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Editorial

περιοδικού , το διοικητικό συμβούλιο με ομόφωνη απόφαση του
ανανέωσε την εμπιστοσύνη του στο πρόσωπο μου στην θέση του
υπευθύνου έκδοσης και επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω θερμά
για την συνεργασία τους κ.κ. Ζαχαριουδάκη Εμμανουήλ, Χριστοδουλή Χριστόδουλο και Παπά Βασίλειο και να ευχηθώ καλή δύναμη στους κ. Μαρούντα Νικόλαο, Κάρκαλη Κυριάκο και την κ.
Μακρυδάκη Ειρήνη οι όποιοι αποτελούν την καινούργια συντακτική επιτροπή. Το περιοδικό μας είναι ένα σημαντικό εργαλείο
για την πληρέστερη ενημέρωση όλων των μελών μας αλλά και
σημαντικό συστατικό της δημόσιας εικόνας της ένωσης μας και
η προσπάθεια για την συνεχή αναβάθμιση της ύλης του είναι το
πρώτιστο μέλημα μας.
Καλή ανάγνωση.

3η Συνδιάσκεψη Βαλκανικών χωρών και χωρών Αδριατικής
13 έως 15 Οκτωβρίου 2017
Βεργίνα Ημαθίας
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Editorial

Φίλες και φίλοι,
μια ακόμη θητεία του διοικητικού μας συμβουλίου ξεκίνησε.
Η ενότητα όπως εκφράστηκε
κατά την διάρκεια της 33ης γενικής συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε στο Βραχάτι Κορινθίας, μέσα από έναν γόνιμο
διάλογο είναι το βασικό εφόδιο
του παρόντος διοικητικού συμβούλιου στο δύσκολο έργο που ανέλαβε. Από την πλευρά των
συνέδρων υπήρξε μια ξεκάθαρη δήλωση στήριξης των δράσεων
της προηγούμενη τριετίας αλλά και διατυπωθήκαν προτάσεις για
την επόμενη ημέρα . Όσον αφορά την έκδοση του ιστορικού μας
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την Ιστορική Κορινθία, στην όμορφη
κωμόπολη του Βραχατίου, διεξήχθη το
33ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος της Διεθνούς
Ενώσεως Αστυνομικών, από 28 Μαΐου έως 1
Ιουνίου 2017, με τη συμμετοχή εκπροσώπων
παρατηρητών και εκδρομέων από 53 Τοπικές
Διοικήσεις και προσκεκλημένων από τα Εθνικά Τμήματα ΙΡΑ:
• Κύπρου
• Σερβίας
• Ρουμανίας
• Βουλγαρίας
• Γερμανίας
• Πολωνίας
Το Συνέδριο έλαβε χώρα σε ένα πανέμορφο πολυτελές παραθαλάσσιο ξενοδοχείο, το
οποίο σε συνδυασμό με το ειδυλλιακό περιβάλλον, προσέφερε στους συμμετέχοντες και
στιγμές χαλάρωσης και αποφόρτισης από τη
σκληρή καθημερινότητα.
Την τελετή έναρξης του Συνεδρίου τίμησαν με
την παρουσία τους:
• Ο εκπρόσωπος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κορίνθου κ.κ. Διονυσίου, π. Παναγιώτης
• Ο καθηγούμενος της Ι.Μ. Σπηλιάς Αργιθέας
Καρδίτσης π. Νεκτάριος
• Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ.
Δημήτριος Αναγνωστάκης
• Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ. Κωνσταντίνος Τσουβάλας
• Ο Εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ενότητας
Κορινθίας, Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Γε-

ώργιος Πετρίτσης
• Ο Δήμαρχος Βέλου – Βόχας κ. Αννίβας Παπακυριάκος
• Οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Καλλίρη Μαρία και
Μπεκιάρης Δημήτριος
• Ο Γεν. Περφ. Αστυν. Διευθυντής Πελοπονήσου Υποστράτηγος κ. Δημήτριος Τριγώνης
• Ο Αστυνομικός Διευθυντής Κορινθίας Ταξ/
χος κ. Ευάγγελος Φωτόπουλος
• Η Α Υποδιευθύντρια, Α/Δ κα Μαρία Καρβουνίδη
• Ο Πρόεδρος της ΠΟΑΞΙΑ Κ. Ιωάννης Κατσιαμάκας
• Ο Πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ κ. Γρηγόριος Γερακαράκος
• Εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Αποστράτων κ. Ηλίας Τσιβίκης
• Ο Πρόεδρος της ΕΑΥΝ Κορινθίας κ. Χρήστος

Αδάμ
• Ο Πρόεδρος της Ένωσης Αποστράτων Ν.Κορινθίας κ. Βασίλειος Παλιακάσης
• Ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕΒ κ. Γεώργιος
Κατσαρόπουλος
• Ο τέως Πρόεδρος του ΕΤ ΔΕΑ κ. Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου
• Τέλος, η Πρόεδρος της Ελληνικής Εθνικής
Επιτροπής της UNICEF κα Σοφία Τζιτζίκου
η οποία, ως κεντρική ομιλήτρια του Συνεδρίου,
ανέπτυξε το θέμα:
«Ο διάλογος μεταξύ των πολιτισμών ξεκινά με
τα παιδιά»
Παράλληλα έλαβε χώρα μια εντυπωσιακή
δράση από τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου
Βέλου υπό την σκηνοθετική καθοδήγηση της
δασκάλας τους κας Κωνσταντίνας Ρέβη, προκαλώντας το έντονο ενδιαφέρον, αλλά και τον

Εκδηλώσεις

IPA

θαυμασμό του ακροατηρίου.
Σε μια σεμνή τελετή βραβεύτηκε με το χρυσό μετάλλιο της ΙΡΑ (την ύψιστη διάκριση) ο
Αρχηγός του Σώματος Αντιστράτηγος κ. Κωνσταντίνος Τσουβάλας για τις πολύτιμες υπηρεσίες που προσέφερε επί σειρά δεκαετιών και
για την αγάπη με την οποία μας περιβάλλει. Ο
κ. Αρχηγός ευχαρίστως το απεδέχθη μέσα σε
έντονα συγκινησιακό κλίμα.

ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Στην ΤΔ Ηλείας έλαβε το 1ο βραβείο και απενεμήθη αναμνηστική πλακέτα.
Στις ΤΔ Καρδίτσας, Χανίων, Χαλκιδικής, Ακαρνανίας και Σερρών απενεμήθη έπαινος μετ’
αναμνηστικού διπλώματος.

Στις ΤΔ Ακαρνανίας, Δράμας, Κιλκίς, Λέσβου, Μαγνησίας, Ρεθύμνου και Χίου, που
βραβεύτηκαν από το Παγκόσμιο Συμβούλιο με
το IPA WORLD PRIZE για τις σπουδαίες δράσεις τους και την συμβολή τους στην αντιμετώπιση του προσφυγικού και μεταναστευτικού
προβλήματος, επεδόθη έπαινος.
Επίσης βραβεύτηκαν ο κ. Δημήτριος Σχοινάς, ο οποίος διετέλεσε Πρόεδρος της ΤΔ
Κορινθίας το έτος 1998, όταν είχε λάβει χώρα
στο Λουτράκι, το 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο και
ο τ. Πρόεδρος της ΤΔ Κορινθίας και τελευταίος
Πρόεδρος του ΛΑΜΔΕΑ κ. Ανδρέας Θεοδωρόπουλος
Απενεμήθησαν τιμητικές πλακέτες στους
χορηγούς του Συνεδρίου
Ο Πρόεδρος του Εθνικού Τμήματος Ιωάννης
Καραπατάκης ευχαρίστησε τους προσκεκλημένους για την παρουσία τους και έκανε ένα
σύντομο απολογισμό.
Το Πανελλήνιο Συνέδριό μας υπήρξε για
άλλη μια φορά ιδιαίτερα γόνιμο και παραγωγικό, εξάγοντας χρήσιμα συμπεράσματα. Από
πλευράς εκπροσώπων, έγιναν ενδιαφέρουσες
προτάσεις, αποδεικνύοντας το ιδιαίτερο ενδιαφέρον και την αγωνία όλων για το αύριο της
Ένωσης μας.
Βάση του εσωτερικού κανονισμού και κατόπιν εισηγήσεως των αρμοδίων Αντιπροέδρων
και αποφάσεως του ΔΣ βραβεύτηκαν για το
έργο τους οι Τοπικές Διοικήσεις:
ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Στην ΤΔ Αθηνών – Αττικής στην οποία απενεμήθη το 1ο βραβείο και αναμνηστική πλακέτα.
Στις ΤΔ Δωδεκανήσου, Λασιθίου και Μαγνη-

ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Στην ΤΔ Ξάνθης στην οποία απενεμήθη το 1ο
βραβείο και αναμνηστική πλακέτα.
Στις ΤΔ Τρικάλων, Λασιθίου και Καρδίτσας
απενεμήθη έπαινος μετ’ αναμνηστικού διπλώματος.

Οι σύνεδροι, είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν πλήρως για τις δραστηριότητες της
Ένωσης μας, την προηγούμενη χρονιά, τόσο
σε Εθνικό, όσο και σε Διεθνές επίπεδο.
Έγινε απολογισμός της 12ης Φιλικής Συνάντησης που έλαβε χώρα στα Τρίκαλα και παρουσίαση του προγράμματος της επικείμενης
φιλικής συνάντησης που θα γίνει τον Δεκέμβριο στον Πειραιά. Οι επόμενες συναντήσεις
αποφασίστηκε να γίνουν το 2018 στη Ναύπακτο και το 2019 στην Καστοριά.
Επίσης, η ΤΔ Λασιθίου παρουσίασε μια αξιολογότατη πρόταση για την ανάληψη του 34ου
Πανελληνίου Συνεδρίου.
Την τελευταία ημέρα διεξήχθησαν οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου ΔΣ του Εθνικού
Τμήματος για την τριετία 2017 – 2020.

Άπαντες οι εκλεγέντες υποσχέθηκαν να
εργαστούν με ζήλο, προς την κατεύθυνση της
προσφοράς στον συνάδελφο και την κοινωνία,
αλλά και τη διάδοση των αξιών που πρεσβεύει
η ιστορική Ένωσή μας.
Σύνεδροι κι εκδρομείς, εκτός των άλλων
είχαν την ευκαιρία, να απολαύσουν ένα ποιοτικό τετραήμερο που περιελάμβανε αξιολογότατο περιηγητικό πρόγραμμα με τον διάπλου
του Ισθμού, επισκέψεις στην Αρχαία Κόρινθο,
στον Μητροπολιτικό Ι.Ν. Αποστόλου Παύλου,
γευσιγνωσία σε τοπικό οινοποιείο, προσκύνημα στο σκήνωμα του Οσίου Παταπίου στο
Λουτράκι, επίσκεψη στο Ηραίο και στη λίμνη
Βουλιαγμένης.
Άπαντες απεχώρησαν έχοντας αποκομίσει

τις καλύτερες εντυπώσεις από την άψογη διοργάνωση, αλλά και τη Κορινθιακή φιλοξενία
της οποίας έτυχαν.
Το ΔΣ του Εθνικού Τμήματος, αισθάνεται
την ανάγκη να εκφράσει την ευαρέσκειά του
και τις ευχαριστίες του στη διοργανώτρια ΤΔ
Κορινθίας, στη φυσική και πολιτική ηγεσία
του Σώματος για την πολύτιμη αρωγή, στους
χορηγούς και βεβαίως σε όλους τους σύνεδρους που συνετέλεσαν στο να διεξαχθεί ένα
Πανελλήνιο Συνέδριο υψηλού επαγγελματικού επιπέδου.
SERVO PER AMIKECO
(υπηρετώ δια της φιλίας)
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Ιωάννης ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ Βασίλειος Παπάς
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τελετή εγκαινίων του ξενώνα της
Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών (IPA
HOUSE) στην Τ.Κ. Νυμφαίου του Δήμου Αμυνταίου πραγματοποιήθηκε με
κάθε επισημότητα, το πρωί της Παρασκευής
12 Μαΐου, χοροστατούντος του Μητροπολίτη
Καστοριάς κ.κ. Σεραφείμ και τη παρουσία του
Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγου Κωνσταντίνου Τζουβάλα, του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης, Δημήτρη Αναγνωστάκη και του
Πρόεδρου του Εθνικού Τμήματος ΔΕΑ, Ιωάννη
Καραπατάκη.
Στην τελετή παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων,
ο Αντιπεριφερειάρχης Φλώρινας, Στέφανος
Μπίρος, ο βουλευτής Φλώρινας, Γιάννης
Αντωνιάδης, ο Δήμαρχος Αμυνταίου, Κώστας
Θεοδωρίδης, ο αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας,
Κώστας Γέρου, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Νυμφαίου, Δημήτρης Οικονομίδης, ο Αντιδήμαρχος
Φλώρινας, Τσορμπάρης Σωτήρης, Γενικοί
Περιφερειακοί Διευθυντές Αστυνομικών Διευθύνσεων όμορων Νομών, εκπρόσωποι
οργανώσεων και Αστυνομικών Υπαλλήλων
και κάτοικοι του οικισμού. Το διοικητικό συμβούλιο του Ε.Τ. συγχαίρει και ευχαριστεί θερμά τα μέλη της Τ.Δ. Φλώρινας για την αγαστή
συνεργασία και την καθοριστική προσφορά
τους για την επιτυχή έκβαση αυτού του μεγάλου εγχειρήματος. Ευχαριστούμε όλες τις
τοπικές διοικήσεις και όλους τους φορείς που
συνέδραμαν υλικά για την έναρξη λειτουργίας
του ξενώνα και τον Οργανισμό της Ελληνικής
Αστυνομίας για την παραχώρηση του ακινήτου.

IPA HOUSE ΝΥΜΦΑΙΟΥ
Το πανέμορφο διώροφο κτίριο ανακαινίστηκε πλήρως και με σύγχρονες ανέσεις σας
προσφέρει την δυνατότητα για απόδραση σε
έναν από τους κορυφαίους προορισμούς της
Ευρώπης.
Διαθέτει:
• ένα δίκλινο δωματιο,με διπλό κρεβάτι,
τύπου στούντιο με κουζίνα και μπάνιο,
• ένα δίκλινο δωμάτιο με διπλό κρεβάτι
και μπάνιο,
• ένα δίκλινο δωμάτιο με δυο μονά κρεβάτια,
• ένα δίκλινο δωμάτιο με διπλό κρεβάτι,
• ένα κοινόχρηστο μπάνιο και μια πλήρως
εξοπλισμένη κοινόχρηστη κουζίνα.
Όλα τα δωμάτια διαθέτουν τηλεόραση. Το
κτίριο διαθέτει κεντρική θέρμανση η οποία
λειτούργει καθολη την διάρκεια του χειμώνα.

