοµία και

που αποδεικνύουν καθηµερινά την ικανότητά τους και την αποτελεσµατικότητά τους.
Το ραντεβού είχε δοθεί στην καφετέρια ΄΄ BLOCK 365 ΄΄ στον πεζόδροµο της Αµαλιάδας και τα µέλη των ∆ιοικητικών Συµβουλίων,
υποδέχτηκαν τις γυναίκες που υπηρετούν σε όλες τις Υπηρεσίες ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας Ηλείας, προσφέροντάς τους από ένα κόκκινο
τριαντάφυλλο, όπου στη συνέχεια απόλαυσαν το γλυκό και το ποτό
τους, µακριά από έγνοιες και προβλήµατα
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Χοροεσπερίδα με κοπή πίτας
Την 6-2-2016 πραγµατοποιήθηκε χοροεσπερίδα µε κοπή πίτας, σε αίθουσα
δεξιώσεων του εστιατορίου "ΚΙΡΚΙ" στον
Άγιο Γεώργιο Πύργου Ηλείας, η οποία διοργανώθηκε από κοινού, από την Τοπική
∆ιοίκηση Ηλείας της ∆ιεθνούς Ενώσεως
Αστυνοµικών, την Ένωση Αστυνοµικών
Υπαλλήλων Ν. Ηλείας, την Ένωση Αξιωµατικών Ελληνικής Αστυνοµίας Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδος και το Σύνδεσµο
Αποστράτων Σωµάτων Ασφαλείας Ν.
Ηλείας. Την πίτα ευλόγησε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ωλένης
κ.κ. Αθανάσιος.
Την εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία τους ο ∆ιευθυντής της
∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας Ηλείας Ταξίαρχος κ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Κωνσταντίνος, οι Υποδιευθυντές της ∆.Α Ηλείας, τα ∆ιοικητικά
Συµβούλια των παραπάνω Ενώσεων καθώς και αστυνοµικό-πολιτικό προσωπικό µε τις οικογένειές τους, συγγενείς και φίλους.
Η εκδήλωση είχε µεγάλη επιτυχία τόσο από την άρτια οργάνωση

όσο και από την µεγάλη συµµετοχή των
συναδέλφων, συγγενών αυτών και λοιπών
φίλων των παραπάνω Ενώσεων, οι οποίοι πέρασαν µια καταπληκτική βραδιά, διασκεδάζοντας µέχρι τις πρωινές ώρες µε το
πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραµµα. Σύντοµο
χαιρετισµό απεύθυνε ο Πρόεδρος της Τ.∆.
Ηλείας/∆ΕΑ κ. ΜΑΡΟΥΝΤΑΣ Νικόλαος, ο
Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνοµικών Υπαλλήλων Ν. Ηλείας κ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ Ηλίας,
ο ∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας
Ηλείας κ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος, ο εκπρόσωπος της
Ένωσης Αξιωµατικών Αστυνοµίας Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδος
κ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος και ο πρόεδρος του Συνδέσµου
Αποστράτων Σωµάτων Ασφαλείας Ν. Ηλείας κ. ΧΑΛΑΣΟΧΩΡΗΣ
Χρήστος.
ΓΙΑ ΤΟ ∆. Σ.
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραµµατέας
ΜΑΡΟΥΝΤΑΣ Νικόλαος
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ∆ιονύσιος

Tοπική Διοίκηση Λασιθίου

Η Τοπική ∆ιοίκηση Λασιθίου στα πλαίσια των
κοινωνικών εκδηλώσεων της διοργάνωσε και
πραγµατοποίησε µε επιτυχία στις 20 Νοεµβρίου 2016 ηµερίδα µε θέµα "Ιατρική ενηµέρωση
Σωµάτων Ασφαλείας"
Οµιλητές στην ηµερίδα ήταν α) Η ∆ιευθύντρια της παιδιατρικής κλινικής του Νοσοκοµείου Αγίου Νικολάου κα Μανιουδάκη - Νικολαράκη Αργυρή , β) Η ειδικευόµενη Ιατρός της
παιδιατρικής κλινικής του Νοσοκοµείου Αγίου
Νικολάου κα Πλατή Πελαγία , η Νοσηλεύτρια
της παιδιατρικής κλινικής του Νοσοκοµείου
Αγίου Νικολάου κα Γαλανάκη Ευαγγελία και
ο Φυσιοθεραπευτής Αυξέντιος Κεκελέκης.
Τόσο το προσωπικό των σωµάτων ασφαλείας
του νοµού όσο και οι λοιποί παρευρισκόµενοι
άκουσαν µε προσοχή τα τόσα ενδιαφέροντα
θέµατα που παρουσιάσθηκαν , δίνοντας µε
αυτόν τον τρόπο µια ενδιαφέρουσα νότα στην
εκδήλωση αυτή.
Την εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία τους ο

κύριος Νικολαράκης Κωνσταντίνος ως εκπρόσωπος του Ιατρικού συλλόγου , ο Ταξίαρχος
κύριος Πετάσης Εµµανουήλ ως εκπρόσωπος
της φυσικής ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνοµίας και ο Υπεύθυνος δηµοσίων σχέσεων του
Εθνικού Τµήµατος της ∆ιεθνούς Ενώσεως
Αστυνοµικών και πρόεδρος της Τοπικής
∆ιοίκησης Ηρακλείου κύριος Ζαχαριουδάκης
Μανόλης.
Η ∆ιεθνής Ένωση Αστυνοµικών - Τοπική ∆ιοίκηση Λασιθίου δείχνοντας έµπρακτα ότι είναι
κοντά τόσο στα µέλη της αλλά και στην τοπική
κοινωνία θα συνεχίσει µε όµοιες δράσεις της
και στο µέλλον.
Για το διοικητικό συµβούλιο της ∆.Ε.Α. Λασιθίου
Ο Πρόεδρος της Τ.∆. Λασιθίου
ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ Κωνσταντίνος
Ο Γενικός Γραµµατέας της Τ.∆. Λασιθίου
Πασχαλάκης Εµµανουήλ

Προσφορά
στην Παιδιατρική κλινική
ΓΝΑΝ

Η Τοπική ∆ιοίκηση Λασιθίου στα
πλαίσια των κοινωνικών εκδηλώσεων της δείχνοντας εµπράκτως
ότι είναι κοντά στην κοινωνία, σε
συνεργασία µε την εταιρεία "Bluegr
A.E." που δραστηριοποιείται στο
χώρο του τουρισµού (Candia Park
Village ,Minos Beach art hotel και
Minos Palace) παρέδωσαν σήµερα
(30/11/2016) στην ∆ιευθύντρια της
παιδιατρικής κλινικής του Νοσοκοµείου Αγίου Νικολάου καινούριες
κουβέρτες προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες της κλινικής.
Συγκεκριµένα , αρχές Νοεµβρίου
πραγµατοποιήθηκε συνάντηση µεταξύ του προέδρου της ∆.Ε.Α. κυρίου
Φραγκάκη Κωνσταντίνου και της
διευθύντριας της παιδιατρικής κλινικής του Γενικού Νοσοκοµείου Αγίου
Νικολάου κυρίας Μανιουδάκη - Νικολαράκη Αργυρής η οποία και µας
ενηµέρωσε για την έλλειψη σε κουβέρτες, που είναι απαραίτητες για την
κάλυψη των αναγκών των παιδιών
που νοσηλεύονται στην παιδιατρική
κλινική. Κατόπιν άµεσης κινητοποίησης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
της ∆.Ε.Α., του κυρίου ∆ασκαλάκη
Μιχάλη και της κυρίας Μαµιδάκη Τζίνας προσφέρθηκε από την εταιρεία
"Bluegr A.E." αξιόλογος αριθµός από
κουβέρτες στην προαναφερθείσα
κλινική του Νοσοκοµείου µας.
Τόσο η ∆ιεθνής Ένωση Αστυνοµικών - Τοπική ∆ιοίκηση Λασιθίου
όπως και τα διοικητικά στελέχη της
"Bluegr A.E." θα είναι και στο µέλλον
αρωγοί σε παρόµοιες πράξεις που
σκοπό έχουν να βοηθήσουν την κοινωνία µας.
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Ημερίδα με θέμα "Ιατρική
ενημέρωση Σωμάτων Ασφαλείας"

Tοπική Διοίκηση Χανίων
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4ήμερη επίσημη επίσκεψη στην πόλη της Αμμοχώστου
Κύπρου

Η Τοπική ∆ιοίκηση της ∆ιεθνούς Ένωσης Αστυνοµικών Ν. Χανίων στα
πλαίσια της επετείου των 30 ετών από την ίδρυση της, ολοκλήρωσε µε
απόλυτη επιτυχία την 4ήµερη (03-06/-10-2016) επίσηµη επίσκεψη της
17µελούς αποστολής της στην πόλη της Αµµοχώστου Κύπρου για την διεξαγωγή του επαναληπτικού διεθνή φιλικού αγώνα ποδοσφαίρου µεταξύ
των οµάδων ποδοσφαίρου Ι.Ρ.Α. Χανίων και Ι.Ρ.Α. Αµµοχώστου, µε επικεφαλή τον υπογράφοντα Πρόεδρο και µέλη τον Αναπληρωτή Ταµία Πέτρο
Τσίρο και τον πρόεδρο της εξελεγκτικής επιτροπής Μουστάκα Κλεάνθη.
Αισθανθήκαµε τι σηµαίνει ΄Servo Per Amikeco΄ αλλά και συναδελφική
εκτίµηση και αγάπη , όταν κατά την άφιξή µας στην Κύπρο και στον Κρατικό
Αερολιµένα Πάφου την ∆ευτέρα 03-10-2016 και ώρα 11.15 αντικρίσαµε
να µας περιµένουν µε χαµόγελα φιλίας οι συνάδελφοι Ευάγγελος και Ανδρέας του Τοπικού Συνδέσµου της Ι.Ρ.Α. Αµµοχώστου.
Μετά από µια ιστορική φωτογράφιση εντός και εκτός Αερολιµένα της Πάφου, επιβιβαστήκαµε στα αυτοκίνητα που διέθεσε για την αποστολή µας,
η Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Αµµοχώστου. Κατά την πανέµορφη διαδροµή
έως την Αµµόχωστο, είχαµε την ευκαιρία να µας ξεναγήσου σε ιστορικά
µέρη όπως: στην ¨Πέτρα του Ρωµιού ή ακτή της Αφροδίτης¨ ,το Πάρκο
Γλυπτικής Αγίας Νάπας και την πόλη Τουριστικό θέρετρο της Αγίας Νάπας.
Φθάσaµε στο τελικό µας προορισµό και το ξενοδοχείο «Καπετάνιος» στον
Πρωταρά Παραλιµνίου Κύπρου έχοντας ήδη ενθουσιαστεί µε το µέγεθος
και την απλότητα της υποδοχής και φιλοξενίας των συναδέλφων φίλων
Κυπρίων.
Το πρωί της Τρίτης 04-10-2016 απολαύσαµε την πανέµορφη οργανωµένη
παραλία του Πρωταρά µε τα καταγάλανα νερά και περιπλανηθήκαµε στα
πολλά και ωραία τουριστικά καταστήµατα της περιοχής .
Το απόγευµα της ίδιας ηµέρας µε µίνι BUS της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης
Αµµοχώστου η αποστολή µας µε τους συνοδούς και την οµάδα ποδοσφαίρου µεταφέρθηκε από το ξενοδοχείο, στο Εθνικό Στάδιο Παραλιµνίου,
όπου πραγµατοποιήθηκε την 16.30 ώρα ο επαναληπτικός διεθνής φιλικός
αγώνας ποδοσφαίρου µεταξύ των οµάδων ποδοσφαίρου Ι.Ρ.Α. Χανίων και
Ι.Ρ.Α. Αµµοχώστου.
Μετά από το σχετικό ζέσταµα των ποδοσφαιριστών τις καθιερωµένες
φωτογραφίες και τις ανταλλαγές αναµνηστικών και λαβάρων , ξεκίνησε ο
αγώνας ο οποίος ήταν συνολικής διάρκειας 70 λεπτών.
Στο πρώτο µέρος η γηπεδούχος οµάδα της Ι.Ρ.Α. Αµµοχώστου Κύπρου
προηγήθηκε 2-0 ενώ στην επανάληψη η φιλοξενούµενη οµάδα της Ι.Ρ.Α.
Χανίων καταρχήν µείωσε σε 2-1 και στο 65 λεπτό κατάφερε να ισοφαρίσει
σε 2-2. Η αποχώρηση όµως δύο από τους καλύτερους παίκτες της οµάδας

