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Φίλες και φίλοι,
Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμε-
νο και υποβαθμισμένο διεθνές 
κοινωνικό περιβάλλον, η ένω-
ση μας με σταθερό κοινωνικό 
προσανατολισμό επενδύει στον 
παράγοντα άνθρωπο. Το Ελλη-
νικό τμήμα ,με τις τοπικές διοι-
κήσεις που λειτουργούν σε όλη 
την επικράτεια, προσηλωμένο 

στις αξίες και τα ιδανικά του Ελληνισμού και σε αυτά που φέρει 
μέσα της  η ιδέα του Υπηρετώ δια της φιλίας που αποτυπώνεται 
στην εμβληματική μας φράση « Servo Per Amikeco», προγραμ-
ματίζει και υλοποιεί πρωτοπόρες δράσεις που μας έχουν φέρει 
στις πρώτες θέσεις παγκοσμίως στους κόλπους της ένωσης μας, 
σε περίοπτη θέση σεβασμού και εκτίμησης σε επίπεδο ελληνικής 
κοινωνίας και μας έχουν τοποθετήσει στο μυαλό και στην καρ-

διά κάθε Έλληνα συναδέλφου. Ενδεικτικά σας αναφέρω την 1η 
Διεθνή Συνδιάσκεψη Γυναικών Αστυνομικών στο Ηράκλειο της 
Κρήτης, το 1ο  Διεθνές Συμπόσιο IPA στην Αρχαία Ολυμπία, την 
έκδοση της πρώτης Ποιητικής συλλογής, την Έκθεση Εικαστικών 
με έργα συναδέλφων, την ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο 
μέγαρο της Παλαιάς Βουλής με θέμα « Αστυνομία και Αριστο-
τελική Φιλοσοφία», την ανακαίνιση του Αστυνομικού Σταθμού 
Νυμφαίου για την χρήση του ως ξενώνα της ένωσης μας, την 
επιδότηση μετεκπαίδευσης μελών μας στο Gimborn της Γερμα-
νίας και τόσα άλλα.
Το περιοδικό που κρατάτε στα χεριά σας έχει ως σκοπό να κατα-
γράψει αυτήν την καθημερινή πορεία της ένωσης, την δραστηρι-
ότητα των διοικητικών συμβουλίων των τοπικών διοικήσεων, τις 
εκφράσεις πολιτισμού και κοινωνικής αλληλεγγύης κάθε μέλους 
μας και παράλληλα να σας ενημερώνει και να σας ψυχαγωγεί. 

Καλή ανάγνωση.
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ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

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

Το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς 
Ενώσεως Αστυνομικών παρουσίασε 
την Τρίτη το απόγευμα 7-3-2016 στο 
Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ το ημερολόγιο 

2017 με θέμα: Προσφυγιά, ανθρώπινα δικαι-
ώματα και απόδημος ελληνισμός.
Το συντονισμό της εκδήλωσης έκανε ο βετε-
ράνος της δημοσιογραφίας Πάνος Σόμπολος.
Το Ελληνικό Τμήμα/ΙΡΑ εδώ και χρόνια προ-
άγει με τον καλύτερο τρόπο την εξωστρέφεια 
και το ανθρώπινο πρόσωπο των αστυνομι-
κών, δίνοντας έμφαση στη δύσκολη συγκυ-
ρία για τη χώρα μας, με δράσεις κοινωνικού 
και πολιτιστικού χαρακτήρα.

Την εξαιρετική πρωτοβουλία του Ελληνικού 
Τμήματος για το αφιέρωμα στο ημερολόγιό 
της τίμησαν με την παρουσία τους:
1. Ο Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων κ. Βα-
σίλειος Λεβέντης.
2. Η υπεύθυνη για τα θέματα Προστασίας του 
Πολίτη Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Παναγιώτα 
Κοζομπόλη-Αμανατίδη
3. Ο Αναπλ. Γεν. Γραμματέας του Υπουργείου 
Εσωτερικών κ. Τζανέτος Φιλιππάκος
4. Η Γενική Επιθεωρητής Αστυνομίας Αλλο-
δαπων & Προστασίας Συνόρων Αντισ/γος κ. 
Ζαχαρούλα Τσιριγώτη.
5. Η Πρόεδρος της Ελληνικής Εθνικής Επι-

τροπής της UNICEF κ. Σοφία Τζιτζίκου.
6. Ο Αναπλ. Καθηγητής Γεωστρατηγικής της 
Σχολής Ευελπίδων & Πρόεδρος του ΠΟΚΕΑ, 
κ. Κων/νος Γρίβας.
7. Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ. 
Φώτης Μακρής.
8. Ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ Προϊστάμενος 
του Τμήματος Απόδημου Ελληνισμού κ. Βαγ-
γέλης Βουρδουμπάκης.
9. Η Πρόεδρος της Ένωσης Δικαίου Αλλοδα-
πών & Μετανάστευσης κ. Χρυσή Μαρινάκη.
10. Η Υπεύθυνη Εθελοντών του Ελληνικού 
Ερυθρού Σταυρού κ. Αρετή Κεντιστού.
11. Οι εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ομο-

σπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων Νικό-
λαος Καραπάνος και Ιωάννης Αδαμόπουλος. 
12. Ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών 
Υπαλλήλων Ν/Α ΑΤΤΙΚΗΣ κ. Γεώργιος Καλ-
λιακμάνης.
13. Ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών 

Υπαλλήλων Β/Α ΑΤΤΙΚΗΣ κ. Κων/νος Τσου-
μάνης.
14. Ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπον-
δίας Πολιτικού Προσωπικού ΥΔΤ κ. Γεώργι-
ος Κολοβός.
15. Οι εκπρόσωποι της Γραμματείας Γυναι-
κών της ΠΟΑΣΥ κ. Αναστασία Κουρέτα και 
Βίκυ Μπούκα.
16. Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικού 
Προσωπικού ΥΔΤ κ. Βασίλειος Κωτούλας 
και ο Ταμίας κ. Σπυρίδων Σφυρής.
17. Ο Αστυνομικός Σύνδεσμος στην Πρε-
σβεία της Γεωργίας κ. Ivane Mititanidi.
18. H Αστυνομικός Σύνδεσμος στην Πρε-

σβεία της Κύπρου κ. Χριστίνα Μελετίε.
19. Ο Γεν. Γραμματέας της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Αποστράτων Σωμάτων Ασφα-
λείας κ. Οδυσσέας Κουτσοποδιώτης.
20. Ο Γεν. Γραμματέας της Πανελλήνιας 
Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών ΑΠ κ. 

Ηλίας Καρακώστας.
21. Ο πρώην Υπαρχηγός του Σώματος ΕΛ.ΑΣ 
Αντισ/γος ε.α. Δημήτριος Μητρόπουλος.
22. Ο Τέως Βοηθός Παγκόσμιος Γεν. Γραμ-
ματέας/ΙΡΑ κ. Ιωάννης Πανούσης.
23. Ο Επίτιμος Πρόεδρος του Εθνικού Τμή-
ματος κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κων/νος.
24. Ο Πρόεδρος της Τοπ. Διοίκησης Κορινθί-
ας κ. Απόστολος Σπυράκος.
25. Ο Γεν. Γραμματέας της ΤΔ Αθηνών-Αττι-
κής κ. Σταύρος Σταυρακάκης.
26. Ο Πρόεδρος της Τοπ. Διοίκησης Φωκίδος 
κ. Γρηγόριος Πασχάλης.
27. Η Αρμόδια Δημ. Σχέσεων της Τοπ. Δι-

οίκησης Πειραιώς και Νήσων κ. Θεοδώρα 
Ζαπαντιώτη. 
28. Η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου 
φίλων αστυνομίας κ. Λουρίδα Γιώτα
29. Ο Ιδιωτικός Ερευνητής κ. Γεώργιος 
Τσούκαλης.
30. Η πρόεδρος του Σωματείου ‘’Οι Κορυφαί-
οι’’ κ. Μαρία Χατζηνικολάου.
Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος της 
Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών κ. Ιωάν-
νης Καραπατάκης μεταξύ άλλων τόνισε ότ: 
«Στην περίοδο οικονομικής κρίσης, κρίσης 
θεσμών και αξιών, ο ρόλος της ΙΡΑ είναι 
σημαντικός γιατί οικοδομεί ενεργά σχέσεις 
εμπιστοσύνης μεταξύ των αστυνομικών και 
των πολιτών.
Οι σύγχρονες διεθνείς γεωπολιτικές ανακα-
τατάξεις, των οποίων γινόμαστε καθημερινά 
μάρτυρες, αλλά και η συνεχιζόμενη παγκό-
σμια κρίση την οποία βιώνουμε επώδυνα στη 
χώρα μας, έχουν αλλάξει την εικόνα του κό-
σμου, όπως την γνωρίζαμε. Η χώρα μας από 
χώρα προέλευσης μετατράπηκε σε χώρα 
υποδοχής μεταναστών.
Ο απόδημος ελληνισμός ή καλύτερα ο ελλη-
νισμός της διασποράς αποτελεί μία από τις 
σημαντικότερες εκφράσεις του ελληνισμού 
στη διαχρονική του πορεία. Η Ελληνική δια-
σπορά είναι αυτή που συνδέει την Ελλάδα με 
κάθε γωνιά του πλανήτη.
Η χώρα μας μέσα από μία μακρόχρονη ανε-
πίσημη πολιτική αποτροπής της εισόδου των 
μικτών μεταναστευτικών ροών στην επικρά-
τεια (από χερσαία και θαλάσσια σύνορα) δεν 
είχε δημιουργήσει επαρκείς δομές πρώτης 
υποδοχής.
Το πρόβλημα δεν το βιώνουν μόνο οι μετα-
νάστες αλλά και οι μόνιμοι κάτοικοι σε πολ-
λές περιοχές και ιδίως στα νησιά μας.
Για το Ελληνικό Τμήμα θεωρήσαμε υπο-
χρέωσή μας και κάναμε το μεγάλο βή-
μα προς την κατεύθυνση διατήρησης της 
Παγκόσμιας Ειρήνης και σεβασμού των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταθέτοντας 
ψήφισμα στο Παγκόσμιο Συνέδριο της Κο-
πεγχάγης το οποίο έγινε ομόφωνα δεκτό 
και το οποίο εκ μέρους του Προέδρου της 
Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων/ΙΡΑ 
προωθήθηκε στους αρμόδιους Διεθνείς 
Οργανισμούς.
Το Ελληνικό Τμήμα, έλαβε στο Παγκόσμιο 
Συνέδριο στη Ν. Ζηλανδία σημαντική διεθνή 
διάκριση από το Παγκόσμιο Συμβούλιο ΙΡΑ, 
για την ανθρωπιστική βοήθεια προς τους 
πρόσφυγες και τη συνεργασία μας με τη 
UNICEF για τα ασυνόδευτα προσφυγόπου-
λα.
Το ΔΣ υλοποίησε την πρόταση του Αντιπροέ-
δρου της Ένωσης Υποσ/γου κ. Βλάση Βαλα-
τσού τον οποίο και ευχαριστεί.
Το ημερολόγιο παρουσίασε ο Γεν. Γραμματέ-
ας της Ένωσης κ. Σπυρίδων Φώτογλου.

Εκδήλωση παρουσίασης του 
Ετήσιου Ημερολογίου 2017
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IPA ΡΕΠΟΡΤΑΖ Φάκελος Αρχαιοκαπηλία IPAΡΕΠΟΡΤΑΖ Φάκελος Αρχαιοκαπηλία

Κύριε Τσούκαλη ευχαριστούμε για τον 
πολύτιμο χρόνο που διαθέτετε σε εμάς 
και τους αναγνώστες του περιοδικού μας.
Καλησπέρα σας κύριε Φώτογλου, ευχαριστώ 
για την πρόσκληση και την φιλοξενία στο 
ιστορικό περιοδικό που εκδίδει η ένωση σας 
ανοίγοντας τον «Φάκελο Αρχαιοκαπηλία».

 Έπειτα από είκοσι επτά ολόκληρα χρόνια 
στον πόλεμο κατά της αρχαιοκαπηλίας, 
πιστεύετε ότι έχει τέλος αυτός ο πόλεμος; 
Ποιο το μέγεθος αυτής της εγκληματικής 

δράσης στην χώρα μας;
Σαφέστατα και δεν έχει τέλος ο πόλεμος 
αυτός γιατί είναι συνεχής αδυσώπητος και 
καθημερινός εντός και εκτός συνόρων. Η 
δράση κατά της αρχαιοκαπηλίας είναι έργο 
ζωής και μας αφορά όλους. Πρόκειται για 
εθνικούς θησαυρούς που απειλούνται από 
ξένους εγκληματίες αλλά και ριψάσπιδες 
συμπατριώτες μας που λειτουργούν ως προ-
δότες της χώρας.

Έχετε χαρακτηρίσει την ληστεία στο Μου-
σείο της Κορίνθου, το 1990, ως την «με-
γαλύτερη υπόθεση αρχαιοκαπηλίας στη 
χώρα μας». Θα μοιραστείτε μαζί μας λε-
πτομέρειες από την εμπλοκή σας σε αυτή 
την υπόθεση;
Απίστευτο θρίλερ πλημμυρισμένο αδρεναλί-
νη και σασπένς. Οι δράστες έκλεψαν όλο το 
μουσείο τον Απρίλιο του 1990 και 272 αντι-
κείμενα εξαφανίστηκαν για εννέα χρόνια. 
Εντοπίστηκαν σε αποθήκες κοντά στο αερο-
δρόμιο του Μαϊάμι. Η αξία τους άγγιζε τα δύο 
δισεκατομμύρια δραχμές, ενώ στη μαύρη 
αγορά η τιμή ξεπερνούσε τα δέκα δισεκα-
τομμύρια δραχμές! Ήταν μια υπόθεση που σε 
συνεργασία με το τμήμα δίωξης πολιτιστικής 
κληρονομιάς εργαστήκαμε 23 μήνες. 

«Το κυνήγι του Καλυδώνιου κάπρου», 
ποια η ιστορία αυτού του πίνακα;
Ένας Αθηναίος αντικέρ, μια γνωστή τηλεπερ-
σόνα και ο κλεμμένος πίνακας «Το κυνήγι 

του Καλυδώνιου κάπρου» του Πέτερ Πάουλ 
Ρούμπενς αξίας εκατομμυρίων ευρώ. Κλά-
πηκε από το Μουσείο Καλών Τεχνών της 
Γάνδης κατά τη διάρκεια ένοπλης ληστείας 
το 2001. Δέκα χρόνια μετά έπεσε στα χέρια 
των αρχών που κινήθηκαν με ακρίβεια και 
μυστικότητα. Ήταν μια υπόθεση που πραγ-
ματικά έκοβε την ανάσα κάθε στιγμή, έναν 
πίνακα που έψαχνε η Interpol. Καταφέραμε 
να τον εντοπίσουμε σε διάστημα 3 μηνών. Η 

διαχείριση των πληροφοριών ήταν το πιο δύ-
σκολο πράγμα. Ήταν μια περίοδος που κοιμό-
μουν πολύ λίγο, είχα βάλει σκοπό να φτάσω 
στο τέλος την έρευνα και τελικά μαζί με την 
ΕΛΑΣ τα καταφέραμε.

Τα τελευταία χρόνια παρακολουθούμε 
στα δελτία ειδήσεων μεγάλες επιτυχίες 
των διωκτικών αρχών στην καταπολέμη-
ση της αρχαιοκαπηλίας, ποια η εμπειρία 
από την συνεργασία σας με τις αρμόδιες 
υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας;
Νιώθω απόλυτα ευχαριστημένος από τη συ-
νεργασία μου με την Ελληνική Αστυνομία 
και συγκεκριμένα με το τμήμα πολιτιστικής 
κληρονομιάς. Η σχέση μου είναι άριστη και 
το γεγονός αυτό συντελεί στη διαλεύκανση 
πολλών δύσκολων υποθέσεων. Η μελέτη 
η δράση ο συγχρονισμός η εμπιστοσύνη και 
η διαρκής εγρήγορση οδηγούν συνήθως σε 
επιθυμητά αποτελέσματα. Αισθάνομαι την 
ανάγκη να ευχαριστήσω δημόσια το τμήμα 
δίωξης αρχαιοκαπηλίας που πραγματικά 
προσφέρει τεράστιο έργο.

Η ενασχόληση σας με την καταπολέμηση 
αυτής της εγκληματικής δράσης, σας έχει 
εμπνεύσει να γράψετε ένα βιβλίο αλλά 
και να γραφεί ένα ακόμα από την κ. Βα-

σιλοπούλου. Θα μας πείτε λίγα λόγια για 
αυτά τα δυο βιβλία;
«Οι Λαθρέμποροι Ιστορίας» είναι ένα μικρό 
έργο ζωής για μένα καθώς περιγράφει 20 
από τις πιο σημαντικές υποθέσεις καταπολέ-
μησης της αρχαιοκαπηλίας που έχω αντιμε-
τωπίσει. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Σιδέ-
ρη, έχω παραχωρήσει τα έσοδα στο Χατζηκυ-
ριάκειο Ίδρυμα και ο σκηνοθέτης Μανούσος 
Μανουσάκης σκοπεύει να το κάνει σήριαλ. 
Το βιβλίο «Θέλω να γυρίσω σπίτι» της Γε-
ωργίας Βασιλειάδου ξεκίνησε ως έμπνευση 
από τη δράση μου και εξελίχτηκε σε εκπλη-
κτικό παιδικό βιβλίο. 

Συνέντευξη 
του ειδικού ερευνητή Γεωργίου Τσούκαλη

Σύντομα 
βιογραφικα Στοιχεια

Ο ειδικός ιδιωτικός ερευνητής 
και οικονομολόγος Γιώργος 
Τσούκαλης έχει καθοριστική 
συμβολή στις μεγαλύτερες 
υποθέσεις αρχαιοκαπηλίας 
που ήρθαν στην επιφάνεια τα 
τελευταία χρόνια. Πάνω από 15 
χιλιάδες αρχαιότητες ανεκτίμητης 
αξίας επαναπατρίστηκαν με 
προσωπική του πρωτοβουλία 
θέτοντας σε κίνδυνο ακόμη και 
την ζωή του. Έχει δεχτεί σειρά 
διεθνών βραβεύσεων και  είναι 
αντιπρόεδρος των βραβείων 
Sciacca στην Ελλάδα και Υπεύθυνος 
Εθιμοτυπίας εξωτερικού. Ο ίδιος 
έχει προσφέρει ως δωρεά στην 
Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων 
Νοτιοανατολικής Αττικής το 
Μνημείο Πεσόντων Αστυνομικών 
κατά την εκτέλεση του καθήκοντος 
και το οποίο κοσμεί το αεροδρόμιο 
Ελευθέριος Βενιζέλος. Έχει 
αναδείξει σημαντικές υποθέσεις που 
συγκλόνισαν το πανελλήνιο όπως οι 
τραγικές ιστορίες του Άλεξ και του 
Βαγγέλη Γιακουμάκη.

Στην Διεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών υπάγεται η Υποδιεύθυνση Προστασίας 
Περιουσιακών Δικαιωμάτων, Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Περιβάλλοντος όπου 
υπάγεται το Τμήμα 2ο Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτητων.
Στην Διεύθυνση Ασφαλείας Θεσσαλονίκης υπάγεται η Υποδιεύθυνση Δίωξης 
Οικονομικού Εγκλήματος, Αρχαιοκαπηλίας και Ηθών όπου υπάγεται το Τμήμα 
Αρχαιοκαπηλίας.

Πηγή: επίσημος ιστότοπος ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr

Τελετή παράδοσης κατασχεμένων αρχαιολογικών ευρημάτων από τον 
Αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Νίκο Τόσκα στον Υπουργό 
Πολιτισμού Αριστείδη Μπαλτά που προέρχονταν από την επιχειρησιακή δράση του 
Τμήματος Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας 
Αττικής και της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πατρών σε συνεργασία με αρκετές 
άλλες  Υπηρεσίες του Σώματος.

ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΙΑ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

2013 2014

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΔΡΑΣΤΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΔΡΑΣΤΕΣ

τελ/να απόπειρες εξιχνιάσεις ημεδαποί αλλοδαποί τελ/να απόπειρες εξιχνιάσεις ημεδαποί αλλοδαποί

66 2 62 70 19 73 9 68 97 17

ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΙΑ | ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

2015 2016 (A 6μηνο)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΔΡΑΣΤΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΔΡΑΣΤΕΣ

τελ/να απόπειρες εξιχνιάσεις ημεδαποί αλλοδαποί τελ/να απόπειρες εξιχνιάσεις ημεδαποί αλλοδαποί

83 2 71 106 6 36 1 37 64 7

Επιτρέψτε μου κλείνοντας να μεταφέ-
ρω τα συγχαρητήρια στο τμήμα πολιτιστι-
κής κληρονομιάς το οποίο εργάζεται με 
ιδιαίτερη φιλοτιμία και αποδίδει τα μέγιστα. 
Ιδιαίτερα ευχαριστώ τον στρατηγό κ. Παπα-
ζαφείρη Χρήστο, τον Γιώργο Γλυκόπουλο 
και τον διοικητή του τμήματος Κώστα Χρι-
στόλογλου.

Σας ευχαριστώ θερμά.
Σας ευχαριστώ και εγώ ,συγχαρητήρια για 
την παρουσία και τις δράσεις του Ελληνικού 
Τμήματος ,δράσεις που έχει ανάγκη η αστυ-
νομική οικογένεια και η ελληνική κοινωνία.
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«ΦΤΙΑΞΕ ΤΗ ΔΥΣΤΥΧΙΑ 
ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ…»*

Αφιέρωμα στον Κωστή Παλαμά
Ιστορία / Επιστήμη

Επιμέλεια Σπύρος Φώτογλου

Τέχνες / Πολιτισμός

Ο ποιητής γεννήθηκε στην Πάτρα στις 13 Ιανουαρίου 1859 
από γονείς που κατάγονταν από το Μεσολόγγι. Σε ηλικία 6 
ετών έχασε και τους δύο γονείς του σε διάστημα σαράντα 
ημερών (Δεκέμβριος 1864-Φεβρουάριος 1865). Υπήρξε 

ποιητής, πεζογράφος, θεατρικός συγγραφέας, ιστορικός και ήταν 
κριτικός της λογοτεχνίας. Θεωρείται ένας από τους σημαντικότε-
ρους Έλληνες ποιητές, με σημαντική συνεισφορά στην εξέλιξη και 
ανανέωση της νεοελληνικής ποίησης. Δημοσίευσε συνολικά σαρά-
ντα ποιητικές συλλογές, καθώς και θεατρικά έργα, κριτικά και ιστο-
ρικά δοκίμια, συγκριτικές μελέτες και βιβλιοκριτικές. Ήταν υποψή-
φιος για το Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας 14 φορές (1926, 1927, 
1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 
1938 και 1940). Ανάμεσα σε αυτούς που πρότειναν τον Παλαμά για 
το βραβείο υπήρξε και ο νικητής του 1916 Καρλ Γκούσταφ Βέρ-
νερ φον Χάιντενσταμ, ο οποίος πρότεινε τον Παλαμά τρεις φορές 
(1928, 1930 και 1935). Έργο του μεταξύ όλων των άλλων είναι 
και ο Ολυμπιακός Ύμνος τον οποίο μελοποίησε ο Σπύρος Σαμαράς.

Ολυμπιακός Ύμνος
Αρχαίο Πνεύμ’ αθάνατο, αγνέ πατέρα
Του ωραίου, του μεγάλου και τ’ αληθινού,
Κατέβα, φανερώσου κι άστραψ’ εδώ πέρα
Στη δόξα της δικής σου γης και τ’ ουρανού.

Στο δρόμο και στο πάλεμα και στο λιθάρι,
Στων ευγενών αγώνων λάμψε την ορμή,
Και με τ’ αμάραντο στεφάνωσε κλωνάρι
Και σιδερένιο πλάσε και άξιο το κορμί.

Κάμποι, βουνά και θάλασσες φέγγουν μαζί σου
Σαν ένας λευκοπόρφυρος μέγας ναός,
Και τρέχει στο ναό εδώ προσκυνητής σου,
Αρχαίο Πνεύμ’ αθάνατο, κάθε λαός.