Στον εξωτερικό χώρο υπάρχει μεγάλη αυλή
για δραστηριότητες και παιχνίδι των μικρών
μας φίλων.
Οι κανόνες που ισχύουν είναι οι κανόνες
που ισχύουν για την λειτουργιά όλων των
ξενώνων του Ελληνικού τμήματος. Η χρήση
του ξενώνα επιτρέπεται στα μέλη και στις οικογένειες τους.
Το χωριό Νυμφαίο (παλαιότερα Νιβέστα ή
και Νέβεσκα) είναι ορεινός οικισμός (υψόμ.
1.350) που έχει χαρακτηρισθεί από το 1978
ως «διατηρητέος παραδοσιακός οικισμός».
Υπάγεται στο Δήμο Αμυνταίου του Νομού
Φλώρινας. Βρίσκεται στο νότιο άκρο του
νομού, στις ανατολικές κλιτείς του όρους
Βέρνου, σε απόσταση 57 χλμ. από την πόλη
της Φλώρινας μέσω του οδικού άξονα Ξινού
Νερού. Οι ταξιδιωτικοί οδηγοί το παρουσιά-

IPA

ζουν ως ένα από τα δέκα ομορφότερα χωριά
της Ευρώπης, ενώ στον παγκόσμιο διαγωνισμό της U.N.E.S.C.O. διεκδίκησε το Διεθνές
Βραβείο Μελίνα Μερκούρη για την άριστη
διαχείριση πολιτιστικού αποθέματος και
φυσικού περιβάλλοντος. Στην περιοχή δραστηριοποιείται η οργάνωση του Αρκτούρου
με ένα περιβαλλοντικό κέντρο ενημέρωσης
για την καφέ αρκούδα και τον λύκο ενάμισι
χιλιόμετρο έξω από το χωρίο.
Για κράτηση παρακαλούμε επικοινωνήστε
με τους οριζόμενους διαχειριστές, οι οποίοι
εθελοντικά έχουν αναλάβει αυτό το δύσκολο
έργο:
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ Αναστάσιος, τηλ. επικοινωνίας: 6977096777
ΛΟΥΛΑΤΖΗΣ Ιωάννης, τηλ. επικοινωνίας:
6977845127
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Εκδηλώσεις

IPA

Εκδηλώσεις

Συνεδρίαση Διεθνούς
επιτροπής στην Αθήνα

Α

πό 22 – 25 Ιουνίου 2017, πραγματοποιήθηκε στη Γλυφάδα η συνάντηση
της Παγκόσμιας Επιτροπής Κοινωνικών και Πολιτιστικών της ΙΡΑ, (ISCC)
υπό την προεδρία της Παγκόσμιας Αντιπροέδρου κας Gal Sharon και με τη συμμετοχή των
μελών της επιτροπής προερχομένων από 9
χώρες. Συγκεκριμένα:
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• Gal SHARON Ισραήλ Πρόεδρος
• Zina GANTCHEVA (Βουλγαρία)
• Anabela ALFERES (Πορτογαλία)
• Denis NADEAU (Καναδά)
• Vossie VOS (Νότιος Αφρική)
• Dr. Eran ISRAEL (Ισραήλ)
• Manel CASTELLVI (Ισπανία)
• Vytautas PILISKUS (Λιθουανία)
• Κυριάκος ΚΑΡΚΑΛΗΣ (Ελλάς)
• Κίκης ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ(Κύπρος)
• Denis DUNNE (Ιρλανδία)
Οι επισκέπτες μας με τους /ις συνοδούς
τους διέμειναν σε πολυτελές ξενοδοχείο στην
παραλία της Γλυφάδας και είχαν την ευκαιρία,
παράλληλα με την χρήσιμη και παραγωγική
συνάντηση, να γνωρίσουν τις ομορφιές της
πρωτεύουσας, αλλά να συμμετέχουν και σε
μονοήμερη κρουαζιέρα στα μοναδικής ομορφιάς νησιά του Σαρωνικού (Ύδρα – Πόρο - Αίγινα).
Η μεταφορά τους από το αεροδρόμιο και η
ξενάγησή τους έγινε με μέριμνα της ΤΔ Πειραιώς και Νήσων και της ΤΔ Αθηνών – Αττικής..
Το Ελληνικό Τμήμα, παρέθεσε δείπνο

στους επισκέπτες μας σε ρεστοράν της Γλυφάδας
Την 23-6-2017 η επιτροπή συναντήθηκε με
τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο Τσουβάλα. Ο κύριος
Αρχηγός τόνισε για ακόμα μία φορά την αξία
του εθελοντισμού και της προσφοράς στο συνάδελφο που πρεσβεύει η Διεθνής Αστυνομικών και εξεδήλωσε την εκτίμησή του.
Κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής, έγινε
απολογισμός του έργου, σχεδιάστηκαν οι δράσεις του προσεχούς διαστήματος, όπως οι παγκόσμιοι αγώνες της ΙΡΑ που θα γίνουν στην
Πορτογαλία, η παγκόσμια συνάντηση νέων, οι
ξενώνες (IPA HOUSES) κα
Τη συνεδρίαση της επιτροπής παρακολούθησε ο Πρόεδρος του Εθνικού μας Τμήματος
κ. Ιωάννης Καραπατάκης και ο Παγκόσμιος
Γενικός Γραμματέας κ. Γεώργιος Κατσαρό-

πουλος.
Οι επισκέπτες μας απεχώρησαν την 25-62017 με τις καλύτερες αναμνήσεις, ενώ κάποιοι από αυτούς παρέμειναν προκειμένου να
συνεχίσουν για λίγο ακόμα τη διαμονή τους
και να κάνουν ολιγοήμερες διακοπές
Ευχαριστούμε την Παγκόσμια Αντιπρόεδρο
για την ιδιαίτερα τιμητική για εμάς επιλογή της
χώρας μας για τη διεξαγωγή της συνάντησης,
τον κύριο Αρχηγό του Σώματος, το Ελληνικό
Τμήμα και τις Τοπικές Διοικήσεις Αθηνών Αττικής και Πειραιώς και Νήσων
SERVO PER AMIKECO
Κυριάκος Κάρκαλης
Αν. Γεν Γραμματέας
Αρμόδιος Διεθνών Σχέσεων
ISCC Member

Συντροφιά με ένα βιβλίο

"Μέγας ει Κύριε"
συγγ. Αθηνά Ν. Κυριακάκη - Σφακάκη

Η

πρώτη έκδοση του βιβλίου την Ελληνική γλώσσα έγινε το 2013. Το 2015
μεταφράσθηκε στην Ρωσική, και εξεδόθη από την Περιφέρεια Κρήτης.
Στο βιβλίο παρουσιάζεται λεπτομερώς η εικόνα Μεγας ει Κύριε, με
παράθεση αποσπασμάτων των 61 παραστάσεων, και των αντιστοίχων
γραφών του εικονογράφου Ιωάννη Κορνάρου. Η εικόνα ιστορήθηκε το 1770 στην
Μονή Τοπλού, όπου και φυλάσσεται .
Στην εικόνα αυτή με πρωτότυπο και μοναδικό τρόπο ο εικονογράφος ιστόρησε
την δεύτερη ενότητα της ευχής του Μεγάλου Αγιασμού, η οποία είναι σε λειτουργική χρήση στούς ορθόδοξους ναούς, την 6η Ιανουαρίου.
Η ευχή αποδίδεται στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Σωφρόνιο, ο οποίος θεωρείται
η λαμπρότερη πνευματική μορφή της προισλαμικής Βυζαντινής Ανατολής .
Στο βιβλίο περιλαμβάνονται βιογραφικά στοιχεία του Ιωάννη Κορνάρου. Παρατίθενται εικόνες που ο ζωγράφος ιστόρησε κατά την παραμονή του στην Μονή
Σινά, και στην Κύπρο. Δίδεται και συνοπτική παρουσίαση της Μονής της Κυρίας
Ακρωτηριανής, της Μονής Τοπλού Σητείας όπως είναι ευρύτατα γνωστή . Από τον
πρόλογο του βιβλίου, του Ομοτίμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Κρήτης, κ.Θεοχάρη Ε.Δετοράκη, δίδεται η ακόλουθη παράγραφος.
‘’....... Με αξιέπαινη επιμέλεια, με ευθύνη και με τον προσήκοντα σεβασμό προς
το λαμπρό καλλιτεχνικό έργο της κρητικής ορθοδοξίας, και με εφόδια την ιστορική
μελέτη του έργου και την κατοχή της επίσημης βιβλιογραφίας, η κυρία Σφακάκη
προβαίνει σε μια συστηματική και εξονυχιστική ανάλυση του έργου και διαφωτιστική ερμηνεία των επί μέρους στοιχείων του, με καίριες παρατηρήσεις. Ήταν μάλιστα
ευφυής η ιδέα της να παρατίθενται στο κείμενο ή και παρασελιδίως φωτογραφίες
των επί μέρους στοιχείων της εικόνας. Αυτό όχι μόνο πλουτίζει το βιβλίο με αυθεντικά φωτογραφικά πανομοιότυπα των λεπτομερειών της μεγάλης εικόνας, αλλά
και ευκολύνει τον αναγνώστη, που μπορεί τώρα να παρακολουθεί βήμα προς βήμα
την ερμηνεία τους, ακολουθώντας τη σοφή καθοδήγηση της συγγραφέως......’’
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Δ

ύο καινούρια εκπαιδευτικά βοηθήματα, χρήσιμα
εργαλεία για τους αστυνομικούς ανακριτικούς
υπαλλήλους και όχι μόνο εξέδωσε πρόσφατα o
συνάδελφος Κωνσταντίνος Τριανταφύλλου. Η
νέα αυτή ολοκληρωμένη εργασία αποτελούμενη από
την «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ», η οποία συνοδεύεται από cd με προανακριτικά έντυπα και το «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ»,
έρχεται να προστεθεί στη λίστα προηγούμενων έντεκα
(11) διαφορετικών εκδόσεων του ιδίου, οι οποίες βρήκαν θετική και άμεση ανταπόκριση από τα στελέχη της
Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος και
της Δημοτικής Αστυνομίας, τα οποία ασκούν πέραν της
εφαρμογής του Νόμου και προανακριτικά καθήκοντα.
Ο κ. Τριανταφύλλου υπηρέτησε στη Σχολή Αστυφυλάκων Καρδίτσας, ως προϊστάμενος του Γραφείου
Σπουδών και Δημοσίων Σχέσεων και ως τακτικός καθηγητής στο μάθημα της Εφαρμογής Ποινικών Υποθέσεων, καθώς και ως εκπαιδευτής και καθηγητής αμιγώς Αστυνομικών μαθημάτων, από το έτος 1996 έως
το 2000 ως άμεσο συνεργάτης του τότε διοικητή και
σήμερα ιδρυτή του Αστυνομικού Μουσείου κ. Δημήτρη
Καλλιαντζή. Σήμερα, είναι μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Αστυνομικού

Ιστορία / Επιστήμη

Ο λαβύρινθος των «πρέπει»
και των «θέλω» μας…
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Π

όσες φορές έχουμε βρεθεί αντιμέτωποι
με μια επιθυμία μας για κάτι ή κάποιον,
όπου κυριαρχούσε έντονα το «θέλω»
και στην συνέχεια ματαιώθηκε αυτή η
επιθυμία μας καθώς επικράτησε το «πρέπει»;
Πόσες φορές από την άλλη λειτουργήσαμε
παρορμητικά και σπασμωδικά καθώς νιώσαμε
αδύναμοι να αντέξουμε οποιαδήποτε ματαίωση
της επιθυμίας μας; Αναφερόμαστε στην αέναη
σύγκρουση της καρδιάς με τη λογική.
Θέλω ή δε θέλω, μπορώ ή δε μπορώ, πρέπει
ή δεν πρέπει... Καλώς ή κακώς, η αμφιβολία, ο
φόβος, οι ενοχές, το άγχος, ο πανικός, η ντροπή
είναι οι μόνιμοι σύντροφοι στους ανθρώπους,
σε άλλους περισσότερο σε άλλους λιγότερο.
Ένας γιγάντιος λαβύρινθος ξεδιπλώνεται μπροστά μας και εμείς έχουμε μονάχα δύο επιλογές.
Η μία να παραιτηθούμε και να αποφύγουμε
την είσοδο μας εκεί και η άλλη να αδράξουμε
την ευκαιρία και να καλωσορίσουμε αυτήν την
πρόκληση, με απώτερο σκοπό την επιλογή του
καταλληλότερου δρόμου για εμάς.
Ο αγαπημένος μου μύθος του Μινώταυρου
κρύβει ένα βαθύ συμβολισμό, που δεν είναι
άλλος από τη μεγάλη μάχη, που δίνει ο κάθε
άνθρωπος, για να κατακτήσει την ελευθερία της
Ψυχής του. Ο «μίτος» συμβολίζει την σκέψη,
την κρίση, τη βούληση, όλα τα εφόδια του κάθε
Θησέα, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση
στον ασυνείδητο κόσμο του, στο λαβύρινθο των
«θέλω» και των «πρέπει» του, στο λαβύρινθο
των παρορμήσεων του από τη μια και του θεματοφύλακα της ηθικής του από την άλλη.
Αυτή η μάχη ενάντια στην καταπίεση των
«θέλω» και ο διαρκής αγώνας για ελευθερία
και αλήθεια αποτυπώνονται εξίσου όμορφα και
μαγευτικά στους αγαπημένους μου «Δραπέτες
της Σκακιέρας», του εθνικού μας παραμυθά, κ.
Ευγένιου Τριβιζά. Τα παραμύθια, άλλωστε, δε
κοιμίζουν μόνο τα παιδιά αλλά προξενούν ένα
«ξύπνημα», μια συνειδητοποίηση στους ενήλικες καθώς απευθύνονται κατευθείαν στο ασυνείδητο, χωρίς άλλο ενδιάμεσο. Ας ακούσουμε
με το «τρίτο μας αυτί» τι έχουν να μας πουν αυτές οι ιστορίες και σίγουρα θα βγούμε νικητές.
Εκεί, λοιπόν, η Λευκή Βασίλισσα και ο Μαύρος Αξιωματικός αρνούνται να υποταχθούν
στα «πρέπει» και στους περιορισμούς της σκακιέρας/ζωής τους και δραπετεύουν, αποφασισμένοι να γνωρίσουν τον κόσμο πέρα από την
σκακιέρα. Τολμούν, λοιπόν, αναλαμβάνοντας
και το τίμημα αυτής της επιλογής, να ζήσουν μια
ζωή με λιγότερα τουλάχιστον «πρέπει» και περισσότερα «θέλω» και «μπορώ». Αυτή, ωστόσο,

n Της Ιωάννας Τσάκωνα
Αστυνόμου Β΄- Ψυχολόγου Msc
είναι η μία όψη του νομίσματος.
Η άλλη όψη; Ένας άνθρωπος χωρίς «πρέπει»
είναι ένας άνθρωπος άναρχος, χωρίς ηθικούς
φραγμούς και χωρίς συνείδηση. Tα όρια είναι
τόσο αναγκαία όσο και οι όχθες για το ποτάμι,
χωρίς τις οποίες το νερό θα σκορπιζόταν στη
γη και δε θα υπήρχε ποταμός… Σας προσκαλώ να κάνουμε μια σύντομη νοερή άσκηση. Ας
σκεφτούμε μια ζεστή καλοκαιρινή νύχτα, όπου
αποφασίζουμε να κοιμηθούμε έξω. Είναι μάλλον απίθανο να ξαπλώσουμε στη μέση ενός
χωραφιού. Ενστικτωδώς θα διαλέξουμε μια
«γωνιά», όπως ένα δασάκι, ένα τοιχάκι, τη ρίζα
ενός δέντρου… Αυτή η γωνιά, που θα επιλέξουμε, θα καθορίσει ένα κομμάτι γης, που θα είναι
το δικό μας γι αυτή τη νύχτα και το οποίο θα μας
δίνει μια αίσθηση ασφάλειας και άνεσης. Κατά
τον ίδιο τρόπο, σε ψυχολογικό επίπεδο, έχουμε
ανάγκη να νιώσουμε ότι έχουμε ένα δικό μας
οριοθετημένο χώρο καθώς και να γνωρίζουμε
μέχρι που μπορούμε να πάμε και πού πρέπει να
σταματήσουμε… Με λίγα λόγια, για να είμαστε
«εμείς» πρέπει να ξέρουμε που είναι ο «χώρος»
μας, τόσο υλικά όσο και νοητικά.
Πώς θα καταλάβουμε, όμως, εάν αυτή η τελειομανία, που έχει τις περισσότερες φορές τη
μορφή των απόλυτων και δογματικών κρίσεων
του τύπου «πρέπει να» ή «δε θα έπρεπε να», λειτουργεί εις βάρος μας; Για να δοθεί μια πρώτη
απάντηση σε αυτό το ερώτημα, ας αναρωτηθεί
ο καθένας μας τα εξής : σε έκαναν να πιστεύεις ότι για να αξίζεις και να είσαι αποδεκτός/
αγαπητός πρέπει να είσαι καλύτερος από τους
άλλους; Πρέπει να είσαι πάντα πρώτος σε αυτά
που κάνεις; Πρέπει να είσαι τέλειος και χωρίς
λάθη; Πρέπει να είσαι έξυπνος; Όμορφος; Να

έχεις πολλές ερωτικές επιτυχίες; Να έχεις οικονομική και κοινωνική επιτυχία; Να ικανοποιείς
πάντα τις ανάγκες των άλλων; Να μη λες ποτέ
όχι στους άλλους;
Εάν η απάντηση σε όλα τα παραπάνω ερωτήματα είναι θετική, τότε, γίνεται σαφές ότι, αυτά
τα «πρέπει» σε καταδυναστεύουν… Αν κάποιος
αναλώνεται διαρκώς στο πώς να αγγίξει τους
μη ρεαλιστικούς στόχους που θέτει και συγκρίνεται διαρκώς με το ιδεώδες/ιδανικό Εγώ του
(πώς πιστεύει ότι θα έπρεπε να είναι και πώς
θα ήθελε να είναι), τότε, μοιραία, αυτό οδηγεί
σε μια αρνητική θεώρηση του εαυτού, η οποία
δε λειτουργεί σε καμία περίπτωση προς όφελος
του ατόμου.
Καλό είναι να καταλάβουμε πώς, όσο ευλαβικά και υπεύθυνα και εάν οργανώνουμε τη ζωή
μας, θα υπάρχει πάντα ένα απρόοπτο, που θα
χάνεται ο έλεγχος και τα πρέπει, μέχρι να τον
πάρουμε ξανά στα χέρια μας και να τον ξαναχάσουμε κάπου παρακάτω και πάει λέγοντας…
Βασική προϋπόθεση ώστε να μετριάσουμε τον
ψυχαναγκαστικό πυρήνα του πρέπει και του
προγράμματος στη ζωή μας είναι μια βασική
παραδοχή και μόνο. Και ποια είναι αυτή; Δεν
έχουμε και δε θα μπορέσουμε να έχουμε ποτέ
τον έλεγχο όλων όσων συμβαίνουν στη ζωή
μας!
Η επιλογή δεν είναι ή το ένα ή το άλλο… ή η
Σκύλλα ή η Χάρυβδη… Ο Φρόυντ μίλησε για την
επιδίωξη ενός δρόμου «ανάμεσα στην Σκύλλα
της απόλυτης ελευθερίας και τη Χάρυβδη της
στέρησης». Από αυτό το «ανάμεσα» προκύπτει
και ο ορισμός της αρμονικής ζωής, που χαρακτηρίζεται από την ικανοποίηση των «θέλω»
μας, μέσα όμως σε όρια και με οδηγό πάντα τις
προσωπικές μας αξίες.
Το “όπλο” σε αυτήν την προσπάθεια παντρέματος των θέλω και των πρέπει είναι η
επίγνωση του εαυτού μας, η επίγνωση των
ορμών, επιθυμιών και φαντασιώσεων μας από
τη μια και η αποσαφήνιση των κινήτρων των
πρέπει από την άλλη (βασικό ερώτημα : είναι
δικά μας τα πρέπει ή μας κληροδοτήθηκαν;).
Το πρόβλημα αρχίζει κάθε φορά που κάποιος
τάσσεται δογματικά υπέρ του ενός ή του άλλου άκρου, υπέρ του άσπρου ή του μαύρου ενώ
υπάρχει παλέτα χρωμάτων...Εύχομαι, εγκάρδια,
σε όλους να βρουν το «γλάρο των ονείρων»
τους, που θα τους οδηγήσει στην εφτάχρωμη
πύλη του «ουράνιου τόξου», όπως «συνέβη»
και στους «Δραπέτες της σκακιέρας» διότι, κατά
την ταπεινή μου άποψη, το λογικό λειτουργεί
καλύτερα παρουσία συναισθημάτων!