µας λόγω τραυµατισµού , επηρέασε αρνητικά τους
αθλητές µας και έτσι στα εναποµείναντα 5 λεπτά
δεχθήκαµε άλλα δύο τέρµατα, µε τον αγώνα να λήγει 4-2 υπέρ της γηπεδούχου.
Οι αθλητές των οµάδων Αµµοχώστου-Χανίων,. µε
την άριστη µεταξύ τους, αθλητική συµπεριφορά κατά
την διάρκεια του αγώνα, αλλά και την αδελφικότητα
µετά την λήξη του, έδωσαν το στίγµα του «Servo per
Amikeco» και το µήνυµα ότι ο αθλητισµός ενώνει και
προάγει την οµαδική προσπάθεια και τον ευγενή
ανταγωνισµό.
Το βράδυ της ίδια ηµέρας στην παραδοσιακή ταβέρνα «ΠΑΝΕΡΙ» Σωτήρας Αµµοχώστου, το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της Τοπικής ∆ιοίκησης Αµµοχώστου µε
τον Πρόεδρο Γεώργιο ∆ηµητρίου και τους Ντίνο
Πέτρου Αντιπρόεδρο και Μιχαήλ Οικονόµου Ταµία
παρέθεσε στην αποστολή µας, ένα αξέχαστο οικογενειακό αδελφικό δείπνο , όπου απολαύσαµε παραδοσιακά Κυπριακά πιάτα και κρασί, µε Κυπριακούς
χορούς και τραγούδια ,τραγουδήσαµε, χορέψαµε και ενωθήκαµε σε µια
γλυκιά παρέα, διασκεδάζοντας έως τις πρώτες πρωινές ώρες.
Το πρωί της Τετάρτης 5-10-2016 µε το µίνι BUS της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Αµµοχώστου η αποστολή µας µε συνοδό τον Πρόεδρο του Τοπικού
Συνδέσµου της Ι.Ρ.Α. Αµµοχώστου Γεώργιο ∆ηµητρίου επισκεφθήκαµε στη
∆ερύνεια το Πολιτιστικό Κέντρο της Κατεχόµενης Αµµοχώστου το οποίο
ιδρύθηκε το 1996 και ανεγέρθηκε στα κράσπεδα της Αµµοχώστου, δίπλα
από το οδόφραγµα που από το 1974 µοιράζει τεχνητά το νησί της Κύπρου
στα δυο.
Ξεναγηθήκαµε από την αξιότιµη διευθύντρια του κέντρου κ. Ελλάδα Χαραλάµπους την οποία ευχαριστούµε από καρδιάς για την παράδοση 2DVD
(Αµµόχωστος –Μια ευρωπαϊκή πόλη φάντασµα, όµηρος των τουρκικών
στρατευµάτων κατοχή & Η Καταστροφή της πολιτιστικής Κληρονοµιάς),
αλλά και την λεπτοµερή ενηµέρωση όλων των γεγονότων από την εποχή
της εισβολής έως και σήµερα.
Κατά την διάρκεια της ανωτέρω ενηµέρωσής µας ιδιαίτερα τιµητική αλλά
και συγκινητική ήταν η στιγµή της συνάντησης του υπογράφοντα προέδρου µε την Αντιπρόεδρο της ΙΡΑ Αµµοχώστου κ. Άντρη Ισαάκ , αδελφή
του δολοφονηθέντος από τους «γκρίζους λύκους» Τούρκους εθνικιστές
ήρωα Ισαάκ Ισαάκ.
Το βράδυ της ίδια ηµέρας στην παραδοσιακή ταβέρνα «Καούλα» στον
Πρωταρά, ο αξιότιµος ∆ήµαρχος Σωτήρας Αµµοχώστου κ. Γεώργιος
Τάκκας παρέθεσε στην αποστολή µας, ένα αξέχαστο αδελφικό δείπνο το
οποίο τίµησαν µε την παρουσία τους εκτός του ∆ηµάρχου , ο Αστυνοµικός
∆ιευθυντής Αµµοχώστου Παπακωνσταντίνου Αντώνιος ,από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΙΡΑ Αµµοχώστου ο Πρόεδρος Γεώργιος ∆ηµητρίου, η
Υπεύθυνη ∆ηµοσίων Σχέσεων Χριστούλα Φέσα και ο Ταµίας Μιχαήλ Οικονόµου. ενώ από τον ∆ήµο Παραλιµνίου ο αντιδήµαρχος κ. Βλίττης.
Ήταν ιδιαίτερα µεγάλη τιµή και χαρά η απονοµή τιµητικής πλακέτας µε απεικόνιση της κατεχόµενης Αµµοχώστου στον υπογράφοντα πρόεδρο της ΙΡΑ
Χανίων από τον αξιότιµο Αστυνοµικό ∆ιευθυντή Αµµοχώστου Παπακωνσταντίνου Αντώνιο, αλλά και αναµνηστική πλακέτα από τον αγαπητό φίλο
αξιότιµο πρόεδρο της ΙΡΑ Αµµοχώστου ∆ηµητρίου Γεώργιο.
Κατά την διάρκεια του δείπνου µέσα σε εγκάρδιο και αδελφικό κλίµα ο
υπογράφων πρόεδρος της ΙΡΑ Χανίων µε την σειρά του απένειµε αναµνηστικά στους ανωτέρω επισήµους, ευχαριστώντας τους από καρδιάς
εκ µέρους της Τοπικής ∆ιοίκησης ΙΡΑ Χανίων αλλά και όλων των µελών
της αποστολής, για την αξεπέραστη ,υπέροχη αδελφική τους φιλοξενία και
αγάπη.

Στην συνέχεια συζήτησαν απόψεις και ιδέες για τα πλαίσια λειτουργίας
των Τοπικών ∆ιοικήσεων Ι.Ρ.Α. Χανίων και Ι.Ρ.Α. Αµµοχώστου Κύπρου, και
στοχευόµενες µελλοντικές τους συνεργασίες, µε πιο σηµαντικές τις εξής:
Α) Την περαιτέρω σύσφιξη και αξιοποίηση των σχέσεων Ι.Ρ.Α. ΧΑΝΙΩΝ
και Ι.Ρ.Α. Αµµοχώστου µέσω της ανταλλαγής επισκέψεων, αποστολών
µελών των Τοπικών µας ∆ιοικήσεων Β) Την διοργάνωση κοινών εκδηλώσεων & της προώθησης αµφίδροµων συνεργασιών σε πολιτιστικό και
κοινωνικό επίπεδο.
Ο Πρόεδρος της Ι.Ρ.Α. Χανίων εξέφρασε την χαρά και την ικανοποίηση του
για τις κοινές δράσεις, που έχουν αναπτυχθεί µεταξύ των δύο Τοπικών
∆ιοικήσεων της Ι.Ρ.Α., για αυτές που συζητήθηκαν και πρόκειται να γίνουν,
οι οποίες όπως τόνισε θα συµβάλλουν στη διατήρηση των πολιτισµικών
και ιστορικών δεσµών Κύπρου και Κρήτης, ενώ παράλληλα βοηθούν στον
σχεδιασµό και την υλοποίηση δράσεων προς όφελος της Ι.Ρ.Α. στους τοµείς του πολιτισµού, και του αθλητισµού..
Η Κύπρος και η Ελλάδα είναι διαφορετικά κράτη αλλά επί της ουσίας δεν
είναι µόνο ότι έχουµε κοινή γλώσσα, ιστορία, θρησκεία κλπ, είναι πάνω απ’
όλα πως οπότε βρισκόµαστε µε Κύπριους, ουδέποτε νιώθουµε ότι είµαστε
µε πολίτες από διαφορετικό κράτος.
Το πρωί της Πέµπτης 06-10-2016 αφού χαιρετίσαµε και ευχαριστήσαµε
τον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου µας Καπετάνιο Αθανάσιο για την προσφορά
του γεύµατος της αναχώρησής µας αλλά και τους φιλικότατους υπαλλήλους του ,για τις υπηρεσίες των οποίων µόνο καλά λόγια έχουµε να πούµε,
µε οδηγό και πάλι τον Ευάγγελο µε το µίνι BUS της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Αµµοχώστου ,αναχωρήσαµε για το αεροδρόµιο της Πάφου.
Αγαπηµένοι µας φίλοι και συνάδελφοι, αξιότιµοι κ.κ ∆ήµαρχε Σωτήρας
Αµµοχώστου, Αστυνοµικέ ∆ιευθυντά Αµµοχώστου, Πρόεδρε και µέλη του
διοικητικού συµβουλίου του Τοπικού Συνδέσµου I.P.A Αµµοχώστου, γε-

µάτοι από εικόνες και συναισθήµατα φιλίας, συναδελφικότητας, σεβασµού
και εκτίµησης, αλλά και ιδιαίτερη τιµή,
σας ευχαριστούµε µέσα
από την καρδιά µας για την εγκάρδια υποδοχή και την απαράµιλλη αδελφική φιλοξενία στην οποία έτυχε η αποστολή της Τ.∆. Ι.Ρ.Α. Χανίων του
Ελληνικού Τµήµατος της ∆ιεθνής Ένωσης Αστυνοµικών κατά την 4ήµερη
επίσκεψή µας στο νησί της Αφροδίτης.
Η Τοπική ∆ιοίκηση Χανίων της ∆ιεθνούς Ένωσης Αστυνοµικών σας υπόσχεται σε οιανδήποτε επίσκεψή σας στην πόλη µας, φιλοξενία ανάλογη της
Κρητικής µας παράδοσης αλλά και της αδελφικότητας που τρέφει στους
συναδέλφους και αδελφούς Κυπρίους.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ι.Ρ.Α Χανίων αισθανόµαστε την υποχρέωση
να αναφέρουµε τα ονόµατα της αποστολής ,συνοδών και αθλητών συναδέλφων της οµάδας ποδοσφαίρου της Τ.∆. Χανίων της ∆ιεθνούς Ένωσης
Αστυνοµικών ,που τίµησαν µε την παρουσία τους την Τοπική µας ∆ιοίκηση στο ιστορικό διεθνές αυτό µας ταξίδι και αγωνιστικά αλλά και µε την
άψογη συµπεριφορά τους κατά τη διάρκεια της διαµονής τους-φιλοξενίας
τους στην Κύπρο. Αυτοί είναι κατά αλφαβητική σειρά: Ανδρέου Απόστολος, Γκουντελίτσας ∆ηµήτριος , Γρηγοράκης Κυριάκος, Κάκαλης ∆ηµήτρης ,Κουµανδράκης Κων/νος, Κριθαράκης Ιωάννης, Λιαπίκος Νικόλαος,
Λενταράκης Ελευθέριος, Μάρκου Χρήστος, Μουστάκας Κλεάνθης, Νικηφοράκης Άκης, Παπαδογιωργάκης Ιωάννης, Περράκης Ιωάννης ,Στεφάνου
Γρηγόριος, Τσαπαρίδης Πρόδροµος, Τσίρος Πέτρος.
Στο πλαίσιο του ανωτέρω ταξιδιού ,τα µέλη της αποστολής µας Κάκαλης
∆ηµήτρης και Τσαπαρίδης Πρόδροµος, επισκέφτηκαν στην Αρχιεπισκοπή
Κύπρου στην Λευκωσία ,τους κ.κ. Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Χρυσόστοµο και
Σεβασµιότατο µητροπολίτη Καρπασίας Χριστόφορο διαβιβάζοντας τους
εγκάρδιους χαιρετισµούς άπασας της αποστολής και του υπογράφοντα
προέδρου προσωπικά εκ µέρους του ∆.Σ. της ΙΡΑ Χανίων.