Ἠχῆστε οἱ σάλπιγγες
Ἠχῆστε οἱ σάλπιγγες... Καμπάνες βροντερές, 
δονῆστε σύγκορμη τὴ χώρα πέρα ὡς πέρα... 
Βογκῆστε τύμπανα πολέμου... Οἱ φοβερὲς 
σημαῖες, ξεδιπλωθεῖτε στὸν ἀέρα!
Σ᾿ αὐτὸ τὸ φέρετρο ἀκουμπᾶ ἡ Ἑλλάδα! Ἕνα βουνὸ 
μὲ δάφνες ἂν ὑψώσουμε ὡς τὸ Πήλιο κι ὡς τὴν Ὄσσα, 
κι ἂν τὸ πυργώσουμε ὡς τὸν ἕβδομο οὐρανό, 
ποιὸν κλεῖ, τί κι ἂν τὸ πεῖ ἡ δικιά μου γλώσσα;

«Τό μεγαλείο δέν μετριέται μέ τό στρέμμα  
αλλά μέ τής καρδιάς τό πύρωμα καί μέ τό αίμα.» 

Κωστής Παλαμάς (1859-1943).

Ας αναρωτηθούμε, αρχικά, όλοι, πό-
σοι καλλιτέχνες επηρεάστηκαν από 
τη Δυστυχία και πόσοι από τη Ευ-
τυχία... Θα έγραφε ο Σολωμός τους 

Ελεύθερους Πολιορκημένους αν δεν τον 
συγκινούσε η Δυστυχία στο Μεσολόγγι; Θα 
υπήρχε ο Καρυωτάκης χωρίς τη Δυστυχία; 
Θα ζωγράφιζε ο Πικάσο τη Γκουέρνικα; 

Αντιθέτως, όταν κάποιος νιώθει ευτυ-
χισμένος και θέλει να εκφραστεί, αρχίζει 
και λέει για λουλουδάκια, ηλιοβασιλέματα, 
θάλασσα και χιλιάδες πράγματα, τα οποία δε 
μπορούν να κάνουν τον αναγνώστη να νιώ-
σει ο ίδιος ευτυχία αν δεν τα δεί… Όταν όμως 
διαβάσεις ένα ποιήμα της Κικής Δημουλά και 
το κατανοήσεις σε βάθος, πιθανότατα να αγ-
γίξει την ψυχή σου…

Όπως για παράδειγμα το αριστουργη-
ματικό της ποίημα «Η ταχεία ανάρρωση της 
απληστίας» (Χαίρε ποτέ, 1989), το οποίο μας 
δείχνει ξεκάθαρα πώς ένας άνθρωπος είναι 
διατεθειμένος να ανταλλάξει όλα τα αγαθά 
της επίγειας ζωής του για την «επιστροφή» 
ενός αγαπημένου του προσώπου. 

«...Θ’ άρπαζα, θα έδιωχνα, θ’ ανέβαζα, θα 
ποδοπατούσα, θα φοβέριζα θα σκόρπιζα, θα 
νόμιζα, θα γκρέμιζα και σε τρεις μέρες θα 
ξανάχτιζα, θα με τρέμαν οι στερήσεις. Για να 
μπορέσω έτσι θρασύτατα ισχυρή ν’ αγοράσω 
πια την ανάστασή σου…». Και πάλι διαπιστώ-
νουμε πως, η ποίηση δε θα υπήρχε χωρίς την 
απώλεια και τη δυστυχία... Η συγγένεια της 
ποίησης με αυτά τα θέματα είναι αδιαμφισβή-
τητη. 

Θα αναφερθώ τώρα στο βιβλίο «Φτιάξε 
τη δυστυχία μόνος σου», το οποίο είναι ένα 
κείμενο χιουμοριστικό μεν, σοβαρότατο δε, 
όπου έγινε εκτός από τα πανεπιστήμια της 
Αμερικής, μπεστ-σέλλερ στην Ιταλία και 
Γαλλία. Με έναν κωμικοτραγικό θα έλεγα 
τρόπο, ο Watzlawick μας λέει, μέσα απο αυ-
τό το πραγματικά μαγευτικό βιβλίο, πως το 
να ΕΙΣΑΙ δυστυχής είναι στο χέρι του καθένα! 
Χρειάζονται απλά κάποιες τεχνικές, όσο και 
αν σας παραξενεύει αυτό…

Μου άρεσε πολύ ένα ανέκδοτο που βρή-
κα σε αυτό το βιβλίο και θα σας το χαρίσω...
Μια γεροντοκόρη, που μένει σε ένα σπίτι 
δίπλα στο ποτάμι, παραπονείται στην αστυ-
νομία ότι μια ομάδα από αλήτες συνηθίζει να 
κάνει μπάνιο, με αδαμιαία περιβολή, μπροστά 
σχεδόν στην πόρτα της. Ο αστυνόμος στέλνει 
έναν από τους άνδρες του να συστήσει στους 
λουόμενους να διασκεδάσουν με το νερό λί-
γο πιο κάτω.

Την άλλη μέρα η γεροντοκόρη επανέρχε-
ται δριμύτερη: εξακολουθεί να τους βλέπει! 
Ο αστυφύλακας ξαναπάει και λέει στους νεα-
ρούς να απομακρυνθούν όσο μπορούν περισ-
σότερο. Την τρίτη φορά η γιαγιά ξαναέρχεται 
στο τμήμα «πνέοντας τα μένεα»: Εξακολου-
θεί να τους βλέπει, αν ανέβει στην στέγη και 
πάρει ένα ζευγάρι δυνατά κυάλια!!!

Τώρα μπορούμε να σκεφτούμε τι είναι 
ικανή να κάνει η γιαγιά όταν τελικά οι νέοι θα 
εξαφανιστούν από το οπτικό της πεδίο! Ίσως 
θα ξαμοληθεί σε μακροχρόνιες διερευνητι-
κές πεζοπορίες, ακολουθώντας το ρεύμα του 
ποταμού, μπας και τους ανακαλύψει! 

Είμαι βέβαιη, πως όλοι μας μπορούμε να 
ανακαλέσουμε στη μνήμη μας καταστάσεις, 
στις οποίες φερθήκαμε με έναν ανάλογο 
τρόπο, όπως αυτόν της γιαγιάς…και μπορεί 
μάλιστα να αισθανόμασταν και θυμό διότι δε 
μας καταλάβαινε κανένας και μας θεωρού-
σαν υπερβολικούς! 

Άλλη μια ιστορία, γνωστή, ενδεχομέ-
νως, σε πολλούς από εσάς, είναι η ιστορία 
του σφυριού! Κάποιος θέλει να κρεμάσει ένα 
κάδρο. Έχει καρφί αλλά δεν έχει σφυρί. Έχει 
όμως ο γείτονας και έτσι ο άνθρωπός μας 
αποφασίζει να του το ζητήσει. Όμως... ξαφ-
νικά η αμφιβολία! Και αν ο γειτονάς μου το 
αρνηθεί; Χθές που τον χαιρέτησα, μετά βίας 
κούνησε το κεφάλι του!

Και αν δε με χωνεύει; Και γιατί δε με χω-
νεύει; Πάντα ήμουν ευγενικός μαζί του. Εμέ-
να, αν κάποιος μου ζητούσε να του δανείσω 
ένα από τα εργαλεία μου, θα του τα έδινα ευ-
χαρίστως. Αυτός γιατί αρνείται; Πώς μπορεί 

να αρνείται μια τόσο μικρή εξυπηρέτηση; Τι 
νομίζει δηλαδή ότι τον έχουμε ανάγκη; Για 
ένα παλιοσφυρί;

Ο επίλογος αυτής της ιστορίας; Ο άνθρω-
πος αυτός πηγαίνει στον γείτονα, χτυπάει το 
κουδούνι και χωρίς να αφήσει τον κακομοίρη 
να αρθρώσει λέξη, ουρλιάζει έξαλλος: «Να 
το βάλεις εκεί που ξέρεις το σφυρί σου!». 
Αυτή, λοιπόν, είναι μια απλή τεχνική, η οποία 
μπορεί να φέρει εκπληκτικά αποτελέσματα!

Θα ήθελα να κλείσω, παραθέτοντας τις 
τελευταίες προτάσεις αυτού του βιβλίου, το 
οποίο και προτείνω ανεπιφύλακτα σε όλους: 
«Ο άνθρωπος είναι δυστυχής γιατί δεν ξέρει 
ότι είναι ευτυχής. Αυτό είναι όλο. Όταν το 
ανακαλύψουμε, θα γίνουμε την ίδια στιγμή 
ευτυχισμένοι...». Με άλλα λόγια, όλα είναι 
ζήτημα «ανάγνωσης»! 

* Ο τίτλος του παρόντος κειμένου είναι εμπνευσμένος 
από το  βιβλίο του Paul Watzlawick, (Εκδόσεις Αλή-
στου Μνήμης, 1985)

n  Της Ιωάννας Τσάκωνα  
Αστυνόμου Β΄- Ψυχολόγου Msc

Βαριά άρρωστος o Κωστής Παλαμάς πεθαίνει στις 27 Φε-
βρουαρίου του 1943. H κηδεία του έμεινε μνημειώδης στα χρονικά 
της πατρίδας μας. Χιλιάδες λαός πλημμύρισε το Α΄ Νεκροταφείο 
Αθηνών και συνόδευσε τον μεγάλο μας ποιητή μέχρι την τελευταία 
του κατοικία, ψάλλοντας τον εθνικό ύμνο, μπροστά στα μάτια των 
έκπληκτων Γερμανών κατακτητών. Λίγο νωρίτερα o ποιητής Άγ-
γελος Σικελιανός είχε απαγγείλει το περίφημο νεκρώσιμο ποίημα 
«Ηχήστε Σάλπιγγες» στη μνήμη του, οι δυο πρώτες στροφές του 
οποίου παρατίθενται στην συνέχεια.

Τηλεφωνική γραμμή 
ψυχολογικής υποστήριξης, 
συμβουλευτικής 
και ενημέρωσης του 
προσωπικού της Ελληνικής 
Αστυνομίας
Από την 22α  Μαρτίου 2017  η 
τηλεφωνική γραμμή κλήσης 
210-3410900 είναι διαθέσιμη σε 
24ωρη βάση για όλο το προσωπικό 
(αστυνομικό ή πολιτικό, εν ενεργεία 
ή σε αποστρατεία) καθώς και για τα 
μέλη των οικογενειών της Ελληνικής 
Αστυνομίας. Σημειώνεται ότι 
διασφαλίζεται πλήρως η ανωνυμία 
και το απόρρητο της επικοινωνίας. 
Η λειτουργία της γραμμής έχει 
σκοπό να παρέχει επιστημονική 
υποστήριξη και συμβουλευτική 
ενημέρωση, που θα βοηθήσει τους 
ενδιαφερόμενους να διαχειριστούν 
και να αντιμετωπίσουν διάφορα 
ζητήματα που τους απασχολούν 
σε επαγγελματικό, ατομικό, 
οικογενειακό επίπεδο, ενώ βασικά 
χαρακτηριστικά της αποτελούν η 
διασφάλιση της ανωνυμίας και η 
πλήρης εχεμύθεια.
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Τέλεση 
επιμνημόσυνης 
δέησης
Κάθε χρόνο, το πρώτο Ψυχοσάββατο του έτους, 
οι Έλληνες αστυνομικοί τιμούν τη μνήμη των συ-
ναδέλφων τους, που έχασαν τη ζωή τους κατά 
την εκτέλεση του καθήκοντος.

Έτσι και φέτος τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση 
στην Τρυγώνα Τρικάλων.
Την Ι.Ρ.Α. Τ.Δ. Ιωαννίνων εκπροσώπησαν ο Πρό-
εδρος κ. Κίτσιος Σπυρίδων ο οποίος κατέθεσε 
και στεφάνι καθώς και ο Γ’ Αντιπρόεδρος κ. Παρ-
γινός Χρήστος.

Στις 25 Ιανουαρίου 2017 πραγμα-
τοποιήθηκε συνέλευση των μελών 
του νεοεκλεγέντος Δ.Σ. και συζη-
τήθηκαν οι δράσεις για το επόμενο.

Στήθηκε πρόχειρη 
έκθεση χειροποί-
ητων δημιουργη-
μάτων σε πέτρα 
και ξύλο φτιαγμέ-
να από τον συνά-
δελφο κ. Κόλοκα 
Παναγιώτη την 
οποία επισκέφτη-
κε και ο πρόεδρος 
της Ε.Α.Υ.Ι. κ. Κί-
τσιος Κων/νος.

Tοπική Διοίκηση Ιωαννίνων
Κοπή βασιλόπιτας

Στις 30 Ιανουαρίου 2017 πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη κοπή βασιλόπιτας της Τοπικής μας δι-
οίκησης και της Ενώσεως Αποστράτων Ελληνικής Αστυνομίας στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς 
Ιωαννίνων .Την εκδήλωση προλόγισε ο πρόεδρος της Τ.Δ. κ. Κίτσιος Σπυρίδων ενώ την πίτα έκοψαν 
ο Γ.Α.Δ.Π.Η. κ. Σκούμας Κων/νος και ο Αστυνομικός Διευθυντής Ιωαννίνων κ. Βασιλάκος Ιωάννης. 
Παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της φυσικής και πολιτικής ηγεσίας, εκπρόσωποι της Ένωσης Στρατιω-
τικών Περιφερείας, της Ένωσης Αξιωματικών Ηπείρου και πλήθος κόσμου. 

Για το Δ.Σ. 
Ο Πρόεδρος 

Κίτσιος Σπυρίδων 

Η Τοπική Διοίκηση ΙΡΑ Κεφαλονιάς συναντήθηκε με τον Γενικό Αστυνο-
μικό Διευθυντή περιφέρειας Ιονίων Νήσων υποστράτηγο κ Τσιρογιάννη 
Γεώργιο, παρουσία και του Αστυνομικού διευθυντή Κεφαλονιάς κ.Μαζα-

ρακιώτη Χρήστου. Στα πλαίσια της συζήτησης ειπώθηκαν από τον πρόεδρο 
της ΙΡΑ κ.Γρηγορόπουλο Κων/νο οι δράσεις της Τοπικής Διοίκησης όπως 
η επίσκεψη στην Σερβία και ο προγραμματισμό της αδελφοποίησης των 
Εθνικών Τμημάτων ΙΡΑ Ελλάδας και Σερβίας τον μήνα Ιούνιο στην Κε-
φαλονιά, η επίσκεψη και οι συναντήσεις πρόσφατα στο Ισραήλ,  οι πρώτες 
επαφές και συναντήσεις με άλλες ελληνικές τοπικές διοικήσεις και άλλες 
ακόμα δράσεις με επίκεντρο τον Αστυνομικό αλλά και τους πολίτες, μιας 
και ο θεσμός αυτός έχει σκοπό  την ανάπτυξη των Αστυνομικών σχέσεων, 
αλλά και την ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ Αστυνομίας και πολιτών. Στο τέ-
λος ο πρόεδρος της ΙΡΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Κ.Γρηγοροπουλος Κωνσταντίνος 
παρέδωσε στον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή περιφέρειας Ιονίων Νήσων 
υποστράτηγο κ Τσιρογιάννη Γεώργιο το λάβαρο της ΙΡΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ.

Για το Δ.Σ.
Ο πρόεδρος  Η Γραμματέας
Γρηγορόπουλος Κωνσταντίνος  Γιαννακοπούλου Μαρία

Tοπική Διοίκηση Κεφαλονιάς
Συνάντηση με τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή 
περιφέρειας Ιονίων Νήσων, παρουσία του Αστυνομικού 
διευθυντή Κεφαλονιάς

Tοπική Διοίκηση Δωδεκανήσου
Εκδήλωση κοπής βασιλόπιτας 

Η τοπική μας διοίκηση πραγματοποίησε την 
11/02/2017 την πρώτη της κοπή της πίτας 
στο φιλόξενο χώρο του εστιατορίου «ΑΣΠΡΗ 
ΑΥΛΗ» την οποία τίμησαν με την παρουσία 
τους ο Δ/ντής της Ά Δ/νσης Αστυνομίας Δωδ/
σου Ταξίαρχος Κος ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙ-
ΟΣ, ο Αστ/κός Υποδ/ντής Κος ΚΑΛΗΩΡΑΚΗΣ 
ΜΙΧΑΗΛ,ο Πρόεδρος της Ένωση Αστυνομι-
κών Ν. Δωδεκανήσου Κος ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ο Πρόεδρος της Ένωσης 
Λιμενικού Σώματος Κος ΣΑΜΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑ-
ΘΙΟΣ και ο Γ. Γραμματέας Κος ΣΩΤΗΡΟΠΟΥ-
ΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ καθώς και μέλη της Ένω-
σής μας με όλο το Διοικητικό μας συμβούλιο.
Τους ευχαριστούμε θερμά όλους, τους ευ-
χόμαστε Υγεία, Ευτυχία για το νέο έτος και 
στους τυχερούς της βραδιάς που έτυχαν το 
φλουρί, στον Ταξίαρχο Κο ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟ και 
στον Αναπληρωτή Γραμματέα της  Ένωσής 
μας Κο ΒΙΤΖΗΛΑΙΟ ΣΤΥΛΙΑΝΟ να είναι πάντα 
τυχεροί στη ζωή τους.

Ο Πρόεδρος Η Γ. Γραμματέας
ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ Τσαμπίκος ΡΟΥΣΑΚΗ Αναστασία

Επίσκεψη στο 
ειδικό πειραματικό 
σχολείο Ρόδου

Κοντά στα παιδία του Ειδικού Πειραματικού 
Σχολείου Ρόδου βρέθηκαν   τα μέλη της Τοπικής 
Διοίκησης Δωδεκανήσου της Διεθνής Ένωσης 
Αστυνομικών. Κατά την διάρκεια της επίσκεψης 
τους μοίρασαν δώρα, συνομίλησαν, φωτογρα-
φηθήκαν και αντάλλαξαν ευχές  με τα παιδιά και 
τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι υποδέχτηκαν την 
αντιπροσωπεία των Αστυνομικών με ιδιαίτερη 
ευχαρίστηση και ζεστασιά. 

Εκδήλωση κοπής  
πρωτοχρονιάτικης πίτας

Σε μια πολύ όμορφη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 28/01/2017 στο Αμφιθέατρο 
της Δ.Α. Λέσβου η Τοπική μας Διοίκηση έκοψε και φέτος τη Πρωτοχρονιάτικη της πίτα. Στη συ-
νέχεια προβλήθηκε η παιδική ταινία «ΜΠΑΤΕ ΣΚΥΛΟΙ ΑΛΕΣΤΕ». Στο διάλειμμα της ταινίας κλη-
ρώσαμε ένα δώρο για τον τυχερό της χρονιάς και στη συνέχεια υπήρχε μπουφέ για τους μικρούς 
φίλους και καφές για τους μεγάλους. Ευχαριστούμε το αρτοζαχαροπλαστείο «ΜΕΛΙ ΚΑΙ ΣΤΑΧΥ» 
για τη προσφορά της βασιλόπιτας.

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Παναγιώτης ΣΑΜΑΡΑΣ Πολυχρόνης ΚΑΝΙΜΑΣ

Tοπική Διοίκηση Λέσβου
Χριστουγεννιάτικη 
εκδήλωση
Σε μια γιορτή για μικρούς και μεγάλους μετατράπη-
κε η Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση της Τοπικής μας 
Διοίκησης την 28/12/2016. 
Ο χώρος εκδηλώσεων του ξενοδοχείου ΗΛΙΟΤΡΟ-

ΠΙΟ μετατράπηκε σε μια μεγάλη Χριστουγεννιάτικη 
σκηνή η οποία κατακλύστηκε από χαρούμενα παιδιά 
και γελαστούς γονείς που απόλαυσαν τις εκπλήξεις 
που είχαμε ετοιμάσει γι’ αυτούς. 
Η παράσταση του Καραγκιόζη, το τραγούδι και ο χο-
ρός από τον συνάδελφο Πάνο Γαληνό που μας είπε 
τα κάλαντα και το φινάλε με τον Άγιο Βασίλη που 
σκόρπισε τον ενθουσιασμό μοιράζοντας δώρα και 
γλυκά σε όλους τους μικρούς μας φίλους συνέθε-
σαν την επιτυχημένη μας γιορτή.
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Tοπική Διοίκηση 
Αλεξανδρούπολης
Ημερίδα με θέμα: 
Ενδοσχολικός 
εκφοβισμός, βία, 
σιωπή, λύσεις
Την 19-3-2017 η Τοπική Διοίκηση Αλεξαν-
δρούπολης, από κοινού με τον Φοίνικα Αλεξαν-
δρούπολης (Βόλεϊ) διοργάνωσε ημερίδα για τον 
ενδοσχολικο εκφοβισμό.
Οι ομιλητές Νίκος Μιχαλόπουλος (συγγραφέας 
– εκπαιδευτικός), και Άννα Βερούλη (πρωταθλή-
τρια ακοντισμού),  καθήλωσαν και  μεταβίβασαν 
με παραδείγματα γνώσεις, ευαισθησία, πρακτική 
και συμβουλές, όλους όσους παρακολούθησαν 
την ημερίδα.

Tοπική Διοίκηση Χίου
Παιδική χριστουγεννιάτικη 
γιορτή

Στην φιλόξενη αίθουσα του 
Κέντρου Νεότητας Αγίου ΑΡ-
ΤΕΜΙΟΥ πραγματοποιήθηκε 
και φέτος η παιδική χριστου-
γεννιάτικη γιορτή της Διεύ-
θυνσης Αστυνομίας Χίου. Η 
εκδήλωση πραγματοποιήθηκε 
με συν διοργάνωση της Δ.Α.Χί-
ου, της Δ.Ε.Α./Τ.Δ.Χίου και της 
Ε.Α.Υ.Ν. Χίου.
Οι δυσμενείς καιρικές συνθή-
κες, πολύ κρύο και χιονόνερο, 
απέτρεψαν τους συναδέλ-
φους να φέρουν στην γιορτή 
τα μικρά παιδιά τους, πάντως 
η συμμετοχή ήταν ικανοποιη-
τική. Τους μικρούς μας φίλους 
διασκέδασε ο μάγος ¨DORO¨.  
Στο τέλος της εκδήλωσης μας 
επισκέφτηκε ο Άγιος Βασίλης 
και μοίρασε γλυκά και δώρα 
σε όλα τα παιδιά.

Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ Ζαφείριος ΤΟΚΑΤΛΙΑΝ Σοφία

Χριστουγεννιάτικη 
γιορτή της χορευτικής 
Ομάδας Εκμάθησης 
Παραδοσιακών Χορών
Το Σάββατο 17-12-2016 η χορευτική Ομάδα Εκμάθησης 
Παραδοσιακών Χορών Δ.Ε.Α./Τ.Δ Χίου, πραγματοποίησε 
την χριστουγεννιάτικη γιορτή της στην αίθουσα του Κέντρου 
Νεότητος Αγίου ΑΡΤΕΜΙΟΥ.  Μαζί με τι οικογένειές μας και 
με την συνοδεία ζωντανής μουσικής, έγινε παρουσίαση πα-

ραδοσιακών χορών από την Θράκη και τον Πόντο. Όλοι οι 
μαθητές έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους. Η βραδιά ήταν 
αφιερωμένη για την οικονομική ενίσχυση ενός μέλους μας, 
αλλά προπάντων ενός πραγματικού φίλου και συναδέλφου, 
ο οποίος θαρραλέα δίνει την μάχη του κατά της αρρώστιας 
της λευχαιμίας. Guest star της βραδιάς ήταν ο Άγιος Βασί-
λης, που έκανε μια στάση από το μακρινό του ταξίδι και μας 
μοίρασε ευχές. Η εκδήλωσε έληξε με τα παραδοσιακά κά-
λαντα.

Ευπρεπισμός του προαύλιου χώρου  
του Ι.Ν. Αγίου ΑΡΤΕΜΙΟΥ
Την 22/02/2017  το πρωί μια ομάδα μελών της ΔΕΑ/ΤΔ Χίου προέβησαν στον ευπρεπισμό του προαύλιου 
χώρου του Ι.Ν. Αγίου ΑΡΤΕΜΙΟΥ Χίου, φυτεύονταν περιμετρικά κυπαρισοειδή δέντρα και ροδοδάφνες.  Την 
ίδια ώρα μέσα στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας Αγ. Αρτεμίου λάμβανε χώρα αποκριάτικο πάρτι που κάθε 
χρόνο διοργανώνει ο Ερυθρός Σταυρός (παράρτημα Χίου) στους μαθητές και του δασκάλους των Ειδικών 
Σχολείων της Χίου.