Tοπική Διοίκηση Ακαρνανίας

Λαϊκός Αγώνας Δρόμου «Άγιος Αρτέμιος»
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 06/05/2017 ο Λαϊκός αγώνας δρόμου
8χλμ και 1.000μ για παιδιά, που διοργάνωσε η
Τοπική Διοίκηση Ακαρνανίας της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών. Η συμμετοχή ξεπέρασε κάθε
προηγούμενο και άφησε σε όλους μας μια γλυκιά γεύση ικανοποίησης για την προσπάθεια που
κάναμε ώστε να προετοιμάσουμε τον αγώνα.
Για να υπάρξει αυτό το αποτέλεσμα εργάσθηκαν πολλοί άνθρωποι εθελοντικά, τους οποίους
θέλουμε πολύ να ευχαριστήσουμε. Ο αγώνας
έγινε με την υποστήριξη του δήμου Αγρινίου
και θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τον
Δήμαρχο Αγρινίου κ. Παπαναστασίου Γεώργιο
αλλά και τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού κ. Γκρίζη
Νικόλαο.
Θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε θερμά
όλους τους χορηγούς του αγώνα που αναφέρονται παρακάτω, χωρίς την στήριξη των οποίων
δεν θα υπήρχε αυτό το αποτέλεσμα.
1. ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε
2. ΚΟΡΠΗ
3. ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΚΑΤΣΟΥΠΗ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ
ΑΓΡΙΝΙΟ
4. PAUL CHRITOPHE
5. AGRINIO COPY
6. HOTEL ALEXANDER
7. ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛΥΤΑΡΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
8. ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΝΤΖΑΪΜΕΡΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
9. ΤΟ ΑΡΧΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ (ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ)
10. ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΟΠΑΠ Η ΓΩΝΙΑ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
11. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΑΦΟΙ ΤΣΙΝΤΖΕΛΗ
12. ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΘΕ-

ΝΗΣ ΚΑΚΟΥΡΗΣ
13. ΑΝΤΙPΟΠΡΩΣΟΠΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
PEGEOT ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ
14. ΜΟΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑΣ (ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟ)
15. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟ)
16. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Χ.
17. ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ FIRMA
18. FIRE FANTASY ΣΑΡΑΚΑΝΙΔΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
19. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΤΣΙΚΝΑΣ ΖΥΓΟΥΡΑΣ
20. ΤΕΝΤΕΣ ΜΠΙΝΙΑΡΟΣ
Ένα μεγάλο ευχαριστώ θα θέλαμε να εκφράσουμε και στην Διεύθυνση Αστυνομίας Ακαρνανίας και το Τμήμα Τροχαίας Αγρινίου για την
άψογη λήψη μέτρων τάξης και τροχαίας ώστε
να πραγματοποιηθεί ο αγώνας με ασφάλεια για
όλους τους συμμετέχοντες.
Για την ιστορία στον αγώνα των 8χλμ με με-

γάλη Διαφορά τερμάτισε πρώτος ο Σταμούλης
Νίκος της ΓΕΑ Αγρινίου. Στην δεύτερη και Τρίτη
θέση τερμάτισαν αντίστοιχα οι Καρέτσος Ιωάννης και Ματσούκας Κώστας. Στην κατηγορία των
γυναικών 1η νικήτρια η Ελένη Νικολοπούλου
της ΓΕΑ και στην δεύτερη και Τρίτη θέση αντίστοιχα η Σταμούλη Γεωργία και η Τζαλοκώστα
Δήμητρα. Πρώτος εν ενεργεία αστυνομικός τερμάτισε ο Νάτσιας Ηλίας ο οποίος υπηρετεί στην
Διεύθυνση Αστυνομίας Ιωαννίνων. 1η εν ενεργεία αστυνομικός η Ζήκου Αφροδίτη επίσης απ’
τα Ιωάννινα. 1ος αστυνομικός της Διεύθυνσης
Αστυνομίας Ακαρνανίας ο Καρακάσης Γεώργιος. 1ος εν αποστρατεία αστυνομικός ο Καψάλης
Θωμάς.
Για το Δ.Σ
Ταμπακέλης Δημοσθένης
Υπεύθυνος επικοινωνίας και δημοσίων
σχέσεων.

Tοπική Διοίκηση Αιτωλίας
Η τοπική διοίκηση Αιτωλίας υποδέχτηκε
σήμερα στα γραφεία της στην Γέφυρα Χαρίλαος Τρικούπη, για ξενάγηση, μέλη και
φίλους από την αντίστοιχη τοπική διοίκηση
IPA Λάρνακας Κύπρου οι οποίοι ήσαν διερχόμενοι για το Νησί της Ζακύνθου, όπου
ήταν προγραμματισμένη συνάντηση φιλίας με την αδελφοποιημένη οικεία τοπική
διοίκηση.
Τους επισκέπτες υποδέχτηκε ο πρόεδρος
της τοπικής διοίκησης IPA Αιτωλίας, Κωνσταντίνος Κοτρώνης και όλα τα μέλη της
τοπικής διοίκησης.
Παρεβρέθησαν επίσης ο πρόεδρος της
τοπικής IPA Ζακύνθου κ. Χαράλαμπος
Ανδριόπουλος καθώς και ο πρόεδρος
της τοπικής διοίκησης IPA Αχαΐας Τάσος
Νικολάου.
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Συνάντηση φιλίας με την Τ.Δ. Λάρνακας

Tοπική Διοίκηση Αθηνών-Αττικής

Εορτασμός μνήμης Αποστόλου Παύλου, προστάτη του
Ελληνικού Τμήματος
Με επισημότητα εορτάστηκε την 29η Ιουνίου
2017 στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών
στην πρώην Σχολή Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ στη
Λ. Μεσογείων από την Τοπική Διοίκηση Αθηνών-Αττικής/ΙΡΑ, η μνήμη του προστάτου Αγίου της Ένωσής μας, Αποστόλου των Εθνών,
Παύλου, χοροστατούντος του προϊσταμένου της
Θρησκευτικής Υπηρεσίας, Πανοσιολογιότατου
Αρχιμανδρίτη π. Νεκταρίου.
Με την παρουσία τους μας τίμησαν ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ.
Τζανέτος Φιλιππάκος, εκπροσωπώντας την Πολιτική Ηγεσία του Σώματος. Εκ μέρους της Φυσικής Ηγεσίας παρέστησαν ο Επιτελάρχης, Αντιστράτηγος κ. Μιχαήλ Καραμαλάκης, η Γεν. Επιθ.
Αλλοδαπών & Προστασίας Συνόρων Αντιστράτηγος κ. Ζαχαρούλα Τσιριγώτη, ο Προϊστάμενος
του Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης & Ανθρώπινου Δυναμικού Υποσ/γος κ. Ανδρέας Δασκαλάκης, ο Γενικός Διευθυντής
της Διεύθυνσης Προστασίας Επισήμων & Ευπαθών Στόχων Υποσ/γος κ.
Βλάσιος Βαλατσός, ο Βοηθός Επιτελάρχη Ταξίαρχος κ. Γεώργιος Τηλελής,
ο Δ/ντής της Διεύθυνσης Εσωτ. Λειτουργιών Α/Δ κ. Ανδρέας Μπαμπίλης
ο επίτιμος Πρόεδρος του ΕΤ/ΙΡΑ κ. Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου, ο
Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Αποστράτων Αθηνών κ. Ιωάννης Σκλάβος,
σύσσωμο το ΔΣ της ΤΔ Αθηνών – Αττικής/ΙΡΑ και πολλά μέλη.

Ο Πρόεδρος τόνισε ότι πέραν της θρησκευτικής αξίας που έχει η σημερινή ημέρα, έχει ιδιαίτερη σημασία στη συνείδηση όλων των εθελοντών εν
ενεργεία και εν αποστρατεία Αστυνομικών που υπηρετούν τις αρχές του
“SERVO PER AMIKECO”. Ευχαρίστησε ιδιαίτερα την πολιτική και φυσική
ηγεσία του Σώματος για τη στήριξη του κοινωνικού και πολιτιστικού έργου
της ΔΕΑ και όλους τους παρευρισκομένους .
Ακολούθησε μικρή δεξίωση .

Tοπική Διοίκηση Δωδεκανήσσου
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Επίσκεψη στην «Μελισσοκομική
Δωδ/σου»

Την Παρασκευή 02/06/2017 αντιπροσωπεία της ένωσής μας επισκέφθηκε την
εταιρεία παραγωγής και τυποποίησης
προϊόντων Μέλισσας στη Ρόδο με την
επωνυμία "ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΔΩΔ/ΣΟΥ"
όπου και συναντήθηκε με τους ιδρυτές
της εταιρείας ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟ Νικόλαο
και ΡΕΤΣΑ Νικόλαο.
Σκοπός της επισκέψεως μας ήταν να
ευχαριστήσουμε τους ιδρυτές με την
δώρηση από πλευράς μας το λάβαρο
της Τοπικής μας Ένωσης για την αμέριστη στήριξή τους και τους ευχαριστούμε
θερμά.
Η υποδοχή που μας επιφύλαξαν ήταν
άκρως φιλική και η παραμονή μας ιδιαίτερα ευχάριστη κατά την οποία συζητήσαμε θέματα της επικαιρότητας καθώς
επίσης και θέματα της I.P.A.,το σκοπό και
τις αξίες που πρεσβεύει η Ένωσής μας.
Ο Πρόεδρος
ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ Τσαμπίκος
Η Γραμματεας
ΡΟΥΣΑΚΗ Αναστασια

Tοπική Διοίκηση
Φθιώτιδας

Δράση για το
περιβάλλον

Η Τοπική Διοίκηση Φθιώτιδας, με την συμμετοχή συναδέλφων, πραγματοποίησε την 2-4-2017
εθελοντικό καθαρισμό στην Ν.Άμπλιανη Λαμίας[περιοχή Καμαρίτσα],αναδεικνύοντας για ακόμη
μία φορά τον εθελοντισμό και την εκστρατεία για
τον καθαρισμό της χώρας.
Το Δ.Σ.

Tοπική Διοίκηση Σάμου

Let’s do it: Ο καθαρισμός της
περιοχής προσφυγικών Σάμου

Πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους φορείς,
συλλόγους και μεμονωμένους πολίτες που
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της παγκόσμιας
εθελοντικής κινητοποίησης για τον καθαρισμό
του περιβάλλοντος, του let ‘s do it, και συμμετείχαν στον καθαρισμό του νησιού μας.
Με σύμμαχο τον καιρό, την Κυριακή 2 Απριλίου
2017 το πρωί γέμισαν δρόμοι και γειτονιές με
ανθρώπους με εργαλεία στα χέρια, χορτοκοπτικά, σκούπες και φτυάρια, για να κλαδέψουν, να
ξεχορταριάσουν, να σκουπίσουν, να ασπρίσουν
και να απομακρύνουν ό,τι μολύνει το περιβάλλον

ή δημιουργεί πρόβλημα στο χώρο μας.
Η συμμετοχή της Τοπικής Διοίκησης ΙΡΑ Σάμου
υπήρξε και εφέτος μεγαλειώδης και αποτελεσματική σε ένα εκτενές και δύσκολο τμήμα
του οικισμού προσφυγικών όπου εργάστηκαν
πολλές ώρες καθαρίζοντας την περιοχή από
σκουπίδια, αλλά κυρίως ανέλαβε τον ευπρεπισμό της και καθάρισαν τον πολύ επιβαρημένο με
σκουπίδια ευρύτερο χώρο ασπρίζοντας όλα τα
πεζοδρόμια και φυτεύοντας διάφορα φυτά στα
δημόσια παρτέρια και τα σοκάκια τονίζοντας την
ομορφιά των παραδοσιακών δρόμων του οικι-

σμού προσφυγικών Σάμου.
Ο πρόεδρος της ΙΡΑ Σάμου κ. Γεώργιος Αβραμίδης συνεχάρη όλα τα μέλη και τους φίλους της
Τ.Δ ΙΡΑ Σάμου που έλαβαν μέρος στον εθελοντισμό καθαρισμό ''Let’s do it Greece 2017'' δίνοντας νέο ραντεβού για την επόμενη δράση που
είναι την τελευταία Κυριακή του μηνός Απριλίου
2017 για τον καθαρισμό πολυσύχναστης παραλίας του νησιού.
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Αβραμίδης

Ο Γραμματέας
Γεώργιος Σακερλής

Tοπική Διοίκηση Πέλλας

Την 22η Μαΐου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00΄, στην έδρα του Αστυνομικού Καταστήματος της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πέλλας και έδρα της Τοπικής Διοίκησης Πέλλας της
Διεθνούς Ένωση Αστυνομικών, πραγματοποιήθηκε πνευματική ομιλία – κατήχηση από τον
Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέσσης, Πέλλας και Αλμωπίας κ.κ. Ιωήλ, μετά από σχετική
πρόσκληση που του απευθύναμε από κοινού μας ως ΤΔ. Πέλλας σε συνεργασία με τη Δ/νση
Αστυνομίας Πέλλας. Κατά την έναρξη της εκδήλωσης,τον Σεβασμιότατο καλωσόρισε ο Δ/
ντής της Δ/νσης, Αστυνομικός Δ/ντής κ. Τσακίρης Θεολόγος και στη συνέχεια ο Πρόεδρος της
Τοπικής Διοίκησης Πέλλας, κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Κων/νος, ο οποίος αφού τον ευχαρίστησε για
την αποδοχή της πρόσκλησης για την πραγματοποίηση της ομιλίας, τόνισε ότι η ευλογία και ο
φωτισμένος λόγος του Σεβασμιότατου αποτελεί για όλους τους Αστυνομικούς, εν ενεργεία
και εν αποστρατεία, πνευματικό εφόδιο, δίνοντας δύναμη στον καθημερινό τους αγώνα, τόσο
στον επαγγελματικό στίβο αλλά και στις οικογενειακές υποχρεώσεις του καθενός. Μετά την
ομιλία απονεμήθηκε αναμνηστική πλακέτα της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών στον Μητροπολίτη μας, Εδέσσης, Πέλλας και Αλμωπίας, κ.κ. Ιωήλ, προς ανάμνηση της εν λόγω σύναξης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΣΕΛΚΟΥ

13 • νέα της ipa

Πνευματική ομιλία – κατήχηση από
τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη
Εδέσσης, Πέλλας και Αλμωπίας κ.κ.
Ιωήλ

Tοπική Διοίκηση Ζακύνθου

Εβδομάδα φιλίας

Στα πλαίσια αναθέρμανσης της φιλίας μας με
την Αδελφοποιημένη από το έτος 2004 Τοπική
Διοίκηση Λάρνακας Κύπρου, υποδεχθήκαμε
και φιλοξενήσαμε στο νησί μας από 12 έως
16 Μαΐου 2017, αποστολή αποτελούμενη από
σαράντα εννέα (49) άτομα συναδέλφους και
φίλους τους.
Κατά την διαδρομή τους προς τη Ζάκυνθο, τους
υποδεχθήκαμε μαζί με τον Πρόεδρο της Τ.Δ.
Αχαΐας, κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αναστάσιο στο Ρίο Πατρών και ακολούθως μεταβήκαμε στο Αντίρριο
όπου τύχαμε θερμής υποδοχής από τον Πρόεδρο της Τ.Δ. Αιτωλίας κ. ΚΟΤΡΩΝΗ Κων/νο
μαζί με όλο το Δ.Σ.