Tοπική Διοίκηση Χανίων

Ήταν µεγάλη µας χαρά και ιδιαίτερη τιµή η φθινοπωρινή επίσκεψη στην
πόλη των Χανίων από 07 έως 10 Οκτωβρίου 2016, της ταµία του Ευρωπα-

ϊκού Συνδέσµου Φίλων Αστυνοµίας Κύπρου κ Πριγκίπα Αγγελικής η οποία
συνοδευόταν από το µέλος του Συνδέσµου κ. Γεωργία Τσάνου.
Ο Πρόεδρος της Τοπικής µας ∆ιοίκησης ,τους υποδέχτηκε στον Αερολιµένα Χανίων και φρόντισε για την µεταφορά-τακτοποίηση τους στο ξενοδοχείο «HarisMari cozy hotel ” στην πόλη των Χανίων.
Οι αγαπητές φίλες δεν έκρυψαν τον ενθουσιασµό της για την συνάντησή
µας, αλλά και την αγάπη τους για την πόλη µας. Την υποδοχή-ξενάγησή
τους στα γραφεία της Τοπική µας ∆ιοίκησης έκανε ο υπογράφων πρόεδρος της Τοπικής µας ∆ιοίκησης.

Στην συνάντηση που έγινε σε εγκάρδιο και συναδελφικό κλίµα, ανταλλάχθηκαν αναµνηστικά, απόψεις και ιδέες για πιθανές µελλοντικές τους
συνεργασίες µε περαιτέρω σύσφιξη και αξιοποίηση των σχέσεων Ι.Ρ.Α.
ΧΑΝΙΩΝ & Ευρωπαϊκού Συνδέσµου Φίλων Αστυνοµίας Κύπρου µέσω
της ανταλλαγής επισκέψεων, αποστολών µελών µας,, της διοργάνωσης
κοινών εκδηλώσεων & της προώθησης αµφίδροµων συνεργασιών σε
πολιτιστικό και κοινωνικό επίπεδο.
Επίσης τις ενηµέρωσε ότι η επίσκεψή τους συµπίπτει µε την επέτειο
συµπλήρωσης 30 χρόνων από την ίδρυση της Τοπικής ∆ιοίκησης Ι.Ρ.Α.
Χανίων , την τεράστια προσφορά της στο Ελληνικό Εθνικό Τµήµα ,που
απορρέει από τις σηµαντικές δραστηριότητες της, αλλά και την σηµαντική
θέση που κατέχει ανάµεσα στις Τοπικές ∆ιοικήσεις της χώρας.
Με προσωπική µέριµνα του Προέδρου της Τοπικής µας ∆ιοίκησης ξεναγήθηκαν στις προαστιακές περιοχές Αγίας Μαρίνας και Πλατανιά ,που αποτελούν τουριστικά θέρετρα του Νοµού Χανίων αλλά και στην παλιά πόλη
Χανίων, στο Βενετσιάνικο λιµάνι, όπου αφού δείπνισαν στην παραδοσιακή
ταβέρνα «Λαδόκολλα» , απόλαυσαν το ποτό τους στο καφέ «ΠΑΛΛΑΣ» µε
θέα τον φωτισµένο φάρο.
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.

Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Περράκης

SERVO PER AMIKECO
«Υπηρετώ δια της φιλίας»
H Γενική Γραµµατέας
Αικατερίνη Σχοινοπλοκάκη
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Επίσκεψη μελών του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Φίλων
Αστυνομίας Κύπρου

Tοπική Διοίκηση Δράμας

Αθλητές - Αστυνομικοί μέλη της I.P.A.
Δράμας κατέλαβαν την
1η & 2η θέση στο 5ο Πανελλήνιο
Πρωτάθλημα Brazilian ju-jitsu

Μια σηµαντική διάκριση σε Πανελλαδικό
επίπεδο πέτυχαν δύο αθλητές αστυνοµικοί µέλη της ∆ιεθνούς Ένωσης Αστυνοµικών I.P.A.

∆ράµας, στα πλαίσια του 5ου Πανελλήνιου
Πρωταθλήµατος BRAZILIAN JU-JITSU (NO
GI), που πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο 3 και
την Κυριακή 4 ∆εκεµβρίου 2016 στο Ολυµπιακό Αθλητικό Κέντρο Άνω Λιοσίων, από την
Ελληνική Φίλαθλο Ερασιτεχνική Οµοσπονδία
Ju-Jitsu.
Συγκεκριµένα ο ΧΑΡΠΑΝΤΙ∆ΗΣ Χρήστος κατέλαβε την 1η θέση στην κατηγορία 97,5 κιλών
(master), ενώ ο ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Θουκυδίδης
κατέλαβε την 2η θέση στην κατηγορία 79,5
κιλών (master).
Σας αξίζουν πραγµατικά συγχαρητήρια, διότι
εκτός από εξαίρετοι επαγγελµατίες, αποδείξατε ότι είστε και σπουδαίοι αθλητές πολεµικών
τεχνών. Η µεγάλη οικογένεια της ∆ιεθνούς
Ένωσης Αστυνοµικών νιώθει ιδιαίτερα υπερήφανη και σας εύχεται παρόµοιες επιτυχίες
και στο µέλλον.

26 • νέα της ipa

14η Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία
Εθελοντών Αιμοδοτών στη Δράμα

Η Τ.∆ ∆ράµας (I.P.A.) της ∆ιεθνούς Ένωσης
Αστυνοµικών, σε συνεργασία µε το ∆ήµο ∆ράµας και την Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιµοδοτών, συµµετείχε για
πρώτη φορά στη διοργάνωση της 14ης Πανελλήνιας Λαµπαδηδροµίας Εθελοντών Αιµοδοτών, η οποία πραγµατοποιήθηκε το απόγευµα
της Παρασκευής 16 Σεπτεµβρίου 2016 στην
πόλη της ∆ράµας.
Η τελετή αφής της «Φλόγας της Αγάπης»
πραγµατοποιήθηκε στο Μνηµείο σύµβολο
της ∆ράµας, το Άγαλµα της Νίκης, παρουσία
πλήθος κόσµου, µαθητών, εθελοντών και
εκπροσώπων Συλλόγων και Φορέων του Νοµού. Την φλόγα παρέλαβε ο ∆ήµαρχος ∆ράµας κ. Χριστόδουλος ΜΑΜΣΑΚΟΣ από τους
εκπροσώπους της Π.Ο.Σ.Ε.Α., παρουσία του

Προέδρου της I.P.A. ∆ράµας κ. ΣΚΑΡΛΙΟΥ Μηνά και άναψε τις δάδες των
εθελοντών µαθητών των ∆ηµοτικών
Σχολείων και των παιδιών ΑµεΑ. του
Αθλητικού-Πολιτιστικού Συλλόγου
ΑµεΑ Ν.∆ράµας «Οι Αγωνιστές». Με
τη συνοδεία εθελοντών αστυνοµικών
µελών της I.P.A. ∆ράµας και του Τµήµατος Τροχαίας ∆ράµας, οι µαθητές
µε αναµµένες τις δάδες, φορώντας τα
µπλουζάκια των εθελοντών, διέσχισαν
τους κεντρικούς δρόµους της πόλης
και φωνάζοντας διαρκώς συνθήµατα
υπέρ της εθελοντικής αιµοδοσίας, κατέληξαν στην κεντρική Πλατεία Ελευθερίας,
όπου ο ∆ιοικητής του Γενικού Νοσοκοµείου
∆ράµας κ. ΛΙΑΤΣΗΣ Νικόλαος άναψε µαζί µε
τα παιδιά το βωµό που είχε στηθεί για το σκοπό
αυτό και στη συνέχεια παρουσία επισήµων και
κοινού έλαβαν χώρα πολιτιστικές εκδηλώσεις
µε τη συµµετοχή παραδοσιακών συγκροτηµάτων και χορευτικών συλλόγων.
Στα πλαίσια της εκδήλωσης πραγµατοποιήθηκε και Εθελοντική Αιµοδοσία, µέσω κινητής µονάδας αιµοδοσίας, για την κάλυψη των
αναγκών του Γ.Ν. ∆ράµας, όπου η συµµετοχή
των εθελοντών αιµοδοτών αστυνοµικών ήτανε συγκινητική , αποσπώντας τα ευµενή σχόλια της τοπικής κοινωνίας και αποδεικνύοντας
έµπρακτα για µια ακόµη φορά ότι οι Έλληνες
Αστυνοµικοί είναι δίπλα στο συνάνθρωπο.