Την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2016 ώρα 18:00 
στο Κλειστό Γυμναστήριο Κατερίνης (Β’ ΔΑΚ) 
διεξήχθη τουρνουά μπάσκετ με φιλανθρωπικό 
σκοπό μεταξύ των εξής ομάδων: α) Τοπική Δι-
οίκηση Διεθνής Ένωσης Αστυνομικών Νομού 
Πιερίας, β) Πυροσβεστικοί Υπάλληλοι Νομού 
Πιερίας και γ) Ένωση Λιμενικών Κεντρικής Μα-
κεδονίας που ζούνε κι εργάζονται στον Νομό 
Πιερίας.
Σκοπός της εκδήλωσης αυτής ήταν η συλλογή 
τροφίμων , ρουχισμού και παιχνιδιών τα οποία 
και δοθήκαν μετά το πέρας της εκδήλωσης  στο 

κοινωνικό Παντοπωλείων της Ιεράς Μητρό-
πολης Κίτρους Κατερίνης και Πλαταμώνος για 
οικογένειες του Νομού Πιερίας που τα έχουνε 
ανάγκη.
Την εκδήλωση αυτή τίμησαν με την παρουσία 
τους ο Αστυνομικός Διευθυντής Νομού Πιερίας 
Ταξίαρχος κ. Αθανάσιος Μαντζούκας , ο Διοικη-
τής ΠΥ Λιτοχώρου Επιπυραγός κ. Αναστάσιος 
Καρατζάς ,ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομι-
κών Υπαλλήλων Ν. Πιερίας κ. Δημήτριος Φώ-
της, ο Πρόεδρος Συνοριοφυλάκων Ν. Πιερίας 
κ. Μιχάλης Σειταρίδης, ο Πρόεδρος της Τ.Δ. 

Θεσσαλονίκης κ. Βασίλειος Γιαννακόπουλος, ο 
Αντιπρόεδρος τους Ελληνικού Τμήματος Δ.Ε.Α. 
και Ταμίας Τ.Δ. Θεσσαλονίκης κ. Χριστόδουλος 
Χριστοδουλής, ο Πρόεδρος της Τ.Δ. Ημαθίας κ. 
Γεώργιος Χριστοδουλίδης, ο Πρόεδρος Απο-
στράτων Ελληνικής Αστυνομίας κ. Δημήτριος 
Αδαμόπουλος.
Ευχαριστούμε όλους όσους συμμετείχαν και 
πρόσφεραν τρόφιμα , ρουχισμό και παιχνίδια για 
το Κοινωνικό Παντοπωλείο της Ιεράς Μητρόπο-
λης Κίτρους Κατερίνης και Πλαταμώνος.
Επίσης ευχαριστούμε πολύ τους διαιτητές του 
αγώνα κ. Εφραιμίδη Σ. , Χρυσάφη Σ. , την γραμ-
ματεία του αγώνα κ. Καραγιαννίδου Κ. , Μαρκο-
πούλου Λίλλα και Τσακιρίδου ΑΜ.
Αξίζουν συγχαρητήρια και στους Ερυθροσταυ-
ρίτες , Σαμαρείτες Διασώστες Κατερίνης για την 
παρουσία και πολύτιμη προσφορά τους στον 
αγώνα.
Την πρώτη θέση στο 1ο Τουρνουά Ενστόλων 
πήρε η ομάδα των Πυροσβεστών και στην οποία 
ο Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος Δ.Ε.Α. 
παρέδωσε το έπαθλο.

Με εκτίμηση
Φρειδερίκος Μαρκόπουλος  

Πρόεδρος Τ.Δ. ΔΕΑ Πιερίας
Ιωάννης Ιωαννίδης 

Εκπρόσωπος Πυρσβεστών  
Αλέξανδρος Γραίγος 

Εκπρόσωπος Λιμενικών 

Tοπική Διοίκηση Πιερίας

Φιλανθρωπικό Τουρνουά 
Καλαθοσφαίρισης Ενστόλων  
Νομού Πιερίας
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Στις  11-02-2017 η Τ.Δ. Πέλλας πραγματοποί-
ησε εκδρομή στο Μπάνσκο Βουλγαρίας. Στην 
εκδρομή συμμετείχαν μέλη της Τ.Δ. Πέλλας  
και φίλοι. Αναχωρούμε νωρίς το πρωί   από 
την Αριδαία και αφού περάσαμε από την Έδεσ-
σα, έδρα της Τ.Δ. Πέλλας,   και κατόπιν από τα 
Γιαννιτσά κατευθυνθήκαμε προς το Μπάνσκο 
της Βουλγαρίας, με ιδανικές καιρικές συνθήκες.  
Ταξιδεύοντας ευχάριστα,  έφτασε η ώρα για την 
πρώτη στάση στα σύνορα για καφέ και ψώνια. 
Ακολούθως συνεχίσαμε για τον προορισμό μας, 
το Μπάνσκο, όπου και φθάσαμε στις 12,00 μ.μ. 
Το Μπάνσκο (βουλγαρικά: Банско) είναι μια 
πόλη 9.212 κατοίκων στο όρος Πιρίν της Βουλ-
γαρίας, σε υψόμετρο 936 μέτρων από την επιφά-
νεια της θάλασσας, με μεγάλη τουριστική ανά-
πτυξη. Ευθύς αμέσως κατευθυνθήκαμε προς τα 
ξακουστά lift του Μπάνσκο όπου και επιβιβαστή-
καμε και μέσα από μια υπέροχη διαδρομή  περί 
των είκοσι πέντε λεπτών διασχίσαμε ανοδικά 
το βουνό και φθάσαμε στο σαλέ του χιονοδρο-
μικού, όπου και το απολαύσαμε μιας και η μέρα 
ήταν ηλιόλουστη και υπήρχε πλήρης καθαρότητα 
στην ατμόσφαιρα. Το μάτι μας διέκρινε όλες τις 
πλαγιές του σκι που πλαισιώνουν το σαλέ  και 

Διάλεξη με θέμα:  
«Εργασιακό στρες Αστυνομικών – 
Τρόποι Διαχείρισης»
 Tην 04/03/2017 και ώρα 12.00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του αστυνομικού καταστήματος Γιαννι-
τσών, πραγματοποιήθηκε διάλεξη με θέμα: «Εργασιακό στρες Αστυνομικών – Τρόποι Διαχείρισης». 
Προσκεκλημένος ως ομιλητής ήταν ο εξαίρετος επιστήμονας – ψυχολόγος, Αστυνόμος Β΄ κ. ΛΑΓΟ-
ΜΑΤΗΣ –ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, που υπηρετεί στο Κεντρικό Ιατρείο Θεσσαλονίκης της  Ελληνικής 
Αστυνομίας και τυγχάνει συντοπίτης μας, καθόσον κατάγεται από τα Γιαννιτσά, ο οποίος ανέπτυξε 
το θέμα σε μια κατάμεστη αίθουσα από αστυνομικούς του Νομού και μέλη των οικογενειών τους, 
απαντώντας σε ερωτήσεις του ακροατηρίου κατά τη συζήτηση που επακολούθησε.

έφθανε στο ψηλότερο σημείο του χιονοδρομι-
κού που βρίσκεται στα 2500 m. Το χιονοδρομικό 
ήταν πλημμυρισμένο από σκιέρ και εκδρομείς. 
Αποτυπώθηκε στη μνήμη μας ένα πολύχρωμο 
και γεμάτο ζωή Σάββατο ! Κατά τις 15,30 πήρα-
με τα lift της επιστροφής όπου και είχαμε ξανά 
την ευκαιρία να απολαύσουμε τη μοναδική θέα. 
Φθάνοντας  στην πόλη του Μπάνσκο επιβιβα-
σθήκαμε στο λεωφορείο μας και οδηγηθήκαμε 
προς το ξενοδοχείο μας Balkan Jewel ****. Εκεί 
παραλάβαμε τα κλειδιά μας και τακτοποιηθήκα-
με στα πολυτελή δωμάτιά μας  ενθουσιασμένοι 
με τις εγκαταστάσεις. Όμως οι εκπλήξεις συνεχί-
ζονταν απολαμβάνοντας τις υπηρεσίες περιποί-
ησης του ξενοδοχείου : εσωτερική πισίνα, spa, 
σάουνα, χαμάμ που εσωκλείονταν στο ταξιδιωτι-
κό πακέτο που είχε κλείσει το Δ.Σ μας και έτσι το 
όνειρο της πλήρους χαλάρωσης έγινε πραγματι-
κότητα για όλους μας, με πολυτέλεια και άνεση.
Το βράδυ μετά το δείπνο μας στο ξενοδοχείο 
αποφασίσαμε να συνεχίσουμε για βραδινή δια-
σκέδαση μέσα στην πόλη του Μπάνσκο. Έτσι και 
έγινε. Όλοι μαζί μια παρέα γνωρίσαμε τη νυχτε-
ρινή ζωή του Μπάνσκο, με τραγούδι και χορό.
Την επόμενη μέρα, στις 12-02-2017 κάναμε 

check out με τις καλύτερες εντυπώσεις από το 
ξενοδοχείο μας και αφού περάσαμε την άλλη 
πλευρά του ποταμού  της πόλης επισκεφθήκαμε  
την παλαιά πόλη όπου και γνωρίσαμε την καθη-
μερινότητα και το βιοτικό επίπεδο των ντόπιων. 
Επισκεφθήκαμε την εκκλησία της Αγίας Τριάδας, 
η οποία και αποτελεί και σύμβολο της πόλης του 
Μπάνσκο με το καμπαναριό ύψους 30 μέτρων  
και το εντυπωσιακό τέμπλο. 
Μοιραία η ώρα της επιστροφής έφθασε ! Στις 
13,30 επιβιβαστήκαμε στο λεωφορείο και η 
αντίστροφη μέτρηση της επιστροφής  άρχισε. 
Λίγο πριν  αποχαιρετήσουμε τη Βουλγαρία στα-
ματήσαμε στο Σαντάνσκι, όπου και περάσαμε 2 
ώρες με ελεύθερο χρόνο,για φαγητό και βόλτα. 
Στις 16.30 αναχωρήσαμε για την έδρα μας ξέ-
νοιαστοι και ενθουσιασμένοι από την εκδρομή 
μας. Στο Λευκώνα Σερρών κάναμε μια ολιγό-
λεπτη στάση συναντώντας τους συναδέλφους 
μας που στελεχώνουν τη διμοιρία υποστήριξης 
της Δ.Α. Πέλλας και βρίσκονταν εκεί για  αστυ-
νομικά μέτρα, λόγω των αγροτικών κινητοποι-
ήσεων, προσδοκώντας να τους έχουμε μαζί μας 
στην επόμενη εκδρομή που σχεδιάζουμε, μιας 
και σ΄αυτήν το καθήκον δεν τους επέτρεπε να 
έρθουν.
Στις 20,30 όπως ήταν και από την αρχή προ-
γραμματισμένο η εκδρομή μας έλαβε τέλος. 
Ευχαριστούμε πολύ όλους τους φίλους μας, 
μέλη και μη, που αγκάλιασαν την εκδρομή μας 
αυτή, νιώθοντας χαρούμενοι γιατί η προσπά-
θειά μας αυτή  ευδοκίμησε μιας και όλοι αμέ-
σως  γίναμε μια παρέα που ακολουθούσαμε ευ-
χάριστα το κοινό πρόγραμμα, με ενθουσιασμό. 
Κρατώντας όλοι μας τις καλύτερες εντυπώσεις 
από την εκδρομή μας ανανεώσαμε το ραντεβού 
μας σε μια επόμενη εκδρομή, αισιοδοξώντας 
πως θα συναντηθούμε με τη βοήθεια του Θεού 
σύντομα! 

SERVO PER AMIKECO

 Ο  Πρόεδρος Η  Γραμματέας
 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Κων/νος  ΣΕΛΚΟΥ Ειρήνη

Tοπική Διοίκηση Πέλλας
Eκδρομή στο Μπάνσκο

Tοπική Διοίκηση Κορινθίας
Εκδήλωση κοπής βασιλόπιτας
Την Τετάρτη (15-02-2017) & ώρα 13:00΄ στην παραδοσιακή Ταβέρνα «ΧΑΓΙΑΤΙ» 
στο Βραχάτι Κορινθίας, με καλεσμένους το προσωπικό του Α.Τ. Βραχατίου, η Διεθνής 
Ένωση Αστυνομικών/ Τοπική Διοίκηση Κορινθίας  έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα 
και παρέθεσε γεύμα στους καλεσμένους. 
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο πρόεδρος της Δ.Ε.Α./Εθνικό  Τμήμα κ. 
ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ Ιωάννης, ο Δήμαρχος Δήμου Βέλου – Βόχας κ. ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ Αννί-
βας, ο Αντιδήμαρχος κ. ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ Δημ., ο Β΄ Υποδ/ντης της Δ.Α. Κορινθίας Αστυν. Δ/
ντης κ. ΓΑΛΑΝΗΣ Ιωάννης,  πρόεδρος της Ένωσης Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας 

Ν. Κορινθίας κ. ΠΑΛΙΑΚΑΣΗΣ Βασίλειος και το επίτιμο μέλος αυτή κ. ΣΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ 
Ιωάννης, ο Αναπλ. Διοικητής του Α.Τ. Βραχατίου Α/Β  κ. ΚΑΡΜΟΣ Γεώργιος και σύσ-
σωμο το Δ.Σ. 
Ο πρόεδρος της  Τοπικής Διοίκησης Κορινθίας κ. ΣΠΥΡΑΚΟΣ Απόστολος καλωσόρισε 
τους καλεσμένους, τους ευχαρίστησε για την παρουσία και ευχήθηκε σε όλους καλή 
χρονιά με υγεία προσωπική και οικογενειακή και μια Αστυνομία κοντά στον πολίτη. 
Αναφέρθηκε και εξήγησε ότι η επιλογή του Α.Τ. Βραχατίου έχει συμβολικό χαρακτήρα,  
για δύο κυρίως λόγους: α) επειδή στο Βραχάτι Κορινθίας -  ξενοδοχείο “Alkyon”- το 
χρονικό διάστημα 28/5 έως 01/06/2017 θα πραγματοποιηθεί το 33ο Πανελλήνιο Συ-
νέδριο της Δ.Ε.Α.  και β) γιατί το Α.Τ. Βραχατίου είναι μία από τις Υπηρεσίες με την μεγα-
λύτερη εγκληματικότητα και καταπόνηση του προσωπικού, θέλοντας έτσι να τονώσει  
το ηθικό των συναδέλφων. 
Ακλούθησαν οι τοποθετήσεις και οι ευχές των προσκεκλημένων. Ο Δήμαρχος  Βέλου 
– Βόχας κ. ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ Αννίβας  ευχαρίστησε την Δ.Ε.Α. για την επιλογή της να 
πραγματοποιήσει το  33ο πανελλήνιο Συνέδριο στο Βραχάτι Κορινθίας και δήλωσε 
ότι ο Δήμος θα είναι στο πλευρό μας και θα συμβάλλει στην επιτυχή διοργάνωση του 
Συνεδρίου, ενώ ακολούθησε η καθιερωμένη ανταλλαγή δώρων από τον πρόεδρο της 
Δ.Ε.Α. κ. ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗ Ιωάννη στον Δήμαρχο και αντίστροφα. 
Ακολούθησε η κοπή της πίτας. Ο τυχερός που κέρδισε το φλουρί ήταν ο Αρχ/κας ΔΕΛΗ-
ΣΤΑΘΗΣ Δημήτριος στον οποίο προσφέρθηκαν εκ μέρους της Δ.Ε.Α. ένα πορτοφόλι με 
το σήμα της Δ.Ε.Α. και εκ μέρους της Τ.Δ. Κορίνθιας μία πρόσκληση για δύο (2) άτομα  
στην βραδιά GALA της τελετής έναρξης ή λήξης του Συνεδρίου. 
 Ο πρόεδρος  ευχαρίστησε τους χορηγούς της εκδήλωσης μας τον επιχειρηματία  κ. 
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟ Δημήτριο για την ευγενική προσφορά των κρεάτων και το μέλος του 
Δ.Σ. της Τ.Δ.  κ. ΜΙΧΟΠΟΥΛΟ Κων/νο για την προσφορά της βασιλόπιτας.
Και του χρόνου με την παρουσία όλων των συναδέλφων.

Συνάντηση με τον 
Αρχηγό της Ελληνικής 
Αστυνομίας
Με τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο  
Κωνσταντίνο Τσουβάλα  συναντήθηκαν οι εκπρόσωποι της 
Τοπικής Διοίκησης Κορινθίας της Διεθνούς Ένωσης Αστυνο-
μικών (Ι.Ρ.Α),  την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2016, στα πλαίσια 
της περιοδείας του που πραγματοποίησε σε όλη της Ελλάδα 
και ολοκληρώθηκε με τελευταίο σταθμό της  επίσκεψης του 

την Κόρινθο.
Συνοδευόμενος από τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό 
Διευθυντή Πελοποννήσου, Ταξίαρχο Αδαμάντιο Μητρόπου-
λο αρχικά μετέβη στο Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης 
Αλλοδαπών Κορίνθου.
Ακολούθως, συναντήθηκε διαδοχικά με τον Δήμαρχο Κο-
ρινθίων κ. Αλέξανδρο Πνευματικό και τον Σεβασμιότατο 
Μητροπολίτη Κορίνθου, κ.κ. Διονύσιο, ενώ επισκέφτηκε και 
τα γραφεία της Ένωσης Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας 
Κορινθίας.
Στη συνέχεια μετέβη στην έδρα της Διεύθυνσης Αστυνομίας 
Κορινθίας, όπου τον υποδέχθηκε ο Διευθυντής της, Ταξίαρ-
χος Ευάγγελος Φωτόπουλος και πραγματοποίησε ομιλία 
στους Αξιωματικούς των Υπηρεσιών της Κορινθίας.
Τελειώνοντας την ομιλία του,  ο πρόεδρος της Τοπικής Δι-
οίκησης Κορινθίας  συνοδευόμενος από την υπεύθυνη Δη-
μοσίων Σχέσεων κ. ΠΟΛΙΤΗ Αγγελική, καλωσόρισε τον κ. 
Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ  στην Κορινθία και τον συνεχάρη για την 
πρωτοβουλία του αυτή, να επισκεφτεί όλες τις Αστυνομικές 
Δ/νσεις  της Χώρας  και να συναντηθεί με το προσωπικό της 
ΕΛ.ΑΣ  αλλά και τους λοιπούς φορείς, τονώνοντας το ηθικό 
των Αστυνομικών  σε μια δύσκολη περίοδο που διανύει η 
Χώρα μας. 
Τον ευχαρίστησαν για την αμέριστη συμπαράσταση του στην 
Διεθνή Ένωση Αστυνομικών  και τον προσκάλεσαν  να πα-
ρευρεθεί στις εργασίες του 33ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της 
Δ.Ε.Α., που θα  πραγματοποιηθεί  στο Βραχάτι Κορινθίας το 
χρονικό διάστημα 28/5 έως 01/06/2017. 
Εκ μέρους της Τοπικής Διοίκησης προσφέρθηκαν στον κ. Αρ-
χηγό ως αναμνηστικά δώρα, αμφορέας γεωμετρικής περιό-
δου, δείγμα Κορινθιακής τέχνης  και το λάβαρο της Τοπικής 
Διοίκησης. 

ΓΙΑ   ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
 ΣΠΥΡΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
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Αποκριάτικη Παιδική 
Εκδήλωση για 
ενίσχυση μαθητών 
Νηπιαγωγείου-
Δημοτικού Σχολείου

- Η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών/Τοπική Διοίκηση Ν. Κιλκίς 
σε συνεργασία με τον πολιτιστικό σύλλογο Άνω Αποστόλων 
Κιλκίς και τον σύλλογο γονέων και κηδεμόνων του Νηπιαγω-
γείου-Δημοτικού σχολείου Μαυρονερίου Κιλκίς, την Κυριακή 
19-2-2017 και ώρα 17:00΄, στον Πολιτιστικό σύλλογο Άνω 
Αποστόλων Κιλκίς, πραγματοποίησαν με απόλυτη επιτυχία, το 
αποκριάτικο παιδικό πάρτυ, με στόχο την οικονομική ενίσχυση 
των μαθητών του Νηπιαγωγείου–Δημοτικού Σχολείου Μαυ-
ρονερίου.
- Η προσέλευση του κόσμου ήταν συγκινητική και αυτό μας 
ικανοποίησε στο έπακρο για τον τόσο σημαντικό σκοπό που 
πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση αυτή.
- Οι μασκαρεμένοι γονείς, και φυσικά οι μικροί μας φίλοι, 
μεταμφιεσμένοι με εντυπωσιακές στολές, αφού χόρεψαν και 
διασκέδασαν υπό τους ήχους παιδικών και καρναβαλίστικων 
τραγουδιών έπαιξαν διάφορα παιδικά παιχνίδια.
- Το ρόλο του Dj ανέλαβε ο πρόεδρος της ένωσης μας κος 
ΤΑΡΝΑΡΑΣ Κων/νος, ο οποίος μαζί με τον γραμματέα της 
ένωσης κο ΜΑΚΡΗ Σταύρο επιμελήθηκαν με δικά τους έξοδα 
το στήσιμο των μηχανημάτων του ήχου.
- Την Τετάρτη 22-2-2017 Τριμελής αντιπροσωπεία της ένω-
σης, μαζί με τον πρόεδρο και μέλη του Δ.Σ. του Πολιτιστικού 
συλλόγου Άνω Αποστόλων Κιλκίς μεταβήκαμε στο  Νηπια-
γωγείο - Δημοτικό Σχολείο Μαυρονερίου και παραδώσαμε το 
χρηματικό ποσό που συγκεντρώθηκε στην Διευθύντρια του 
σχολείου κα ΝΙΚΟΓΛΟΥ Γαρυφαλλιά, η οποία μας υποδέχτηκε 
και μας ευχαρίστησε θερμά.
- Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. του 
πολιτιστικού συλλόγου Άνω Αποστόλων Κιλκίς για την άψο-
γη διοργάνωση και συνεργασία. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω 
τους αστυνομικούς εν ενεργεία και μη οι οποίοι συνεισέφε-
ραν στον εθελοντικό έρανο που κάναμε πριν την εκδήλωση, 
τον σύνδεσμο αποστράτων σωμάτων ασφαλείας Ν. Κιλκίς οι 
οποίοι προσέφεραν και αυτοί χρηματικό ποσό και τέλος την 
Δ.Ε.Α./Τ.Δ.Ν. Θεσσαλονίκης που για ακόμη μια φορά στηρίζει 
τις εκδηλώσεις της ένωσής μας προσφέροντας σημαντικό 
χρηματικό ποσό το οποίο παραδόθηκε στην Διευθύντρια του 
σχολείου.
- Η έμπρακτη αγάπη και στήριξη των παιδιών αποτελεί πάντα 
σημαντικό και πρωταρχικό στόχο της ένωσής μας, δίνοντας 
ελπιδοφόρο μήνυμα για ένα καλύτερο αύριο.