Οι επισκέπτες μας διέμειναν στο ξενοδοχείο
“MAJESTIC Hotel & Spa” στον Λαγανά Ζακύνθου, ξεναγήθηκαν στα αξιοθέατα του νησιού
και απόλαυσαν την φιλοξενία, την γαστρονομία και τις φυσικές ομορφιές του νησιού μας,

με μέριμνα της Τοπικής Διοίκησής μας και την
συνδρομή του τουριστικού γραφείου Zante
Travelmall, το οποίο πέραν από την ξενάγηση
που έκανε στους εκδρομείς, μας διέθεσε και το
τουριστικό λεωφορείο για την μεταφορά τους,
καθ’ όλη την διάρκεια της διαμονής τους.
Την Κυριακή 14 Μαΐου παρατέθηκε στο χώρο του
εστιατορίου του ξενοδοχείου επίσημο δείπνο προς
τιμή των φιλοξενούμενών
μας με την συμμετοχή συναδέλφων του νησιού μας,
παρουσία των Αρχών του
νησιού μας και του Προέδρου της Τ.Δ. Κεφαλονιάς
κ. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ Κων/
νου και έγινε ανταλλαγή
αναμνηστικών και τιμητικών πλακετών.
Κατά την διάρκεια της εκδηλώσεως οι καλεσμένοι μας παρουσίασαν παραδοσιακούς Κυπριακούς χορούς και το χορευτικό συγκρότημα
του Σαρακινάδου παρουσίασε παραδοσιακούς

Ζακυνθινούς χορούς συνοδεία του καλλιτεχνικού συνόλου “Ιόνιον Κύμα“ υπό τη διεύθυνση
του κ. Τιμόθεου Αρβανιτάκη και θα ακολούθησε γλέντι με ορχήστρα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.
Οι αδελφοί μας από την Κύπρο αναχώρησαν
για τον τόπο τους με τις καλύτερες εντυπώσεις
τόσο για την φιλοξενία όσο και για τις ομορφιές του νησιού μας.
Η Τοπική Διοίκηση Ζακύνθου ευχαριστεί θερμά
την Τ.Δ. Ι.Ρ.Α. Αχαΐας και Αιτωλίας, τον Ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου “MAJESTIC Hotel & Spa”,
την ιδιοκτήτρια και ξεναγό του τουριστικού
γραφείου Zante Travelmall, καθώς και όλους
τους χορηγούς οι οποίοι συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της εκδηλώσεως.
SERVO PER AMIKECO
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Χαράλαμπος
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΛΙΑΛΙΑ Γεωργία

Tοπική Διοίκηση Καβάλας

Πανηγυρικός εσπερινός του Αποστόλου Παύλου
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Πράξεις των αποστόλων

Πραξ. 16,11 Αναχθέντες ουν από της Τρωάδος
ευθυδρομήσαμεν εις Σαμοθράκην,
τη δε επιούση εις Νεάπολιν,
Πραξ. 16,12 εκειθέν τε εις Φιλίππους, ήτις εστί
πρώτη της μερίδος της Μακεδονίας
πόλις κολωνία. Ήμεν δε εν αυτή τη
πόλει διατρίβοντες ημέρας τινάς,
Πραξ. 16,11 Αφού δε από την Τρωάδα ανοιχθήκαμε με το πλοίον εις την θάλασσαν, επλεύσαμεν κατ' ευθείαν εις
την Σαμοθράκην· την επομένην δε
εις την Νεάπολιν.
Πραξ. 16,12 Από εκεί επροχωρήσαμεν στους
Φιλίππους, πόλιν η οποία είναι η
σπουδαιοτέρα ρωμαϊκή αποικία της
περιοχής της Μακεδονίας. Εμείναμεν δε εις την πόλιν αυτήν μερικάς
ημέρας.
Νεάπολη όπως αναφέρει ο προστάτης της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών και προστάτης των
Εθνών Απόστολος Παύλος είναι η σημερινή πό-

λη της Καβάλας.
Το Δ.Σ. της Tοπικής Διοίκησης Καβάλας την Τετάρτη 28/06/2017 και ώρα 20:00 παρακολούθησε τον Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό του Αποστόλου Παύλου στην
Καβάλα, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου

Μητροπολίτη Φιλίππων Νεαπόλεως & Θάσου
κ.κ. Προκοπίου, καθώς και των Σεβασμιωτάτων
Μητροπολιτών Δράμας κ.κ. Παύλου και Αυστρίας κ.κ. Αρσενίου.
Στην συνέχεια πραγματοποιήθηκε η λιτανεία
της Ιεράς Εικόνας του Αποστόλου Παύλου, σε
κεντρικούς δρόμους της πόλης συνοδεία Πολιτικών και Στρατιωτικών Ένοπλων Αρχών
καθώς και διαφόρων πολιτιστικών συλλόγων
της πόλης. Κατέληξε στη συνέχεια στο Βήμα του
Αποστόλου Παύλου, το σημείο όπου ο Απόστολος κατέβηκε από το πλοιάριο το οποίο μετέφερε τόσο τον ίδιο όσο και τους μαθητές του και το
οποίο Βήμα βρίσκεται παραπλεύρως του Ιερού
Ναού Αγίου Νικολάου, όπου και έγινε η απόλυση
του Εσπερινού.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Θεμιστοκλής ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Κωνσταντίνος ΚΟΥΡΟΥΚΑΦΑΣ

Tοπική Διοίκηση Μαγνησίας

Απονομή
Βραβείων

Την Μ. Δευτέρα 10 Απριλίου 2017, διοργανώσαμε σε συνεργασία με την Ένωση Αστυνομικών
Υπαλλήλων Νομού Μαγνησίας και την αρωγή
της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μαγνησίας, εκδήλωση βράβευσης, κατά τη διάρκεια της οποίας
βραβεύτηκαν παιδιά αστυνομικών που πέτυχαν
στις Πανελλαδικές εξετάσεις το 2016, παιδιά
αστυνομικών κι αστυνομικοί που διακρίθηκαν σε
αθλητικές διοργανώσεις, καθώς και αστυνομικοί
που βραβεύτηκαν για ειδικούς σκοπούς ενώ βραβεύτηκαν κι απόστρατοι αστυνομικοί.
Ειδικότερα, από την Τοπική μας Διοίκηση βραβεύτηκαν:
Στις Ειδικές βραβεύσεις
Ο Αρχ/κας ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Δημήτριος της
Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βόλου, ο οποίος
εκτός υπηρεσίας, έσωσε ηλικιωμένη από τσαντάκια που της είχε επιτεθεί,
Οι Αρχ/κας ΦΥΣΟΛΟΗΣ Γεώργιος και Αρχ/κας
ΧΑΤΖΗΣ Γεώργιος, της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βόλου και καθώς απέτρεψαν αυτοκτονία
γυναίκας και την έσωσαν,
Ο Αρχ/κας ΜΑΚΡΗΣ Κωνσταντίνος του Αστυνομικού Τμήματος Νέας Ιωνίας Μαγνησίας, ο
οποίος αποσπασμένος στην Ειδομένη, πρόβαλλε
παγκοσμίως το έργο για τους πρόσφυγες και τη
ευαισθησία των Αστυνομικών, γεγονός που προκάλεσε παγκόσμια βράβευση για το Εθνικό Τμήμα
και την Τοπική μας Διοίκηση.
Ο Αρχ/κας ΜΑΚΡΗΣ Λάμπρος καθώς για δεύτε-

ρη συνεχή χρονιά έπιασε πρώτος το σταυρό στη
γιορτή των Θεοφανίων στο Βόλο.
Για τις επιτυχίες τους στις πανελλαδικές εξετάσεις
ΤΟΛΙΑ Ελένη-Μαρία του Ιωάννη,
ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Εμμανουήλ του Βασιλείου,
ΣΟΥΛΙΩΤΗ Χριστίνα του Παναγιώτη,
ΚΟΣΚΙΝΑ Ανδρεάννα του Τριαντάφυλλου,
ΤΣΙΝΤΖΟΥ Ελευθερία του Κωνσταντίνου,
ΚΟΥΤΣΟΥΝΙΔΗ Βασιλική του Γεωργίου,
ΚΑΛΑΝΔΑΡΙΔΗΣ Ιωάννης του Νικολάου
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Παναγιώτης του Γεωργίου,
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Χρυσούλα του Ευαγγέλου
ΧΑΤΖΗΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ Αικατερίνη του Δημητρίου,

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ Κωνσταντία του Βασιλείου,
Για τις Αθλητικές διακρίσεις
(τέκνα και αστυνομικοί)
ΓΚΟΓΚΙΝΟΥΔΗ Παρασκευή του Τριαντάφυλλου
ΚΑΛΑΝΔΑΡΙΔΗΣ Ιωάννης του Νικολάου
ΚΑΛΑΝΔΑΡΙΔΗ Αναστασία του Νικολάου
ΓΙΟΒΑΝΗΣ Συμεών του Σπυρίδων
ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ Ελένη του Νικολάου
ΡΗΓΑΣ Θεόδωρος του Βάιου
ΣΧΟΙΝΑ Παρασκευή του Γεωργίου
Χάλκινο μετάλλινο στο ΤΑΕ KWON DO, στο Ε.Τ.Α.
Βορείου Ελλάδος που διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη
τον 11/2016,
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ Αναστασία του Σταύρου

Την Μ. Δευτέρα 10 Απριλίου 2017, διοργανώσαμε μπαζάρ με εικαστικές
δημιουργίες αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μαγνησίας, στον
προθάλαμο της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του Αστυνομικού Μεγάρου.
Το χρηματικό ποσό που μαζεύτηκε από την πώληση των έργων τέχνης, αποδόθηκε στο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Όρασης «Μάγνητες Τυφλοί»,
την 13-04-2017 κατά την διάρκεια μίας λιτής και σεμνής τελετής, η οποία
διοργανώθηκε στο γραφείο του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μαγνησίας, Ταξίαρχου κ. Ιωάννη Τόλια.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Τοπικής μας Διοίκησης, Υ/
Α΄ΚΑΡΚΑΛΗΣ Στέφανος, ο Γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλή-

λων Ν. Μαγνησίας, Αρχ/κας ΕΥΘΥΜΙΟΥ Κων/νος καθώς και οι δημιουργοί
των έργων τέχνης. Τον πρόεδρο του Σωματείου Ιωάννη Καραγιώργο, που
δεν μπόρεσε να παραβρεθεί εκπροσώπησε ο πρώην πρόεδρος και ιδρυτής
των «Μαγνήτων Τυφλών» Λάμπρος Παρασκευάς με την ταμία Αθηνά Ανεστοπούλου, ο οποίος ανέφερε ότι το σημαντικότερο όλων είναι ότι στην πόλη
αναπτύσσεται μια διαδικασία που αρχίζει να αναγνωρίζει και να αποδέχεται
την αναπηρία και κινήσεις όπως των αστυνομικών είναι μια διαφορετική
προσέγγιση διότι πρόκειται για κάτι που ένιωσαν άνθρωποι μόνοι τους, χωρίς να γίνει κάποιο αίτημα.…
Στην εκδήλωση συζητήθηκαν, μεταξύ των αντιπροσώπων και του διευθυντή
της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μαγνησίας, προβλήματα που αφορούν στην
καθημερινότητα των ατόμων με αναπηρία και τη λειτουργία του εν λόγω
Σωματείου, όπου στο τέλος διαβεβαιώθηκε ότι η αστυνομική οικογένεια της
Μαγνησίας θα είναι πάντα αρωγός στο πλευρό τους.
Τις καλλιτεχνικές δημιουργίες που πουλήθηκαν στο μπαζάρ και ήταν λαμπάδες, πλεκτά καλάθια, εικόνες κλπ., επιμελήθηκαν καλλιτεχνικά οι γυναίκες
αστυνομικοί: Ζωή Ζήνδρου, Μαρίνα Κωτσάκη, Χρύσα Παπαποστόλου, Δήμητρα Δημοπούλου, Δέσποινα Κάλλιαρη, Ελένη Βήκα και Χριστίνα Μαντζιούρα.
Παρακαλούμε το Εθνικό Τμήμα και την Τοπική Διοίκηση Θεσσαλονίκης για
την δημοσίευση στα περιοδικά καθώς και στις ιστοσελίδες τους.
Ο Πρόεδρος
ΚΑΡΚΑΛΗΣ Στέφανος

Ο Γενικός Γραμματέας
ΠΑΓΩΝΗΣ Κων/νος

15 • νέα της ipa

Πασχαλινό Μπαζάρ

Tοπική Διοίκηση Σερρών

Καλοκαιρινή αποχαιρετιστήρια εορτή

Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή
18 Ιουνίου 2017, στους ξενώνες
του Δήμου Σερρών που βρίσκονται στην Χρυσοπηγή, η καλοκαιρινή αποχαιρετιστήρια γιορτή της
Τοπικής Διοίκησης Ι.Ρ.Α. Σερρών.
Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης
ακούστηκαν τραγούδια απο το παιδικό μουσικό τμήμα της Τοπικής
μας Διοίκησης. Στην εκδήλωση
βραβεύτηκαν ο κ. ΤΣΕΝΙΚΛΗΣ Γεώργιος, ως το γηραιότερο σε ηλικία μέλος μας καθώς και τα μέλη
μας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Βασίλειος
και ΓΚΑΡΙΠΗΣ Κωνσταντίνος για
την πολυετή προσφορά τους στον
αθλητισμό. Στην συνέχεια ακολού-

θησε ξέφρενο γλέντι με ζωντανή
μουσική, φαγητό και ποτό ενώ μικροί και μεγάλοι έπαιξαν μπάσκετ,
βόλεϊ και ποδόσφαιρο και μετά διαγωνίστηκαν στην πίστα του Survivor
που στήθηκε αποκλειστικά για την
συγκεκριμένη ημέρα.
Μας τίμησαν με την παρουσία τους
η Α/Υ΄ΡΕΓΚΛΗ Κωνσταντίνα, ως
εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερρών, ο Γ' Αντιπρόεδρος
του Εθνικού Τμήματος κ. ΣΚΑΡΛΙΟΣ
Μηνάς, ο Πρόεδρος της Τοπικής
Διοίκησης Θεσσαλονίκης κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος και ο
υπεύθυνος επικοινωνίας της Τ.Δ.
Θεσσαλονίκης κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας.

Tοπική Διοίκηση Σερρών

Χορευτική Ομάδα
Η χορευτική ομάδα της Τοπικής Διοίκησης Σερρών (Ι.Ρ.Α) της Διεθνής
Ένωσης Αστυνομικών συμμετείχε για πρώτη φορά στη 2η Πανελλήνια
Συνάντηση Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων, στο Καυτανζόγλειο
Στάδιο, το Σάββατο 13 Μαίου 2017, που διοργάνωσαν η Πανελλήνια
Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων και το Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Ο Πρόεδρος
ΜΠΑΓΚΟΣ Στέργιος

Tοπική Διοίκηση Iωαννίνων

16 • νέα της ipa

Σπουδαία διάκριση στο
Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
Τριάθλου IRONMAN

Την τρίτη θέση στο Πανευρωπαικό Πρωτάθλημα Τριάθλου IRONMAN 70.3,που διεξήχθη
στο Elsinore της Δανίας στα μέσα Ιουνίου,κατέκτησε το μέλος της Τ.Δ.Ιωαννίνων Διεθνούς
Ενώσεως Αστυνομικών, Λέκκος Δημήτριος.

Εξασφάλισε έτσι την πρόκριση του για το Πάγκοσμιο Πρωτάθλημα.
Αξίζει να αναφερθεί ότι ο συνάδελφος συμμετείχε με το έμβλημα της Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων Ιωαννίνων.
Με την παρούσα ανάρτηση θέλουμε να συγχαρούμε το συνάδελφο,που μας αποδεικνύει
περίτρανα ότι η θέληση και το πάθος για τον
αθλητισμό,είναι αξίες που δε τις φθείρει ο
χρόνος και η κόπωση της εργασιακής καθημερινότητας.
Αποτελεί πρότυπο για τους νέους ανθρώπους
και παράδειγμα για όλους μας.Του ευχόμαστε
καλή συνέχεια στην προσπάθεια του.
Θα ήταν ιδιαίτερη χαρά να δούμε στο μέλλον
την στολή του να κοσμεί και το έμβλημα της
Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών.