Εθελοντές Δότες
Μυελού των οστών,
Αστυνομικοί
μέλη της
Διεθνούς Ένωσης
Αστυνομικών
I.P.A. Δράμας,
στα πλαίσια της
Ονειρούπολης
Στα πλαίσια των κοινωνικών της εκδηλώσεων η Τ.∆ ∆ράµας (I.P.A.) της
∆ιεθνούς Ένωσης Αστυνοµικών, σε συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση Αστυνοµίας
∆ράµας και το Σύλλογο «Όραµα Ελπίδας», πραγµατοποίησαν στην «Ονειρούπολη» ∆ράµας µια ξεχωριστή κοινωνική
δράση, κατά την οποία αστυνοµικοί από
όλες σχεδόν τις Υπηρεσίες του Νοµού
∆ράµας, έγιναν εθελοντές δότες µυελού
των οστών για να προσφέρουν ελπίδα σε
συνανθρώπους µας, παιδιά και ενήλικες,
που πάσχουν από ανίατες - κακοήθης
ασθένειες.
Συγκεκριµένα, το Σάββατο 10 ∆εκεµβρίου 2016 κατά τις ώρες 09:00΄ έως
14:00΄, πάνω από εκατό (100) συνολικά αστυνοµικοί των οµάδων Ο.Π.Κ.Ε.,
∆Ι.ΑΣ. και απ’ όλα τα Αστυνοµικά Τµήµατα (Τάξης, Τροχαίας, Ασφάλειας) της ∆/
νσης Αστυνοµίας ∆ράµας, όλοι µέλη της
∆ιεθνούς Ένωσης Αστυνοµικών, επισκέφθηκαν το Σπιτάκι του Συλλόγου «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙ∆ΑΣ» στα πλαίσια λειτουργίας
της φετινής «ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ», η οποία
εκτός από ψυχαγωγικό, αποδεικνύει ότι
έχει και ιδιαίτερα κοινωνικό χαρακτήρα
και µε τη χρήση στοµατικού επιχρίσµατος,
γίναµε όλοι εθελοντές δότες µυελού των
οστών, νιώθοντας ιδιαίτερα χαρούµενοι,
αλλά και σίγουροι για την απόφασή µας
αυτή, διότι εντελώς ανώδυνα, ενδεχοµένως να φανούµε χρήσιµοι σε οποιονδήποτε συνάνθρωπό µας σε ολόκληρο
τον κόσµο, δίνοντάς του έτσι µια δεύτερη
ευκαιρία στη ζωή.
Με αυτή τη δράση - πράξη ανθρωπιάς,
πέραν της ευαισθητοποίησης της κοινής
γνώµης για νέα µέλη δότες, αποδεικνύουµε έµπρακτα για µια ακόµη φορά στην
κοινωνία την ανιδιοτελή αγάπη και προσφορά µας προς το συνάνθρωπο, αναδεικνύοντας το ανθρώπινο πρόσωπο του
σύγχρονου Έλληνα Αστυνοµικού.
Για το ∆.Σ.
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραµµατέας
ΣΚΑΡΛΙΟΣ Μηνάς
ΣΑΠΑΝΙ∆ΗΣ Παν.

Tοπική Διοίκηση Καρδίτσας

Τουρνουά ποδοσφαίρου FIREGOAL 2016
Σε ένα σηµαντικό τουρνουά ποδοσφαίρου είχε την ευκαιρία να λάβει µέρος πρόσφατα η τοπική µας διοίκηση. Πρόκειται για το FIREGOAL
2016, που διοργανώθηκε από την Ένωση Πυροσβεστικών Υπαλλήλων
∆υτικής Θεσσαλίας στην Καρδίτσα, µε τη συµµετοχή συνολικά οκτώ
οµάδων, έξι πυροσβεστών και δύο αστυνοµικών. Οι αγώνες έγιναν σε
γήπεδα της Καρδίτσας και του Μουζακίου, ενώ οι φιλοξενούµενοι είχαν την ευκαιρία παράλληλα να περιηγηθούν στις όµορφες τοποθεσίες
του τόπου µας και να απολαύσουν τις τοπικές γεύσεις. Στο αγωνιστικό
κοµµάτι η οµάδα µας έκανε τη µεγάλη έκπληξη αποκλείοντας στον ηµιτελικό τους διοργανωτές και φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου
στα πέναλτι µετά από ένα αγώνα µε πολλές φάσεις, αλλά χωρίς γκολ.
Στον τελικό όµως η κούραση των συνεχόµενων αγώνων λύγισε τους
παίκτες µας και δεν απέδωσαν σύµφωνα µε τα αναµενόµενα, µε αποτέλεσµα το κύπελλο να καταλήξει τελικά στην οµάδα των πυροσβεστών
Ν. Θεσσαλονίκης που κατόρθωσαν να σκοράρουν ακριβώς στη λήξη της
κανονικής διάρκειας και ενώ όλα έδειχναν ότι θα ζούσαµε ακόµη ένα
θρίλερ µε εκτελέσεις πέναλτι. Μετά τον αγώνα ακολούθησαν οι απονοµές, όπου οι παίκτες της οµάδας µας πανηγύρισαν την απονοµή του
κυπέλλου για τη δεύτερη θέση, καθώς ούτως ή άλλως η πορεία στο
τουρνουά και η συµµετοχή στον τελικό αποτέλεσε υπέρβαση για τους

ίδιους. Σηµαντική ήταν επίσης η βράβευση του τερµατοφύλακα µας Άρη
Τσιγγινέ ως MVP του τουρνουά.
Συγχαίρουµε τους διοργανωτές Πυροσβέστες ∆υτ. Θεσσαλίας για
την άψογη διοργάνωση και για την πρόσκληση να λάβουµε µέρος στο
τουρνουά και όλες τις οµάδες που συµµετείχαν, µε τους ποδοσφαιριστές
τους να κινούνται σε αθλητικά πλαίσια.

Για τρίτη φορά µέσα στα τελευταία έξι χρόνια η τοπική µας διοίκηση συµµετείχε στο φηµισµένο παγκόσµιο πρωτάθληµα ποδοσφαίρου σάλας World Police Indoor Soccer Tournament, που διεξάγεται κάθε χρόνο εδώ και 34 χρόνια στην Ολλανδία και συγκεκριµένα
στα γήπεδα των περιοχών Eibergen, Groenlo και Lichtenvoorde.
Η οµάδα µας ήταν για µια ακόµη φορά ο λόγος που υψώθηκε η
ελληνική σηµαία κατά την τελετή έναρξης, ως η µόνη εκπρόσωπος
της χώρας µας. Συνολικά στο τουρνουά συµµετέχουν περισσότερες από 200 οµάδες Αστυνοµικών από 54 χώρες, ενώ υπάρχει
η δυνατότητα συµµετοχής και για εργαζόµενους σε άλλα Σώµατα
Ασφαλείας και Στρατιωτικούς.
Το ταξίδι και γενικότερα η συµµετοχή µας, παρόλη την άρτια προετοιµασία, ήταν κυριολεκτικά στον αέρα µέχρι την τελευταία στιγµή
λόγω απεργίας που κήρυξαν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας,

η οποία ευτυχώς ανεστάλη και τελικά όλα πήγαν καλά. Η οµάδα
µας έφτασε στην Ολλανδία µέσω Μιλάνου, όπου είχε τη δυνατότητα να παραµείνει επιπλέον για µία ηµέρα. Κατά τη διαµονή µας
στην Ολλανδία είχαµε την ευκαιρία να περιηγηθούµε σε διάφορες
πόλεις και χωριά, γνωρίζοντας ένα διαφορετικό τρόπο ζωής και
επισηµαίνοντας τις διαφορές που κρύβονται στις λεπτοµέρειες.
Ταυτόχρονα, στις εγκαταστάσεις που θύµιζαν ένα µικρό ολυµπιακό χωριό είχαµε την ευκαιρία να γνωρίσουµε συναδέλφους από
όλο τον κόσµο και να ανταµώσουµε παλιούς φίλους από τις προηγούµενες συµµετοχές µας. Την ξενάγηση µας είχαν αναλάβει οι
γνωστοί φίλοι µας Bernie, Peter και Caressa, οι οποίοι εξέφρασαν
τη µεγάλη τους χαρά που ήµασταν και πάλι κοντά τους.
Αγωνιστικά, η οµάδα πήγε καλύτερα από τις προσδοκίες µας και
έχασε την πρόκριση στη νοκ-άουτ φάση για ένα γκολ, το οποίο µάλιστα µπήκε αλλά δεν µέτρησε αφού ο διαιτητής δεν είδε ότι η µπάλα είχε περάσει τη γραµµή. Αυτό συνέβη στο µατς µε την αλγερινή
οµάδα που έληξε τελικά 0-0. Οι δύο νίκες της οµάδας µας έγιναν
απέναντι σε Ουκρανούς και Ούγγρους αντίστοιχα, ενώ ηττηθήκαµε από Σέρβους, Ρουµάνους, Πολωνούς και Γάλλους σε αγώνες
που παλέψαµε µέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Η σύνθεση της
οµάδας µας ήταν: Τσιγγενές Α., Ζαρίδας, Τσιγγενές Ε., Ζαρχανής,
Μωραΐτης, Σιατήρας, Τάντος, Καραγιάννης.
Θερµές ευχαριστίες πρέπει να εκφράσουµε στο Εθνικό Τµήµα ΙΡΑ
και στην Ένωση Αστυνοµικών Υπαλλήλων Καρδίτσας, χωρίς τη
βοήθεια των οποίων αυτό το ταξίδι δεν θα πραγµατοποιούνταν.
Επίσης καθοριστική ήταν η βοήθεια της τ.δ. Θεσσαλονίκης της ΙΡΑ
και ιδιαίτερα του κ. Χριστόδουλου Χριστοδουλή, ο οποίος παρέσχε
λύσεις για κάθε πρόβληµα που προέκυπτε κατά τη µετάβαση και
την επιστροφή µας από το αεροδρόµιο της Θεσσαλονίκης. Τέλος
ευχαριστούµε τους συναδέλφους µας Χρήστο Γούλα και Αθανάσιο
Σκαµπαρδώνη για την βοήθεια τους.
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Συμμετοχή σε παγκόσμιο πρωτάθλημα
ποδοσφαίρου σάλας στην Ολλανδία

Tοπική Διοίκηση Καρδίτσας

Νέα δωρεά μαλλιών από την ΙΡΑ
Καρδίτσας

Συνεχίζοντας να υποστηρίζουµε έµπρακτα το
έργο του Σωµατείου «∆ωρεά Μαλλιών Ελλάδας», η τοπική µας διοίκηση προχώρησε σε
νέα, δεύτερη τη φετινή χρονιά, συγκέντρωση
και παράδοση κοτσίδων, οι οποίες πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή
περουκών που θα χορηγηθούν σε παιδιά
που πάσχουν από καρκίνο ή αλωπεκία. Η IPA
Καρδίτσας από την πρώτη στιγµή ενεργοποιήθηκε για την ικανοποίηση του στόχου του
παραπάνω Σωµατείου, που αποτελεί µικρή
αλλά ουσιαστική έκφραση ελπίδας και υποστήριξης προς αυτά τα βασανισµένα παιδιά

και τις οικογένειες τους. Με τη συγκέντρωση
κοτσίδων από συναδέλφους και φίλους, αλλά
και δηµοσιοποιώντας την πράξη µας µε στόχο
να βρει µιµητές πιστεύουµε ότι συµβάλλουµε
ενεργά στην επίτευξη του στόχου. Έτσι, καλούµε όποιον επιθυµεί να βοηθήσει να έρθει
σε επαφή µαζί µας για να ενηµερωθεί σχετικά.
Στην ιστοσελίδα µας www.ipakarditsa.
gr, όπως και αντίστοιχο κανάλι µας στο
YouTube, είναι διαθέσιµα βίντεο µε συνεντεύξεις της τοπικής µας διοίκησης σε µέσα
ενηµέρωσης σχετικά µε τη δωρεά µας στο
Σωµατείο.
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Επίσκεψη του Προέδρου της Τ.Δ. Φωκίδας

Την Τρίτη 04 Οκτωβρίου βρέθηκε στην πόλη
µας για οικογενειακούς λόγους ο πρόεδρος
της τοπικής διοίκησης Φωκίδας κ. Γρηγόρης
ΠΑΣΧΑΛΗΣ και µε αυτή την αφορµή επισκέφτηκε τα γραφεία της τοπικής µας διοίκησης.
Εκεί τον υποδέχθηκαν ο γενικός γραµµατέας

Νικόλαος ΓΟΥΣΙΑΣ και ο ταµίας
Αθανάσιος ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ.
Σε πολύ φιλικό κλίµα πραγµατοποιήθηκε συζήτηση για
θέµατα σχετικά µε την Ένωση
µας αλλά και διάφοροι τρόποι
κοινής δράσης µεταξύ των δύο
τοπικών διοικήσεων ενώ υπήρξε ανταλλαγή αναµνηστικών.
Σαν αναµνηστικό της επίσκεψης του ο Πρόεδρος πρόσφερε
στην τοπική µας αγαλµατίδιο,
αντίγραφο του «Ηνιόχου των
∆ελφών». Την ίδια ηµέρα επισκέφθηκε τον ∆ιευθυντή της
∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας Καρδίτσας κ. Βασίλειο ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗ, ο οποίος
είναι θερµός υποστηρικτής και µέλος της ∆ιεθνούς Ένωσης Αστυνοµικών. Σαν αναµνηστικό
της επίσκεψης και εκ µέρους της τ.δ. Φωκίδας,
δόθηκε στον κ. ∆ιευθυντή αγαλµατίδιο, αντίγραφο της «Σφίγγας των Ναξιών».