SERVO PER AMIKECO–Υπηρετώ δια της Φιλίας

 Ο Πρόεδρος  Ο Γεν. Γραμματέας
 ΤΑΡΝΑΡΑΣ Κωνσταντίνος ΜΑΚΡΗΣ Σταύρος

Tοπική Διοίκηση Κιλκίς
Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας 
της Δ.Ε.Α.-Τ.Δ.ΚΙΛΚΙΣ
Την Παρασκευή 03/02/2017, στο πολύ όμορφο και ζεστό εξοχικό κέντρο ΡΑ-
ΝΤΣΟ που βρίσκεται στο 5ο χ.λ.μ. Ε.Ο. Κιλκίς–Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκε 
η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών -Τ.Δ. 
Κιλκίς από κοινού με το σύνδεσμο αποστράτων σωμάτων Ασφαλείας Ν. Κιλκίς. 
Η συμμετοχή ήταν μεγάλη και όλοι μαζί συνάδελφοι εν ενεργεία και μη, φίλοι και 

εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αφού 
φάγαμε και ήπιαμε, διασκεδάσα-
με και χορέψαμε ενωμένοι και 
αγαπημένοι αναπολώντας με 
τους εν αποστρατεία συναδέλ-
φους τις στιγμές που περάσαμε 
υπηρετώντας μαζί. Ο Πρόεδρος 
της ένωσής μας κος ΤΑΡΝΑΡΑΣ 
Κων/νος και τα μέλη του Δ.Σ. 
ευχήθηκαν για το έτος 2017 να 
είναι πιο δημιουργικό και ελπι-
δοφόρο με υγεία πάνω από όλα 
σε όλους μας. Την εκδήλωσή 
χαιρέτησε εκπροσωπώντας το 
Ελληνικό Εθνικό Τμήμα της Δι-
εθνούς Ένωσης Αστυνομικών, ο 
κος ΠΑΠΠΑΣ Βασίλειος, ταμίας 
του Εθνικού Τμήματος, ο οποίος 
και παρέλαβε από μέλος του Δ.Σ., 
εικόνα του Αγίου Αρτεμίου, προ-

στάτη της Αστυνομίας, δημιουργημένη και επιμελημένη από τοπικό αγιογράφο 
καθώς επίσης και τοπικό οίνο από τη Γουμένισσα Παιονίας. Από τους εκλεκτούς 
προσκεκλημένους, μας τίμησαν με την παρουσία τους, τριμελής αντιπροσωπεία 
της Τ.Δ.Ν. Θεσσαλονίκης αποτελούμενη από τον Πρόεδρο της κο ΓΙΑΝΝΑΚΟ-
ΠΟΥΛΟ Βασίλειο, τον Ταμία & Υπεύθυνο I.P.A. HOUSES κο ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗ Χρι-
στόδουλο καθώς επίσης και τον κο ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΗΛΙΑ, Μέλος και Υπεύθυνο του 
περιοδικού, της ιστοσελίδας και επικοινωνίας. Για την πολύτιμη και ανιδιοτελή 
πολύπλευρη βοήθεια της όμορης Τοπικής Διοίκησης Θεσσαλονίκης τόσο σε μας 
όσο σε πολλές άλλες τοπικές Διοικήσεις μικρότερες σε δύναμη, με πλήθος χο-
ρηγίες, περιοδικά, βιβλία αναρτήσεις και πολλά άλλα που στόχο έχουν την ου-
σιαστική ανάδειξη του έργου της IPA και πρεσβεύουν με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο το SERVO PER AMIKECO (Υπηρετώντας δια της φιλίας), τιμήσαμε την Τ.Δ. 
Θεσσαλονίκης. Την τιμητική πλακέτα παρέλαβε ο πρόεδρος της Τοπικής Διοίκη-
σης Θεσσαλονίκης κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος.
- Με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. επιλέξαμε να τιμήσουμε επίσης και τον πρόεδρο 
της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Κιλκίς  κo ΝΑΛΠΑΝΤΗ Τριαντά-
φυλλο για την άριστη συνεργασία και σχέση μεταξύ των δυο σωματείων καθώς 
και για το ζήλο και το  ενδιαφέρον που επέδειξε και συνεχίζει να δείχνει για τα 
προβλήματα που απασχολούν τους αστυνομικούς Ν. Κιλκίς τόσο σε υπηρεσιακό 
όσο και σε προσωπικό-οικογενειακό επίπεδο.Την τιμητική πλακέτα καθώς και 
ένα λαβαράκι με το έμβλημα της ένωσής μας,  παρέλαβε ο ίδιος.
- Ευχάριστη έκπληξη αποτέλεσε η παρουσία του προέδρου της Τ.Δ. Ξάνθης κ. ΙΩ-
ΑΝΝΙΔΗ Χρήστου, ο οποίος κατάφερε τελικά να έρθει, συνοδευόμενος από τον Γ΄ 
Αντιπρόεδρο κο ΔΕΤΣΑΡΙΔΗ Δημήτριο. Στον κo ΙΩΑΝΝΙΔΗ δόθηκε ένα λαβαράκι 
με το έμβλημα της ένωσής μας καθώς και ένα μπουκάλι τοπικού οίνου.
- Τέλος δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε τον πρόεδρο του συνδέσμου απο-
στράτων σωμάτων ασφαλείας Ν. Κιλκίς κο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ Αντώνιο, ο οποίος 
κατέχει και την θέση βοηθού ταμία της ένωσής μας, δίνοντας του μια τιμητική 
πλακέτα για την πολυετή προσφορά του τόσο στην Τοπική Διοίκησή μας όσο και 
στον σύνδεσμο Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Κιλκίς.
- Το Δ.Σ. εύχεται καλή δύναμη σε όλα τα σωματεία και καλή αντάμωση του χρόνου 
και πάλι όλοι μαζί με υγεία!

Tοπική Διοίκηση Φθιώτιδας
Ημερίδα για την 
«Ισότητα των Φύλων»

Με επιτυχία πραγματοποιή-
θηκε από την Διεθνή Ένω-
ση Αστ/κών-Τ.Δ.Φθ/δας, 
η Ημερίδα για την ‘’Ισότητα 
των Φύλων’’. Οι μαθητές 
και οι καλεσμένοι ενημερώ-
θηκαν σε θέματα έμφυλων 

διακρίσεων-βίας-ρόλοι και στερεότυπα των φύλων. Στην 
εκδήλωση παρευρέθηκαν  ο Δ/ντης Εκπ/σης Πρωτ/θμιας & 
Δευτ/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας κ.Δημητρίου ,ο προ-
ϊστάμενος Παιδαγωγικού και Επιστημονικής καθοδήγησης 
Πρωτ/θμιας & Δευτ/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας κ. 
Αργυρόπουλος, καθηγητές, εκπρόσωποι συλλόγου γονέων 
& κηδεμόνων, ενώ χαιρετισμό απεύθυνε και ο Πρόεδρος 
της Δ.Ε.Α. κ.Καραπατάκης.

Εθελοντική 
δεντροφύτευση

Την 19-2-2017, η Δι-
εθνής Ένωση Αστ/
κών, ο Δήμος Λαμίας 
και ο Όμιλος Φίλων 
του Δάσους πραγμα-
τοποίησαν εθελοντική 
δενδροφύτευση, για 
την περιβαλλοντική και 
αισθητική αναβάθμιση 
της πόλης. Συγχαρητή-

ρια στους φορείς, τους συναδέλφους και τους εθελοντές, 
για την εκδήλωση δεντροφύτευσης.

Κοπή βασιλόπιτας
Την 21-1-2017 πραγματοποιήθηκε σε ταβέρνα της περιο-
χής, η κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας της Τ.Δ.Φθ/δας. Στην 
εκδήλωση παρευρέθηκαν πολλοί συνάδελφοι και φίλοι της 

Τοπικής. Ο Πρόεδρος 
και το Δ.Σ. ευχήθηκαν 
σε όλους Καλή Χρο-
νιά, ενώ στον τυχερό 
της βασιλόπιτας δό-
θηκε δώρο της Τ.Δ. 
Φθ/δας.

Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος
Χάψας Μενέλαος

Tοπική Διοίκηση Μαγνησίας
Παράδοση συμβολικού 
χρηματικού ποσού
Στην Διεύθυνση Αστυνομίας Μαγνησίας την Παρασκευή 31-12-2016, και συ-
γκεκριμένα στο γραφείο του Διευθυντή Αστυνομίας  Μαγνησίας Ταξίαρχου Ιω-
άννη ΤΟΛΙΑ πραγματοποιήθηκε μια σεμνή τελετή, στην οποία η Τοπική μας  Δι-

οίκηση προσέφερε στην οικογένεια 
του συναδέλφου ΔΡΑΓΑΤΟΓΙΑΝΝΗ 
Χρήστου, ένα συμβολικό χρηματικό 
ποσό. 
Υπενθυμίζουμε ότι, ο συνάδελ-
φος Χρήστος ΔΡΑΓΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ, 
τραυματίστηκε σοβαρά, συνέπεια 
τροχαίου ατυχήματος και από το 
χρονικό διάστημα εκείνο έως σήμε-
ρα, νοσηλεύεται στην οικία του μη 

μπορώντας να ανταπεξέλθει από μόνος του στις βασικές του ανάγκες..
Τα χρήματα συγκεντρώθηκαν από την πώληση έργων τέχνης, κατασκευασμένα 
από Αστυνομικούς της Διευθύνσεως μας, τα οποία προσέφεραν αφιλοκερδώς 
για φιλανθρωπικούς σκοπούς και εν συνεχεία αγοράστηκαν από μέλη των 
οικογενειών των αστυνομικών στην ετήσια Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση.                                  
Το χρηματικό ποσό παραδόθηκε στη σύζυγο του συναδέλφου, από τον Διευθυ-
ντή Αστυνομίας Μαγνησίας Ταξίαρχο Ιωάννη ΤΟΛΙΑ, ο οποίος ενδιαφέρθηκε 
για την κατάσταση της υγείας  του, την εξέλιξη αυτής και την διαβεβαίωσε πως 
η Διεύθυνση Αστυνομίας Μαγνησίας και το προσωπικό αυτής θα βρίσκεται στο 
πλευρό τους.
Στην σεμνή αυτή τελετή συμμετείχαν, επίσης: ο Αστυνομικός Διευθυντής Βασί-
λειος ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ και ο Πρόεδρος της Τοπικής Διοίκησης Μαγνησίας 
– της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Στέφανος ΚΑΡΚΑΛΗΣ.

Φιλανθρωπικός Αγώνας 
Ποδοσφαίρου
Στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Βόλου την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2017 και πε-
ρί ώρα 15.00, έπειτα από συνεργασία των Τοπικών Διοικήσεων της Διεθνής 
Ένωσης Αστυνομικών Μαγνησίας και Καρδίτσας, πραγματοποιήθηκε Φιλαν-

θρωπικός αγώνας ποδοσφαίρου από 
Αστυνομικούς των Αστυνομικών Δι-
ευθύνσεων Μαγνησίας και Καρδίτσας 
με σκοπό την ενίσχυση του ιδρύματος 
«Άσπρες Πεταλούδες», συγκεντρώνο-
ντας ειδη πρώτης ανάγκης (τροφίμων, 
φαρμάκων, ρούχων, κ.λπ.)
Στο γήπεδο παραβρέθηκαν ο Διευθυ-
ντής Αστυνομίας Μαγνησίας, Ταξίαρ-
χος Ιωάννης ΤΟΛΙΑΣ, ο Πρόεδρος του 
Ιδρύματος «Άσπρες Πεταλούδες» Αθα-
νάσιος ΜΠΑΚΑΛΙΑΝΟΣ, οι Πρόεδροι 
των Τοπικών Διοικήσεων Μαγνησίας 
και Καρδίτσας της Διεθνούς Ένωσης 
Αστυνομικών (I.P.A.), Στέφανος ΚΑΡ-

ΚΑΛΗΣ και Γεώργιος ΖΑΧΑΡΝΗΣ αστυνομικό προσωπικό με τις οικογένειές 
τους, παιδιά με τους συνοδούς τα οποία φιλοξενούνται στο ίδρυμα και πολίτες.
Μετά το πέρας του αγώνα παραδόθηκαν τα τρόφιμα στον Πρόεδρο του Ιδρύ-
ματος «Άσπρες Πεταλούδες», ο οποίος απένειμε τιμητικές πλακέτες στις Δι-
ευθύνσεις Αστυνομίας που συμμετείχαν στον αγώνα και εξέφρασε τις θερμές 
του ευχαριστίες και ευχές για την ευγενική αυτή προσφορά.

 Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
 ΚΑΡΚΑΛΗΣ Στέφανος ΠΑΓΩΝΗΣ Κων/νος
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Εκπροσώπηση του Δ.Σ. του Ε.Τ. στην εκδήλωση κοπής 
της βασιλόπιτας της Τ.Δ. Κορινθίας, από τον πρόεδρο κ. 
Ιωάννη Καραπατάκη.

 Πραγματοποιήθηκε την 16-2-2017 στις Αστυνομικές Σχολές (Λεωφ. Μεσογείων 
96). Μεγάλη και ωραία γιορτή! Ευχαριστούμε τον αγαπητό Πρόεδρο κ. Βασίλη 
Κοτούλα και τα μέλη του ΔΣ για την Πρόσκληση, συγχαρητήρια σε όλους για την 
όμορφη αυτή εκδήλωση! Το ΔΣ του Ελληνικού Τμήματος/ΙΡΑ εκπροσώπησαν ο 
Πρόεδρος κ. Ιωάννης Καραπατάκης και ο αρμόδιος διεθνών σχέσεων κ. Κυριάκος 
Κάρκαλης ενώ το ΤΕΑΕΤΔΕΑΠΛ ο Γεν. Γραμματέας κ. Μιχάλης Αρζιμάνογλου. 

Κοπή της Πρωτοχρονιάτικης 
πίτας του Συλλόγου 
Πολιτικών Υπαλλήλων του 
Υπουργείου Προστασίας του 
Πολίτη

Κοπή πίτας στη συνεδρίαση 23-1-2017 από τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Τμήματος/ΙΡΑ 
στα γραφεία της Ένωσής μας.

Ο πρόεδρος έγινε …σταυρόλεξο

Εκπροσώπηση του Ε.Τ. από τον Αν. Γεν. Γραμματέα κ. Κάρκαλη Κυριάκο στην ημερίδα 
της Τ.Δ. Τρικάλων.

Εκπροσώπηση 
του Ε.Τ. από τον 
Γ’ Αντιπρόεδρο 
κ. Χριστοδουλή 
Χριστόδουλο 
σε εκδήλωση 
της Τ.Δ. Καρδί-
τσας.

Τελέσθηκε σήμερα 18-2-2017 στον Ιερό 
Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών το ετήσιο 
μνημόσυνο Υπέρ αναπαύσεως των ψυχών 
των πεσόντων κατά την εκτέλεση του καθή-
κοντος αστυνομικών.
Τον οφειλόμενο φόρο τιμής απέδωσαν 
στους Πεσόντες στο καθήκον Αστυνομι-
κούς, εκ μέρους της Κυβέρνησης ο Ανα-
πληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ. Νίκος 
Τόσκας, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας 
Τάξης κ. Δημήτριος Αναγνωστάκης, ο Ανα-
πληρωτής Γενικός Γραμματέας Υπουρ-
γείου Εσωτερικών και εκπρόσωπος του 
προέδρου των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. 
Τζανέτος Φιλιππάκος, η βουλευτής του 
ΣΥΡΙΖΑ κα Χαρά Καφαντάρη και ο Υπεύθυ-
νος συντονισμού του τμήματος Σωμάτων 
Ασφαλείας κ. Γιώργος Μαλαγκωνιάρης, 
ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και 
πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας 
και αντιπρόεδρος της Επιτροπής θεσμών 
και διαφάνειας της Βουλής, κ. Ιωάννης 
Τραγάκης, ο βουλευτής του ΚΚΕ κ. Σταύ-
ρος Τάσσος, η βουλευτής και εκπρόσωπος 
του Προέδρου του κόμματος Ένωση Κε-
ντρώων κα Θεοδώρα Μεγαλοοικονόμου, 
ο γραμματέας του Τομέα προστασίας του 
πολίτη του ΠΑΣΟΚ κ. Απόστολος Ψωμάς, 
η Αναπληρώτρια γραμματέας κα Χρυσάνθη 
Αδαμακοπούλου και ο κ. Δήμος Γόγολος, 
ο εκπρόσωπος του Ποταμιού κ. Γεώργιος 
Τσιτσιλιάνος, ο Αρχηγός της Ελληνικής 
Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ. Κων/νος 
Τσουβάλας, ο Προϊστάμενος Επιτελείου 
ΑΕΑ Αντιστράτηγος κ. Μιχαήλ Καραμαλά-
κης, η Γενική Επιθεωρήτρια Αστυνομίας 
Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων 
Αντιστράτηγος κα Ζαχαρούλα Τσιριγώτη, ο 
Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Νοτίου 
Ελλάδος Αντιστράτηγος κ. Αντώνιος Μπά-
κας, ο Γενικός Διευθυντής της Διεύθυνσης 
Ασφάλειας Επισήμων Υποστράτηγος κ. 
Βλάσης Βαλατσός, ο Διευθυντής της Υπη-
ρεσίας Ασφαλείας Προέδρου Δημοκρατί-
ας Ταξίαρχος κ. Δημήτριος Κρίκας άλλοι 
ανώτατοι και ανώτεροι Αξιωματικοί της 

Ελληνικής Αστυνομίας, συγγενείς των αδι-
κοχαμένων συναδέλφων μας, , o πρόεδρος 
της Πανελληνίας Ομοσπονδίας Αποστράτων 
Σωμάτων Ασφαλείας κ. Ευάγγελος Χριστακό-
πουλος, , ο νομικός σύμβουλος της ΠΟΑΣΥ κ. 
Χάρης Μπουκουβάλας, πρόεδροι και μέλη Δ.Σ. 
Πρωτοβαθμίων Οργανώσεων και φορέων εν 

Ημέρα μνήμης των θανόντων εν υπηρεσία 
αστυνομικών

ενεργεία και εν αποστρατεία αστυνομικών.
Το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Ενώσεως 
Αστυνομικών εκπροσώπησε ο Πρόεδρος κ. 
Ιωάννης Καραπατάκης και την Τοπική Διοί-
κηση Αθηνών-Αττικής/ΙΡΑ ο Γενικός Γραμ-
ματέας κ. Σταύρος Σταυρακάκης.

I.P.A.HOUSE στο Νυμφαίο Φλώρινας
 Έτοιμο να φιλοξενήσει τα μέλη της μεγάλης οικογένειας της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών.
Εγκαινιάσαμε στις 12-5-2017 το νέο IPA HOUSE με τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Καστοριάς κκ Σεραφείμ και την παρουσία 
του Γεν. Γραμματέα κ. Δημήτρη Αναγνωστάκη, του Αρχηγού κ. Κων/νου Τσουβάλα, εκπροσώπων του Ελληνικού κοινοβουλίου, της τοπικής 
αυτοδιοίκησης, φορέων και σωματείων, πάρα πολλών συναδέλφων και εκπροσώπων Τοπικών Διοικήσεων. Τους ευχαριστώ για την τιμή 
που μας έκαναν, ευχαριστούμε θερμά τον Πρόεδρο και τα μέλη της ΤΔ Φλώρινας και τους ευχόμαστε καλή δύναμη στο δύσκολο έργο που 
αναλαμβάνουν. Πλούσιο φωτορεπορταζ και παρουσίαση του ξενώνα στο επόμενο τεύχος.
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Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το τουρ-
νουά μπάσκετ που έλαβε χώρα στις τρείς και 
τέσσερις Ιανουαρίου στο Δ.Α.Κ Αγρινίου.  Τα 
τρείς χιλιάδες εισιτήρια που είχαν εκδοθεί εξα-
ντλήθηκαν όλα και στα πλαίσια του τουρνουά 
συγκεντρώθηκαν πέραν των εισιτηρίων,  πάνω 
από ένας τόνος τρόφιμα για την ενίσχυση των 
σκοπών της εκδήλωσης. Τα τρόφιμα που ήταν 
μέσης και μικρής διάρκειας αποδόθηκαν στο 
κοινωνικό Παντοπωλείο του δήμου Αγρινίου 
και στο συσσίτιο της Ιεράς Μητρόπολης Αιτω-
λίας και Ακαρνανίας στο Αγρίνιο . Τις επόμενες 
μέρες θα δοθούν και τα υπόλοιπα τρόφιμα που 
είναι μακράς διαρκείας.
Ως Τοπική Διοίκηση Ακαρνανίας νιώθουμε 
την ανάγκη να ευχαριστήσουμε όλους όσους 
συνέβαλλαν στην επιτυχή διοργάνωση του 
τουρνουά. Τις υπόλοιπες τρείς ομάδες που 
συνεργαστήκαμε για υπάρξει αυτό το αποτέ-
λεσμα. Την ομάδα της Πυροσβεστικής Υπη-
ρεσίας Αγρινίου, την ομάδα του Δικηγορικού 
Συλλόγου Αγρινίου και την ομάδα των Βε-
τεράνων καλαθοσφαιριστών Αγρινίου. Τον 
Δήμο Αγρινίου και προσωπικά τον Δήμαρχο 
κ. Παπαναστασίου Γεώργιο.  Τον Αντιδήμαρχο 
Αθλητισμού και αναπληρωτή του Δημάρχου κ. 
Γκρίζη Νικόλαο, ο οποίος αγωνίστηκε κιόλας 
με την ομάδα των δικηγόρων, διότι  έθεσαν 
την πρωτοβουλία μας αυτή υπό την αιγίδα του 
δήμου, στηρίζοντας έμπρακτα την προσπάθειά 
μας για την επιτυχία της διοργάνωσης. 
Όλες τις επιχειρήσεις της πόλης μας που ει-
σέφεραν είτε σε χρήμα είτε σε τρόφιμα είτε 
σε υλικά για την κάλυψη των αναγκών της δι-
οργάνωσης αλλά και του σκοπού της. Όλους 
τους συμπολίτες μας που συνέβαλλαν στην 
εξάντληση των εισιτηρίων. Σε μια δύσκολη 
για όλους μας περίοδο, που τα οικονομικά 
στους περισσότερους συνανθρώπους μας εί-
ναι δύσκολα, η προσφορά απ’ το υστέρημα του 
καθενός είτε επιχειρηματία είτε απλού πολίτη 
αποκτά μεγαλύτερη αξία.
Όλους όσους ασχολήθηκαν με την προπώληση 
των εισιτηρίων, Αστυνομικούς, Πυροσβέστες, 
Δικηγόρους, Βετεράνους, Ιερείς και προσω-
πικό των Ιερών ναών της πόλης μας. Όλους 
όσους παρευρέθηκαν στο γήπεδο δίνοντας 
παλμό στης εξέδρα και στηρίζοντας τις προ-
σπάθειες των παικτών. Τον πρόεδρο του Δ.Σ 
την Π.Ο.ΑΣ.Υ και πρόεδρο της Ε.Α.Σ.Υ.Α κ. Μαυ-
ραγάνη  Χρήστο για την αγορά των τελευταίων 
εκατό εισιτηρίων που είχαν μείνει αδιάθετα. Τα 
μέσα μαζικής ενημέρωσης της πόλης μας και 
ιδιαιτέρως την τηλεόραση του Αχελώου που 
ήταν και ο χορηγός επικοινωνίας την διοργά-
νωσης, για την προβολή και την στήριξη της 
πρωτοβουλίας μας αυτής. 
Νικητής στο τουρνουά μπάσκετ αναδείχθηκε η 
αλληλεγγύη και η προσφορά σον συνάνθρω-

πο. Οι υπόλοιπες ομάδες κατατάχθηκαν με την 
εξής σειρά.
1η Νικήτρια κατατάχθηκε η ομάδα των Βετερά-
νων Καλαθοσφαιριστών Αγρινίου. Η εμπειρία 
έδειξε ότι αποτελεί βασικό παράγοντα στην 
επιτυχία.
2η Νικήτρια η ομάδα της Πυροσβεστικής Υπη-
ρεσίας Αγρινίου. Το πάθος και η δύναμη τους 
έφτασε ψηλά, δεν επαρκούσε όμως για την 
κατάληψη της πρώτης θέσης.
3η Νικήτρια η ομάδα του Δικηγορικού συλλό-
γου Αγρινίου. Το πείσμα που δεν κατάφεραν να 
περάσουν στον τελικό αλλά και η προσπάθεια 
μέχρι την τελευταία στιγμή τους έδωσαν την 
Τρίτη θέση.
4η Νικήτρια η ομάδα της αστυνομίας. Παρότι 
η ομάδα αυτή ήταν το φαβορί για τον τελικό, ο 
αποκλεισμός της απ’ αυτόν επηρέασε την από-
δοσή της και στον μικρό τελικό και δεν  κατά-
φερε να πάρει την πολυπόθητη νίκη.
Πριν την έναρξη του τελικού τιμήθηκαν για την 
προσφορά τους στον συνάνθρωπο αλλά και 
στην διοργάνωση, λαμβάνοντας αναμνηστική 
τιμητική πλακέτα οι εξής.
Ο Δήμαρχος Αγρινίου κ. Παπαναστασίου Γε-
ώργιος
Ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού και αναπληρωτής 
του Δημάρχου κ. Γκρίζης Νικόλαος.
Ο Αντιδήμαρχος κοινωνικής προστασίας και 
δημόσιας υγείας κ. Καλαντζής Κωνσταντίνος

Ο Πανοσιολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πα-
τέρας Κωνσταντίνος Καντάνης.
Οι δύο διαιτητές του τουρνουά Σταθόπουλος 
Ευστάθιος και Διαμαντής Κωνσταντίνος για 
την εθελοντική συμμετοχή τους σε όλες τις 
διοργανώσεις που έχουν γίνει τα τελευταία 
πέντε χρόνια.
Στην οικογένεια του εκλιπόντος συναδέλφου  
μαζί με το ποσό που συγκεντρώθηκε θα απο-
δοθεί επίσης και αναμνηστική πλακέτα. 
 Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την στήριξη της 
προσπάθειάς μας στον διοικητή της Α.Δ Ακαρ-
νανίας Α/Δ .κ Παπαευθυμίου Δημήτρη, στον δι-
οικητή της Πυροσβεστικής Υπυρεσίας Αγρινίου 
κ. Πετράκη Ευστράτιο, στον Πρόεδρο του Δικη-
γορικού Συλλόγου Αγρινίου κ. Υφαντή Λεωνί-
δα, τον Αρχηγό των Βετεράνων καλαθοσφαι-
ριστών κ. Αθανασίου Χαρίλαο.  Είναι πολλοί 
αυτοί που θα θέλαμε ακόμα να ευχαριστήσουμε 
ονομαστικά αλλά στα πλαίσια μια ανακοίνωσης 
δεν είναι δυνατό να συμπεριληφθούν όλοι.  
Ανανεώνουμε το ραντεβού για του χρόνου 
και δεσμευόμαστε να προσπαθήσουμε ακόμα 
περισσότερο ώστε να είμαστε κοντά στους συ-
νανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη.