Ο Αν. Γ. Γραμματέας
ΚΩΔΩΝΑΚΗΣ Απόστολος

Έκθεση
Ξυλογλύπτων
Πραγματοποιήθηκε από Δεύτερα 3 έως Τετάρτη 12 Απριλίου 2017, εκθεση λιθόγλυπτων και
ξυλόγλυπτων δημιουργιών του μέλους της
Ι.Ρ.Α. Τ.Δ.Ιωαννίνων Παναγιώτη Κολόκα, στον
Εκθεσιακό χώρο του Πολιτιστικού Πολυχώρου
«Δ. Χατζής»
Η έκθεση κατόπιν συνεννόησης μπορεί να μεταφερθεί και σε άλλες πόλεις, αν κάποια τοπική διοίκηση το επιθυμεί.

Συγκέντρωση και διανομή τροφίμων της
I.P.A.Τ.Δ.Ιωαννίνων σε συνεργασία με την
Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ιωαννίνων
στην Ιερά Μονή Παναγίας Ντουραχάνης.

Τέλεση Μυστηρίου
Ιερού Ευχελαίου

Με πρωτοβουλία της Δ.Ε.Α./Τ.Δ.Χίου και την συγκατάθεση του κ. Διευθυντή της Δ.Α.Χίου, για ακόμη μία χρονιά τελέσθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων της αστυνομίας Χίου το μυστήριο του Ιερού
Ευχελαίου. Συμμετείχαν όλοι οι Διοικητές έδρας
της Δ.Α.Χίου, αστυνομικό και πολιτικό προσωπικό
καθώς και απόστρατοι αστυνομικοί. Το μυστήριο
τέλεσε ο Αρχιερατικός Επίτροπος της Ι.Μ.Χίου
π. Δημήτριος ΓΕΟΜΕΛΟΣ και ορισμένος από την
Μητρόπολη Χίου θρησκευτικός προϊστάμενος της
αστυνομίας Χίου.

Εθελοντική
Αιμοδοσία

Την Τρίτη 16 Μαίου τ.ε. στον αίθριο χώρο της Δ.Α.
Χίου έλαβε χώρα άλλη μία Εθελοντική Αιμοδοσία
που διοργάνωσαν από κοινού η Δ.Ε.Α./.Δ.Χίου και
η Ε.Α.Υ.Ν. Χίου με την συγκατάθεση της Δ.Α.Χίου.
Συγκεντρώθηκαν συνολικά 17 μονάδες αίματος,
προς ενίσχυση του Τμήματος Αιμοδοσίας του
¨Σκυλίτσειου¨ νοσοκομείου Χίου, εν όψη του καλοκαιριού.
Η Ελληνική Αστυνομία είναι κοντά στον πολίτη, όχι
μόνο επιβάλλοντας τους νόμους, προσφέροντας
τάξη - ασφάλεια, αλλά και ανθρώπινα, προσφέροντας αίμα για όποιον το έχει ανάγκη.
Η προσφορά είναι πράξη αγάπης.
Με το καλό και στην επόμενη συνδιοργάνωση που
θα γίνει τον μήνα Οκτώβριο, εν όψη της εορτής του
Αγίου ΑΡΤΕΜΙΟΥ - προστάτου ΕΛ.ΑΣ.
Ο Πρόεδρος
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ Ζαφείριος

Η Γεν. Γραμματέας
ΤΟΚΑΤΛΙΑΝ Σοφία

Προσκυνηματική εκδρομή

Την Κυριακή 07 Μαΐου 2017, η Ομάδα Εκμάθησης Παραδοσιακών Χορών της Δ.Ε.Α./
Τοπική Διοίκηση Χίου πραγματοποίησε με
πρωτοβουλία του χοροδιδασκάλου της,
Ανθυπαστυνόμου ΖΗΡΡΙΑ Γεωργίου, Β΄Αντιπροέδρου Πολιτιστικών Θεμάτων της
Ένωσής μας, ο οποίος υπηρετεί στο Επιτελείο της Δ.Α.Χίου, πολιτιστική - προσκυνηματική εκδρομή στη Χίο με μεγάλη συμμετοχή κι επιτυχία. Η ομάδα μας επισκέφθηκε
το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας & το Λαογραφικό Μουσείο Καλλιμασιάς, την Ιερά Μονή
Πλακιδιώτισσας στην Καλλιμασιά, την Ιερά
Μονή Αγίου Μηνά, Βίκτωρος & Βικεντίου,

στον ομώνυμο λόφο που υπήρξε τόπος
μαρτυρίου χριστιανών το 1822 και τον Ιερό
Ναό Παναγίας Καλακανούς στο Νεοχώρι
Χίου (ιδιωτικός ναός). Ακολούθησε φαγητό
με κρασάκι και ουζάκι σε ταβέρνα στην Αγία
Ερμιόνη.
Η Ομάδας μας διαθέτει σελίδα στ ο
facebook με την ονομασία Ομάδα Εκμάθησης Παραδοσιακών Χορών I.P.A. Χίου στην
οποία μπορούν να γίνουν δεκτοί συνάδελφοι που ασχολούνται με τον παραδοσιακό
χορό. (facebook χοροδιδασκάλου : George
Zirrias).Ευχαριστούμε τους υπευθύνους
των ανωτέρω χώρων καθώς και τις εκκλησιαστικές επιτροπές και ιερείς που μας
υποδέχθηκαν με εγκάρδια καλωσορίσματα
και κεράσματα. Επίσης το θεολόγο Κωστή
Καρατζά για τα ιστορικά στοιχεία και τη ξενάγηση.
Στην εκδρομή μας συμμετείχε οικογενειακώς και ο Πρόεδρος της Ένωσής μας,
Λασκαρίδης Ζαφείριος, ο οποίος είναι και
μέλος της χορευτικής μας Ομάδας.

Tοπική Διοίκηση Ορεστιάδος

Ημερίδα Τ.Ε.Α.Α.Π.Λ. στο Τ.Δ.Α.
Διδυμοτείχου και επίσκεψη Δ.Α.
Ορεστιάδας.
Την 19/5/2017, πραγματοποιήθηκε με
επιτυχία, στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου, σημαντική ενημερωτική Ημερίδα του Τ.Ε.Α.Α.Π.Λ.Παρέστησαν
τα μέλη του Δ.Σ.: Πρόεδρος Τσαγανός,
Οργαν. Γραμματέας Λίτσιος, μέλος Αθανασίου και εκπρόσωπος του Ταμείου στον
Ν. Έβρο Δουλγεράκης.Τους υποδέχθηκαν
ο Υποδιοικητής του Τ.Δ.Α. Τζανταρίδης, η
Αστυν. Β΄ Λαμπούδη, ο Υπαστυνόμος Β΄ Αθανάσογλου, διδακτικό και εκπαιδευτικό προσωπικό, ο Πρόεδρος της Τ.Δ. (ΙΡΑ) Ορεστιάδας Λύτρας, οι Α΄ και Β΄ Αντιπρόεδροι Παπουτσούδης,
Ζαβράκης, η αν.Ταμίας Βαλασίδου.Την ημερίδα παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον δόκιμοι αστυφύλακες, εκπαιδευτές, ε.ε. αστυνομικοί, κλπ. Στη συνέχεια επισκέφθηκαν στην Δ.Α.
Ορεστιάδας τον Διευθυντή Συριτούδη για ενημέρωση και μοίρασαν φυλλάδια στο προσωπικό.

Επίσκεψη Προέδρου Τ.Δ. Αιτωλίας
στην Ορεστιάδα.

Την 21/6/2017 τα μέλη του Δ.Σ. της Τ.Δ. Ορεστιάδας, Πρόεδρος Λύτρας, Β΄ Αντ/δρος Ζαβράκης,
Γ.Γ. Αντωνιάδης, Ταμίας Αλεξιάδης, αν. Ταμία
Βαλασίδου, υποδέχθηκαν τον φίλο Πρόεδρο της
Τ.Δ. Αιτωλίας Κώστα ΚΟΤΡΩΝΗ. Αφού επισκέφθηκαν εθιμοτυπικά τον Διευθυντή της Δ.Α. Ορεστιάδας, Α/Δ Συριτούδη και υπηρεσίες της Δ.Α.,
συζήτησαν θέματα της ΙΡΑ και αντηλλάγησαν απόψεις, σκέψεις, προβληματισμοί.
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος ΛΥΤΡΑΣ

Ο Γενικός Γραμματέας
Απόστολος ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
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Tοπική Διοίκηση Χίου

Επισκέψεις σε τοπικές διοικήσεις στην Βόρεια Ελλάδα
Την 10-4-2017, αντιπροσωπεία του Εθνικού
Τμήματος, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο
κ. Ιωάννη Καραπατάκη και τον Α΄ Αντιπόεδρο κ. Νικόλαο Μαρούντα, με την ευκαιρία
της επίσκεψης τους στη Βόρεια Ελλάδα για
την παραλαβή του ξενώνα της Θεσσαλονίκης, συναντήθηκαν με τον Πρόεδρο της ΤΔ
Θεσσαλονίκης κ. Βασίλειο Γιαννακόπουλο
και τον Ταμία και Γ΄ Αντιπρόεδρο του Εθνικού Τμήματος κ. Χριστόδουλο Χριστοδουλή.
Εν συνεχεία ο Πρόεδρος μετέβη στην Κατερίνη, όπου είχε συνάντηση με αντιπροσωπεία της ΤΔ Πιερίας, αποτελούμενη από
τον Πρόεδρο κ. Φρειδερίκο Μαρκόπουλο,
τον Α΄Αντιπρόεδρο κ. Χρήστο Χασιώτη, τον
Β΄Αντιπρόεδρο κ. Αντώνιο Γραμμένο, τον
Γενικό Γραμματέα κ. Αθανάσιο Ρίζο, τον Αν.
Γεν. Γραμματέα κ. Κωνσταντίνο Μπούκλη
και την Ταμία κα Ουρανία Μπελσεμέ. Εν
συνεχεία, συναντήθηκαν με τον Αστυνομικό
Διευθυντή Πιερίας, Α/Υ κ Γεώργιο Τζήμα.
Την 11-4-2017, η ανωτέρω αντιπροσωπεία,
συνοδευόμενη και από τον Ταμία κ. Βασίλειο
Παπά, επισκέφθηκαν τον Επιθεωρητή Βόρειας Ελλάδας Αντ/γο κ. Χρήστο Δραγατάκη,
τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλονίκης Υπ/γο κ. Φώτιο Δομζαρίδη και τον

Επιθεωρητή Κεντρικής Μακεδονίας Ταξ/χο κ.Αθανάσιο Ματζούκα. Εν συνεχεία μετέβησαν στην
Έδεσσα, όπου συναντήθηκαν με αντιπροσωπεία
του ΔΣ της ΤΔ Πέλλας, αποτελούμενη από τον
Πρόεδρο κ. Κωνσταντίνο Χριστοδούλου, τη Γενική Γραμματέα κα Ειρήνη Σέλκου και τον Ταμία
κ. Παναγιώτη Γαρτσιώνη. Εν συνεχεία, επισκέφθηκαν τον Αστυνομικό Διευθυντή Πέλλας Α/Δ
κ. Θεολόγη Τσακίρη.

Οι συναντήσεις διεξήχθησαν σε φιλικό κλίμα. Στο επίκεντρο των συζητήσεων, ήταν
οι πολυσχιδείς δράσεις της Ένωσης μας, η
έντονη παρουσία μας στα κοινωνικά δρώμενα και η συνεισφορά μας στην ανάδειξη του
ανθρώπινου προσώπου της Αστυνομίας. Το
ΔΣ του Εθνικού Τμήματος, ευχαριστεί τις
ανωτέρω Τοπικές Διοικήσεις για την υποδοχή και τη συνεργασία τους.
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Συνδιάσκεψη Εθνικών Τμημάτων ΙΡΑ κεντρικής και
Ανατολικής Ευρώπης

Από 18 έως 21 Μαΐου 2017 διεξήχθη στο Βουκουρέστι
η συνδιάσκεψη Εθνικών Τμημάτων ΙΡΑ κεντρικής και
Ανατολικής Ευρώπης με συμμετοχή εκπροσώπων απο16
χώρες. Συγκεκριμένα εκπροσωπήθηκαν οι εξήςχώρες: Ρουμανία,
Ελλάδα, Βουλγαρία, Ελβετία, Γερμανία, Βέλγιο, Ρωσία, Φιλανδία,
Λιθουανία, Τσεχία, Κροατία, Σλοβακία, Λετονία, Μολδαβία, Ουγγαρία
και Ουκρανία.
Το Εθνικό μας Τμήμα εκπροσώπησαν ο Αρμόδιος Διεθνών Σχέσεων
κ. Κυριάκος Κάρκαλης και ο Πρόεδρος της ΤΔ Καβάλας κ. Θεμιστοκλής Ιωαννίδης. Στη συνάντηση, η οποία έλαβε χώρα στην έδρα της
Αστυνομικής Ακαδημίας, συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος
των Εθνικών Τμημάτων της περιοχής και συσφίχθηκαν οι σχέσεις με-

ταξύ των Εθνικών Τμημάτων.
Το Ελληνικό Τμήμα είχε όπως πάντα παρουσία δυναμική και ηγετική
μεταξύ των συμμετεχόντων. Με ιδέες και προτάσεις που έγιναν αποδεκτές ομόφωνα.
Η επόμενη συνάντηση ορίστηκε να γίνει το 2018 στην Ουγγαρία
Με εκτίμηση
Κυριάκος Κάρκαλης
Αρμόδιος Διεθνών Σχέσεων

Συγκροτήθηκε σήμερα 7 Ιουνίου 2017 σε σώμα το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Τμήματος Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών (IPA), το οποίο
προέκυψε από τις εκλογές που διενεργήθησαν την 31η Μαΐου 2017, κατά τη διάρκεια των εργασιών του 33ου Πανελληνίου Συνεδρίου στο Βραχάτι Κορινθίας
Ο πλειοψηφών σύμβουλος κ. Βλάσιος Βαλατσός, συνεχάρη άπαντα τα μέλη που
εξελέγησαν, ευχήθηκε καλή και δημιουργική θητεία, σε κλίμα συναίνεσης, προς
όφελος της Ένωσής μας, της Αστυνομίας, των μελών και της κοινωνίας
Επειτα από τη μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών, το Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε
σώμα ως κατωτέρω :
1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ Ιωάννης
2. Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑ: ΜΑΡΟΥΝΤΑΣ Νικόλαος
3. Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΑΚΡΥΔΑΚΗ Ειρήνη
4. Γ΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΚΑΡΛΙΟΣ Μηνάς
5. ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΠΑΣ Βασίλειος
6. ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤ. & ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: ΚΑΡΚΑΛΗΣ
Κυριάκος
7. ΤΑΜΙΑΣ: ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ Εμμανουήλ
8. ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: ΦΩΤΟΓΛΟΥ Σπυρίδων
9. ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Σ.: ΛΥΤΡΑΣ Κωνσταντίνος
10. ΜΕΛΟΣ: ΒΑΛΑΤΣΟΣ Βλάσιος
11. ΜΕΛΟΣ: ΚΟΝΤΑΚΟΣ Χρήστος
Ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος κ. Καραπατάκης αφού ευχήθηκε σε όλους καλή και
δημιουργική θητεία ευχαρίστησε τα μέλη του ΔΣ για την τιμητική στο πρόσωπό
του στήριξη και ζήτησε απ΄ όλους να εργαστούν με ζήλο και μεθοδικότητα, για
το κοινό καλό.
Συνάντηση μελών
διοικητικού
συμβουλίου ΙΡΑ
Τοπικού Τμήματος
Λευκωσίας, με τον
Πρόεδρο και μέλη
του διοικητικού
συμβουλίου του
Ελληνικού Εθνικού
Τμήματος.