Επίσκεψη του
κ. Αρχηγού στο
γραφείο μας

Το Σάββατο 10 ∆εκεµβρίου είχαµε τη
µεγάλη τιµή να επισκεφθεί το γραφείο
της τοπικής µας διοίκησης ο Αρχηγός
του Σώµατος, Αντιστράτηγος κ. Κωνσταντίνος Τσουβάλας. Ο κ. Αρχηγός,
συνοδευόµενος από τον Επιθεωρητή
Βορείου Ελλάδας Αντιστράτηγο κ. Μιχάλη Καραµαλάκη, πραγµατοποίησε
επίσηµη επίσκεψη στη ∆.Α. Καρδίτσας,
κατά την οποία αφιέρωσε µεγάλο µέρος
του χρόνου του για να ξεναγηθεί στο
Αστυνοµικό Μουσείο Καρδίτσας και να
συνοµιλήσει µε το προσωπικό και τα συνδικαλιστικά σωµατεία. Τελευταία πριν την
αναχώρηση του άφησε την τοπική µας διοίκηση, όπου επισκεπτόµενος το γραφείο µας
ενηµερώθηκε για τις δράσεις, δείχνοντας
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την επικείµενη
συµµετοχή µας στο χριστουγεννιάτικο πάρκο της πόλης µε την ονοµασία «Παυσιλυπούπολη», όπου µαζί µε το Τµήµα Τροχαίας
Καρδίτσας θα προσφέρουµε στους µικρούς
µας φίλους παιχνίδια κυκλοφοριακής αγωγής και πολλά δώρα.
Από την τοπική µας διοίκηση προσφέρθηκε στον κ. Αρχηγό ως αναµνηστικό
δώρο η εικόνα της Παναγίας Σπηλιώτισσας, την οποία απέστειλε µε θερµούς χαιρετισµούς ο Ηγούµενος της
Μονής Σπηλιάς π. Νεκτάριος, ο οποίος
ως γνωστόν είναι επίτιµο µέλος της τοπικής µας διοίκησης. Επίσης ο κ. Αρχηγός παρέλαβε µία από τις συλλεκτικές
µπλούζες που θα φορούν οι εθελοντές
µας κατά τη διάρκεια της «Παυσιλυπούπολης». Αξίζει τέλος να τονιστεί ότι ο
σηµαντικός επισκέπτης µας αναφέρθηκε
µε κολακευτικά λόγια στην Ένωση µας
λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «...ποτέ
κανείς δεν έχασε µε την εγγραφή του
στην ΙΡΑ!»
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ζαρχανής
Ο Γεν. Γραµµατέας
Νικόλαος Γούσιας

Tοπική Διοίκηση Πέλλας

Ημερίδα με θέμα «Ασφαλής Πλοήγηση στο Διαδίκτυο»
σε συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση Αστυνοµίας Πέλλας και τη ∆/
νση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Πέλλας , µε θέµα «Ασφαλής Πλοήγηση στο ∆ιαδίκτυο» . Την εκδήλωση που σηµείωσε
µεγάλη επιτυχία παρακολούθησαν ως προσκεκληµένοι Αρχές,
εκπρόσωποι ∆ηµοσίων Υπηρεσιών, Φορείς και Σύλλογοι της
περιοχής, µέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας (εκπαιδευτικοί-µαθητές) , καθώς και πλήθος κόσµου. Στην εν λόγω Ηµερίδα το θέµα ανέπτυξε µε χρήση οπτικοακουστικών µέσων , ο ∆/
ντης της ∆ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος του Αρχηγείου της
Ελληνικής Αστυνοµίας, Αστυνοµικός ∆/ντής κ. Γεώργιος ΠΑΠΑΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥ , µε εξειδικευµένα στελέχη της Υπηρεσίας του,
αναφερόµενος στη χρήση του ∆ιαδικτύου, στους ενδεχοµένους
κινδύνους –λήψη προστατευτικών µέτρων που αφορούν όλες
τις ηλικίες, εστιάζοντας κυρίως στους ανήλικους χρήστες. Κατά
την έναρξη της εκδήλωσης χαιρετισµούς απεύθυναν οι διοργα-

Πραγµατοποιήθηκε την 25-11-2016 , ηµέρα Παρασκευή , κατά τις ώρες
12:00΄ -14:00΄ στην αίθουσα της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας
(∆ιοικητήριο Έδεσσα), Ηµερίδα που διοργανώθηκε από κοινού από την
Τοπική ∆ιοίκηση Πέλλας του Ελληνικού Τµήµατος της ∆ιεθνούς Ένωσης
Αστυνοµικών (ΙΡΑ) και την Ένωση Αστυνοµικών Υπαλλήλων Ν. Πέλλας

νωτές , ενώ ο Πρόεδρος της Τοπικής ∆ιοίκησης Πέλλας της ∆ιεθνούς
Ένωσης Αστυνοµικών , κ. Κων/νος ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ, προσέφερε αναµνηστικά στον ∆/ντή της ∆ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος , Αστ/κό ∆/ντή κ.
Γεώργιο ΠΑΠΑΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥ, ευχαριστώντας θερµά για την ανταπόκριση
του στην πρόσκληση , για την πραγµατοποίηση της Ηµερίδας.

Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση

Στην εκδήλωση, που σηµείωσε εξαιρετική επιτυχία και συµµετοχή παρουσιάστηκε παιδική παράσταση στην οποία συµµετείχαν αστυνοµικοί
της Υπηρεσίας µας και µοιράσθηκαν δώρα και γλυκίσµατα στα παιδιά.
Ο Πρόεδρος Τ.∆. ΙΡΑ Πέλλας
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ Κων/νος

Η Γενική Γραµµατέας
Σέλκου Ειρήνη
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Πραγµατοποιήθηκε µε επιτυχία η φετινή Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση για τα
παιδιά του προσωπικού της ∆.Α. Πέλλας η οποία διοργανώθηκε από κοινού µε
τη ∆/νση Αστυνοµίας Πέλλας , την Τοπική ∆ιοίκηση Πέλλας (ΙΡΑ) της ∆ιεθνής
Ένωσης Αστυνοµικών και τις Ενώσεις Αξ/κών Κεντρικής Μακεδονίας (ΕΑΚΜ)
και Αστυνοµικών Υπαλλήλων Ν. Πέλλας (ΕΑΥΝ Πέλλας) .

Tοπική Διοίκηση Ηρακλείου

Επίσκεψη στην Ι.Ρ.Α. Ιωαννίνων

Ο Πρόεδρος της Ι.Ρ.Α Ιωαννίνων κ. Σπύρος

Κίτσιος δέχθηκε στα γραφεία της Τοπικής
∆ιοίκησης το µέλος µας κ. Ιωάννη Μανιά,
ο οποίος βρέθηκε στη φιλόξενη πόλη των
Ιωαννίνων για προσωπική του υπόθεση.
Ο κ. Ιωάννης Μανιάς µετέφερε τους
εγκάρδιους χαιρετισµούς του Προέδρου
κ. Μανόλη Ζαχαριουδάκη και του ∆.Σ. της
Ι.Ρ.Α. Ηρακλείου, αναθερµαίνοντας τους
δεσµούς φιλίας και αδελφοσύνης µεταξύ
των δύο Τοπικών ∆ιοικήσεων.
Θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε τον πρόεδρο της IPA Ιωαννίνων κ. Σπύρο Κίτσιο
για τη θερµή υποδοχή και την υπέροχη ξενάγηση στα όµορφα Ιωάννινα.
Επίσης να τον ευχαριστήσουµε για το γλυκό του χαιρετισµό τον οποίο τιµήσαµε σε
προγραµµατισµένη σύσκεψη οµάδας µελών πίνοντας στην υγειά σου.

Επίσκεψη στην Πάφο
Συνέχεια της συνάντησης
µας το καλοκαίρι στο Ηράκλειο Κρήτης της Ι.Ρ.Α.
Ηρακλείου και της Ι.Ρ.Α. Πάφου Κύπρου ακολούθησε
νέα συνάντηση του Ανάπλ
Γραµµατέα κ. Στυλιανού ∆ασκαλάκη της Ι.Ρ.Α. Ηρακλείου µε τον Πρόεδρο της Ι.Ρ.Α.
Πάφου κ. Σπύρο Κοννιώτη.
Ο αναπλ. Γραµµατέας µετέφερε τους εγκάρδιους χαιρετισµούς του Προέδρου κ. Μανόλη Ζαχαριουδάκη και
του ∆.Σ. της Ι.Ρ.Α. Ηρακλείου, αναθερµαίνοντας τους
δεσµούς φιλίας µεταξύ των δύο Τοπικών ∆ιοικήσεων
και επιβεβαιώσαµε για άλλη µια φορά τις αδελφικές
σχέσεις των Ελλήνων και Κύπριων αδελφών µας µελών της Ένωσης µας.
Θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε τον πρόεδρο της IPA Πάφου κ. Σπύρο Κοννιώτη για τη θερµή υποδοχή και την
υπέροχη ξενάγηση στην όµορφη Πάφο.
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Πολιτιστικό ταξίδι σε δύο ιστορικά μνημεία
του Ν. Ρεθύμνου – Αρχαία Ελεύθερνα – Αρκάδι

Mε ιδιαίτερη συγκίνηση πραγµατοποιήθηκε
το πλούσιο σε περιεχόµενο και συναισθήµατα
πολιτιστικό ταξίδι σε δύο ιστορικά µνηµεία του
Ν. Ρεθύµνου το οποίο διοργάνωσε την Κυριακή
06/11/2016 η Ι. Ρ. Α Ηρακλείου, µε τη συµµετοχή 104 µελών µας, µελών οικογενειας και
φίλων.
Συγκυρία η οποία αντλεί ιδιαίτερο νόηµα, καθώς
συνδέεται µε τη συµπλήρωση 150 ετών από το
Ολοκαύτωµα του ηρωικού Αρκαδίου µε την
-για πρώτη φορά – κατάθεση στεφάνου από τον
Πρόεδρο της Ένωσης, κ. Εµµανουήλ Ζαχαριουδάκη, ύστερα από τρισάγιο, χοροστατούντος
του Σεβασµιότατου Μητροπολίτη Ρεθύµνης και
Αυλωποτάµου κ. Ευγενίου, ως ελάχιστο δείγµα
τιµής και µνήµης.
Με αφορµή την περιήγηση και αναφορικά στον
πρώτο σταθµό ξενάγησης, εκείνον στον Αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Ελεύθερνας, δόθηκε
η δυνατότητα στους συµµετέχοντες να έρθουν
σε επαφή, στο µέτρο του δυνατού, µε τη δυναµική της περιοχής, µε πνευµατικές και αρχιτεκτονικές πρωτοτυπίες που εκβάλουν σε διάφορες
διαστάσεις του καθηµερινού βίου, µε το εύρος

και τις δυνατότητες της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς εν γένει αλλά, κυρίως, µε τις ευθύνες και
τις υποχρεώσεις που αυτή δηµιουργεί.
Ακολούθως, µε αφορµή την επίσκεψη στην Ιερά
Μονή Αρκαδίου δόθηκε, µέσω µιας αξιολογότατης και αναλυτικότατης ξενάγησης, έµφαση
στην περιπετειώδη ιστορική διαδροµή του κρητικού λαού, ο οποίος κινήθηκε περήφανα ταυτιζόµενος µε πολύτιµες λέξεις:
Ελευθερία/Θάνατος/Ένωση.
έννοιες, που αποτελούν ορόσηµο, που εκπέµπουν µηνύµατα αντίστασης -θυσίας αν χρειαστεί.