Για το Δ.Σ 
Ταμπακέλης Δημοσθένης 
Υπεύθυνος επικοινωνίας και δημοσίων σχέ-
σεων

Tοπική Διοίκηση Ακαρνανίας
1ο Φιλανθρωπικό Τουρνουά Μπάσκετ Αγρινίου

Εκπροσώπηση του Ε.Τ. από τον Ταμία κ. Παπά Βασίλειο σε εκδήλωση 
της Τ.Δ. Κιλκίς.

Χαιρετισμός του προέδρου του Ε.Τ. κ. Καραπατάκη Ιωάννη σε εκδήλωση 
της Τ.Δ. Φθιώτιδας.

Μέσα σε κλίμα φιλικό και εγκάρδιο, αντιπρο-
σωπεία του ΔΣ της Ένωσής μας, αποτελού-
μενη από τον Πρόεδρο κ. Ιωάννη Καραπατάκη 
και τον Αρμόδιο Διεθνών Σχέσεων  κ. Κυριά-
κο Κάρκαλη, επισκέφθηκε σήμερα 6-4-2017 
το Αναπλ. Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης  
κ. Τζανέτο Φιλιππάκο παρουσία του Διευθυντή 
του πολιτικού του γραφείου κ. Πέτρου Κουτσο-
λιάκου.
Του επιδώσαμε  πρόσκληση για το επικείμε-
νο Πανελλήνιο Συνέδριο και συζητήσαμε   για 
την διοργάνωση της 3ης Βαλκανικής Συν-
διάσκεψης Εθνικών Τμημάτων ΙΡΑ που θα 
πραγματοποιηθεί στη Βεργίνα τον Οκτώβριο 
του 2017.
Αναφέρθηκαμε στις δραστηριότητες τόσο των 
Τοπικών Διοικήσεων, όσο και του Εθνικού 
Τμήματος σε Εθνικό και Διεθνές επίπεδο.
Ο κύριος Γενικός, ως  ενεργό μέλος της ΙΡΑ, 
εξέφρασε για άλλη μια φορά τα συγχαρητήρια 
του και δήλωσε ένθερμος υποστηρικτής της 

Συνάντηση με τον Αν. Γεν. Γραμματέα  
κ. ΤΖΑΝΕΤΟ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟ

ιδέας του “SERVO PER AMIKECO” .
Αντηλλάγησαν αναμνηστικά και του επιδώσα-

με πίνακα με συλλογή Αστυνομικών σημάτων, 
συλλεκτικής αξίας.

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε σή-
μερα Κυριακή 12 Μαρτίου και ώρα 13:30 στο 
Κολέγιο Αθηνών- Κολέγιο Ψυχικού (Στεφάνου 
Δέλτα 15 - Ψυχικό), φιλανθρωπικός αγώνας 
ποδοσφαίρου μεταξύ των ομάδων της Ένωσης 
Αστυνομικών Υπαλλήλων Βορειοανατολικής 
Αττικής και της UNICEF.
Ευχαριστούμε για την πρόσκληση τόσο τον 
Πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλ-
λήλων Βορειοανατολικής Αττικής κ. Κων/νο 
Τσουμάνη, όσο και την Πρόεδρο της UNICEF κ. 
Σοφία Τζιτζίκου. Συγχαρητήρια στους διοργα-
νωτές και σε όλους τους αθλητές των ομάδων.

Με εκτίμηση για το ΔΣ.
Ιωάννης Καραπατάκης
Πρόεδρος

Ανθρωπιστικός αγώνας ποδοσφαίρου, μήνυμα ελπίδας
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Tοπική Διοίκηση Χαλκιδικής
Ετήσιος Χορός
Το Σάββατο 4 Μαρτίου 2017 στο κέντρο «SITHONIA PALACE» 
στον οικισμό Νησί Ορμύλιας η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών 
Τ.Δ. Χαλκιδικής και η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Χαλ-
κιδικής πιστοί στο ραντεβού τους συνδιοργάνωσαν τον Ετή-
σιο χορό τους.
Πλήθος κόσμου αλλά και εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας 

έδωσαν το παρόν στηρίζοντας τις δύο ενώσεις αλλά και το 
δύσκολο έργο τους.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων η βουλευτής 
Νομού Χαλκιδικής, ο Διευθυντής Αστυνομίας Χαλκιδικής κ. 
ΤΖΟΥΜΑΪΛΗΣ Θεολόγος, ο Διοικητής της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας Χαλκιδικής κ. ΤΣΟΛΑΚΗΣ Εμμανουήλ, ο Περι-
φερειακός Σύμβουλος Κεντρικής Μακεδονίας κ. ΒΑΛΙΑΝΟΣ 
Στέλιος,  ο Πρόεδρος του ΤΕΑΤΔΕΑΠΛ κ. ΤΣΑΓΑΝΟΣ Ιωάν-
νης, ο εκπρόσωπος του Προέδρου του Εθνικού Τμήματος  
της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών και Ταμίας κ. ΠΑΠΑΣ 
Βασίλειος, ο Αντιπρόεδρος του Εθνικού Τμήματος IPA κ. ΧΡΙ-
ΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Χριστόδουλος, ο πρώην Πρόεδρος του Εθνικού 
Τμήματος κ. ΚΟΝΤΑΚΟΣ Χρήστος, ο Πρόεδρος της Τοπικής 
Διοίκησης IPA Θεσ/νίκης κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος και 
ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Ε.Α. Θεσ/νίκης κ. 
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας, που πάντα είναι παρών σε όλες τις εκδη-
λώσεις της Τοπικής μας, ο Πρόεδρος Τοπικής Διοίκησης IPA 
Ξάνθης κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Χρήστος, ο Αντιπρόεδρος της Πανελ-
λήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων κ. ΣΦΕΛΙΝΙ-
ΩΤΗΣ Αλέξανδρος, ο Ταμίας της  Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Αστυνομικών Υπαλλήλων κ. ΚΟΥΛΙΑΚΗΣ Γεώργιος, ο Πρόε-
δρος της Ένωσης Αστυνομικών Λάρισας κ. ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ Αθα-
νάσιος, ο Πρόεδρος της Ένωσης Αποστράτων Αστυνομικών 
Χαλκιδικής κ. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Κων/νος και ο πρώην Διευθυντής 
της Δ/νσης Αστυνομίας Χαλ/κής Υποστράτηγος ε.α. κ. ΜΑΝΩ-
ΛΑΣ Αριστοτέλης.
Ευχαριστούμε τους χορηγούς της εκδήλωσης αυτής:
1) MILLENIUM EDUCATION CENTRE
2) ΟΜΙΛΟ ΜΟΥΖΕΝΙΔΗ (BOMO CLUB PALACE)
3) HOTEL PORTES
4) FLEGRA HOTEL
5) HOTEL POMEGRANATE
6) HOTEL VILLAGE MARE
7) HOTEL LAGOMANDRA
8) AKRITAS VILLAS AND SUITES «ΕΥ ΖΗΝ»
9) HOTEL ATHOS PALLINI

Ημερίδα για την ασφαλή 
πλοήγηση στο Διαδίκτυο
Δεκάδες μαθητές σχολείων των Νέων Μουδανιών, παρακολούθησαν την Τρίτη 
28 Φεβρουαρίου στο Κλειστό Δημοτικό Θέατρο της πόλης, την ημερίδα με θέμα 
«Ασφαλής πλοήγηση στο Διαδίκτυο – Μύθοι και διαδικτυακή πραγματικότητα».
Τη διοργάνωση ανέλαβε η Τοπική Διοίκηση Χαλκιδικής της Διεθνούς Ένωσης 
Αστυνομικών με τη συνεργασία της Διεύθυνσης Αστυνομίας, της Ένωσης Αστυ-
νομικών Υπαλλήλων, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού 

και του Εμπορικού – Επαγγελματικού Συλλόγου Νέων Μουδανιών, υπό την αιγί-
δα του Δήμου Νέας Προποντίδας.
Κεντρικοί ομιλητές της εκδήλωσης ήταν ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Δί-
ωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, Αστυνομικός Υποδιευθυντής 
Αθανάσιος Χαλκιάς και ο Τμηματάρχης της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού 
Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος Αστυνόμος Β΄, Χρήστος Τζουμαϊλής.
Οι δύο αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας ανέλυσαν εκτενώς τους κινδύ-
νους και τις παγίδες που κρύβει το διαδίκτυο δίνοντας τις κατάλληλες συμβουλές 
τόσο προς τα παιδιά όσο και προς τους ενήλικες.
Στη διάρκεια της ημερίδας διανεμήθηκε έντυπο ενημερωτικό υλικό για το «ψά-
ρεμα στο διαδίκτυο», τις «απάτες στον κυβερνοχώρο» κ.α.
Παρόντες στην εκδήλωση ήταν μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας 
κ. Εμμανουήλ Καρράς, η βουλευτής Χαλκιδικής κ.Σωτηρία Βλάχου, ο Διευθυ-
ντής Αστυνομίας Χαλκιδικής, Ταξίαρχος Θεολόγης Τζουμαϊλής, η Διευθύντρια 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής κ. Ευτυχία Παπανικολάου, η πρόεδρος 
του Εμπορικού - Επαγγελματικού Συλλόγου Νέων Μουδανιών κ. Βαρβάρα Μαυ-
ροφρύδη και εκπρόσωποι της Τοπικής Διοίκησης της Διεθνούς Ένωσης Αστυ-
νομικών και της Ένωσης   Αστυνομικών Υπαλλήλων Χαλκιδικής, o Ταμίας της 
Τοπικής Διοίκησης Θεσσαλονίκης κ. Χριστοδουλής Χριστόδουλος .
Τελετάρχης της εκδήλωσης ήταν ο Γενικός Γραμματέας της Τ.Δ. Χαλκιδικής και 
πρόεδρος του Επαγγελματικού Ταμείου Αστυνομικών πυροσβεστών και λιμενι-
κών. κ. Τσαγανός Ιωάννης. 
Στο τέλος της εκδήλωσης δόθηκαν αναμνηστικά δώρα στους ομιλητές της εκ-
δήλωσης από τον Πρόεδρο της Τ.Δ.Χαλκιδικής κ. ΠΑΛΛΗ Δημήτριο και από τον 
Ταμία του Εθνικού Τμήματος και μέλος του Δ.Σ. της Τ.Δ.Χαλκιδικής κ. ΠΑΠΑ Βα-
σίλειο. 
Ιδιαίτερες ευχαριστίες στο Δήμο Νέας Προποντίδας και στο Δήμαρχο κ. Καρρά 
Εμμανουήλ και στο Εμπορικό –Επαγγελματικό Σύλλογο Νέων Μουδανιών για 
τις ευγενικές τους χορηγίες.

SERVO PER AMIKECO
Για το Δ.Σ.

 Ο Πρόεδρος Ο Γεν.Γραμματέας 
 ΠΑΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΓΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Tοπική Διοίκηση Ακαρνανίας 
Κοπή πίτας
Το Α.Τ Αμφιλοχίας επέλεξε για φέτος η τοπική διοίκηση 
Ακαρνανίας για να κόψει την πρωτοχρονιάτικη πίτα της, 
στηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο τους συναδέλφους που 
υπηρετούν σε περιφερειακά τμήματα από την έδρα της 
διεύθυνσης. Ο πρόεδρος Α/Β Κ. Κώστας Νικόλαος και τα 

μέλη του Δ.Σ ευχήθηκαν το 2017 να είναι μια δημιουρ-
γική χρονιά, με υγεία και καλές βάρδιες  για όλους τους 
συναδέλφους. Μια χρονιά στην οποία θα υπηρετούμε δια 
της φιλίας, της αλληλεγγύης και της προσφοράς στον 
συνάδελφο και στην κοινωνία. Ανέπτυξαν στους συνα-
δέλφους τις δράσεις της τοπικής και τους  κάλεσαν  να 
είναι κοντά στην τοπική στηρίζοντας τις προσπάθειές της.
Ο Διοικητής του Α.Τ Αμφιλοχίας Υ/Α κ. Βέλιος Βασίλει-
ος με την σειρά του αφού ευχαρίστησε τον πρόεδρο και 
τα μέλη του Δ.Σ για το έργο που πραγματοποιούν στον 
σύλλογο, ευχήθηκε σε όλους τους παρισταμένους για 
μια  χρονιά με  υγεία, αλληλεγγύη, συναδελφικότητα και 
προσφορά στην δοκιμαζόμενη κοινωνία μας. 
Το φλουρί μετά από κλήρωση στην οποία συμμετείχαν 
όλοι οι συνάδελφοι που υπηρετούν στο Α.Τ Αμφιλοχίας 
και στον σταθμό τροχαίας Αμφιλοχίας κέρδισε ο Αρχιφύ-
λακας Τσιλίκας Ευστάθιος.  Ως δώρο  το φλουρί περιείχε 
ένα τάμπλετ προσφορά της τοπικής μας.

Παράδοση τροφίμων στο 
συσσίτιο της Ιεράς Μητρόπολης 
Αιτωλίας και Ακαρνανίας και 
στο κοινωνικό παντοπωλείο  
του δήμου Αγρινίου.
Παραδόθηκε η δεύτερη παρτίδα των τροφίμων, που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο του 
1ου Φιλανθρωπικού τουρνουά μπάσκετ Αγρινίου, στο συσσίτιο της Ιεράς Μητρόπο-
λης Αιτωλίας και Ακαρνανίας στο Αγρίνιο και στο κοινωνικό παντοπωλείο του δήμου 
Αγρινίου. Διατέθηκαν 4.000 ευρώ απ’ τα έσοδα των εισιτηρίων για την αγορά τροφίμων 

και μαζί με τις προσφο-
ρές των επιχειρήσεων 
που αποτελούσαν τους 
χορηγούς της εκδήλω-
σης, η αξία των τροφί-
μων που αποδόθηκαν 
στους παραπάνω φο-
ρείς άγγιξε περίπου τις 
7.000 ευρώ. 
Η παράδοση των τρο-
φίμων έγινε από κοινού 
με εκπροσώπους των 

τεσσάρων ομάδων που συμμετείχαν στο τουρνουά. Της Αστυνομίας, της Πυροσβεστι-
κής, των Δικηγόρων και των Βετεράνων μπάσκετ. Η κοινή προσπάθεια όλων μας για 
την στήριξη των συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. 
Η επιτυχία αυτή είναι που μας δίνει δύναμη και κουράγιο να συνεχίζουμε να προσπα-
θούμε να προσφέρουμε στην κοινωνία μας και στον συνάνθρωπο. 
Απομένει και η παράδοση των χρημάτων που θα δοθούν στην οικογένεια του άτυχου 
αστυνομικού που έχασε την ζωή του, ώστε να κλείσει με τον καλύτερο τρόπο η πρω-
τοβουλία μας αυτή για την διοργάνωση του τουρνουά.
Η αλληλεγγύη και η προσφορά στον συνάνθρωπο είναι ο μόνος δρόμος να διαβούμε 
την δύσκολη περίοδο που διανύει η κοινωνία μας. Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε με 
το ίδιο και ακόμα μεγαλύτερο μεράκι στον δρόμο αυτό.

Tοπική Διοίκηση Λακωνίας
Εκδήλωση Κοπής Βασιλόπιτας

Η Τοπική Διοίκηση Λακωνίας /Δ.Ε.Α. και Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λακωνίας, έκοψαν την πίτα τους την 10-02-2017 και ώρα 20.30΄ στο 
ξενοδοχείο «Μενελάιον» στην Σπάρτη, με μεγάλη επιτυχία και παρουσία πολλών συναδέλφων, του Διευθυντή της Δ.Α. Λακωνίας Ταξίαρχου κ. 
ΜΑΡΟΥΔΑ Γεωργίου και λοιπών καλεσμένων. Βραβεύθηκαν δύο συνάδελφοι, οι οποίοι διακρίθηκαν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παγκρατίου 
Αθλήματος που έγινε  11,12 και 13-11-2016 στην Ιταλία και ο ένας κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο και ο άλλος το ασημένιο μετάλλιο καθώς τρεις 
(3) συμπολίτες μας οι οποίοι πρόσφεραν υλικοτεχνικό εξοπλισμό στην Δ.Α. Λακωνίας και σε υφιστάμενες υπηρεσίες.

Για το Δ.Σ.
 Ο Πρόεδρος
 Κοβούσης Δημήτριος
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Τοπική Διοίκηση Λασιθίου
Ημερίδα της ΑΣΤΕΚ
Στα πλαίσια των κοινωνικών εκδηλώσεων -  δραστηριοτήτων μας, η Δ.Ε.Α. 
– Τ.Δ. Λασιθίου συμμετείχε ως συνδιοργανωτής στην ημερίδα που διορ-
γάνωσε η ΑΣΤΕΚ (Ανώτερη Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων Κρήτης) 

που πραγματοποιήθηκε στο κινη-
ματοθέατρο ΡΕΞ στον Άγιο Νικόλαο 
Λασιθίου στις 15 Μαρτίου 2017.Ο 
πρόεδρος της Τοπικής Διοίκησης 
Λασιθίου παρευρέθει ως εισηγητής 
στην προαναφερόμενη εκδήλωση. 
Το ενδιαφέρον καθώς και η προ-
σέλευση του κόσμου ήταν μεγάλη 
αγγίζοντας τα 200 άτομα, πράγμα 
που έκανε την επιτυχία της ημερίδας 
ακόμα πιο μεγάλη. 
Μέλη της Δ.Ε.Α. Λασιθίου παρακο-
λούθησαν  τη συγκεκριμένη εκδή-
λωση δείχνοντας για άλλη μια φορά 
ότι στηρίζουν τις εκδηλώσεις της 
Διεθνής Ένωσης Αστυνομικών. 

Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος 
Φραγκάκης Κωνσταντίνος

Η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών//Τοπική Διοί-
κηση Ηρακλείου πραγματοποίησε με επιτυχία, 
η οποία ξεπέρασε κάθε προσδοκία μας,   την 
Κυριακή  19-02-2016 και ώρα 18:00 στην 
πολυτελέστατη αίθουσα του  «Κτήματος ΚΑ-
ΛΑΘΑΚΗ»  στις  Μαλάδες Ηρακλείου, το κα-
θιερωμένο  για 9η συνεχή χρονιά αποκριάτικο 
παιδικό πάρτυ. 
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν Αστυνομικοί 
όλων των βαθμών,  φίλοι της Ένωσης μας,  
και φυσικά με εντυπωσιακές μεταμφιέσεις  οι 
μικροί μας φίλοι  που απόλαυσαν το παιχνίδι- 
χορό - μουσική  με την ανιματέρ  «Δέσποινα».
Θα θέλαμε ιδιαιτέρως να ευχαριστήσουμε  τον 
Προϊστάμενο του Επιτελείου του Αρχηγείου της 
Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ 
ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ, τον Δ/ντή της Γενικής Περι-
φερειακής Αστυνομικής Δ/νσης Κρήτης Υπο-
στράτηγο κ. Κωννσταντίνο ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ,  τον 
Δ/ντή  της Δ.Α. Ηρακλείου  Ταξίαρχο κ. Ιωσήφ 
ΚΑΝΑΚΟΥΣΑΚΗ,  τον πρόεδρο της Παγκρήτιας 
Ένωσης Αξιωματικών κ. Στέλιο ΚΑΡΑΚΟΥΔΗ 
και τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Ν. 
Ηρακλείου κ. Γεώργιο ΠΙΚΡΑΚΗ, την Πρόεδρο 
της Παγκρήτιας Ένωσης Πολιτικού Προσωπι-
κού κ. Ελευθερία ΣΤΙΝΗ  που μας τίμησαν με 
την παρουσία τους. 
Ευχαριστούμε επίσης τον  ιδιοκτήτη του Κτή-

ματος ΚΑΛΑΘΑΚΗ  κ. Θεόδωρο Καλαθάκη για 
την άψογη εξυπηρέτηση.    
Η Τοπική Διοίκηση Ηρακλείου της Διεθνούς 

Ένωσης Αστυνομικών  εκφράζει ένα μεγάλο 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ για την συμμετοχή και την στήριξη 
της  στην προσπάθεια της.
Η εκδήλωση αφιερώνεται στη μνήμη του συ-
ναδέλφου Ζαχαρία ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ που 
σήμερα αποχαιρετήσαμε κτυπημένο από την 
επάρατη νόσο.  

SERVO PER AMICETO

Για την Τοπική Διοίκηση
 Ο Πρόεδρος H Γενική Γραμματέας
 Μανόλης Ζαχαριουδάκης Έφη Φλουρή    

Tοπική Διοίκηση Ηρακλείου
Παιδικό Αποκριάτικο πάρτυ

Ασφαλής Πλοήγηση  
στο Διαδίκτυο
Ο Πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών Τ. Δ. Ηρα-
κλείου κ. Μανόλης Ζαχαριουδάκης και ο Πρόεδρος του Συλ-
λόγου Γονέων και κηδεμόνων του 3ου Λυκείου Ηρακλείου 
κ. Νικόλαος Λειβαδιωτάκης, επισκέφθηκαν σήμερα τον Πε-
ριφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρο Αρναουτάκη, παρουσιάζοντάς 
του την ιδέα για τρεις (3) ημερίδες στο Ν. Ηρακλείου με θέμα 

«Ασφαλής πλοήγη-
ση στο διαδίκτυο», 
την 5 & 6 Απριλίου 
2017. 
Στο αίτημα για συν-
διοργάνωση των 
εκδηλώσεων με τη 
συνδρομή της Περι-

φέρειας, ο κ. Σταύρος Αρναουτάκης ανταποκρίθηκε με εν-
θουσιασμό, επικροτώντας την ανάληψη της πρωτοβουλίας 
και επισημαίνοντας πως στις προτεραιότητες της Περιφέρει-
ας συγκαταλέγονται ζητήματα που αφορούν τη γνώση στην 
ορθή χρήση των νέων τεχνολογιών.
Στη συνέχεια παραδόθηκε το ημερολόγιο του Ελληνικού 
Εθνικού Τμήματος με θέμα «Προσφυγικό, Ανθρώπινα Δι-
καιώματα και Απόδημος Ελληνισμός».
Ευχαριστούμε τον κ. Περιφερειάρχη για την αποδοχή της 
πρότασης. Με νεότερες ανακοινώσεις μας θα σας ενημερώ-
σουμε αναλυτικά.

Αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της Τοπικής Διοίκη-
σης  Χανίων της Διεθνούς Ένωσης Αστυνο-
μικών (Ι.Ρ.Α Χανίων) εκπροσωπούμενη από 
τον υπογράφοντα πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο 
Τζανακάκη Γεώργιο και την Γ.Γ. Παπαθανασί-
ου Ελένη, επισκέφθηκε εθιμοτυπικά στις 14-
02-2017 τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό 
Διευθυντή Κρήτης, Υποστράτηγο ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ 
Κωνσταντίνο εκφράζοντας τα θερμά τους συγ-
χαρητήρια για την προαγωγή του στον βαθμό 
του Υποστράτηγου, την τοποθέτησή του στην  
ηγεσία της Γ.Π.Α.Δ. ΚΡΗΤΗΣ.
Αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της Τοπικής Διοίκησης 
Χανίων της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών  
(Ι.Ρ.Α Χανίων), εκπροσωπούμενη από τον υπο-
γράφοντα πρόεδρο τον Αντιπρόεδρο Τζανακά-
κη Γεώργιο την Γ.Γ. Παπαθανασίου Ελένη, την, 
υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων Σοφία Λογαρίδου 
και τον Ταμία Λεβεντάκη Δημήτριο, επισκέφθη-
κε εθιμοτυπικά στις 14-02-2017 τον Διευθυντή 
Αστυνομίας Χανίων ΛΥΜΠΙΝΑΚΗ Γεώργιο, 
εκφράζοντας τα θερμά τους συγχαρητήρια για 
την παραμονή  του, στην  ηγεσία της Διεύθυνσης 
Αστυνομίας Χανίων, ως Διευθυντής.
Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων που έγιναν 
σε εγκάρδιο και συναδελφικό κλίμα, συζητή-
θηκαν διάφορα θέματα, όπως: α) Η βούληση 
της Τοπικής μας Διοίκησης για δημιουργία 
ξενώνα για Ξένους και έλληνες συναδέλφους 
και τις οικογένειές τους (Ι.Ρ.Α. HOUSE), στο 
οίκημα του Αστυνομικού Σταθμού Στερνών 
που έχει καταργηθεί και παραμένει κλειστός. 