Εκδήλωση
αδελφοποίησης, των
Εθνικών Τμημάτων
Ελλάδας και Σερβίας
και των Τοπικών
Διοικήσεων I.P.A.
region Kefallinias &
I.P.A. region Sombor

Την 21 Ιουνίου 2017 είχα την τιμή να παραβρεθώ στο Ξενοδοχείο Mediterranee στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, σε μια λαμπρή
εκδήλωση αδελφοποίησης, των εθνικών Τμημάτων I.P.A GR
& I.P.A. SERVIA και των τοπικών Διοικήσεων I.P.A. region
Kefallinias & I.P.A. region Sombor. Από τους κ.κ. Προέδρους
των Εθνικών Τμημάτων και Τοπικών Διοικήσεων αναλύθηκε
σε Εθνικό και Τοπικό επίπεδο ο ρόλος της I.P.A.
Στην συνέχεια υπογράφηκαν τα σχετικά Πρωτόκολλα Αδελφοποίησης, εκ μέρους των Εθνικών Τμημάτων από τους
Πρόεδρους Ιωάννη Καραπάτακη και Ne bojda Pantelic και εκ
μέρους των Τοπικών Διοικήσεων από τους Πρόεδρους Κωνσταντίνο Γρηγορόπουλο και Damir Petrovic.
Στην τελετή παρέστησαν οι τοπικές αρχές, φορείς, ο Επίτιμος
πρόξενος της Σερβίας Βίκτωρ Ρουχώτας, ως και μέλη - φίλοι
της τοπικής I.P.A.
Συγχαρητήρια στο Πρόεδρο I.P.A. region Kefallinias κ. Γρηγορόπουλο Κων. και σε όσους συνέβαλαν στην όλη διοργάνωση.
Ο Πρόεδρος,
Καραπατάκης Ιωάννης

Τα αποκαλύψαμε όλα στην εκπομπή « Αθλητικός Δικαστής», του δημοσιογράφου Γιώργου Αστερή, από την
συχνότητα της Ολυμπιακής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης.
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ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ ΣΕ ΣΩΜΑ
ΤΟ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝ ΔΣ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Tοπική Διοίκηση Δράμας

Η I.P.A. Δράμας μοίρασε χαμόγελα σε μαθητές του
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Δράμας
Εθελοντές Αστυνομικοί μέλη της I.P.A. Δράμας, μαζί με ένστολους αστυνομικούς του
Αστυνομικού Τμήματος και Τμήματος Τροχαίας Δράμας, καθώς και της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ.,
επισκέφθηκαν πρόσφατα το Ειδικό Εργαστήρι
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης
Δράμας που ανήκει στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Ν.Δράμας, κατόπιν πρόσκλησης της
Διευθύντριας του Σχολείου κα. ΓΚΟΥΔΕΣΙΔΟΥ
Σοφίας, στα πλαίσια του προγράμματος επαγγελματικού προσανατολισμού «Δρόμοι μετά το
Σχολείο».
Στα πλαίσια της επίσκεψης ο Πρόεδρος της Τ.Δ.
Δράμας (I.P.A) και Διοικητής του Αστυνομικού
Τμήματος Δράμας Αστυνόμος Α΄ ΣΚΑΡΛΙΟΣ
Μηνάς, μίλησε στους συνολικά 35 μαθητές
με αναπηρία, ηλικίας από 14 έως 22 ετών,
για το επάγγελμα-λειτούργημα του Αστυνομικού, ενώ με τη βοήθεια των συνεργατών του
παρουσίασε με απλό και κατανοητό τρόπο το
έργο που επιτελεί η Ελληνική Αστυνομία. Στη

συνέχεια μοιράσθηκαν καπέλα σε όλα τα παιδιά με το έμβλημα της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών, μπήκανε σε περιπολικά οχήματα, ενώ
ανέβηκαν και στις μηχανές της ομάδας ΔΙ.ΑΣ.,
πάντοτε με τη βοήθεια έμπειρων εθελοντών
αστυνομικών.
Αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια σε όλο το
ειδικό επιστημονικό, εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Δράμας, για

το σπουδαίο και δύσκολο έργο που επιτελούν
καθημερινά, έτσι ώστε τα παιδιά αυτά με αναπηρία να κερδίσουν στο μεγαλύτερο βαθμό
την αυτονομία τους και να ανακτήσουν την αξιοπρέπεια που τους αξίζει.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Η Γεν. Γραμματέας
ΣΚΑΡΛΙΟΣ Μηνάς ΕΥΚΑΡΠΙΔΟΥ Ευμορφίλη

Προσφορά Αγάπης σε άπορες οικογένειες
H Τ.Δ. Δράμας τις Άγιες Ημέρες του Πάσχα, συμμετείχε
στον τηλεμαραθώνιο «Όσο υπάρχουν Άνθρωποι» που
έγινε με πρωτοβουλία του τηλεοπτικού ομίλου STAR
Βορείου Ελλάδος, για τη συγκέντρωση τροφίμων και
αγαθών πρώτης ανάγκης, προκειμένου να δοθούν σε
άπορους συμπολίτες μας.
Το πρωϊ της Μ.Τετάρτης 12 Απριλίου 2017 εθελοντές
αστυνομικοί μέλη της I.P.A. Δράμας παρέδωσαν τα τρόφιμα που συγκεντρώθηκαν από τις Αστυνομικές Υπηρεσίες στο «Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενείας» της Ένωσης
Κυριών Δράμας, όπου τους ανέμενε για να τους ευχαριστήσει η ίδια η Πρόεδρος κα. ΤΣΙΑΜΟΥΡΑ Αλίκη, καθώς
και η εκπρόσωπος του τηλεοπτικού ομίλου STAR κα.
ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ειρήνη, ενώ στη συνέχεια, οι εθελοντές
μας ανέλαβαν εξολοκλήρου να μοιράσουν τα τρόφιμα
για το Πασχαλινό τραπέζι σε πάνω από 150 οικογένειες.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
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Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά, για την άμεση ανταπόκρισή και
την πολύτιμη στήριξή σας, στον τηλεμαραθώνιο, που πραγματοποιήθηκε
την Μεγάλη Δευτέρα 10 Απρίλιου 2017, σε συνεργασία με τον Όμιλο
STAR Βορείου Ελλάδος.
Με την βοήθειά σας, στον τηλεμαραθώνιο «Όσο υπάρχουν άνθρωποι»
καταφέραμε και συγκεντρώσαμε πληθώρα προϊόντων και ειδών πρώτης
ανάγκης, τα οποία διανεμήθηκαν σε συμπολίτες μας, οι οποίοι χρήζουν
άμεσης στήριξης. Σε αυτή την δύσκολη περίοδο που διανύει η χώρα μας,
χαιρόμαστε που έχουμε δίπλα μας ανθρώπους, που μας στηρίζουν και
μας δίνουν δύναμη.
Η Ένωση Κυριών Δράμας στηρίζει σε μηνιαία βάση 1550 μέλη οικογε-

νειών, τα οποία λαμβάνουν ανάλογα με τις ανάγκες τους την απαραίτητη
στήριξη, είτε είναι υλική είτε ψυχολογική. Οι ωφελούμενοι μας, είναι
είτε ενταγμένοι σε διάφορα προγράμματα που υλοποιεί η Ένωση, είτε
στηρίζονται αποκλειστικά από τον Φορέα. Για αυτό το λόγο η αγάπη σας
και η προσφορά σας μας γεμίζει ανακούφιση αλλά μας δίνει και δύναμη
να συνεχίσουμε το έργο μας.
Να είστε πάντα καλά.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Με ειλικρινή εκτίμηση
Για το Δ.Σ. της Ένωσης Κυριών Δράμας
Η Πρόεδρος
Αλίκη Τσιαμούρα

Προσφορά
αγάπης στο
Ειδικό Σχολείο
Αργολίδας

Tοπική Διοίκηση Αργολίδας

Εθελοντική αιμοδοσία

ειδικά τον Επιμελητή Α΄ κ. Αθανάσιο Πανουτσόπουλο, καθώς και τον Αστυνομικό Διευθυντή κ. Όψιμο Θεόδωρο για την παραχώρηση της
αίθουσας πολλαπλών Χρήσεων της Δ.Α.Αργολίδας, για την άψογη φιλοξενία, καθώς και για
την όλη μέχρι τώρα βοήθεια και συμπαράσταση
στην ένωση μας. Επίσης ευχαριστούμε τους
Διοικητές των Α.Τ.Ναυπλίου, Τ.Τ.Ναυπλίου και
Τ.Α.Ναυπλίου για την εθελοντική τους συμμετοχή στην αιμοδοσία και την συμπαράσταση τους.

Ημερίδα του Ταμείου Επαγγελματικής
Ασφάλισης
Η Τοπική Διοίκηση Αργολίδας, ενημερώνει ότι
την 5 ΜΑΪΟΥ 2017 στην Αίθουσα Πολλαπλών
Χρήσεων της Δ.Α.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ στο Ναύπλιο
πραγματοποιήθηκε ενημερωτική ημερίδα σχετικά με το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης
Αστυνομικών, Πυροσβεστών και Λιμενικών
(Τ.Ε.Α.Α.Π.Λ.).
Κεντρικός ομιλητής ήταν ο κ. Χρυσάφης Σωτήριος, (Οικονομολόγος - Πρόεδρος Επενδυτικής
Επιτροπής), καθώς και τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου του Τ.Ε.Α.Α.Π.Λ. Γούσιας Θεόδωρος (Αντιπρόεδρος) και ο Λύτσιος Απόστολος
(Οργανωτικός Γραμματέας).
Οι παρευρισκόμενοι συνάδελφοι (Αστυνομικοί
– Πυροσβέστες – Λιμενικοί) είχαν την δυνατότητα της άμεσης ενημέρωσης για την ασφάλιση
τους στο εν λόγω ταμείο και τα ευεργετήματα
αυτού και με ερωτήσεις στους πλέον ειδικούς
και διαχειριστές του ταμείου διευκρινίστηκαν
αρκετά θέματα, καθώς και οι Ίδη ασφαλισμένοι
συνάδελφοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για την πορεία του (Τ.Ε.Α.Α.Π.Λ.).
Την ημερίδα μας τίμησαν με την παρουσία
τους ο Δήμαρχος Ναυπλιέων, κ. Κωστούρος
Δημήτριος, ο αναπληρωτής Αστυνομικός Διευθυντής της Δ.Α.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ κ. Σταμέλος
Γεώργιος, ο Υπολιμενάρχης Ναυπλίου κ. Κοντός Παναγιώτης, ο τέως Πρόεδρος ΙΡΑ της

Σας γνωρίζουμε ότι η Τ.Δ.Αργολιδας σήμερα
07/04/2017 επισκέφθηκε το Ειδικό Σχολείο
Αργολίδας το οποίο εδρεύει στην Πυργέλα
και ενημερώθηκε για τον τεράστιο έργο που
επιτελείται στο ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα
από τον Διευθυντή του Κο ΤΑΡΑΝΤΙΛΗ Σωτήριο, καθώς και από το έμπειρο διδακτικό και
επιστημονικό προσωπικό. Τα μέλη της Ένωσης
μας μοιράσανε συμβολικά δώρα στους μαθητές και παραδώσανε συμβολικό χρηματικό ποσό στον Διευθυντή Κο ΤΑΡΑΝΤΙΛΗ για κάλυψη
βασκικών αναγκών. Επιθυμία της Ένωσης μας
και του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ είναι η συνέχιση των σχέσεων φιλίας και συνεργασίας με το ανωτέρω
εκπαιδευτικό ίδρυμα, καθώς και η πραγματοποίηση και αλλων εκδηλώσεων αλληλεγγύης.

Εκδρομή στο
Σοφικο Κορινθίας

Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών, κ. Κοντάκος
Χρήστος, ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αργολίδας κ. Παπαθεοφάνης Γεώργιος, ο Πρόεδρος της Ένωσης
Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Νομού Αργολίδας κ. Λαφατζής Ευάγγελος, ο Πρόεδρος των
Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Αργολίδας, κ. Μαντάς Μιχαήλ, ο Γεν. Γραμματέας της
Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αργολίδας
κ. Βενετσιάνος Αναστάσιος, Διοικητές Υπηρεσιών και Αξιωματικοί των Τριών Σωμάτων
Ασφαλείας.
Ο Πρόεδρος
Αθανάσιος Κατσιγιάννης
Ο Γενικός Γραμματέας
Σπυρίδων Κουτρουφίνης

H Τοπική Διοίκηση Αργολιδας, την 30/04/2017
πραγματοποίησε εκδρομή στο Εκπαιδευτικό
Χωριό "The RANCH" στο Σοφικό Κορινθίας,
όπου μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να
απολαύσουν μια μέρα ψυχαγωγίας και δράσης,
αφήνοντας τα προβλήματα της καθημερινότητας πίσω, χαλαρώνοντας από την ομορφιά του
φυσικού περιβάλλοντος και την αρμονία της
φύσης.
Επίσης οι μικροί φίλοι μας είχαν την ευκαιρία
για άθληση, παιγνίδι και δράση στις υπερσύγχρονες οικολογικές εγκαταστάσεις του "The
RANCH" όπου όλοι έφυγαν κατά ενθουσιασμένοι από την άψογη συμπεριφορά του προσωπικού και της φιλοξενίας της διοίκησης του, την
οποία και ευχαριστούμε.
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Σας ενημερώνουμε ότι η
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ διοργάνωσε ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ για την τράπεζα της
ΕΛ.ΑΣ. την 19 Ιουνίου 2017
στο χώρο της Δ.Α. Αργολίδας, όπου σε συνεργασία με
το Σταθμό Αιμοδοσίας του
Γενικού Νοσοκομείου Άργους μέλη της ένωσης μας
προσέφεραν εθελοντικά μια
μονάδα αίμα για την Τράπεζα
της ΕΛ.ΑΣ.
Οι συνάδελφοι ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα
της Ένωσης μας, προσφέρθηκαν να δώσουν αίμα ξοδεύοντας 5 λεπτά από τον χρόνο τους για
να σώσουν μια ζωή, συλλέγοντας 30 φιάλες
αίμα.
Η Ένωση μας ευχαριστεί όλους του εθελοντές
αιμοδότες που προσφέρανε το αίμα τους για
κοινωνικό σκοπό, ενισχύοντας την Τράπεζα
Αίματος της ΕΛ.ΑΣ., την Νοσηλευτική Μονάδα
Άργους του Γενικού Νοσοκομείου Άργους και

Tοπική Διοίκηση Αχαϊας

Τελικός τουρνουά ποδοσφαίρου 7χ7 IPA 2017
Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 23 Ιουνίου
2017 το 6ο Τουρνουά Ποδοσφαίρου IPA 7χ7,
που διοργάνωσε η Τοπική Διοίκηση Αχαΐας του
Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Ενώσεως
Αστυνομικών, έπειτα από τέσσερις μήνες συνεχούς αγωνιστικής δράσης πολλά γκολ και
θέαμα. Συνολικά φέτος συμμετείχαν δώδεκα
ομάδες και συγκεκριμένα : το Γραφείο Δυνάμεων Ετοιμότητας με δυο ομάδες, το Α' Α.Τ.
Πατρών, το Γ' Α.Τ. Πατρών, η ΔΙ.Α.Σ, Η Υ.Α. Πατρών, το Α.Τ. Κ. Αχαΐας, το Α.Τ. Χαλανδρίτσας, η
ομάδα Αστυνομικών Υπηρεσιών Αιγίου, το Α.Τ.
Καλαβρύτων, το Τμήμα Μεταγωγών Δικαστηρίων Πατρών και το Τ.Τ. Πατρών. Το σύνολο
των αγώνων καλύφθηκε υγειονομικά από άρτια
εκπαιδευμένες ομάδες εθελοντών Σαμαρειτών
του Ε.Ε.Σ./ Παράρτημα Πατρών.
Στον μεγάλο τελικό αναμετρηθήκαν οι ομάδες του
Α' Αστυνομικού Τμήματος Πατρών (Αλέξης Βησσαρίων, Αγναντίτης Νικόλαος, Αποστολόπουλος
Χρήστος, Καραβιώτης Ανδρέας, Βαρελάς Γεώργιος, Φώτης Νικόλαος, Μιχαλόπουλος Αντώνιος, Νιάρος Βασίλειος, Καρακίτσος Παναγιώτης,
Μπάρκουλας Γεώργιος, Καλαβρουζιώτης Γεώργιος, Διονυσόπουλος Δημήτριος, Θάνος Δημήτριος) και του Γραφειου Δυναμεων Ετοιμοτητας (Δ.Υ)
Α'(Μακρυπόδης Σπύρος, Σκάλτσας Χρήστος, Γεωργίου Χρήστος, Λίβανος Ανδρέας, Κυριακόπουλος
Πέτρος, Μανούσος Λεωνίδας, Κυρίτσης Θωμάς,
Φώτογλου Σπύρος, Γεωργουλόπουλος Παναγιώτης, Κουνάδης Παναγιώτης, Γιαννέας Γεώργιος,
Καλτσανάς Παναγιώτης, Γιαννιώτης Νικόλαος,
Καλογερόπουλος Νικόλαος).