Καταληκτικά, «πιο πέρα κι από τη λευτεριά»
του Ν. Καζαντζάκη, το ταξίδι µας στους τόπους,
τους ανθρώπους, τις αξίες και τις ιδεολογίες
τους, ολοκληρώθηκε στο ∆ρυµό και την πόλη
του Ρεθύµνου, µε διαχρονικά τελετουργικά και
στοιχεία της κρητικής διά-δρασης, όπως είναι
η καλή παρέα, το φαγητό, το κρασί και η ρακή.
Ευχαριστούµε, όλους όσους συµµετείχαν, κυρίως όµως εκείνους που µε τον ένα ή µε τον
άλλο τρόπο, συνέβαλαν στην κωδικοποίηση
της κρητικής ιστορίας, του πάθους και της αυ-

ταπάρνησης.
Καλή αντάµωση…
Ευχαριστούµε
Τον Σεβασµιότατο Μητροπολίτη Ρεθύµνου και
Αυλωποτάµου κ. ΕΥΓΕΝΙΟ
Τον Πρόεδρο της Ένωσης Κεντρώων και Βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου κ. Βασίλειο
ΛΕΒΕΝΤΗ για την παρουσία του στην κατάθεση
στεφάνου.
Την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύµνης κα Μαρία
ΛΙΟΝΗ για την παρουσία της στην κατάθεση
στεφάνου.
Τον Αντιδήµαρχο ∆ήµου Αµαρίου κ. Εµµανουήλ
ΨΑΡΟΥ∆ΑΚΗ για την συµµετοχή του
Τους Αντιπροέδρους της Ι.Ρ.Α. Ρεθύµνου κ.
Εµµανουήλ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ και Παντελή ΚΑΡΑ∆ΑΚΗ
Ιδιαίτερα ευχαριστούµε
Τον ∆ιευθυντή της ∆/νσης Αστυνοµίας Ηρακλείου, Ταξίαρχο κ. Κωνσταντίνο ΛΑΓΟΥ∆ΑΚΗ
Την κ. Αθηνά ΣΦΑΚΑΚΗ – ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ για την
πολύτιµη βοήθεια της στην οργάνωση του πολιτιστικού ταξιδιού µας και την δωρεάν ξενάγηση
µας.
Τον Σωµατείο Επαγγελµατιών Ξεναγών Ηρακλείου και τον ξεναγό κ. Γεώργιο Μαυράκη για
την άψογη και δωρεάν ξενάγηση.
Τον Γενικό ∆ιευθυντή Ελλάδος του ΤΕΖ TOUR
κ. Μανώλη ΑΠΛΑΝΕ∆ΑΚΗ για την ευγενική παραχώρηση των δύο σύγχρονων λεωφορείων
µε τους εκπληκτικούς επαγγελµατίες οδηγούς.
Για την Τοπική ∆ιοίκηση
Ο Πρόεδρος
H Γενική Γραµµατέας
Μανόλης Ζαχαριουδάκης
Έφη Φλουρή

Tοπική Διοίκηση Σάμου

Εόρτιες εκδηλώσεις για την 104 επέτειο από την Ένωση
της Σάμου με την Ελλάδα

Με ιδιαίτερη λαµπρότητα και µε την συµµετοχή πλήθους κόσµου πραγµατοποιήθηκαν οι εόρτιες εκδηλώσεις για την 104 επέτειο από την Ένωση
της Σάµου µε την Ελλάδα.

Μετά την επίσηµη δοξολογία που πραγµατοποιήθηκε στον ιερό Ναό του
Αγίου Σπυρίδωνα από τον Σεβασµιότατο Μητροπολίτη Σάµου κ.κ Ευσέβιο,
και την κατάθεση στεφάνων στον ανδριάντα του Θεµιστοκλή Σοφούλη,
ακολούθησε η παρέλαση από τα Σχολεία του Νησιού, Πολιτιστικούς Συλλόγους και τον Στρατό, ενώπιων των τοπικών αρχών στην Παραλιακή Λεωφόρο που φέρει το όνοµα του ανθρώπου που αγωνίστηκε για την ηµέρα
αυτή και στη συνέχεια έφθασε να γίνει και πρωθυπουργός της Ελλάδος.
Ο λόγος για τον επαναστάτη αρχαιολόγο Θεµιστοκλή Σοφούλη χάρη στον
οποίo επετεύχθει η Ένωση µε την Ελλάδα.
Η Τοπική ∆ιοίκηση ΙΡΑ Σάµου ∆ιεθνούς Ένωσης Αστυνοµικών συµµετείχε
Σύσσωµη και τίµησε µε την παρουσία της όλες τις εκδηλώσεις.
Ο πρόεδρος κ. Αβραµίδης Γεώργιος κατέθεσε ∆άφνινο Στεφάνι στον ανδριάντα του Θεµιστοκλή Σοφούλη στην πόλη της Σάµου.
Στις εορταστικές εκδηλώσεις της Σάµου παρευρέθησαν και τίµησαν µε την
παρουσία τους ο Βουλευτής Σάµου κ. ∆ηµήτριος Σεβαστάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Σάµου κ. Νικόλαος Κατρακάζος, ο ∆ήµαρχος Σάµου κ. Μιχάλης
Αγγελόπουλος, εκπρόσωποι του Στρατού και των Σωµάτων Ασφαλείας,
∆ηµοτικοί και περιφερειακοί σύµβουλοι, ο πρόεδρος της ΙΡΑ Σάµου και
Συνδέσµου Αποστράτων Αστυνοµικών Σάµου κ. Γεώργιος Αβραµίδης,
πρόεδροι συλλόγων και εκπρόσωποι φορέων.

Με ιδιαίτερη λαµπρότητα και µε την συµµετοχή πλήθους κόσµου πραγµατοποιήθηκαν οι εόρτιες εκδηλώσεις για την 104 επέτειο από την Ένωση
της Σάµου µε την Ελλάδα.
Μετά την επίσηµη δοξολογία που πραγµατοποιήθηκε στον ιερό Ναό του
Αγίου Σπυρίδωνα από τον Σεβασµιότατο Μητροπολίτη Σάµου κ.κ Ευσέβιο, και την κατάθεση στεφάνων στον ανδριάντα του Θεµιστοκλή Σοφούλη, ακολούθησε η παρέλαση από τα Σχολεία του Νησιού, Πολιτιστικούς

Συλλόγους και τον Στρατό, ενώπιων των
τοπικών αρχών στην Παραλιακή Λεωφόρο που φέρει το όνοµα του ανθρώπου που
αγωνίστηκε για την ηµέρα αυτή και στη συνέχεια έφθασε να γίνει και πρωθυπουργός
της Ελλάδος.
Ο λόγος για τον επαναστάτη αρχαιολόγο
Θεµιστοκλή Σοφούλη χάρη στον οποίo επετεύχθει η Ένωση µε την Ελλάδα.
Η Τοπική ∆ιοίκηση ΙΡΑ Σάµου ∆ιεθνούς
Ένωσης Αστυνοµικών συµµετείχε Σύσσωµη και τίµησε µε την παρουσία της όλες τις
εκδηλώσεις.
Ο πρόεδρος κ. Αβραµίδης Γεώργιος κατέθεσε ∆άφνινο Στεφάνι στον ανδριάντα του
Θεµιστοκλή Σοφούλη στην πόλη της Σάµου.
Στις εορταστικές εκδηλώσεις της Σάµου
παρευρέθησαν και τίµησαν µε την παρουσία
τους ο Βουλευτής Σάµου κ. ∆ηµήτριος Σεβαστάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Σάµου κ.
Νικόλαος Κατρακάζος, ο ∆ήµαρχος Σάµου
κ. Μιχάλης Αγγελόπουλος, εκπρόσωποι
του Στρατού και των Σωµάτων Ασφαλείας,
∆ηµοτικοί και περιφερειακοί σύµβουλοι, ο πρόεδρος της ΙΡΑ Σάµου και
Συνδέσµου Αποστράτων Αστυνοµικών Σάµου κ. Γεώργιος Αβραµίδης,
πρόεδροι συλλόγων και εκπρόσωποι φορέων.
Ο πρόεδρος
Αβραµίδης Γεώργιος

ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΡΑ ΣΑΜΟΥ

Ο Γενικός Γραµµατέας
Σακερλής Γεώργιος
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Με κάθε λαμπρότητα όπως αρμόζει στη σημερινή ημέρα,
εορτάστηκε και φέτος η Εθνική επέτειος της 28ης
Οκτωβρίου στη πόλη της Σάμου.
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Παγκόσμια πρώτη η εφαρμογή του Ελληνικού
Τμήματος
Το ελληνικό τµήµα έπειτα από απόφαση του διοικητικού συµβουλίου
σας παρουσιάζει την πρώτη σε παγκόσµια κλίµακα εφαρµογή για
κινητά (application) στους κόλπους της ένωσης µας και σας καλεί
να την κατεβάσετε στο κινητό σας τηλέφωνο προκειµένου να έχετε
άµεση πρόσβαση στα θέµατα που σας αφορούν ως µέλη της ένωσης
µας. Η Εφαρµογή περιέχει , το sydromi.gr , τα νέα της ΙΡΑ , πληροφορίες για το Ελληνικό Τµήµα - και για τις Τοπικές ∆ιοικήσεις και τις
προσφορές του IPA Club. Είναι µια ακόµα προσπάθεια χρήσης των
νέων τεχνολογιών προς όφελος της ένωσης µας και ευελπιστούµε
στην άµεση ανταπόκριση σας.
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Ελληνική
συμμετοχή σε
σεμινάριο στο
Gimborn
Με µεγάλη επιτυχία στέφτηκε η συνάντηση µε
θέµα την διεθνή τροµοκρατία στο Γκιµπορν της
Γερµανιαςαπο 21\11\16 έως 25\11\16 όπου
συµµετείχαν συνολικά 25 συνάδελφοι από Αµερική Καναδά Ευρωπη.Στα πλαίσια της εκεί παραµονής µου είχα την ευκαιρία µαζί µε τους συναδέλφους αστυνοµικούς να επισκεφτούµε την
Χριστουγεννιάτικη αγορά της Κολωνίας και να
γνωρίσουµε το πως γιορτάζουν τα Χριστούγεννα στην Γερµανια.Επισης στους συναδέλφους
αστυνοµικούς που συµµετείχαν στο συνέδριο
επέδωσα αναµνηστικά δώρα από την Ρόδο όπου
υπηρετώ προβάλλοντας παράλληλα την πατρίδα
µας και τον ελληνικό τουρισµό.
Βιντζηλαίος Στυλιανός
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Διαγωνισμός VIDEO μελών της ένωσης από το IEB
Σκοπός του διαγωνισµού VIDEO:
Σκοπός του διαγωνισµού είναι να συλλεγεί υλικό βίντεο από όλα τα
Εθνικά Τµήµατα της ΙΡΑ σε όλο τον κόσµο και να δηµιουργηθεί µια
διεθνής τράπεζα δεδοµένων βίντεο της ΙΡΑ, δίνοντάς µας τη δυνατότητα να δηµιουργήσουµε µια διεθνή ταινία της ΙΡΑ που θα προβάλει
τις δραστηριότητές µας σε όλο τον κόσµο.
Το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα του προγράµµατος είναι να αποκτήσουµε υψηλής ποιότητας βίντεο από όσο το δυνατότερο περισσότερα Εθνικά Τµήµατα και στη συνέχεια να χρησιµοποιήσουµε χρησιµοποιήστε επιλεγµένα κοµµάτια των βίντεο του διαγωνισµού για την
παραγωγή ενός πληροφοριακού βίντεο σχετικά µε την IPA , το οποίο
να µπορεί στη συνέχεια να διανεµηθεί σε όλα τα Εθνικά Τµήµατα ως
διαφηµιστικό , και θα συµπεριληφθεί επίσης, στην ιστοσελίδα του
IAC καθώς και τις ιστοσελίδες των Εθνικών Τµηµάτων.
Ο ∆ιαγωνισµός Βίντεο ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια του Παγκοσµίου Συνεδρίου 2016 στη Νέα Ζηλανδία, και θα ολοκληρωθεί τα
αποτελέσµατά του θα ανακοινωθούν στο Παγκόσµιο Συνέδριο του
2018 στη Βουλγαρία. Το µεγάλο χρονικό διάστηµα διεξαγωγής του
επιτρέπει στα Εθνικά Τµήµατα να αποκτήσουν βίντεο από εκδηλώσεις που πραγµατοποιούνται στο εσωτερικό των χωρών τους,
προκειµένου να προετοιµαστούν καλύτερα οι επίσηµες συµµετοχές
στο διαγωνισµό.
Θα υπάρξουν 3 χρηµατικά βραβεία (400 €, 300 € και 200 € αντίστοιχα), καθώς και έπαινοι.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
Τα Εθνικά τµήµατα που επιθυµούν να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό
καλούνται να περιλαµβάνουν τα εξής στα βίντεο τους:
• δραστηριότητα ΙΡΑ στο Εθνικό Τµήµα τους

• Εθνική Αστυνοµία
• Εικόνες που σχετίζονται µε τη χώρα / πλάνα του τοπίου
• Άτοµα / λαογραφία του εθνικού τµήµατος
Όλο το υλικό θα πρέπει να αποστέλλονται µε ψηφιακά µέσα (MP4
ή κάτι παρόµοιο).
ΧΡΟΝΙΚΌ ΠΛΑΊΣΙΟ:
Ο διαγωνισµός ανακοινώθηκε κατά τη διάρκεια του Παγκοσµίου
Συνεδρίου IPA 2016 στη Νέα Ζηλανδία.
Η προθεσµία για την υποβολή των βίντεο θα είναι η 1η Μαρτίου
2018.
Παρακαλούµε να στείλετε το υλικό σας στην ηλεκτονική διεύθυνση
kikis03 @ cytanet.com.cy, Ή ταχυδροµικώς στην διεύθυνση
Ρ.Ο.Β. 57383 Λεµεσό,
ΚΑΝΟΝΕΣ:
• Ο διαγωνισµός είναι ανοιχτός σε όλα τα µέλη της ∆ιεθνούς Ένωσης Αστυνοµικών.
• Όλες οι συµµετοχές θα κριθούν από σχετικούς εµπειρογνώµονες.
• Πνευµατικά δικαιώµατα: Το δικαίωµα να αναπαραγωγής ή να επεξεργασίας των βίντεο
από τη ∆ιεθνή Ένωση Αστυνοµικών, είναι αυτονόητο
σκοπούς υποτίθεται.
• Η απόφαση των κριτών είναι οριστική και δεν θα δεχθεί η ΙΡΑ καµία αλληλογραφία
• Ενώ η ∆ιεθνής Ένωση Αστυνοµικών θα µεριµνήσει για το χειρισµό
των βίντεο, εκφράζει τη λύπη ότι δεν µπορεί να δεχτεί καµία ευθύνη
για την απώλεια που µπορεί να προκληθεί.
• Υποβολή των βίντεο, συνεπάγεται την αποδοχή των όρων.

Κατηγορίες βραβείων:

τις καλύτερες 50 φωτογραφίες.

Ανοικτή Κατηγορία
α) Ελεύθερο θέµα.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
• Ο διαγωνισµός είναι ανοιχτός σε όλα τα µέλη της ∆ιεθνούς Ένωσης Αστυνοµικών.
• Οι συµµετοχές περιορίζονται σε 5 φωτογραφίες ανά άτοµο για
κάθε κατηγορία.
• Τα βραβεία θα απονεµηθούν, όπως αναφέρεται, και θα παρουσιαστούν στο Παγκόσµιο Συνέδριο στη Βουλγαρία το 2017.
• Όλες οι φωτογραφίες θα πρέπει να αποσταλούν µαζί µε την επίσηµη αίτηση συµµετοχής µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στη kikis03@
cytanet.com.cy
• Εάν το µέγεθος των φωτογραφιών υπερβαίνει τα 10 MB, παρακαλούµε να στείλετε πολλά µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.
• Πνευµατικά δικαιώµατα: Το δικαίωµα να αναπαραγωγής φωτογραφιών για τους σκοπούς της ∆ιεθνούς Ένωσης Αστυνοµικών
είναι αυτονόητο.
• Η απόφαση των κριτών είναι οριστική και καµία αλληλογραφία δε
θα γίνει δεκτή από τη ∆ιεθνή Ένωση Αστυνοµικών.
• Ενώ η ∆ιεθνής Ένωση Αστυνοµικών θα µεριµνήσει για την παραλαβή των φωτογραφιών, δυστυχώς δεν µπορεί να δεχτεί καµία
ευθύνη για την όποια απώλεια τους.
• Η υποβολή των Φωτογραφιών συνεπάγεται την αποδοχή των
όρων.

Θεµατική Κατηγορία
β) Η αστυνοµία επί τω έργω.
Βραβείο των 400 ευρώ, θα απονεµηθεί στον γενικό νικητή.
300 ευρώ θα απονεµηθεί στον νικητή της κάθε κατηγορίας, µε τη
δεύτερη και τρίτη θέση να βραβεύονται επίσης..
ΚΡΙΤΕΣ: Επαγγελµατίες φωτογράφοι
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ: Προθεσµία εγγραφών: 1 Μαρτίου 2017
Επιλογή: 1 Ιουνίου 2017
Ανακοίνωση αποτελεσµάτων : 1 Ιουλίου 2017
Μια πρώτη έκθεση των φωτογραφιών θα λάβει χώρα κατά τη διάρκεια του Παγκοσµίου Συνεδρίου στη Βουλγαρία το 2017. Ένα
σύνολο 50 φωτογραφιών θα επιλεγούν και θα αποσταλούν στη
Βουλγαρία για την ανάρτηση και την εµφάνιση σε µια διεθνή έκθεση. Στη συνέχεια οι φωτογραφίες θα αποστέλλονται και σε άλλα
Εθνικά Τµήµατα, που ενδεχοµένως επιθυµούν να διοργανώσουν
παρόµοιες εκθέσειςς. Κάθε τµήµα θα λάβει ένα cd ή USB-stick µε
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Διαγωνισμός φωτογραφίας μελών της ένωσης από
το IEB
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TO NEO ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ι.Ρ.Α. ΣΑΜΟΥ

TO NEO ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ
Η ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ι.Ρ.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Την Κυριακή 16 Νοεµβρίου 2016 συνεδρίασε και συγκροτήθηκε σε
σώµα, το νεοεκλεγέν ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τοπικής ∆ιοίκησης
Σάµου της ∆ιεθνούς Ένωσης Αστυνοµικών το οποίο αναδείχθηκε από
τις αρχαιρεσίες της Γενικής Συνέλευσης την 15-11-2016 ως εξής:

Στις 7 ∆εκεµβρίου 2016 έγιναν οι αρχαιρεσίες της Τοπικής ∆ιοίκησης
Ιωαννίνων µε τις οποίες εκλέχθηκαν τα µέλη του ∆.Σ.
Την 8-12-2016 συνήλθε το ∆.Σ. στην έδρα της Τοπικής ∆ιοίκησης Ιωαννίνων σε πρώτη συνεδρίαση και συγκροτήθηκε σε Σώµα µε µυστική
ψηφοφορία από τους:

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Α΄ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Β΄ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Γ΄ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΑΠΛ. Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΤΑΜΙΑΣ
ΑΝΑΠΛ/ΤΗΣ ΤΑΜΙΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Η ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΑΒΡΑΜΙ∆ΗΣ

Γεώργιος

ΠΕΤΡΟΥ

Σταµατία

ΚΙΤΣΙΟΣ

Σπυρίδων

ΧΡΗΣΤΟΥ

Αθανάσιος

ΜΑΝΩΛΗΣ

Θωµάς

ΠΑΡΓΙΝΟΣ

Χρήστος

ΤΣΙΡΩΝΗΣ

Νικόλαος

ΜΑΝΤΖΙΚΑ

Σοφία

ΡΑΠΤΗ

Όλγα

ΠΑΠΠΑΣ

Άγγελος

ΚΟΥΜΑΤΖΙΩΤΗ

Αγγελίνα

∆ηµήτριος

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Α΄ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Β΄ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Γ΄ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΑΠΛ. Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΤΑΜΙΑΣ
ΑΝΑΠΛ/ΤΗΣ ΤΑΜΙΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Η ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΜΑΥΡΙ∆ΟΥ