Tοπική Διοίκηση Χανίων
Εθιμοτυπικές συναντήσεις με τον ΓΕ.Π.Α.Δ. ΚΡΗΤΗΣ 
και τον Δ.Α. ΧΑΝΙΩΝ

β) Στην συμφωνία με την Ευρωπαϊκό Σύνδε-
σμο φίλων Αστυνομίας Κύπρου για πρόγραμμα 
ανταλλαγής ολιγομελών αποστολών με πλήρη 
φιλοξενία εκατέρωθεν με πρώτη αναμενόμε-
νη 6μελή αποστολή από την Λεμεσό, τέλος 
Απριλίου 2017 γ) Επικείμενη επίσημη επίσκε-
ψη 20μελούς ποδοσφαιρικής ομάδας της ΙΡΑ 
Λεμεσού και φιλικός αγώνας ποδοσφαίρου 
με την ομάδα της ΙΡΑ Χανίων τον μήνα Ιούνιο 
2017.
Ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευ-
θυντής Κρήτης αφού μας είπε ότι έχει ήδη ενη-
μερωθεί από τον προκάτοχό του Υποστράτηγο 
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ Ανδρέα, μας διαβεβαίωσε ότι 
πεποίθησή του είναι ο κλειστός Αστυνομικός 
Σταθμός Στερνών να γίνει Ξενώνας  της Ι.Ρ.Α. 
Χανίων. Επίσης εκφράστηκε με τα καλύτερα 
λόγια για τις δραστηριότητες  και την προσφο-
ρά της Ι.Ρ.Α Χανίων στο έργο της Ελληνικής 
Αστυνομίας σε Τοπικό αλλά και διεθνές επί-
πεδο μέσα από το «Servo Per Amikeco», την 

πεποίθηση της συνέχισης αυτών, αλλά και την 
αμέριστη  στήριξή του στην προσπάθειά μας  
για την υλοποίηση δράσεων προς όφελος της 
ΕΛ.ΑΣ. σε πολιτιστικό και κοινωνικό επίπεδο 
προσβλέποντας στην περαιτέρω σύσφιξη σχέ-
σεων μεταξύ της Αστυνομίας και των πολιτών 
αλλά και μεταξύ των συναδέλφων.  
Ο Αστυνομικός Διευθυντής Χανίων με την σει-
ρά του εκφράστηκε με τα καλύτερα λόγια για 
τις δραστηριότητες και την προσφορά της Ι.Ρ.Α 
Χανίων, την βεβαιότητα συνέχισης αυτών, αλ-
λά και την στήριξή του για την υλοποίηση των 
δράσεων της Ένωσής μας, προς όφελος της 
ΕΛ.ΑΣ. σε πολιτιστικό και κοινωνικό επίπεδο 
προσβλέποντας στην περαιτέρω σύσφιξη σχέ-
σεων μεταξύ της Αστυνομίας και των πολιτών 
αλλά και μεταξύ των συναδέλφων. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
 Ο Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας
 Ιωάννης  Περράκης Ελένη  Παπαθανασίου

Χριστουγεννιάτικη γιορτή
Με παιδικές φωνές και χαμόγελα πλημμύ-
ρισε η αίθουσα του παιδότοπου του πολυ-
χώρου «Mega Place» στον Βλητέ Σούδας 
Χανίων όπου πραγματοποιήθηκε το από-
γευμα της Τετάρτης 23/12/2016, και ώρα 
18.00 η ετήσια καθιερωμένη Χριστουγεν-
νιάτικη γιορτή όπου δόθηκαν ατομικά δώρα 
για τα παιδιά του Αστυνομικού προσωπικού 
και των πολιτικών υπαλλήλων  της Διεύ-
θυνσης Αστυνομίας Χανίων.
Η γιορτή συνδιοργανώθηκε από τη Διεύ-
θυνση Αστυνομίας Χανίων, την Ένωση 
Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Χανίων, την 
Τοπική Διοίκηση Ν. Χανίων της Διεθνούς 
Ένωσης Αστυνομικών και την Ένωση Ει-
δικών Φρουρών Κρήτης, ενώ τον συντονι-
σμό είχε η Ανθυπαστυνόμος Κωνσταντίνα 
Παπαδάκη, η οποία, αφού καλωσόρισε τους μικρούς και μεγάλους επι-
σκέπτες της αστυνομικής παρέας, ευχήθηκε καλά Χριστούγεννα, καλή 
Πρωτοχρονιά και το 2017 να είναι ειρηνικό και ελπιδοφόρο. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Διοίκησης  Ι.Ρ.Α. Χανίων ο υπο-

γράφων  προσωπικά και, ευχαριστούν  από 
καρδιάς ,τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή 
Κρήτης, Υποστράτηγο Ανδρέα Δασκαλάκη, 
τον Διευθυντή Αστυνομίας Χανίων Αστυνο-
μικό Διευθυντή Γεώργιο Λυμπινάκη ,για την 
αμέριστη συμπαράσταση και την παρουσία 
τους στην παραπάνω εκδήλωση. Σύντο-
μους χαιρετισμούς με πολλές ευχές για τα 
Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά και το νέο 
έτος απηύθυναν όλοι οι εκπρόσωποι των 
συντελεστών της εκδήλωσης. 
H Διεθνή Ένωση Αστυνομικών έχει υπο-
χρέωση να δείχνει το σωστό δρόμο, την 
ευαισθησία και να προάγει πάνω απ’ όλα, 
τις ανθρώπινες αξίες. 
Και ως προς αυτό, η Τοπική Διοίκηση Χανί-
ων προσπαθεί πάντα να είναι συνεπής. 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 Ο Πρόεδρος Η  Γ. Γραμματέας
 Ιωάννης Περράκης Ελένη Παπαθανασίου
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Με ιδιαίτερη χαρά το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Τοπικής μας Διοίκησης διοργάνωσε και πραγ-
ματοποίησε 3ήμερη εκδρομή στη σκιά του μυ-
θικού Ψηλορείτη, του ψηλότερου βουνού της 
Κρήτης, διαμονή στο υπέροχο συγκρότημα πα-
ραδοσιακών ξενώνων «ΕΛΑΙΩΝΑΣ» Ζαρός, 
του Νομού Ηρακλείου της Κρήτης και κοπής 
πίτας νέου έτους της Ι.Ρ.Α. ΧΑΝΙΩΝ. 
Το Σάββατο 04-02-2017 μετά από ένα χορτα-
στικό πρωινό, επισκεφθήκαμε το Μοναστήρι 
του Αγίου Αντωνίου Βροντησίου όπου μας 
υποδέχθηκε και ξενάγησε ο μοναχός Ιερεμίας. 
Ένα ιστορικό μοναστήρι χτισμένο στις αρχές 
του 15ου αιώνα με υπέροχες τοιχογραφίες.
Συγκινητική στιγμή λίγο πριν την έναρξη της 
εκδήλωσης, το τηλεφώνημα του αγαπητού 
φίλου και επίτιμου μέλους της Ι.Ρ.Α. Χανίων, 
προέδρου της Ι.Ρ.Α Σάμου, Αβραμίδη Γεωρ-
γίου, που ανακοίνωσε ότι προσφέρει για το 
τυχερό φλουρί της πίτας μας, τρείς (3) διανυ-
κτερεύσεις σε δίκλινο δωμάτιο με πρωινό σε 
πολυτελές ξενοδοχείο της Σάμου.
Επίσης μας μετέφερε τις ευχές όλου του Δ.Σ. 

Ι.Ρ.Α Σάμου για καλή χρονιά και χρόνια πολλά 
με υγεία στα μέλη του Δ.Σ. της ΙΡΑ ΧΑΝΊΩΝ 
αλλά και σε όλους τους συμμετέχοντες στην 
εκδήλωση.
Τα δώρα έτσι για το τυχερό φλουρί της πίτας 
έγιναν τρία, καθότι είχαμε και δύο ρολόγια 
festina ένα γυναικείο και ένα αντρικό, προ-
σφορά του χρυσοχοείου Χουδαλάκη τον οποίο 
ευχαριστούμε θερμά.
Στο θαυμάσιο εστιατόριο παραδοσιακών ξενώ-
νων «ΕΛΑΙΩΝΑΣ» δειπνήσαμε και κόψαμε την 
πρωτοχρονιάτικη πίτα μας σε υπέροχη ατμό-
σφαιρα με χειροκροτήματα από 40 μέλη και 
φίλους της Τοπικής μας Διοίκησης. 
Μεγάλη χαρά και ιδιαίτερη τιμή για την Τοπι-
κή μας Διοίκηση η παρουσία του εκπροσώπου 
του Δ.Σ. της Ι.Ρ.Α. Ηρακλείου κ. Ευάγγελου 
Γαργανουράκη που σε σύντομο χαιρετισμό 
του μετέφερε τις ευχές όλου του Δ.Σ. της Ι.Ρ.Α. 
Ηρακλείου για καλή χρονιά και χρόνια πολλά 
στο Δ.Σ. της Τοπικής μας Διοίκησης στα μέλη 
μας και στις οικογένειες αυτών. 
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης και όπως 

ομόφωνα το Δ.Σ. της Τοπικής μας Διοίκησης 
είχε αποφασίσει, ανακηρύχθηκε επίτιμο μέλος 
της Ι.Ρ.Α. Χανίων η εν ενεργεία πολιτική Υπάλ-
ληλος της ΕΛ.ΑΣ (Υπηρετεί στην Τουριστική 
Αστυνομία της Δ.Α. ΧΑΝΙΩΝ) πρώην Δημοτική 
Αστυνομικός κ. Ξένια Παπαμιχαήλ για την συ-
νεχή στήριξη και προσφορά της τα τελευταία 
χρόνια στην Ι.Ρ.Α. Χανίων, η οποία με συγκίνη-
ση δέχθηκε αυτή την τιμή. 
Το τυχερό φλουρί της πίτας έπεσε στο κομμάτι 
της Παναγίας και έτσι έγιναν τρείς ξεχωριστές 
κληρώσεις για τα δώρα της βραδιάς.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Διοίκη-
σης Ι.Ρ.Α. Χανίων ευχαριστούμε θερμά όλους 
τους συμμετέχοντες για τη συνεχή τους στήρι-
ξη, συνεργασία και φιλία και τους ιδιοκτήτες 
και το προσωπικό του ξενώνα «ΕΛΑΙΩΝΑΣ» 
για την αξέχαστη φιλοξενία και τον άψογο 
σχεδιασμό της εκδήλωσης.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
 Ο Πρόεδρος  Η Γενική Γραμματέας
Περράκης Ιωάννης Ελένη Παπαθανασίου

Tοπική Διοίκηση Χανίων
3ήμερη εκδρομή στη σκιά του μυθικού Ψηλορείτη,  
και κοπή πίτας νέου έτους.

Το Σάββατο  28 – 01 – 2016   και  ώρα  18:30  
στην αίθουσα «Λάκμος»  του ξενοδοχείου «Αε-
τών Μέλαθρον Hotel», σε ένα ζεστό και φιλικό 
περιβάλλον, η  Τοπική μας έκοψε την πρωτο-
χρονιάτικη της πίτα.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους 
Επίσημοι, Αξιωματικοί- Διοικητές Υπηρεσιών 
της Δ.Α. Τρικάλων, εκπρόσωποι άλλων Τοπι-
κών Διοικήσεων και πλήθος τόσο εν ενεργεία 
όσο και εν αποστρατεία συναδέλφων. Μεταξύ 
άλλων παρευρέθησαν ο κ. Διευθυντής της Δ.Α. 
Τρικάλων Α/Δ΄ Γεώργιος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ο Γ΄ 
Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος 
και Ταμίας της Τ.Δ. Θεσσαλονίκης κ. Χριστόδου-
λος ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ, ο οποίος εκπροσώπησε την 
Τ.Δ. Θεσσαλονίκης, ο πρώην Πρόεδρος του Ελ-
ληνικού Εθνικού Τμήματος κ Χρήστος ΚΟΝΤΑ-
ΚΟΣ, ο Πρόεδρος της Τ.Δ. Καρδίτσας κ. Γεώργιος 
ΖΑΡΧΑΝΗΣ. Επίσης την εκδήλωσή μας τίμησε με 

Tοπική Διοίκηση Τρικάλων
Εκδήλωση κοπής πρωτοχρονιάτικης πίτας

την παρουσία του και ο Βουλευτής  Τρικάλων της 
Ν.Δ. & πρώην Υπουργός κ. Κων/νος ΣΚΡΕΚΑΣ.
Μετά την ομιλία του Προέδρου της Τοπικής μας 
κ. Κων/νου ΘΕΟΧΑΡΗ για τους επιδιωκόμενους 
σκοπούς της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών 
και την αναφορά του Γ. Γραμματέα της Τοπικής 
μας κ. Αχιλλέα ΜΠΕΓΑ σε προσεχείς δραστηρι-

ότητες της Τοπικής μας, ζητήθηκε  η βοήθεια και 
η στήριξη, με τον ίδιο ζήλο, όλων των συναδέλ-
φων σε μελλοντικές δράσεις μας.
Στη συνέχεια μετά την κοπή της πίτας μας, 
ακολούθησε ανταλλαγή ευχών και δέκα  (10) 
τυχεροί/ες, συνάδελφοι και μη, κέρδισαν σε 
κλήρωση, χωρίς λαχειοφόρο, ισάριθμα αξιό-
λογα δώρα, με πρώτο εξ’  αυτών ένα πλήρες 
τριήμερο ταξίδι (2 διανυκτερεύσεις)  για ένα (1) 
άτομο στην Αθήνα, όπου η Τοπική μας  θα πραγ-
ματοποιήσει εκδρομή 3-5 Μαρτίου 2017.
Ευχαριστούμε όλους τους παρευρισκομένους/
ες, τους φίλους μας, τους υποστηρικτές μας και 
τους ιδιοκτήτες του ξενοδοχείου «Αετών Μέλα-
θρον Hotel», για την υποδειγματική φιλοξενία.-

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
 Ο  Πρόεδρος O  Γενικός   Γραμματέας 
 Θεοχάρης Κων/νος Μπέγας Αχιλλέας

Τα μέλη του Δ.Σ. της Ι.Ρ.Α. Τρικάλων, επισκέ-
φθηκαν την 31-12-2016 και περί  ώρα 22:30΄, 
ταυτόχρονα, όλες της Υπηρεσίες και τις Ομάδες 
(ΟΠΚΕ- ΔΙ.ΑΣ.) της Δ.Α. Τρικάλων και αντάλλα-
ξαν ευχές με όλους του συναδέλφους, που η 
αλλαγή του χρόνου θα τους βρεί στο καθήκον, 
μακριά απο τις οικογένειες και τα αγαπημένα 
τους πρόσωπα.
Παρέδωσαν σε περίπου σαράντα (40) συναδέλ-
φους, ατομικά, από μία τσάντα που περιείχε μιά 
οικογενειακή βασιλόπιτα, ποτά, κάρτα ευχών 
και μία εικονίτσα της «Παναγίας Μετεωρίτισ-
σας» για να τους προσεχεί και  να τους έχει 

πάντοτε καλά.
Ένα μεγάλο «ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ» προς τους συναδέλ-
φους όλους, ανά την Ελλάδα, που αυτή την ημέ-
ρα, επιτελούν το καθήκον τους, προστατεύοντας 
όλους εμάς. Την ώρα που οι περισσότεροι  βρί-
σκονται στα σπίτια τους με τις οικογένειές τους, 
συγγενείς και φίλους, κάποιοι άλλοι βρίσκονταν 
σε ετοιμότητα για να παρέμβουν, εφόσον χρεια-
στεί, ακόμη και με κίνδυνο ζωής.

                  Για την Τ.Δ. Τρικάλων
 Ο  Πρόεδρος O  Γενικός   Γραμματέας 
 Θεοχάρης Κων/νος Μπέγας Αχιλλέας

Tοπική Διοίκηση Τρικάλων
Επίσκεψη σε υπηρεσίες το βράδυ  
της παραμονής πρωτοχρονιάς

Υπέροχη βραδιά κοπής 
πίτας 
Για μια ακόμη χρονιά η βραδιά κοπής της πίτας του νέου έτους για την το-
πική  διοίκηση της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών πραγματοποιήθηκε με 
πολύ μεγάλη επιτυχία σε μια πολύ όμορφη βραδιά που οργανώθηκε στον 
υπέροχο και εκλεπτυσμένο χώρο του «ΑΡΝΗ Bistrot», ο οποίος απο-

δείχθηκε πολύ μι-
κρός για να χωρέσει 
όλους τους φίλους 
μας που ήθελαν να 
βρεθούν εκεί.
Για τη φετινή χρονιά, 
εμπνευσμένοι από 
το διεθνή χαρακτή-
ρα της Ένωσης μας, 
διαλέξαμε να απο-
λαύσουμε γεύσεις 
της ισπανικής κουζί-

νας τις οποίες απέδωσε με τον καλύτερο τρόπο ο chef Αποστόλης Στερ-
γιόπουλος, προσφέροντας μας πρωτόγνωρους για τους περισσότερους 
συνδυασμούς γεύσεων. Η επιλογή αυτή αποδείχτηκε εξαιρετικά επιτυχής, 
ιδιαίτερα μετά το συνδυασμό της με γλυκές δημιουργίες του executive 
pastry chef Θοδωρή Σέμπρου, τις οποίες μάλιστα παρουσίασε ο ίδιος στα 
πιάτα των συνδαιτυμόνων.
Ο τυχερός της βραδιάς κέρδισε το φλουρί της βασιλόπιτας που συνοδευ-
όταν από μια εικόνα της Παναγίας Σπηλιώτισσας, την οποία του παρέδω-
σε ο Ηγούμενος του Μοναστηριού και επίτιμο μέλος μας, Αρχιμανδρίτης 
Νεκτάριος Μητρόπουλος, που τίμησε με την παρουσία του την εκδήλωση, 
δείχνοντας ακόμη μια φορά την αγάπη του προς την ΙΡΑ. Μαζί μας επίσης 
βρέθηκαν οι αγαπητοί φίλοι κ.κ. Κώστας Θεοχάρης και Γιάννης Φλόκας, 
πρόεδρος και υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων, αντίστοιχα,  της ΙΡΑ Τρικά-
λων, άνθρωποι που έχουν άρρηκτους δεσμούς με την τοπική μας και μας 
εμπνέουν με τη δράση και το πάθος τους για την ΙΡΑ.

 Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
 Γεώργιος Ζαρχανής Νικόλαος Γούσιας

Tοπική Διοίκηση Καρδίτσας
Μια όμορφη κριτική  
για την ποιητική συλλογή 
της ΙΡΑ
Με μεγάλη χαρά και συγκίνηση υποδεχτήκαμε από  το Εθνικό Τμήμα της ΙΡΑ 
την παρουσίαση της πρώτης έκδοσης της ιστορίας του, που είναι η ποιητική 
συλλογή «Servo per amikeco – ένα μπουκέτο λέξεις και συναισθήματα». 

Η συλλογή φυσικά έχει αποσπάσει 
ιδιαίτερα κολακευτικά σχόλια από 
όσους μέχρι στιγμής τη διάβασαν. Η 
τοπική μας διοίκηση απευθύνθηκε 
στον συμπολίτη ποιητή κ. Μανώλη 
Στεργιόπουλο, ο οποίος είναι επί-
σης και Πρόεδρος της Ένωσης Πο-
λιτιστικών Συλλόγων Καρδίτσας, 
μιας Ένωσης που έχει υποστηρίξει 
θερμά τις πολιτιστικές δράσεις της 

τοπικής μας διοίκησης. Ο Μανώλης, αφού μελέτησε σε βάθος τα ποιήματα 
της συλλογής συνέγραψε για αυτά ένα σημείωμα, ένα μικρό ποίημα στην 
ουσία, συνθέτοντας φράσεις που περιέχονται στη συλλογή. Με πολύ εν-
διαφέρον και μεγάλη εκτίμηση το παραλάβαμε και το δημοσιεύουμε, ενώ 
δωρίσαμε στον ίδιο ένα αντίτυπο της συλλογής, το οποίο δέχτηκε με μεγάλη 
ευχαρίστηση.
«Με ένα μπουκέτο συναισθήματα κι ατέλειωτες λέξεις, φανερώνω τους 
άσσους μου.  Αλλάζεις  αθόρυβα αλλάζεις  γενναία. Απ τα ανοιχτό παράθυ-
ρο της θάλασσας  σαν άγγελος στρατιώτης. Λυσσασμένα θηρία οι σιωπές. 
Μυθικά βιβλία οι ηδονές. Σαν μια ξεκούρδιστη κιθάρα, σε ένα χαρτόκουτο 
κόσμο. Αναζητώ την αλήθεια μέσα στα χρώματα. Στο φίλημα του ουρανού. 
Κι όλα πλεγμένα απ τις άκρες των χειλιών της ζωής μας. 
Θα είμαι πάντα εδώ. Γιατί μαζί σου μπορώ να γίνω καλύτερος άνθρωπος 
όπως κι εσύ.
Σας ευχαριστώ για το μπουκέτο με τα συναισθήματα και για τις λέξεις που 
κρύβαμε.»
 Μανώλης  Στεργιόπουλος
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Τους αστυνομικούς που έχασαν την ζωή τους 
εν ώρα καθήκοντος τίμησαν ο Σύνδεσμος Απο-
στράτων Αστυνομικών Σάμου, η Τοπική Διοίκηση 
Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών ΙΡΑ Σάμου και 
η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Σάμου, με 
μνημόσυνο που τελέστηκε από τον Σεβασμιότα-
το Μητροπολίτη Σάμου κ.κ Ευσέβιο το πρωί της 
25ης Φεβρουαρίου 2017, στο μνημείο πεσόντων 
στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού της Αγίας 
Ειρήνης.
Αμέσως μετά την επιμνημόσυνη δέηση ο πρόε-
δρος του Συνδέσμου Αποστράτων Αστυνομικών 
Σάμου Γιώργος Αβραμίδης αναφέρθηκε στο νό-
ημα της ημέρας μνήμης.
Στη συνέχεια έγινε κατάθεση στεφάνων από 
τους: θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Σάμου και 
πρόεδρο του Επιμελητηρίου Σάμου κ. Γεώργιο 
Κυριαζή, Δήμαρχο Σάμου κ. Μιχάλη Αγγελόπου-
λο, Διοικητή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σάμου 
Πύραρχο κ. Παναγιώτη Κοτρίδη, από τον πρόε-
δρο του Φιλοτεχνικού Ομίλου Σάμου κ. Νικόλαο 
Βαρούμα, από τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνο-
μικών Υπαλλήλων Σάμου κ. Θωμά Τσιουρή, από 
τον Αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Αποστράτων 
Αστυνομικών Σάμου Στρατηγό εα κ. Δημήτριο 
Μανωλιάδη, και από τον πρόεδρο της Διεθνής 
Ένωσης Αστυνομικών ΙΡΑ Σάμου κ. Γεώργιο 
Αβραμίδη.
Μετά το τέλος της κατάθεσης στεφάνων κρατή-
θηκε ενός 1 λεπτού σιγή και ακούστηκε ο εθνικός 
ύμνος από όλους τους παρευρισκόμενους που 
τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση 
Επιμνημόσυνης Δέησης υπέρ των πεσόντων 
Αστυνομικών.
Σήμερα λόγω του Α’ Ψυχοσάββατου του έτους, 
που έχει καθιερωθεί ως Ημέρα Μνήμης των 

θανόντων εν ώρα Υπηρεσίας Αστυνομικών, 
στο μνημόσυνο παραβρέθηκαν ο Αστυνομικός 
Διευθυντής Σάμου κ. Ελευθεριάδης Λάζαρος, 
ο Διοικητής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σάμου 
πύραρχος κ. Κοτρίδης Παναγιώτης, Διοικη-
τές Αστυνομικών Τμημάτων και Υπηρεσιών, 
οι Στρατηγοί ε.α Μανωλιάδης Δημήτριος και 
Πατσίδης Κυριάκος, καθώς και εκπρόσωποι 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο Δήμαρχος Σά-
μου κ. Μιχάλης Αγγελόπουλος, ο θεματικός 
Αντιπεριφερειάρχης Σάμου και πρόεδρος του 
Επιμελητηρίου Σάμου κ. Γεώργιος Κυριαζής, ο 
Αντιδήμαρχος κ. Χριστόδουλος Σεβαστάκης, ο 
πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Σάμου κ. Ελι-
σαίος Μαυρατζώτης, ο πρόεδρος της Σαμιακής 
Αρωγής κ. Κυριάκος Πατσίδης, η πρόεδρος του 
ΔΟΠΠΟΝΑΣ κ. Άννη Ανδρεάδου, ο εκπρόσωπος 
του Δημοτικού Συνδυασμού Δράσης Ενότητας 
Προοπτικής Δημοτικός σύμβουλος κ. Νικόλαος 
Τριανταφύλλου, ο επικεφαλής του Ανεξάρτητου 

Συνδυασμού Α.ΚΙ.Σ του Δήμου Σάμου Δημοτι-
κός σύμβουλος κ. Αντώνιος Σίμος, η Δημοτική 
σύμβουλος και πρόεδρος της ΔΗΜ.ΤΟ Ανατο-
λικής Σάμου κ. Μαριάνθη Μαστροκωνσταντή, ο 
πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Σαμίων κ. 
Δημήτριος Βογιατζής, ο πρόεδρος της Κοινό-
τητας Βαθέως Σάμου κ. Νικόλαος Βαρούμας, 
ο πρόεδρος του Συνδέσμου φίλων Αστυνομίας 
κ. Μουζάκης Κυριάκος, εκπρόσωποι ενώσεων 
και πολιτιστικών συλλόγων και πλήθος κόσμου.
Η εκδήλωση έκλεισε με δεξίωση που παρέθεσε 
ο Σύνδεσμος Αποστράτων Αστυνομικών Σά-
μου η Τοπική Διοίκηση ΙΡΑ Σάμου και η Ένωση 
Αστυνομικών Υπαλλήλων Σάμου σε όλους τους 
παρευρισκόμενους, στην αίθουσα εκδηλώσεων 
του ξενοδοχείου AEOLIS.

Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος

Αβραμίδης Γεώργιος

Tοπική Διοίκηση Σάμου
Επιμνημόσυνη Δέηση υπέρ των πεσόντων 
Αστυνομικών

Την Πέμπτη 5 Ιανουαρίου 2017, πραγματοποιή-
θηκε η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας 
του Συνδέσμου Αποστράτων Αστυνομικών Νομού 
Σάμου και της Τ.Δ. ΙΡΑ Σάμου Διεθνούς Ένωσης 
Αστυνομικών, στην αίθουσα εκδηλώσεων του 
ξενοδοχείου AEOLIS, όπου παρευρέθηκαν Από-
στρατοι και εν Ενεργεία Αστυνομικοί με μέλη των 
οικογενειών τους. 
Η εκδήλωση ξεκίνησε με ομιλία του Προέδρου 
του Συνδέσμου Αποστράτων Αστυνομικών Νομού 
Σάμου και της Τ.Δ. ΙΡΑ Σάμου κ. Αβραμίδη Γεωργί-
ου, ο οποίος ευχήθηκε καλή χρονιά, Χρόνια Πολλα 
με υγεία, ευτυχισμένο και δημιουργικό το νέο έτος 
2017.
Στη συνέχεια ευχαρίστησε από καρδιάς τον Σεβα-
σμιότατο Μητροπολίτη Σάμου, Ικαρίας και Κορσε-
ών κ.κ Ευσέβιο και μέλος της ΙΡΑ Σάμου, για την 

αγάπη του, καθώς και τις πατρικές του συμβουλές 
προς όλα τα μέλη.
Αναφέρθηκε στην πολύχρονη ανελλιπή λειτουρ-
γία της ΙΡΑ Σάμου και του Συνδέσμου Αποστράτων 
Αστυνομικών για την κοινωνική τους προσφορά, 
προσφέροντας στους διάφορους αγώνες αγάπης, 
όπως, για το κοινωνικό παντοπωλείο της Ιεράς 
Μητρόπολης Σάμου, Αιμοδοσία, βοήθεια σε ανα-
ξιοπαθούντα πρόσωπα, δράσεις για την τοπική 
κοινωνία του νησιού και σε μέλη του. 
Αμέσως μετά τον λόγο πήρε ο Σεβασμιότατος 
Μητροπολίτης Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών κ.κ 
Ευσέβιος ο οποίος συνεχάρη τον πρόεδρο κ. 
Αβραμίδη Γεώργιο για την προσφορά του στα 
κοινά καθώς και την προβολή που κάνει για το 
έργο της Αστυνομίας. Επίσης ευχαρίστησε την Τ.Δ 
ΙΡΑ Θεσσαλονίκης και τον Συνεταιρισμό Αστυνο-

μικών Θεσσαλονίκης για τα δώρα που έλαβε δια 
μέσου του προέδρου της ΙΡΑ Σάμου κ. Αβραμίδη 
Γεωργίου και ευχήθηκε σε όλους και τις οικογέ-
νειες τους καλή χρονιά με υγεία. Στη συνέχεια ο 
Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σάμου, Ικαρίας και 
Κορσεών κ.κ Ευσέβιος ευλόγησε την βασιλόπιτα 
και μοιράστηκε στα μέλη και τους φίλους που τί-
μησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση. 
Ακόμα: 
Ο Δήμαρχος Σάμου κ. Αγγελόπουλος Μιχάλης 
αναφέρθηκε στο αίσθημα ασφάλειας που πρέπει 
να έχουν οι πολίτες και ευχαρίστησε τα μέλη της 
ΙΡΑ Σάμου και τους Απόστρατους για τη μακρό-
χρονη κοινωνική τους προσφορά, επισημαίνο-
ντας ότι η εμπειρία που έχουν αποκτήσει κατά τη 
σταδιοδρομία τους μπορεί να είναι χρήσιμη για τις 
δράσεις του Δήμου.

Κοπή της Πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας

Ο Αντιπεριφερειάρχης Σάμου κ. Κατρακάζος Νι-
κόλαος εξήρε τη μακρόχρονη κοινωνική προφορά 
της ΙΡΑ Σάμου και των Αποστράτων και τόνισε ότι 
οι Απόστρατοι των Σωμάτων Ασφαλείας, έχουν 
πολλά να προσφέρουν στην κοινωνία, γιατί μπορεί 
να είναι απόστρατοι αλλά όχι απόμαχοι της κοι-
νωνίας.
Το φλουρί κέρδισε η κ. Κουμούλη – Σίμου Φανή 
το οποίο αντιστοιχούσε σε ένα δερμάτινο πορτο-
φόλι με το σήμα της ΙΡΑ Σάμου.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Σε-
βασμιότατος Μητροπολίτης Σάμου κ.κ Ευσέβιος, 
ο Διοικητής της 79 ΑΔΤΕ ταξίαρχος κ. Βιτετζάκης 
Δημοσθένης, ο Αντιπεριφερειάρχης Σάμου κ. Κα-
τρακάζος Νικόλαος, ο Δήμαρχος Σάμου κ. Αγγελό-
πουλος Μιχάλης, ο Λιμενάρχης Σάμου Αντιπλοί-
αρχος κ. Κωνσταντέλης Νικόλαος, ο Διοικητής 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σάμου Πύραρχος κ. 
Κοτρίδης Παναγιώτης, η Υποδιοικητής του Α.Τ Σά-
μου κ. Ζιώγου Ιωάννα, ο Στρατηγός ε.α κ. Πατσίδης 
Κυριάκος, ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Σάμου 

κ. Κυριαζής Γεώργιος, ο πρόεδρος του Λιμενικού 
Ταμείου Σάμου κ. Μαυρατζώτης Ελισαίος, ο επι-
κεφαλής της Ανεξάρτητης κίνησης Σάμου Δημο-
τικός Σύμβουλος κ. Σίμος Αντώνιος, ο Δημοτικός 
Σύμβουλος της Δράσης Ενότητας Προοπτικής και 
πρώην Αντιδήμαρχος κ. Τριανταφύλλου Νικόλαος, 
η Αντιπρόεδρος Σαμιακής Αρωγής κ. Μαστροκων-
σταντή – Λαθουρά Μαριάνθη, η Αντιπρόεδρος της 
Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Σάμου κ. Μαυ-

ρίδου Μαρία, ο πρόεδρος του Συνδέσμου φίλων 
Αστυνομίας κ. Μουζάκης Κυριάκος, ο πρόεδρος 
του φιλοτεχνικού ομίλου κ. Βαρούμας Νικόλαος, ο 
πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Βαθέος «Ο 
ΚΑΠΕΤΑΝ ΛΑΧΑΝΑΣ» κ. Φρατζής Εμμανουήλ, η 
πρόεδρος της Ένωσης Μικρασιατών Σάμου κ. Ψα-
ρά Άννα, Δημοτικοί και Περιφερειακοί Σύμβουλοι, 
Απόστρατοι και εν Ενεργεία Αστυνομικοί με μέλη 
των οικογενειών τους.

Tοπική Διοίκηση Σερρών
Επίσκεψη της Υφυπουργού 
Εσωτερικών (Μακεδονίας-
Θράκης) & Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης

Το Σάββατο 18-02-2017 επισκέφτηκε τα 
Γραφεία της Διεθνούς Ενώσεως Αστυ-
νομικών Σερρών (Ι.Ρ.Α) η Υφυπουργός 
Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης) & Δι-
οικητικής Ανασυγκρότησης κ. Μαρία Κόλλι-
α-Τσαρουχά.  Την Υφυπουργό υποδέχτηκαν 
ο Πρόεδρος κ.ΜΠΑΓΚΟΣ Στέργιος μαζί τον 
Α’ Αντιπρόεδρο και μέλος του Ε.Τ  κ. ΧΡΑ-
ΠΑ Παντελή και τον Αναπληρωτή Ταμεία 
κ.ΜΑΡΑΓΚΟΤΙΔΗ Ιωάννη. Στην διάρκεια της 
επίσκεψης ενημερώθηκε για το έργο και τις 
δράσεις της Τοπικής μας Διοίκησης.

Αποκριάτικη γιορτή
Το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2017, 
η Τοπική Διοίκηση της I.P.A. Σερρών 
πραγματοποίησε αποκριάτικη γιορτή 
την οποία παρακολούθησαν τα μέλη 
της και πολλοί μικροί μασκαρεμένοι 
φίλοι , οι οποίοι χόρεψαν και διασκέ-
δασαν με το πλούσιο πρόγραμμα που 
περιελάμβανε dj και ταχυδακτυλουρ-
γό. Με την παρουσία του μας τίμησε 
και ο Διευθυντής Αστυνομίας Σερρών 
Α/Δ κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί 
όλους και εύχεται και του χρόνου πάλι 
όλοι μαζί .

Διάλεξη με θέμα 
«Εργασιακό στρες-
διαχείριση»
Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2017, στην Λέ-
σχη Αστυνομίας Σερρών, υπό την αιγίδα της Τοπικής Διοίκησης 
Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών Σερρών, διάλεξη με θέμα ‘’ 

Εργασιακό στρες-διαχείριση’’ 
απο την Αστυνόμο Α΄- Ψυχολό-
γο ΤΣΙΝΤΣΙΟΥ Χαρίκλεια. Στην 
αίθουσα παρευρέθηκαν και πα-
ρακολούθησαν την διάλεξη ο Δι-
ευθυντής της Δ.Α. Σερρών κ. ΜΑ-

ΤΣΑΡΟΚΟΣ Αθανάσιος, ο Α/Υ΄κ. ΤΣΙΩΤΑΣ Ευάγγελος, διοικητές 
υπηρεσιών και πολλοί συνάδελφοι της Διεύθυνσης Αστυνομίας 
Σερρών.Κατά την διάλεξη δόθηκαν τα απαραίτητα εφόδια προ-
κειμένου εντοπιστεί και αντιμετωπιστεί το στρες που προκαλείται 
στον εργασιακό χώρο.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,
 Ο Πρόεδρος  Ο Γενικός Γραμματέας
  ΜΠΑΓΚΟΣ Στέργιος ΚΑΠΗΣ Θεοφάνης
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Κύριε πρόεδρε, αγαπητά μέλη,
Με την παρούσα επιστολή θα 
θέλαμε να σας εκφράσουμε τις 
θερμές μας ευχαριστίες, για την 
ανταπόκρισή σας στο αίτημα της 
χορηγίας ενός λάβαρου το οποίο 
θα συνοδεύει τις εμφανίσεις του 
χορευτικού μας τμήματος. Η ανα-
γνώριση του έργου της Διεθνούς 
Ένωσης Αστυνομικών σε τοπικό, 
εθνικό και διεθνές επίπεδο είναι 
σημαντικός παράγοντας για την 
επιτυχία του στόχου τον οποίο 
υπηρετούμε. Πιστεύουμε ότι το 
Λάβαρο με το έμβλημα της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών, θα συμβάλει 
στο να αναδείξει σε μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας την Ένωσή μας και 
τους σκοπούς της. Θερμά λοιπόν σας ευχαριστούμε όλους για την ανταπό-
κριση στο αίτημά μας. 

Ιδιαιτέρως θα θέλαμε να ευχαρι-
στήσουμε τον ταμία του εθνικού 
μας τμήματος κ. Παππά Βασίλειο 
για την προσωπική του επιμέλεια 
στην δημιουργία του λάβαρου. 
Με την υπόσχεση να χρησιμοποι-
ήσουμε το λάβαρο σε πολλές εκ-
δηλώσεις μας. Με την υπόσχεση 
να συνεχίσουμε να «υπηρετούμε 
δια της φιλίας». Να συμβάλλου-
με με όλη μας την δύναμη, στην 
ανάπτυξη του πνεύματος συνερ-
γασίας και αλληλεγγύης μεταξύ 
των αστυνομικών αλλά και μετα-

ξύ της αστυνομίας και της κοινωνίας. Σας ευχαριστούμε θερμά.

 Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας
 ΚΩΣΤΑΣ Νικόλαος ΓΚΟΥΒΑ Δήμητρα

Προς Δ.Σ Εθνικού τμήματος 

Ευχαριστίες για την χορηγία στην τοπική μας  
λάβαρου για τη χορευτική μας ομάδα

Ήμουν και εγώ από τους τυχερούς την 7η Απριλίου 2017 που 
έλαβαν μέρος στην εκδήλωση παρουσίασης του ετήσιου ημε-
ρολογίου του Ελληνικού τμήματος.
Ένα καλαίσθητο ημερολόγιο, με επιλεγμένα θέματα να κοσμούν 
τους μήνες του έτους αποκαλύπτοντας την ευαισθησία της 
Ένωσής μας για τα σύγχρονα προβλήματα της Ελλάδας μας 

αλλά και της υπόλοιπης Ε.Ε. και του θε-
ωρητικά πολιτισμένου Δυτικού κόσμου!
Εκλεκτοί οι ομιλητές και με πολύ εν-
διαφέροντα θέματα. Επαγγελματίες οι 
παρουσιαστές του εθνικού τμήματος κ.κ. 
Σπύρος Φώτογλου και Κυριάκος Καρκα-
λάης, παράλληλα δε με τον πρόεδρο του 
ελληνικού τμήματος κ. Ιωάννη Καρα-
πατάκη να πείθει με την ομιλία του ότι 
η Ένωσή μας δεν περιορίζεται στα συ-
νήθη θέματα άμεσου αστυνομικού ενδι-

αφέροντος αλλά συμμετέχει στην παλαϊκή προσπάθεια για την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων και προκλήσεων της εποχής, 
όπως είναι το προσφυγικό, να επικεντρώνει το ενδιαφέρον 
της στα ουσιαστικά και δυσεπίλυτα προβλήματα όπως εκείνα 
που σχετίζονται με τα ασυνόδευτα ανήλικα προσφυγόπουλα, 
να συντονίζει με μαεστρία τις τοπικές διοικήσεις και κυρίως 
εκείνες των αιγαιοπελαγίτικων νησιών που προκάλεσαν την 
τιμητική βράβευση του ελληνικού εθνικού τμήματος από το 
διεθνές εκτελεστικό συμβούλιο!
Συγχαρητήρια στο ελληνικό εθνικό τμήμα και τις τοπικές δι-
οικήσεις της χώρας μας που μας κάνουν υπερήφανους για 
τις στοχευμένες και αποτελεσματικές δράσεις τους οι οποίες 
δεν περνούν απαρατήρητες τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές 
επίπεδο.

ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Πρώην Αναπλ. Γεν.Γραμματέας/ΡΕΒ

 Την 29-12-2016, η Τ.Δ. (ΙΡΑ) Ορεστιάδας, με την 
συμπαράσταση της Δ.Α. και της Σ.Ε.Α.Υ.Ο., πραγ-
ματοποίησε την καθιερωμένη από το 1994, εκδή-
λωση  βράβευσης παιδιών Αστυνομικών (μελών 
της Ι.Ρ.Α.), τα οποία εισήχθησαν το 2016 σε ΑΕΙ ή 
ΤΕΙ και αριστούχων μαθητών Γυμνασίου - Λυκεί-
ου της σχολικής χρονιάς 2015-16.
Ο Πρόεδρος ΛΥΤΡΑΣ, αναφέρθηκε στην εκδή-
λωση και στους σκοπούς της.
Ακολούθησε από τους επισήμους απονομή τιμη-
τικών βραβείων και δώρων.
Στην εκδήλωση παρέστησαν: Αιδεσιμότατος 
ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ως εκπρόσωπος του Μητρο-
πολίτη ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ, βουλευτής Έβρου ΔΗ-
ΜΟΣΧΑΚΗΣ, Δήμαρχοι Ορεστιάδας ΜΑΥΡΙΔΗΣ, 
Διδυμοτείχου ΠΑΤΣΙΟΥΡΙΔΗΣ, Περιφερειακή 
Σύμβουλος ΜΟΣΧΟΦΙΔΟΥ, Διευθυντής Δ.Α. ΣΥ-
ΡΙΤΟΥΔΗΣ, Διοικητής Τ.Δ. Αστυφυλάκων ΒΛΑ-
ΧΟΣ, Πρόεδρος Σ.Ε.Α.Υ.Ο. ΑΚΙΔΗΣ, Δ/ντής Υ.Α. 
ΑΞΗΣ, Δ/της Τ.Τ. ΠΑΠΟΥΤΣΟΥΔΗΣ,
μέλη Δ.Σ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ, ΒΑΛΑΣΙΔΟΥ, ΖΑΒΡΑΚΗΣ, 
ΚΑΡΑΚΟΛΙΑΣ.
Επιτυχόντες σε ΑΕΙ: ΓΚΟΥΖΟΥΜΑΣ Ιωάννης, 
ΚΟΥΡΔΑΚΗΣ Δημήτριος, ΜΑΝΩΛΙΔΟΥ Ζηνοβία, 
ΜΗΛΩΣΑ Ιωάννα, ΠΑΣΧΟΣ Νεκτάριος, ΦΟΥ-
ΝΤΟΥΚΑ Μαρία. 

Tοπική Διοίκηση Ορεστιάδας
Βράβευση αριστούχων μαθητών  
& εισαχθέντων σε ΑΕΙ-ΤΕΙ

Επιτυχόντες σε ΤΕΙ: ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ Ιωάννα, 
ΚΑΣΑΠΗΣ Ιωάννης.
Αριστεύσαντες στο ΛΥΚΕΙΟ: ΓΚΑΙΔΑΤΖΗ Βάια, 
ΓΚΟΥΖΟΥΜΑ Γεωργία, ΠΑΠΟΥΤΣΟΥΔΗΣ Αθ., 
ΣΤΕΦΑΝΟΥ Αικατερίνη, ΣΥΡΙΤΟΥΔΗΣ Άγγελος.
Αριστεύσαντες στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ: ΑΚΙΔΟΥ Γεωρ-
γία, ΑΚΙΔΟΥ Ειρήνη, ΑΞΗ Άννα, ΒΛΑΧΟΣ Σπυρί-
δων, ΚΟΥΒΑΡΔΑ Νικολέτα, ΚΥΠΡΑΙΟΥ Ειρήνη, 

ΜΠΟΚΑΛΙΔΟΥ Αικατερίνη, ΜΠΟΚΑΛΙΔΟΥ Ελένη,  
ΜΠΟΥΡΤΖΟΥ Κυριακή, ΠΙΝΤΙΔΟΥ Ιωάννα, ΠΑ-
ΠΑΔΑΚΗ Βασιλική, ΠΑΠΟΥΤΣΟΥΔΗΣ Χρήστος, 
ΤΟΠΑΛΟΥΔΗ Παναγιώτα.
Τα Μ.Μ.Ε. (Δημοτική Τηλεόραση Ορεστιάδας, Το-
πικές Εφημερίδες, ιστοσε-λίδες, κλπ.) κάλυψαν 
και προέβαλαν την εκδήλωση.

Ετήσιος χορός Σ.Ε.Α.Υ.Ο.
Την 4-2-2017, η Τ.Δ. 
Ορεστιάδας συμμετείχε 
ενεργά στον ετήσιο χορό 
της ΣΕΑΥΑ, με πολυπλη-
θή ομάδα – μέλη της ε.ε. 
και ε.α. και με την πα-
ρουσία τουΔ.Σ. Αληθινό 
ξεφάντωμα με τους συ-
ναδέλφους.

Ημερολόγιο Ε.Τ.

Το ημερολόγιο δόθηκε στους: Σεβασμιότατο   
Μητροπολίτη Δαμασκηνό, Δημαρχο Ορεστιάδας 
Μαυρίδη, τοπικούς φορείς, Δημοτική Τηλεόρα-
ση, κλπ.
Ο Πρόεδρος Λύτρας, σε συνέντευξη στην Δημ. 
Τηλεόραση, παρουσίασε το ημερολόγιο και ανα-
φέρθηκε στον σκοπό και στις δράσεις του Ε.Τ. και 
της Τ.Δ.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
 Ο  Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
Κωνσταντίνος Λύτρας Απόστολος Αντωνιάδης

Α΄ Ψυχοσάββατο. Ημέρα μνήμης 
των θανόντων Αστυνομικών. 

Την 18-2-2018, πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέ-
ηση υπέρ των πεσόντων στο καθήκον Αστυνομικών, 
στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου.
Χρέος μας να μην ξεχνάμε και να τιμούμε!
Από την ενοποίηση της Ελληνικής Αστυνομίας (1984) 
έως σήμερα έχουν τραυματισθεί θανάσιμα 129 αστυ-
νομικοί συνεπεία τρομοκρατικών ενεργειών, ένοπλων 
συμπλοκών, τροχαίων και άλλων ατυχημάτων εν ώρα 
Υπηρεσίας.
Την Τ.Δ. Ορεστιάδας εκπροσώπησαν: Πρόεδρος Λύ-
τρας, Β΄ Αντ/δρος Ζαβρακης Γ.Γ. Αντωνιάδης, βοηθός 
Γ.Γ. Καρακόλιας.
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IPA Apartment, Thessaloniki, Greece   

 
The IPA Facility is a 6th floor apartment situated in Thessaloniki, some 250 

metres from the Central Police Building and has been in operation since 1997. 

Thessaloniki is the second-largest city in 

Greece and the capital of Greek 

Macedonia, It is nicknamed the ‘co-capital’, 

as it acted as the ‘co-reigning’ city of the 

Eastern Roman (Byzantine) Empire, 

alongside Constantinople. 

 
The Greek port city on the Thermaic Gulf of 

the Aegean Sea saw much of its centre 

destroyed in the Great Fire of 1917. The rebuilt 20th-century city has a modern 

European layout, and is a hub for international trade and culture. 

 
The apartment has 4 double rooms with air 

conditioning, TV, as well as blankets, sheets, pillows 

and towels. There is a shared bathroom and second 

WC.  

The facility has a kitchen with a refrigerator and all 

necessary utensils.   

There is free Wi-Fi.  

The apartment is close to the centre of the city, near 

public transportation, and is therefore ideal for 

sightseeing in the city: the White Tower, the Royal 

Theatre, the International Exhibition Centre, as well 

as archaeological sites and Byzantine monuments, 

museums and the city harbour.  

No pets allowed. 

Accommodation at the Facility cannot be extended beyond 15 days (except for 

special reasons). 

Contact Details & Bookings: 

 House Manager: Christodoulos Christodoulis  

 Address:  28 Sigrou Street, 6th Floor, 54630, Thessaloniki 

 Reservations: Christodoulos Christodoulis 

 Tel:   +306975909909 

 Email:   chistoschris@gmail.com 

 Website:  http://www.ipa-gr.org 

 Prices 2016:  15 € per person per night 

     

Kyriakos KARKALIS, International Relations, IPA Greece   
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Σημαντική προβολή του Ελληνικού  
Τμήματος IPA μέσω του ηλεκτρονικού περιοδικού  
“IPA NEWSLETTER„ που εκδίδει το ΙΕΒ

IPA NEWSLETTER – JANUARY 2017 Page 7  
 

IPA Greece celebrate Christmas and Friendship Days in the beautiful winter city of Trikala  
The 12th Friendship Meeting of IPA Greece was held from 2-4 December 2016 in the city of Trikala. Around 170 people (IPA members, as well as family and friends), from 41 Greek regions and the members of the National Board attended, which also provided an opportunity to debate in depth about the Association, to experience the beautiful sights of the city of Trikala as well as the entire county. 