Μαρία

ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Χρυσαυγή

ΣΑΚΕΡΛΗΣ

Γεώργιος

ΓΛΕΖΟΣ

Στυλιανός

ΚΟΥΛΟΥΚΤΣΗΣ

Βασίλειος

ΒΑΣΣΑΛΟΣ

Ιωαννης

ΖΙΩΓΟΥ

Ιωάννα

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

ΜΕΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΤΣΙΛΙΜΗΣ

Βασίλειος

∆ηµήτριος

ΜΕΛΟΣ

ΑΛΕΞΙΟΥ

ΜΕΛΟΣ

∆ΗΜΗΤΡΕΛΙΑΣ

Θεόδωρος

Νικόλαος

ΜΕΛΟΣ

ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ

Κοσµάς

TO NEO ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ι.Ρ.Α. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Στις 22 Νοεµβρίου 2016 πραγµατοποιήθηκαν µε απόλυτη επιτυχία και συµµετοχή µελών µας, οι αρχαιρεσίες της Τοπικής ∆ιοίκησης Φθιώτιδας
από τις οποίες εκλέχθηκαν τα νέα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Την 23 /11/2016 συνήλθε το ∆.Σ. και συγκροτήθηκε σε σώµα, ως κατωτέρω:
Συνάδελφε η ∆ιεθνής Ένωση Αστυνοµικών λειτούργει
στο Gimborn της
Γερµανίας διεθνές
εκπαιδευτικό
κέντρο. Κάθε έτος
πραγµατοποιούνται
περίπου 40 σεµινάρια µε µεγάλο
εύρος θεµατολογίας στα οποία µπορείς να συµµετάσχεις.
Πληροφορίες στην ιστοσελίδα και την γραµµατεία του Ελληνικού
Τµήµατος.
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Μελλοντικές
εκδηλώσεις
14 Ιανουαρίου 2017, η επόµενη τακτική συνεδρίαση του
∆.Σ. του Ελληνικού τµήµατος.
3η Περιφερειακή Συνάντηση
Βαλκανικών και Αδριατικών
Τµηµάτων, 2017. Στην Βεργίνα
28 Μαΐου η έναρξη του 33 πανελληνίου συνεδρίου 2017,
στο Βραχατι Κορινθίας

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Α΄ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Β΄ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Γ΄ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΑΠΛ. Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΤΑΜΙΑΣ
ΑΝΑΠΛ/ΤΗΣ ΤΑΜΙΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Η ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΧΑΨΑΣ

Μενέλαος

ΚΑΤΣΑΡΑΣ

Φώτιος

ΑΡΕΚΛΑΚΗΣ

Ιωάννης

ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

∆ηµήτριος

ΣΠΑΝΑΚΗ

∆ήµητρα

ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ

Σπυρίδων

ΠΑΤΗΘΡΑ

Ιουλία

ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ

Ευάγγελος

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ

Μαρία

∆ΕΡΝΙΚΑΣ

Χαράλαµπος

ΜΕΛΟΣ

ΤΡΙΑΠΑΜΠΟΥΚΗΣ

Ευάγγελος

ΜΕΛΟΣ

ΤΣΕΛΗΣ

Κων/νος

∆ιεθνείς µελλοντικές εκδηλώσεις
Austria

28 Jan-4 Feb 2017

Ski Week NassfeldHermagor

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

USA

19-28 Jun 2017

Pacific Northwest
Tour

Ανακοινώσεις …
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 ∆.Σ. της Τοπικής σας διοίκησης για την
καταχώρηση της ηλεκτρονικής σας ταχυδροµικής διεύθυνσης και λοιπές πληροφορίες.
Τα αιτήµατα οικονοµικών ενισχύσεων θα γίνονται δεκτά µόνον όταν αποστέλλονται µέσω των Τοπικών ∆ιοικήσεων.
Αναρτήθηκε στην σελίδα του Ε.Τ. το εκπαιδευτικό πρόγραµµα του Gimborn για το 2017.

Άρθρα - Επιστολές - ∆ιοικητικά Θέµατα

5η Δεκεμβρίου-Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού
Η καθιέρωση της Ηµέρας του Εθελοντισµού
από τον ΟΗΕ, αποτελεί µια ευκαιρία για να εκφράσουµε την εκτίµησή µας στους εθελοντές
αστυνοµικούς για την πολύτιµη εθελοντική
προσφορά τους και την έµπρακτη κοινωνική
αλληλεγγύη.
Για το «Ελληνικό Τµήµα/ΙΡΑ» η 5η ∆εκεµβρίου αποτελεί ακόµη µια αφορµή για να τιµήσει τον εθελοντισµό και αυτό γιατί τα µέλη
µας είναι η «καρδιά» των εθελοντικών δράσεών του, κάνοντας πράξη το SERVO PER

AMIKECO!
Από την ίδρυσή της η ∆ιεθνής Ένωση Αστυνοµικών βασίζεται στη φιλία, τον εθελοντισµό,
την αγάπη και την προσφορά των µελών της.
Στην εποχή µας οι εθελοντές αποτελούν ένα
λαµπρό παράδειγµα ανθρωπισµού και κοινωνικής ευαισθησίας και είναι χρέος όλων µας
και κυρίως της πολιτείας να προστατεύσει και
να προωθήσει την αξία του εθελοντισµού µε
τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Με αφορµή τη σηµερινή Παγκόσµια Ηµέρα

Εθελοντισµού σας γνωρίζουµε ότι το Ελληνικό Τµήµα έχει υποβάλλει αίτηµα στον κ. Αρχηγό του σώµατος για την θεσµική αναγνώριση
του εθελοντή αστυνοµικού όπως ισχύει για
τον εθελοντή πυροσβέστη και τον εθελοντή
της Ελληνικής Ακτοφυλακής.
O Πρόεδρος
Καραπατάκης Ιωάννης
Ο Γενικός Γραµµατέας
Φώτογλου Σπυρίδων

Αγαπητοί συνάδελφοι,
µία χρονιά ακόµη τελείωσε µε ωραίες αναµνήσεις
από αγώνες µεγάλων και µικρών αποστάσεων.
Φέτος συµµετείχα σε πολλούς αγώνες µε σκοπό να διαπιστώσω τις ανθρώπινες αντοχές ως
προς τα πολλά χλµ σε συνδυασµό µόνο µε φυσικές τροφές, χωρίς χρήση χηµικών ουσιών, µόνο
ψωµί, τυρί, ελιά, νερό, µέλι, φρούτα. Αποδείχθηκε
λοιπόν ότι ο ανθρώπινος οργανισµός αντέχει αρκεί να τον "ετοιµάσεις" σωστά. Σε όλους αυτούς
τους αγώνες, στις προσπάθειές µου να τερµατίζω
υγιής και χαρούµενος, είχα πάντα συµπαραστάτη

µου και ήταν δίπλα µου µε κάθε τρόπο η ∆ιεθνής Ένωση Αστυνοµικών
και ιδιαίτερα ο αγαπητός συνάδελφος κος ΚΑΡΚΑΛΗΣ Κυριάκος, τον
οποίο ευχαριστώ θερµά µέσα από τη καρδιά µου. Αναφέροµαι κυρίως
στην εξυπηρέτηση για την διαµονή µου κάθε φορά που βρισκόµουν στην
Αθήνα, όπου το IPA HOUSE είχε πάντα τις πόρτες του ανοιχτές και µε
αγκάλιαζαν όλοι οι συνάδελφοι, έχοντας πάντα έναν καλό λόγο.
Σας ευχαριστώ θερµά όλους και ελπίζω η συνεργασία µας να κρατήσει
για πολλά χρόνια ακόµη. Η νέα χρονιά να είναι κι αυτή γεµάτη επιτυχίες,
χαρές και χαµόγελα.
Με αγάπη και εκτίµηση
Γιώργος Ζαχαριάδης
Υ/Α - Πτολεµαϊδα

Αγαπητοί συνάδελφοι .
Έχοντας ζήσει µια µοναδική εµπειρία στην µακρινή Πολωνία εκπροσωπώντας το Ελληνικό
Τµήµα θα ήθελα από τα βάθη της καρδιάς µου να
σας ευχαριστήσω για µια ακόµη φορά για την τιµή
που µου κάνατε αλλά και να σταθώ στο γεγονός
της ιδιαίτερης φιλοξενίας που τυχαµε από τους
φίλους µας τους Πολωνούς που ειλικρινά ήταν

συγκινητική . ...Η παρουσία του προέδρου µας αλλά και η εν γεννει αντιµετώπιση του Ελληνικού Τµήµατος της ΙΡΑ έδειξε την περίοπτη θέση
που κατέχει η χώρα µας στην µεγάλη οικογένεια της ΙΡΑ πανευρωπαϊκά
. ...Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον Κυριάκο και τον Βασίλη για την όλη βοήθειά τους στην άρτια οργάνωση του ταξιδιού αλλά κυρίως στον προεδρο
µας για την συνεχή στήριξη και συµπαράσταση στο πρόσωπό µου καθ'όλη την διάρκεια της εκεί παραµονής µας...
Με τιµή ΧΑΤΖΗ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Γιώργος

ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Το έτος 2016 πλησιάζει στο τέλος της και θα ήθελα να
µεταφέρω σε εσάς και τις οικογένειές σας, εξ ονόµατος του Παγκόσµιου ∆ιοικητικού Συµβουλίου (ΙΕΒ) και
εµένα, τις καλύτερες ευχές µας για Καλά Χριστούγεννα και το Νέο Έτος 2017.
Το 2016 χαρακτηρίστηκε από την οικονοµική κρίση
που έπληξε πολλές χώρες, χιλιάδες άνθρωποι, κυρίως παιδιά, πεθαίνουν κάθε µέρα από πολέµους, από τη
φτώχεια και την πείνα και πολλοί άλλοι υποφέρουν και
προσπαθούν να ζήσουν µε αξιοπρέπεια.
Ως εκ τούτου, είναι ικανοποιητικό να παρατηρήσετε ότι
οι βασικές ιδέες για τη φιλία και την αλληλεγγύη µεταξύ των αστυνοµικών σε όλες τις χώρες, όπως εισήχθη
το 1950 από τον ιδρυτή της Ένωσής µας, Arthur Troop,
είναι ακόµα πολύ ζωντανές µέσα στην οικογένεια της ∆ΕΑ. Το βαθύ
νόηµα της φιλίας είναι να αγαπάµε και να υπηρετούµε ο ένας τον
άλλον. Φαίνεται ότι παρά την διαφωνία µεταξύ όλων των λαών και
των κρατών,
εξακολουθεί να υπάρχει χώρος για τη φιλία πέρα από τα σύνορα.
Σήµερα βιώνουµε µια κατάσταση όπου µπορούµε να παρατηρήσουµε ένα αυξανόµενο ενδιαφέρον για την ένωσή µας. Έχουµε µια

ευκαιρία όχι µόνο για την αύξηση του αριθµό των µελών µας, αλλά και του αριθµό των τµηµάτων. Η ∆ΕΑ
είναι διεθνής οργανισµός και είναι πολύ σηµαντικό να
κάνουµε τις ιδέες µας γνωστές και αποδεκτές σε όλο
τον κόσµο.
Σας ευχαριστώ όλους για την µέχρι σήµερα εµπιστοσύνη σας, για τις επιστολές σας και τα e-mail σας µε
τις ευχές σας, καθώς και για το πρόβληµα της υγείας
µου, που πηγαίνει καλά. Όλα αυτά µε κάνουν να νιώθω
ευτυχισµένος και ισχυρός και µου δίνει κουράγιο να
συνεχίσω να υπηρετώ τα πολύ σηµαντικά και δύσκολα
καθήκοντα τα οποία µου έχουν ανατεθεί.
Σας εύχοµαι Καλά Χριστούγεννα και
µια ευηµερούσα, υγιή, ελπιδοφόρα και Ευτυχισµένη

Νέα Χρονιά.
Είθε το 2017 να φέρει σε όλους µας αυτό που ελπίζουµε και περιµένουµε για εµάς και τους αγαπηµένους µας.

Georgios KATSAROPOULOS
Secretary General of International Executive Board
International Police Association (IPA)
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