All members had the chance to have fun in the beautiful Christmas Park, and visit the Holy Rocks of Meteora. 
A varied excursion programme, prepared by the local region, included a tour of the city of Trikala and an excursion to the unique winter resort of Pertouli. The opening ceremony of this 12th Friendship Meeting was held on Saturday afternoon in the City Hall of Trikala and was attended by representatives of the local authorities, institutions and organisations of the county. 
During the next day, our delegation participated in the unveiling ceremony of the monument to honour fallen Police officers, and placed wreaths. The closing ceremony of the meeting took place at the ‘Gallery Art Hotel’, where greetings were read and plaques and awards were handed out. The evening ended with live music in a climate of friendship and camaraderie. 
The NEC of IPA Greece would like to thank and congratulate the board of the region of Trikala for the huge efforts made for many months in order to achieve this perfect result, the local sponsors for the warm hospitality in their beautiful city, and finally all participants for their attendance in large numbers, which proved once again that our association is united and creative, nationally recognised and rightly ranks high in the minds of our colleagues and society. 
The next meeting has been set for 2017 and will be held in Piraeus. Servo per Amikeco 
Ioannis Karapatakis, President IPA Greece,  
Spyridon Fotoglou, Secretary General IPA Greece 
 
 
 
 
 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

1 Πρόεδρος ΖΑΡΧΑΝΗΣ Γεώργιος

2 Α΄ Αντιπρόεδρος ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Σπυρίδων

3 Β΄ Αντιπρόεδρος ΑΡΣΕΝΙΟΥ Ηλίας 

4 Γ΄ Αντιπρόεδρος ΓΚΙΝΗΣ Πέτρος

5 Γενική Γραμματέας ΓΟΥΣΙΑΣ Νικόλαος

6 Βοηθ. Γεν. Γραμματέα ΤΑΣΙΚΑΣ Γεώργιος

7 Ταμίας ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος

8 Βοηθός Ταμία ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος

9 Yπ. Δημ. Σχέσεων ΣΕΜΠΡΟΣ Δημήτριος

ΕΛΕΓΚΤΙΚή ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1 Πρόεδρος ΤΖΕΡΤΖΕΛΑΣ Γεώργιος

2 Μέλος ΤΣΙΟΓΚΑΣ Αριστοτέλης

3 Μέλος ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ Χαράλαμπος

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

1 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΣΙΜΟΣ Σωτήριος

2 Α’  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ιωάννης

3  Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΠΑΛΑΣΗΣ Παναγιώτης

4 Γ’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία

5 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΥΡΕΤΑ Αναστασία

6 ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΝΤΟΛΕΩΝ Παναγιώτης

7 ΤΑΜΙΑΣ ΚΟΚΚΩΝΗΣ Γεώργιος

8 ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑΣ ΠΑΡΑΒΑΝΤΗ Βασιλική 

9 ΑΡΜΟΔ. ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΤΡΗ Σοφία

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης

2 Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΚΟΥΣΙΑΚΗΣ Χρήστος

3 Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΡΑΜΠΑΣ Γεώργιος 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

1 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης

2 Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΡΙΘΗ Νικολίτσα

3 Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Πέτρος

4 Γ΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος

5 ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΞΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ Ηλίας

6 ΑΝΑΠΛ.ΓΕΝ.ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος

7 ΤΑΜΙΑΣ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ Γεώργιος

8 ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Αναστάσιος 

9 ΑΡΜΟΔ.ΔΗΜ.ΣΧΕΣ. ΤΟΥΦΕΞΗΣ Βασίλειος 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

2 ΜΕΛΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

3 ΜΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΑΛΟΔΗΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΤΑΣ

1 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΟΥΣΙΑΣ Θεόδωρος

2 Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ Ανδρέας

3 Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΑΛΚΙΑΣ Δημήτριος

4 Γ΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Θεόδωρος

5 ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΡΟΜΟΣΙΟΥ Βασιλική

6 ΑΝΑΠΛ.ΓΕΝ.ΓΡΑΜ. ΚΑΡΕΖΟΣ Γεώργιος

7 ΤΑΜΙΑΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ Ιωάννης

8 ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑΣ ΣΙΑΤΗΣ Θεόδωρος

9 ΑΡΜΟΔ.ΔΗΜ.ΣΧΕΣ. ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΣ Μάριος

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ Αναστάσιος

2 ΜΕΛΟΣ ΣΕΡΒΕΤΑΣ Νικόλαος

3 ΜΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΣΑΣ Κωνσταντίνος

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

1 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ Αθανάσιος

2 Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΕΡΖΙΩΤΗΣ Ιωάννης

3 Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΗΣ Γεώργιος

4 Γ΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Γρηγόριος

5 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΥΤΡΟΥΦΙΝΗΣ Σπυρίδων

6 ΒΟΗΘΟΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΡΟΛΗ Ευσταθία

7 ΤΑΜΙΑΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος

8 ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑΣ ΚΑΖΑΣ Αθανάσιος

9 ΑΡΜΟΔ. ΔΗΜ. ΣΧΕΣ. ΡΟΤΖΙΩΚΟΥ Ιωάννα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΣΚΑΦΕΤΟΣ Χρήστος

2 ΜΕΛΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Ευαγγελία

3 ΜΕΛΟΣ ΜΕΓΑΡΙΤΗ Ευαγγελία

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΙΤΩΛΙΑΣ

1 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΤΡΩΝΗΣ Κωνσταντίνος 

2 Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ Ιωάννης

3 Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ Δημήτριος

4 Γ’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Δημήτριος

5 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑ Βασιλίκη

6 ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΦΟΥΣΕΚΗΣ Αντώνιος

7 ΤΑΜΙΑΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Κωνσταντίνος

8 ΑΝΑΠΛ.ΤΑΜΙΑΣ ΜΙΧΟΣ Γεώργιος

9 ΑΡΜΟΔ.ΔΗΜ.ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΣΟΠΑΝΑΣ Αντώνιος

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΑΔΙΑΣ Παναγιώτης

2 ΜΕΛΟΣ ΖΑΧΑΡΗΣ Αθανάσιος

3 ΜΕΛΟΣ Ντάλλας Λεωνίδας

Νέα Διοικητικά Συμβούλια ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

1.  Πρόεδρος ΣΚΑΡΛΙΟΣ Μηνάς

2. Α’ Αντιπρόεδρος ΚΑΛΤΣΑΣ Αθανασιος

3. Β’ Αντιπρόεδρος ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ Κωνσταντίνος

4. Γ’ Αντιπρόεδρος ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γεώργιος

5. Γεν. Γραμματέας ΕΥΚΑΡΠΙΔΟΥ Ευμορφίλη

6. Βοηθός Γεν. Γραμμ. ΣΤΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ Αντώνιος

7. Τ. Ταμίας ΤΣΕΛΕΠΙΔΗΣ Βασίλειος

8. Βοηθός Ταμία ΖΗΣΗΣ Γεώργιος

9. Αρμ.Δημ.Σχεσεων ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Πάύλος

ΕΛΕΓΚΤΙΚή ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Πρόεδρος ΣΑΒΒΙΔΗΣ Αχιλλέας

2. Μέλος ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Αναστάσιος

3. Μέλος ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ Παύλος

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

1. Πρόεδρος ΛΥΤΡΑΣ Κωνσταντίνος

2. Α’ Αντιπρόεδρος ΖΑΒΡΑΚΗΣ Χαράλαμπος

3. Β’ Αντιπρόεδρος ΠΑΠΟΥΤΣΟΥΔΗΣΓεώργιος

4. Γ’ Αντιπρόεδρος ΓΚΑΚΙΔΗΣΑθανάσιος

5. Γεν. Γραμματέας ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Απόστολος

6. Βοηθός Γεν. Γραμμ. ΓΚΡΟΖΟΥΔΗ  Ελένη

7. Ταμίας ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ Νικόλαος

8. Βοηθός Ταμία ΒΑΛΑΣΙΔΟΥ Λαμπρινή

9. Αρμ.Δημ.Σχεσεων ΒΑΜΒΑΚΑΣ Ευστράτιος

ΕΛΕΓΚΤΙΚή ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Πρόεδρος ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Σταύρος

2. Μέλος ΜΠΙΔΕΚΑΣ ΠολυχρόνηςΙ

3. Μέλος ΜΗΛΩΣΑΣ Τριαντάφυλλος

Ε.Ε. ΑΙΤΩΛΙΑΣ
Πρόεδρος : Μέλος: Μέλος: 
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Μελλοντικές
εκδηλώσεις

27 Μαϊου 2017, η επόμενη 
τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. 
του Ελληνικού τμήματος.

3η Περιφερειακή Συνάντηση 
Βαλκανικών και Αδριατικών 
Τμημάτων, 2017. Στην Βεργίνα

28 Μαΐου η έναρξη του 33 πα-
νελληνίου συνεδρίου 2017, 
στο Βραχατι Κορινθίας

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 επικοι-
νωνίας και αλληλογραφίας. Παρακαλούμε να επικοινωνή-
σετε με τα μέλη του Δ.Σ. της Τοπικής σας διοίκησης για την 
καταχώρηση της ηλεκτρονικής σας ταχυδρομικής διεύθυν-
σης και λοιπές πληροφορίες.

Τα αιτήματα οικονομικών ενισχύσεων θα γίνονται δεκτά μό-
νον όταν αποστέλλονται μέσω των  Τοπικών Διοικήσεων.

Αναρτήθηκε στην σελίδα του Ε.Τ. το εκπαιδευτικό πρόγραμ-
μα του Gimborn για το 2017.

Άρθρα - Επιστολές - Διοικητικά ΘέματαΆρθρα - Επιστολές - Διοικητικά Θέματα

Διεθνείς μελλοντικές εκδηλώσεις

Austria 28 Jan-4 Feb 2017 Ski Week Nassfeld-
Hermagor

Austria 20-23 Apr 2017 XIX National 
Congress, Pörtschach

Canada 21-28 May 2017 Cruise to Bermuda

USA 11-16 Jun 2017
Young Police 
Officers’ Seminar, 
Green Bay

USA 19-28 Jun 2017 Pacific Northwest 
Tour

πτωση αποστρατείας, έχοντας χρόνο παρα-
μονής στο Ταμείο τουλάχιστον ένα (1) έτος

Τα πρώην μέλη του ΛΑΜΔΕΑ, τα οποία 
έχουν εγγραφεί στο Τ.Ε.Α.Α.Π.Λ. και μετέφε-
ραν την Ατομικής τους Μερίδα, δικαιούνται 
Εφάπαξ παροχή μετά από ένα (1) έτος, με την 
προϋπόθεση ότι έχουν συμπληρώσει το πε-
ντηκοστό έτος (50 ετών) 

Κάθε χρόνο χορηγείται στα μέλη του Τα-
μείου

Βεβαίωση  ετήσιων εισφορών για φορο-
λογική χρήση 

Ενημερωτικό δελτίο στο οποίο αναφέ-
ρονται:
 Αναλυτικά οι εισφορές που καταβλή-

θηκαν
 Το ποσό που πιστώθηκε στην Ατομική 

Μερίδα του μέλους
 Το ποσό που κρατήθηκε για τον κλάδο 

αλληλεγγύης
 Το ποσό που διατέθηκε από τις εισφο-

ρές του μέλους για τα λειτουργικά έξοδα του 
Ταμείου
 Η απόδοση των επενδύσεων του 

έτους και το ποσό που αναλογεί στο μέλος 
ανάλογα με το ύψος της Α.Μ.
 Συγκεντρωτική εικόνα της Α.Μ. την 

31/12 του έτους
 Ποσό που κατέβαλε το Ταμείο ως 

εφάπαξ βοήθημα σε μέλη του ή τις οικογέ-
νειες τους για θάνατο, Μ.Ο.Α. ή νοσήλεια.

Τρέχουσα επενδυΤική εικόνα
Το καλοκαίρι του 2016 το Δ.Σ. σε συνεργα-
σία με την επενδυτική επιτροπή και μετά από 
παρότρυνση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, 
προκειμένου να αξιοποιήσει με σύνεση και 
προσοχή τα χρήματα που αποταμιεύονται 
από τις μηνιαίες εισφορές των μελών προ-
χώρησε στη δημιουργία Μικτού Αμοιβαίου 
Κεφαλαίου από 1/7/2016 με την επωνυμία 
«ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΛΙ-
ΜΕΝΙΚΩΝ MΙΚΤΟ», μέσω του οποίου γίνεται 
προσπάθεια να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή 
απόδοση του αποθεματικού σε συνδυασμό με 
τον μικρότερο δυνατόν κίνδυνο, λαμβάνο-
ντας πάντα υπόψη την ιδιαίτερα δύσκολη 
οικονομικά περίοδο.

Τη διαχείριση του Αμοιβαίου ανέλαβε 
μια από τις κορυφαίες εταιρίες του χώρου 

η Alpha Trust με πιστοποιημένη επενδυτική 
ομάδα που αποτελείται από έμπειρα στελέ-
χη.

Όλα τα έτη λειτουργίας του Ταμείου 
υπάρχουν μόνο θετικές αποδόσεις ως συνέ-
πεια της χρηστής και συντηρητικής διαχείρι-
σης επενδύσεων που ασκείται.

Σήμερα το Ταμείο αριθμεί περίπου 3.200 
μέλη και διαθέτει αποθεματικό, στον κλάδο 
Εφάπαξ περίπου 10.000.000 ευρώ.

σΤοιχεία επικοινωνίασ:
Ηλεκτρονική Δ/νση http://www.teaetdea.gr
e-mail teaetdea@yahoo.gr 
Τηλέφωνο 210 5227330
FAX 210 5248397

Άρθρο του Απόστολου Λίτσιου 

σYνθεση δ.σ.

Θέση Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο
Πρόεδρος ΤΣΑΓΑΝΟΣ Ιωάννης 6977 592078
Αντιπρόεδρος ΓΟΥΣΙΑΣ Θεόδωρος 6947 827456
Γεν. Γραμματέας ΑΡΖΙΜΑΝΟΓΛΟΥ Μιχαήλ 6937 279920
Οργαν. Γραμματέας ΛΙΤΣΙΟΣ Απόστολος 6948 531700
Διαχειριστής ΣΥΡΣΥΡΗΣ Φώτιος 6972 713235
Μέλος ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Παναγιώτης 6936 151519
Μέλος ΗΛΙΑΚΗΣ Ελευθέριος 6942 058134

σYνΤομο ισΤορικO
Ξεκίνησε το 1994 ως λογαριασμός αλλη-
λοβοήθειας μελών της Διεθνούς Ένωσης 
Αστυνομικών (γνωστός στους παλαιότε-
ρους συναδέρφους ως Λ.Α.Μ.Δ.Ε.Α.) προ-
κειμένου να παρέχει αλληλεγγύη στα μέλη 
της καταβάλλοντας οικονομική ενίσχυση 
στις οικογένειες τους σε περιπτώσεις θα-
νάτου ή μόνιμης ολικής αναπηρίας ή μα-
κροχρόνιας νοσηλείας, κατά τη διάρκεια 
της θητείας τους στο Σώμα της Ελληνικής 
Αστυνομίας.

Αρχικά μέλη μπορούσαν να είναι μόνο τα 
εγγεγραμμένα μέλη της Διεθνούς Ένωσης 
Αστυνομικών (Ι.Ρ.Α.) που το επιθυμούσαν. 

Το Δεκέμβριο του 2009 εντάσσεται στο 
καθεστώς των επαγγελματικών ταμείων, βά-
σει του Ν. 3029/2002, δίνοντας τη δυνατό-
τητα στα μέλη του να επιλέξουν τη συνέχιση 
τη σχέσης με το Ταμείο στη νέα του μορφή 
μεταφέροντας την ατομικής τους μερίδα (Κα-
ταστατικό του Ταμείου στο ΦΕΚ με Αρ. φύλ-
λου 1903/Β/4-9-2009, τροποποίηση ΦΕΚ 
Αρ. φύλλου 786/Β/4-4-2013).

Επί της ουσίας από το Δεκέμβριο του 
2009 λειτουργεί ως Ταμείο Επαγγελματι-
κής Ασφάλισης, στο οποίο έχει δικαίωμα 
εγγραφής το εν ενεργεία προσωπικό της 
Ελληνικής Αστυνομίας και το πολιτικό προ-
σωπικό που εργάζεται στο Αρχηγείο της, 
χωρίς την υποχρέωση να είναι εγγεγραμ-
μένα μέλη της Δ.Ε.Α. Στην πορεία του μέχρι 
σήμερα, διευρύνεται δίνοντας τη δυνατότη-
τα  να ενταχθούν και πυροσβέστες, Λιμενι-
κοί καθώς και το πολιτικό προσωπικό που 
εργάζεται στα Αρχηγεία Πυροσβεστικού και 
λιμενικού Σώματος.

Στο Τ.Ε.Α.Α.Π.Λ. έχουν συσταθεί δύο 
κλάδοι

1) Κλάδος εφάπαξ ο οποίος αποδίδει στα 
μέλη κατά τη λύση της σχέσης του μέλους με 
το Ταμείο την Ατομική του Μερίδα.

2) Κλάδος Αλληλεγγύης ο οποίος χορη-
γεί στα μέλη ή τις οικογένειες τους εφάπαξ 
βοήθημα σε περιπτώσεις:

Θανάτου (εφάπαξ παροχή 15.000 €)
Μόνιμης Ολικής Αναπηρίας (Μ.Ο.Α.) 

με ποσοστό άνω του 67% (εφάπαξ παροχή 
10.000 €)

(τα μέλη έχουν δικαίωμα εφάπαξ παρο-
χής λόγω αναπηρίας ή θανάτου αφού κλεί-
σουν δύο [2] χρόνια ασφάλισης) 

Βοήθημα για νοσηλεία σε νοσοκομεία ή 
κλινικές μετά την από την 9η ημέρα  (20 €). 
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η απο-
ζημίωση δίνεται από την 4η ημέρα αλλά θα 

ισχύσει μετά την δημοσίευση της τροποποί-
ησης του κανονισμού στο ΦΕΚ.

(τα μέλη έχουν δικαίωμα αποζημίωσης 
σε περίπτωση νοσηλείας αφού κλείσουν ένα 
[1] χρόνο ασφάλισης)

Όλες οι παροχές του Ταμείου στα μέλη 
του, όπως επίσης και η εφάπαξ παροχή της 
Ατομικής Μερίδας, δεν φορολογούνται. 

Yψοσ μηνιαIασ εισφορAσ
Η μηνιαία εισφορά που καταβάλουν τα μέλη 
κυμαίνεται από 30 έως 500 € και κρατείται 
από τη μισθοδοσία. Το μέλος μπορεί να τη 
μεταβάλει, με αίτηση του αυξάνοντας ή μει-
ώνοντας την, μια φορά το χρόνο

Από τη μηνιαία εισφορά 4,5€ πιστώνο-
νται στον κλάδο αλληλεγγύης, εκ των οποί-
ων 6% χρηματοδοτεί τα Ίδια Κεφάλαια του 
Ταμείου και το 94% (αφού αφαιρεθεί το ποσό 
των 4,50 € για την αλληλεγγύη) πιστώνεται 
στον κλάδο εφάπαξ (1), στην Ατομική Μερίδα 
του μέλους και το 6% χρηματοδοτεί τα Ίδια 
Κεφάλαια του Ταμείου τα οποία χρησιμο-
ποιούνται για την κάλυψη των λειτουργικών 
δαπανών.

ανάλυση μηνιαίας εισφοράς ύψους 30 €

Κάθε 
μήνα

Συνολικό 
έτους

Μηνιαία εισφορά 30,00 € 360,00 €
Ατομική  
Μερίδα

23,97 € 287,64 €

Κλάδος 
Αλληλεγγύης

4,23 € 50,76 €

Λειτουργικά έξοδα 1,80 € 21,60 €

Φοροαπαλλαγή τουλάχιστον 79,20 € (Ν. 
4172 – ΦΕΚ 167Α – Άρθρο 14 § 1ε) 

ανάλυση μηνιαίας εισφοράς ύψους 50 €

Κάθε 
μήνα

Συνολικό 
έτους

Μηνιαία εισφορά 50,00 € 600,00 €
Ατομική  
Μερίδα

42,77 € 513,24 €

Κλάδος 
Αλληλεγγύης

4,23 € 50,76 €

Λειτουργικά έξοδα 3,00 € 36,00 €

Φοροαπαλλαγή τουλάχιστον 132,00 € 
(Ν. 4172 – ΦΕΚ 167Α – Άρθρο 14 § 1ε) 

ανάλυση μηνιαίας εισφοράς ύψους 100 €

Κάθε 
μήνα

Συνολικό 
έτους

Μηνιαία εισφορά 100,00 € 1.200,00 €
Ατομική  
Μερίδα

89,77 € 1.077,24 €

Κλάδος 
Αλληλεγγύης

4,23 € 50,76 €

Λειτουργικά έξοδα 6,00 € 72,00 €

Φοροαπαλλαγή τουλάχιστον 264,00 € 
(Ν. 4172 – ΦΕΚ 167Α – Άρθρο 14 § 1ε) 

ορΓανα Του Ταμειου 
• Διοικητικό Συμβούλιο (7μελές)
•  Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων επικρά-

τειας
• Ελεγκτική Επιτροπή

εξωτερικοί  συνεργάτες
• Λογιστής
• Θεματοφύλακας
• Ορκωτοί Ελεγκτές
• Διαχειριστές επενδύσεων
• Εσωτερικός Ελεγκτής
• Διαχειριστής Κινδύνου
• Αναλογιστής
• Νομικός Σύμβουλος
• Επενδυτική Επιτροπή (3μελή) 

εποπΤεια
Το Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α.Π.Λ. εποπτεύεται και υπό-
κειται σε αυστηρούς ελέγχους σε ότι αφορά 
τη λειτουργία του, τα όργανα και τους συνερ-
γάτες του από:
 Την επιτροπή κεφαλαιαγοράς
Τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης:
 Την Εθνική Αναλογιστική Αρχή
 Τη Δ/νση Επαγγελματικής Ασφάλι-

σης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

προΫποθεσεισ δικαιωμαΤοσ 
εφαπαΞ παροχησ

(Ανάληψη της ατομικής μερίδας)
1) Ηλικία 50 ετών έχοντας χρόνο ασφά-

λισης στο Ταμείο 10 έτη
2) Ηλικία 55 ετών έχοντας χρόνο ασφά-

λισης στο Ταμείο 5 έτη
3) Ανεξαρτήτως ηλικίας έχοντας χρόνο 

ασφάλισης στο Ταμείο 20 έτη
4) Επίσης Ανεξαρτήτως ηλικίας σε περί-

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΚΑΙ 
ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ (Τ.Ε.Α.Α.Π.Λ. - Ν.Π.Ι.Δ.) 

Διεθνείς μελλοντικές εκδηλώσεις
Croatia 29 Apr-13 May 2017 IPA Dubrovnik Friendship Weeks 2017

Croatia 6 May 2017 Precise Shooting Tournament, Stobreč

France 12-15 May 2017 Motorcycle Rally, Perpignan

Spain 12-21 May 2017 CANCELLED - Barcelona Supermotor Event 

Romania 18-21 May 2017 Meeting of Central and Eastern European Sections, Bucharest

Canada 21-28 May 2017 Cruise to Bermuda+ Tour of New York

Germany 23-27 May 2017 IEB Meeting, Gimborn

Spain 25-28 May 2017 XIV 7-a-side int’l football champ., Tarragona

Spain 28 May-3 Jun 2017 Barcelona Golf and Leisure Week



36
 •

 ν
έα

 τ
ης

 ip
a

φιλία
αλληλεγγύη

σεβασμός

εθελοντισμός

ενότητα

εθελοντι
σμός

ενότητα

αλληλεγγύη

αλληλεγγύη
αλληλεγγύη

φιλία

φιλίαφιλία

Α
ρι

θμ
ός

 Α
δε

ία
ς

75
4

ΕΝ
ΤΥ

Π
Ο

 Κ
Λ

ΕΙ
ΣΤ

Ο
 - 

ΚΩ
Δ

ΙΚ
Ο

Σ 
32

54

ΕΚ
Δ

Ο
ΤΩ

Ν

Π
Λ

Η
ΡΩ

Μ
ΕΝ

Ο
ΤΕ

ΛΟ
Σ

ΚΕ
.Μ
.Π
.Α
.