Το σκορ άνοιξε η ομάδα του Α' Α.Τ. Πατρών, με
τον Αντρέα Καραβιώτη, διαμορφώνοντας το σκορ
στην λήξη του ημιχρόνου στο 1-0. Στην επανάληψη η ομάδα του Γραφείου Δυνάμεων Ετοιμότητας (Δ.Υ) Α' σκόραρε δυο φορές με τον Λεωνίδα
Μανουσο και τον Ανδρέα Λίβανο αντίστοιχα και το
τελικό σκορ διαμορφώθηκε με ανατροπή στο 1-2.
Ακολουθησαν οι απονομές. Απονεμήθηκαν αναμνηστικά διπλώματα στους Σαμαρείτες του Ε.Ε.Σ.,
στους διαιτητές του τουρνουά και στον υπεύθυνο
των αθλητικών εγκαταστάσεων «Αθλόπολης» που
φιλοξένησαν το τουρνουά, κ. Παρασκευόπουλο Νίκο, στον μεγαλύτερο σε ηλικία παίχτη που βρίσκεται ακόμη στην ενέργεια, που ήταν ο συνάδελφος
Μάκης Σπαθης, στον πρώτο σκόρερ του τουρνουά,
συνάδελφο Μετζελοπουλο Δημήτρη που βρήκε
39 φορές τα αντίπαλα δίχτυα αγωνιζόμενος στην
ομάδα ΔΙ.ΑΣ. Την απονομή μεταλλίων και κυπέλου
στην δευτεραθλήτρια ομάδα έκανε ο εκπρόσωπος

της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, Αστυνομικός Διευθυντής κ. Παπανικολάου Κων/νος και
την απονομή του κυπέλου στους πρωταθλητές
έκανε ο εκπρόσωπος της ΓΕ.Π.Α.Δ.ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ, Αστυνομικός Διευθυντής κ. Τσουρας Βασίλειος.
Τίμησαν επίσης την βραδιά με την παρουσία
τους ο Αρμόδιος Δημοσίων Σχέσεων του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Ενώσεως
Αστυνομικών κ. Φωτογλου Σπύρος, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Αποστράτων ΕΛ.ΑΣ
και τέως Χωροφυλακής κ. Βοριάς Κων/νος,
η Αντιπρόεδρος της Ένωσης Συνταξιούχων
Αστυνομίας Πόλεων κ. Γιαννια Ευσταθία, ο
Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων
Αχαΐας κ. Τσεκούρας Σταυρός, η Πρόεδρος του
Σωματείου Πολιτικών Υπαλλήλων Ν/Δ Ελλάδος
κ. Αλεξάνδρα Παπασταύρου, τα μέλη του Δ.Σ. της
Τοπικής Διοίκησης Αχαΐας, διοικητές υπηρεσιών
και εκπρόσωποι φορέων και περισσότεροι από
τριακόσιοι θεατές.
Ο πρόεδρος της Τοπικής Διοίκησης Αχαΐας κ.
Νικολάου Αναστάσιος ευχαρίστησε όλους τους
συναδέλφους για την στήριξη και την συμμέτοχη
καθώς και όλους όσους συνέβαλαν με κάθε τρόπο στην επιτυχία της διοργάνωσης και ιδιαίτερα
τους αθλητές, τους αρχηγούς των ομάδων με τους
οποίους υπήρξε αγαστή συνεργασία, τον πρόεδρο
της οργανωτικής επιτροπής του τουρνουά κ. Ζησιμοπουλο Λεωνίδα και τους χορηγούς της βραδιάς
του τελικού,την κ. Κατσαρού Πηνελόπη, τον κ. Λάιο
Γρηγόριο και τον κ. Παρασκευόπουλο Νικόλαο. Το
ραντεβού ανανεώθηκε για τον Μάρτιο του 2018.
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29η Ιουνίου, Εορτή Ελληνικού Εθνικού Τμήματος Τελετή Αρτοκλασίας

Στα πλαίσια των εορτασμών του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών την 29η
Ιουνίου που έχει καθιερωθεί ως επίσημη ημέρα
εορτής της ένωσης μας, η Τοπική διοίκηση Αχαΐας
τέλεσε Αρτοκλασία στον Ι. Ν. Αγίων Αποστόλων

Πέτρου και Παύλου στο Μπεγουλακι τιμώντας την μνήμη
του προστάτη της Αποστόλου
των Εθνών, Παύλο. Της πανηγυρικής Θειας λειτουργίας
χοροστάτησε ο Θεοφιλέστατος
Επίσκοπος Κερνιτσης κ. Χρύσανθος Στελατος ο οποίος από
άμβωνος ευχήθηκε στα μέλη
μας χρόνια πολλά και εξήρε
την παρουσία και το έργο των
ελλήνων αστυνομικών.
Τίμησαν την ένωση μας με την
παρουσία τους ο Αστυνομικός
Διευθυντής Αχαΐας Ταξίαρχος κ. Κοτρωνιας Νικόλαος, ο Αστυνομικός Διευθυντής κ. Παπανικολάου
Κων/νος, ο εκπρόσωπος της Γενικής Αστυνομικής
Διεύθυνσης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος Αστυνομικός Διευθυντής κ Παπανικολάου Αθανάσιος, ο

Υποδιοικητής του Γ’ Α.Τ. Πατρών Α/Α' κ. Ντεμιρης
Χρήστος, ο Αντιδήμαρχος κ. Μελάς, ο πρόεδρος
του Συνδέσμου Αποστράτων Ελληνικής Αστυνομίας και τέως Χωροφυλακής κ. Βοριάς Κων/νος,
ο Γεν. Γραμματέας της Ε.Α.Υ. Αχαΐας κ. Μπαλασης
Γεώργιος, η Πρόεδρος του Συνδέσμου Πολιτικών
υπαλλήλων Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως Ν/Δ
Ελλάδος κ. Παπασταύρου Αλεξάνδρα, ο επίτιμος
πρόεδρος της ένωσης μας κ. Τζοβολος Θεόδωρος,
σύσσωμο το Δ.Σ. του Πολιτιστικού συλλόγου Μπεγουλακίου και μέλη της ένωσης μας.
Μετά το πέρας παρατέθηκε μικρή δεξίωση με
κεράσματα-γλυκίσματα που προσφέρθηκαν στην
αίθουσα του πνευματικού κέντρου.
Ο Πρόεδρος
Αναστάσιος Νικολάου
Ο Γενικός Γραμματέας
Κων/νος Χαλίμος

«ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΩΝ
ΕΘΝΩΝ ΠΑΥΛΟΣ»
ΤΕΛΕΤΗ ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑΣ

H Τοπική Διοίκηση Ηρακλείου της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών, την Τρίτη 28/06/2017 και ώρα 20:00 πραγματοποίησε αρτοκλασία προς τιμή του Προστάτη της Ένωσης μας, «Αποστόλου
Παύλου» συμμετέχοντας στο εξαήμερο πολιτιστικών εκδηλώσεων που διοργάνωσαν η Ενορία Αγίου Δημητρίου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, η Περιφέρεια Κρήτης και το Επιμελητήριο
Ηρακλείου.
Η Τοπική Διοίκηση την Τετάρτη 28/06/2017 και ώρα 20:00 παρακολούθησε τον Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό, χοροστατώντας
του Σεβασμιότατου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Ειρηναίου, στον
ιστορικό ναό του Αγίου Πέτρου των Δομινικανών.
Ευχαριστούμε ιδιαίτερα !!!
} Τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ.κ. Ειρηναίο
} Τον Ιερέα και Προιστάμενο του Ιεράς Ενορίας Αγίου Δημητρίου,
Αιδεσιμότατο κ. Εμμανουήλ ΖΕΡΒΑΚΗ
} τον αιδεσιμότατο πρωτοπρεσβύτερο Αντισυνταγματάρχη πατήρ
Νεκτάριο ΜΑΡΚΑΚΗ
Μας τίμησαν με την παρουσία τους και τους ευχαριστούμε!!!
} ο κ. Μαρίνος ΠΑΤΤΑΚΟΣ Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος
Πολιτικής Προστασίας και Δημοτικής Αστυνομίας Δήμου Ηρακλείου
} ο Αστυνόμος Α κ. Εμμανουήλ ΘΕΟΔΟΣΟΥΛΗΣ, Αστυν. Υποδ/
ντής της Δ/νσης Αστυνομίας Ηρακλείου
} ο Επιπύραγός κ. Γεώργιος ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ Διοικητής 1ου Πυροσβεστικού Σταθμού
} ο κ. Κων/νος ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Πρόεδρος της Τ.Δ.//Ι.Ρ.Α. Πέλλας
} ο κ. Κων/νος ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ, Πρόεδρος της Τ.Δ.//Ι.Ρ.Α. Λασιθίου
} ο κ. Γεώργιος ΠΙΚΡΑΚΗΣ, Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων Ν. Ηρακλείου μαζί με το Δ.Σ.
} η κ Κατερίνα ΑΝΥΦΑΝΤΗ, Ταμίας Συλλόγου Πολιτικού Προσωπικού Περ. Κρήτης
} ο Ταξίαρχος ε.α κ. Νικόλαος ΟΥΡΑΝΟΣ, Πρόεδρος Συνδέσμου
Αποστράτων Αστυνομικών Ν. Ηρακλείου μαζί με το Δ.Σ.
} ο Αστυνόμος Α κ. Εμμανουήλ ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ, Δ/ της Τ.Ν. Ηρακλείου
Οι κ. κ. Πρόεδροι Ι.Ρ.Α. /Τ.Δ. Λασιθίου και Πέλλας παρέλαβαν από
τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ.κ. Ειρηναίο άρτο μαζί
με τις ευχές του Σεβασμιότατου.
Ευχόμαστε Χρόνια πολλά σε όλους τους συναδέλφους, ιδιαιτέρως στα μέλη μας κ. Παύλο ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗ και Παύλο ΓΡΙΝΙΕΖΑΚΗ.
Η Τοπική Διοίκηση Ηρακλείου της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών εκφράζει ένα μεγάλο Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Ω για την συμμετοχή και
την στήριξη της στην προσπάθεια της και που και αυτή τη φορά
ξεπέρασε κάθε προσδοκώμενο.

Ανοικτή συνεδρίαση του Δ.Σ.
της I.P.A. Ηρακλείου στο Α.Τ.
Βιάννου Ηρακλείου.
Μέσα σε κλίμα διαλόγου,
αλληλοκατανόησης και αμοιβαίας συνεργασίας πραγματοποιήθηκε, με απόλυτη
επιτυχία η ανοικτή συνεδρίαση της Ι.Ρ.Α. Ηρακλείου την
Κυριακή 25/06/2017 και ώρα
13:00 στο Α.Τ. Βιάννου.
Συζητήθηκαν θέματα κοινού
ενδιαφέροντος, που περιελάμβαναν την ενημέρωση
των συναδέλφων για τους
σκοπούς και τις επιδιώξεις της Ένωσης, τα περί του Ταμείου Επαγγελματικής
Ασφάλισης, τον απολογισμό και προγραμματισμό δράσεων και εκδηλώσεων της
Ι.Ρ.Α. Ηρακλείου και του Ελληνικού Τμήματος και προ τρέψαμε για την συμμετοχή
τους στη 3η συνάντηση Βαλτικών χωρών και χωρών της Αδριατικής στη Βεργίνα
Ημαθίας.
Περαιτέρω, τέθηκαν ζητήματα συνεργασίας της Ένωσης -σε κοινωνικό και πολιτιστικό επίπεδο- με τους φορείς του Δήμου Βιάννου προς όφελος των συναδέλφων και της περιοχής.
Από τον ιστορικό τούτο τόπο ανακοινώθηκε το καταστατικό της Τ.Δ. Ηρακλείου
και ξεκίνησε η συλλογή των απαιτούμενων υπογραφών.
Απονεμήθηκε αναμνηστική πλακέτα στον Διοικητή του Α.Τ. Βιάννου κ. Ευάγγελο
ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ, το λάβαρο της Ένωσης στον Γραμματέα κ. Ιωάννη ΚΑΠΑΡΟΥΝΑΚΗ, προσφέρθηκε το καπέλο της Ένωσης στον κ. Αντρέα ΑΒΑΝΙΔΗ ενώ σε
όλους τους συμμετέχοντες μοιράστηκαν τα περιοδικά της Ένωσης «Δράση της
Ι.Ρ.Α. Ηρακλείου».
Δηλωτικό μάλιστα της σημασίας που εδόθη στη συνάντηση είναι πως, οι συνάδελφοι, εκτιμώντας τη θετική δράση της Τοπικής Διοίκησης προέβησαν στην εγγραφή όλων όσων εκ των συμμετεχόντων δεν ήταν μέλη της Ένωσης.
Πριν δε την έναρξη του Δ.Σ. τα μέλη του Δ.Σ. της Ι.Ρ.Α. Ηρακλείου μαζί με τους
συναδέλφους του Α.Τ. Βιάννου, επισκέφθηκαν το μνημείο των πεσόντων που
σχετίζεται με τις μαζικές εκτελέσεις των κατοίκων από μονάδες της Βερμάχτ στις
14-16 Σεπτεμβρίου του 1943, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή
τους (καταγεγραμμένα) 461 άτομα.
Καταληκτικά, τα μέλη του Δ.Σ. αναχώρησαν για το Ηράκλειο, πραγματοποιώντας
μικρή στάση στο Βαχό Βιάννου.

Εθελοντική αιμοδοσία
Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη 05
Μαΐου 2017 στο Αστυνομικό
Μέγαρο Ηρακλείου η εθελοντική αιμοδοσία που διοργάνωσαν:
• Διεθνής Ένωση Αστυνομικών
/ Τοπική Διοίκηση Ηρακλείου
• Παγκρήτια Ένωση Αξιωματικών Αστυνομίας
• Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου
•
Σύλλογος Πολιτικών Υπαλλήλων
Κρήτης
• Σύνδεσμος Αποστράτων Σωμάτων
Ασφαλείας «Ο Τάλως», υπό την
αιγίδα της Διεύθυνσης Αστυνομίας

Ηρακλείου.
Η ανταπόκριση των συναδέλφων μας
στο κάλεσμα των ενώσεων κρίθηκε
ικανοποιητική, συγκεντρώνοντας αρκετές δεκάδες φιάλες αίμα.
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Tοπική Διοίκηση Hρακλείου

Tοπική Διοίκηση Ηρακλείου

Στα μονοπάτια του πολιτισμού, της ιστορίας της
Λαγκάδας και του Οροπεδίου Λασιθίου
Μύθοι και πραγματικότητα
Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 2ο
οδοιπορικό της Ι.Ρ.Α. Ηρακλείου στα μονοπάτια
του πολιτισμού και της ιστορίας της Λαγκάδας
και του Οροπεδίου Λασιθίου.
Οι έμπειροι και μορφωμένοι συνοδοί μας, η κ.
Αθηνά Σφακάκη Κυριακάκη και ο κ. Γεώργιος
Μαυράκης χάραξαν τις πολιτιστικές και ιστορικές διαδρομές της περιπλάνησης και έχτισαν
με λόγια τις εικόνες.
«Η ιστορία είναι η μητέρα των επιστημών» είπε ο Ηρόδοτος και μας το θύμισε ο Δήμαρχος
Οροπεδίου Λασιθίου κ. Ιωάννης Στεφανάκης
και ο τόπος μας ευτύχησε να έχει πλούσια ιστορία, την οποία κουβαλάμε μέσα μας, ορίζει το
οπτικό μας πεδίο και καθορίζει την ύπαρξη μας.
Η γαστρονομία, η παραδοσιακή κουζίνα και η
γεύση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του πολιτισμού μας. Γύρω από το τραπέζι, την ώρα
της παρέας, αφύπνισε τις αισθήσεις μας το
συγκρότημα του Μιχάλη Σαβουιδάκη με παραδοσιακά κρητικά ακούσματα.

Το κάθε ταξίδι είναι όμορφο όταν επιστρέφεις
με ασφάλεια και φρόντισαν για αυτό ο Όμιλος
Μουζενίδης με τα δύο υπερσύγχρονα λεωφορεία και τους έμπειρους οδηγούς που μας
διέθεσαν.

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

Τοπική Διοίκηση Λασιθίου
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Παραδόθηκε ιατρικό μηχάνημα ανίχνευσης φλεβών
στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Αγίου
Νικολάου

Η Τοπική Διοίκηση Λασιθίου, στα πλαίσια των κοινωνικών εκδηλώσεων
- δραστηριοτήτων της μαζί με τον Ιατρικό σύλλογο Λασιθίου, προβήκαμε
στην αγορά – δωρεά στην Παιδιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου
Λασιθίου εξειδικευμένου μηχανήματος ανίχνευσης φλεβών, προκειμένου αναβαθμιστούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους συμπολίτες
μας.
Το εν λόγω μηχάνημα (Vivo-500s) παρέχει την δυνατότητα “χαρτογράφησης” του φλεβικού συστήματος με την χρήση υπέρυθρών, πράγμα που
απλουστεύει την αιμοληψία ειδικά στα νεογνά και σε άνοσο κατεσταλμένα άτομα .

Τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν προερχόντουσαν από
φιλανθρωπικό ποδοσφαιρικό
αγώνα που πραγματοποίησε
με επιτυχία η ποδοσφαιρική
ομάδα της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών Τ.Δ. Λασιθίου με την αντίστοιχη ομάδα
του Λιμενικού Σώματος Αγίου
Νικολάου στα τέλη Ιανουαρίου. Στον ποδοσφαιρικό Αγώνα συμμετείχαν
ως συνδιοργανωτές η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου, Ο
ΠΑΟΔΑΝ και ο Δήμος Αγίου Νικολάου.
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Διοίκησης Λασιθίου κύριος Φραγκάκης Κωνσταντίνος με τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Λασιθίου κύριο Νικολαράκη Κωνσταντίνο παρέδωσαν το προαναφερόμενο Ιατρικό εξοπλισμό στην Διευθύντρια της Παιδιατρικής κλινικής του Νοσοκομείου
Αγίου Νικολάου κυρία Μανιουδάκη Αργυρή στην τελετή που πραγματοποιήθηκε για το σκοπό αυτό, στις 20 Απριλίου 2017 στην αίθουσα
διαλέξεων του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου.
Με την παρουσία τους τίμησαν την τελετή ο Διευθυντής της Διεύθυνσης
Αστυνομίας Λασιθίου, Αστυνομικός Υποδιευθυντής κύριος Παπαδάκης
Εμμανουήλ, ο Υποδιευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου,
Αστυνομικός Υποδιευθυντής κύριος Χρυσάκης Νικόλαος, αστυνομικοί
και μέλη της Διεθνής Ένωσης Αστυνομικών καθώς και πλήθος Ιατρών
και εργαζόμενων στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου.
Για το διοικητικό συμβούλιο της

Tοπική Διοίκηση Λασιθίου

Φιλανθρωπικός ποδοσφαιρικός Αγώνας
Η Τοπική Διοίκηση Λασιθίου στα πλαίσια των
κοινωνικών εκδηλώσεων της συνδιοργάνωσε, με την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων
Λασιθίου, το Λιμεναρχείο Αγίου Νικολάου, την
ΠΑΟΔΑΝ και το Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου
φιλανθρωπικό ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ
της Τοπικής Διοίκησης Λασιθίου και του Λιμεναρχείου Αγίου Νικολάου. Ο φιλανθρωπικός
ποδοσφαιρικός αγώνας πραγματοποίησε με
επιτυχία στις 29 Ιανουαρίου 2017 στο δημοτικό στάδιο Αγίου Νικολάου και αποτέλεσμα της
απήχησης του Λασιθιώτικου κόσμου ήταν να
συγκεντρωθεί ένα αρκετά αξιόλογο χρηματικό
ποσό το οποίο και θα διατεθεί εξ ολοκλήρου
για την αγορά Ιατρικού εξοπλισμού του Γενικού
Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, για την εξυπηρέτηση των αναγκών των συμπολιτών μας.
Την εκδήλωση μας, τίμησαν με την παρουσία
του ο πρόεδρος του Εθνικού Τμήματος της

Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών κύριος Καραπατάκης Ιωάννης, ο Υπεύθυνος δημοσίων
σχέσεων του Εθνικού Τμήματος της Διεθνούς
Ενώσεως Αστυνομικών και πρόεδρος της
Τοπικής Διοίκησης Ηρακλείου κύριος Ζαχα-

ριουδάκης Μανόλης., ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής κύριος Καζαμίας Εμμανουήλ και ο
Αστυνόμος Α΄ κύριος Σπανουδάκης Σταύρος
ως εκπρόσωποι της φυσικής ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας.

Συμμετοχή σε εθελοντική δράση
στο Γ.Ν. Σητείας
Η Τ.Δ. Λασιθίου συνεχίζοντας δυναμικά
για μία ακόμη φορά και έχοντας αποδείξει τις κοινωνικές και πολιτιστικές της
ευαισθησίες σε θέματα που αφορούν την
κοινωνία μας, συμμετείχε την Κυριακή
11 Ιουνίου 2017 σε συνεργασία με τον
“Σύλλογο φίλων Νοσοκομείου Σητείας”,
στην εθελοντική δράση εξωραϊσμού και
καλλωπισμού του προαύλιου χώρου του
Γενικού Νοσοκομείου Σητείας.

Σκοπός της δράσης ήταν ο καλλωπισμός
του προαύλιου χώρου, στα πλαίσια της
προσπάθειας δημιουργίας μιας καλύτερης εικόνας για τους “επισκέπτες” του
Νοσοκομείου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΖΕΡΒΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

Tοπική Διοίκηση Λεσβού

Η Τοπική Διοίκηση Λέσβου με αφορμή την
Παγκόσμια Ημέρα για τη Προστασία του Περιβάλλοντος διοργάνωσε, σε συνεργασία με τον
Πολιτιστικό Σύλλογο "Η Επάνω Σκάλα" και με
την υποστήριξη της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λέσβου την Πέμπτη 8 Ιουνίου 2017 διαγωνισμό ζωγραφικής στην πλατεία
(άγαλμα) της Μικρασιάτισσας μάνας.
Στην εκδήλωση προσήλθαν, μαθητές και μαθήτριες από τα Δημοτικά Σχολεία της Μυτιλήνης,
οι οποίοι σε ειδικό χώρο που δημιουργήθηκε
ζωγράφισαν με θέμα το περιβάλλον, την προστασία του αλλά και τα οφέλη της ανακύκλωσης.
Τα τρία καλύτερα έργα των μαθητών, από κάθε
σχολείο που συμμετείχε βραβεύτηκαν με συμβολικά δώρα (βιβλία).
Επίσης, σε όλους τους μαθητές και εκπαιδευτικούς μοιράστηκαν σακούλες ανακύκλωσης.
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Παγκόσμια Ημέρα για τη Προστασία του Περιβάλλοντος

Tοπική Διοίκηση Λεσβού

3ο Τουρνουά Μπάσκετ Σωμάτων Ασφαλείας Λέσβου
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το 3ο Τουρνουά
Μπάσκετ Σωμάτων Ασφαλείας Λέσβου στο
οποίο φέτος συμμετείχαν ομάδες της Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και για πρώτη φορά του
FRONTEX.
Με την ολοκλήρωση του Τουρνουά, ο Γενικός
Διευθυντής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βορείου Αιγαίου Ταξίαρχος ΠΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Μάριος απένειμε το Κύπελλο και τα Αναμνηστικά
στο πρώτο νικητή που φέτος ήταν η Αστυνομία,
η εκπρόσωπος του Λιμενικού Σώματος Πλωτάρχης ΚΟΥΚΙΝΟΥ Ευαγγελία απένειμε το Κύπελλο και τα Αναμνηστικά στο δεύτερο νικητή,
την ομάδα της Πυροσβεστικής, ο διοικητής της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πύραρχος ΒΑΜΒΑΚΟΣ Νικόλαος απένειμε το Κύπελλο και τα
Αναμνηστικά στο τρίτο νικητή που ήταν η ομάδα
του Λιμενικού Σώματος και ο εκπρόσωπος της
Διεύθυνσης Αστυνομίας Λέσβου Αστυν. Υποδ/
ντης ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Κωνσταντίνος απένειμε

στην ομάδα της FRONTEX τα αναμνηστικά
συμμετοχής.
Επίσης, αναμνηστικά έλαβαν τα μέλη της
Τοπικής μας Διοίκησης Πρωτούλης Ιωάν-

νης, Αμούτζιας Δημήτριος και Βλουτέλλης
Αρίσταρχος που εθελοντικά προσέφεραν τις
Υπηρεσίες τους ως διαιτητές και κριτές των
αγώνων.

Φιλανθρωπικός αγώνας μπάσκετ
Η Τοπική Διοίκηση Λέσβου διοργάνωσε την
27/04/2017 Φιλανθρωπικό αγώνα μπάσκετ με
τη συμμετοχή παιχτών προερχόμενων από τα
Σώματα Ασφαλείας του τόπου μας (Αστυνομία-Λιμενικό-Πυροσβεστική).
Σκοπός του αγώνα ήταν η συλλογή τροφίμων
για το Κοινωνικό Παντοπωλείο της Ιεράς Μητρόπολης Μυτιλήνης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ένωσης μας ευχαριστεί θερμά, όλους αυτούς που προσέφεραν
τρόφιμα για το σκοπό μας και ιδιαίτερα τα συνδικαλιστικά σωματεία των τριών υπηρεσιών, την
Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Λέσβου, την Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Λέσβου - Λήμνου και την Ένωση Υπαλλή-

Tοπική Διοίκηση Καρδίτσας

λων Πυροσβεστικού Σώματος Βορείου Αιγαίου
αλλά και το Δήμο Λέσβου για τη παραχώρηση
του γηπέδου και το Σύνδεσμο Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Λέσβου για την συμμετοχή τους
στον αγώνα αφιλοκερδώς.
Τα τρόφιμα που συγκεντρώθηκαν από το εγχείρημα αυτό, παραδόθηκαν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο της Ιεράς Μητρόπολης Μυτιλήνης
παρουσία του υπεύθυνου κου Φραγκόπουλου
Αθανασίου, ο οποίος μας ευχαρίστησε θερμά
για τη προσπάθεια μας αυτή.
Ο Πρόεδρος
O Γενικός Γραμματέας
Παναγιώτης Σαμαράς Πολυχρόνης Κανιμάς

26 • νέα της ipa

Κυκλοφοριακή αγωγή μέσα από το παιχνίδι
Στην πρώτη Πανελλήνια Κατασκήνωση του Κέντρου Διάγνωσης και Θεραπείας Διαταραχών
«Παρέμβαση» Καρδίτσας που πραγματοποιήθηκε
από 19-23 Ιουνίου στο υπέροχο περιβάλλον της
λίμνης Πλαστήρα, με την υποστήριξη του ομώνυμου Δήμου, συμμετείχε μετά από πρόσκληση
των διοργανωτών η τοπική διοίκηση Καρδίτσας.
Σε συνεργασία με τις θεραπεύτριες του Κέντρου
είχαμε τη δυνατότητα να δώσουμε στα παιδιά
που συμμετείχαν στο Summer Camp συμβουλές
κυκλοφοριακής αγωγής μέσα από πρωτότυπα
παιχνίδια και δραστηριότητες, έχοντας και την
πολύτιμη την βοήθεια του Τμήματος Τροχαίας
Καρδίτσας.

Tοπική Διοίκηση Καρδίτσας

1ο Πασχαλινό Κύπελλο Αγάπης

θα διατεθεί στις άπορες οικογένειες του
Δήμου Μουζακίου.
Το κύπελλο κατέκτησε η ομάδα της ΕΛΜΕ Καρδίτσας, που στον τελικό νίκησε
την ΙΡΑ Καρδίτσας με 3-0 σετ. Με το ίδιο
σκορ νίκησε η ΙΡΑ Αλεξανδρούπολης
τους Άνδρες Μουζακίου στον μικρό τελικό. Την προηγούμενη ημέρα στους ημιτελικούς η ΙΡΑ Καρδίτσας είχε επιβληθεί
της ΙΡΑ Αλεξανδρούπολης με 3-1 σετ,
ενώ η ΕΛΜΕ είχε νικήσει τους Άνδρες
Μουζακίου με 3-0 σετ.
Την απονομή έκανε η εγγονή του μεγάλου
αθλητή Γεωργίου Πασιαλή, κ. Πολυτίμη
Χασιώτη, ενώ εκπροσωπώντας τη Διεύθυνση Αστυνομίας Καρδίτσας στον τελικό
παραβρέθηκε ο Γ’ Υποδιευθυντής κ. Απόστολος Περιστέρης. Ευχαριστούμε θερμά όλους τους αθλητές που αγωνίστηκαν

Άλμα Ζωής

Η Τοπική Διοίκηση Καρδίτσας, σε συνέχεια ανάλογης δράσης που
ξεκίνησε εδώ και δύο χρόνια ‘χάρισε δύναμη’, αφού συγκέντρωσε
και δώρισε για μια ακόμη φορά μια μεγάλη ποσότητα από κοτσίδες
που έκοψαν από τα μαλλιά τους γυναίκες αστυνομικοί, μέλη των
οικογενειών τους και φίλες της ένωσης μας από την Καρδίτσα.
Αυτή τη φορά αποδέκτης της δωρεάς ήταν ο σύλλογος Άλμα Ζωής –
Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού, όπου κατέληξαν
συνολικά είκοσι επτά κοτσίδες μαλλιών, οι οποίες προορίζονται να γίνουν περούκες για γυναίκες που έχουν πληγεί από την επάρατη νόσο και
λόγω των βαριών θεραπειών έχουν χάσει τα μαλλιά τους. Αυτή είναι
μια ουσιαστική κίνηση υποστήριξης των γυναικών αυτών στις δύσκολες
στιγμές που βιώνουν παλεύοντας με την αρρώστια. Τα μέλη και οι φίλοι
μας συγκινητικά ανταποκρίνονται στην πρόσκληση της τοπικής μας, με
αποτέλεσμα κάθε φορά ο αριθμός των κοτσίδων που δωρίζονται να
είναι αυξημένος. Αυτή τη φορά όμως τις εντυπώσεις έκλεψε η μικρή
εξάχρονη φίλη μας, η Μαρία - Ελένη, που πρόσφερε χαμογελαστή την
κοτσίδα που έκοψε από τα μαλλάκια της. Ευχαριστούμε όλες αυτές τις
κυρίες για την προσφορά τους και ευχόμαστε να έρθει σύντομα η στιγμή που αυτή η επώδυνη και θανατηφόρα ασθένεια θα αποτελεί απλή
ανάμνηση.

με πάθος, αλλά σε αθλητικά πλαίσια, και τους θεατές που
πρόσφεραν τρόφιμα για τον σκοπό που είχε τεθεί. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλουμε στους φίλους της ομάδας πετοσφαίρισης της ΙΡΑ Αλεξανδρούπολης που μας τίμησαν
με την παρουσία τους κάνοντας μεγάλο ταξίδι και για την
προσφορά τους στη διεξαγωγή της εκδήλωσης το Δήμο
Μουζακίου, το «Κτήμα Χαλίλη» και το νερό «ΘΕΟΝΗ».

Let’s do it!

Για μια ακόμη χρονιά, έκτη στη σειρά, η τοπική διοίκηση Καρδίτσας
έλαβε μέρος στο Let’s do it! GREECE, την πανελλήνια, ταυτόχρονη
εκδήλωση καθαρισμού του περιβάλλοντος, η οποία φέτος έσπασε
κάθε ρεκόρ με τη συμμετοχή 3.500 φορέων και δράση σε περισσότερα
από 1.500 σημεία της χώρας μας.
Για φέτος επιστρέψαμε στη Μητρόπολη όπου, με τη συμπαράσταση του
Προέδρου της τοπικής κοινότητας και μέλους μας κ. Βάϊου Κουκουζέλη,
αλλά και κατοίκων, καθαρίσαμε από τα σκουπίδια το χώρο του υπαίθριου
θεάτρου. Τα σκουπίδια των θεατών του καλοκαιριού ήταν πολλά, όμως
μικροί και μεγάλοι το πίστεψαν και τα κατάφεραν παρέδωσαν το χώρο
πεντακάθαρο. Έπειτα από αυτό οι μικροί μας φίλοι απόλαυσαν τις δραστηριότητες και το πικ νικ που τους είχαμε ετοιμάσει ως επιβράβευση για τον
κόπο τους. Η τ.δ. Καρδίτσας πιστεύει στον εθελοντισμό και την οικολογία
και συμμετέχει σε κάθε αντίστοιχη προσπάθεια, επιχειρώντας να αναδείξει την οικολογική συνείδηση. Είναι χαρακτηριστικό ότι έχουμε στηρίξει
το θεσμό του Let’s do it! GREECE από την πρώτη στιγμή της ύπαρξης του,
εδώ και έξι χρόνια.
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Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε τη Μ.
Δευτέρα και τη Μ. Τρίτη στο Μουζάκι το
1ο Πασχαλινό Κύπελλο Αγάπης, με αγώνες πετοσφαίρισης ανδρών, που συνδιοργανώθηκε από την τοπική μας διοίκηση
και το Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Μουζακίου, αλλά
και το Γυμναστικό Σύλλογο Μουζακίου
& Περιχώρων «Γ. Πασιαλής». Προσκεκλημένες ήταν επίσης οι ομάδες της ΙΡΑ
Αλεξανδρούπολης και της ΕΛΜΕ Καρδίτσας, με αποτέλεσμα οι αγώνες να είναι
ιδιαίτερα συναρπαστικοί. Η διοργάνωση
στην οποία έλαβαν μέρος οι τέσσερις
προαναφερόμενες ομάδες πετοσφαίρισης, πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια
των εκδηλώσεων «Πασιάλεια 2017»,
ενώ τελούσε υπό την αιγίδα του Δήμου
Μουζακίου και στα πλαίσια αυτής συγκεντρώθηκε ποσότητα τροφίμων, η οποία

Tοπική Διοίκηση Καρδίτσας

Θεατρική παράσταση για το
Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου
Καρδίτσας
Τεράστια επιτυχία σημείωσε η θεατρική
παράσταση των μαθητών του 10ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας, που δόθηκε το
πρωί της Παρασκευής 26 Μαΐου στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο και διοργανώθηκε
από τη Τοπική Διοίκηση Καρδίτσας της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών και το 10ο
Δημοτικό Σχολείο, με σκοπό την ενίσχυση
του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου
Καρδίτσας.
Το όμορφο έργο «Μικρές Ιστορίες και Τραγούδια της Γειτονίας μας» που έγραψαν και
σκηνοθέτησαν οι δάσκαλοι των παιδιών,
ενώ αποδόθηκε από ένα θίασο με περισσότερους
από πενήντα μικρούς μαθητές – ηθοποιούς από την
τρίτη, τετάρτη και έκτη τάξη του Σχολείου, παρακολούθησε πλήθος κόσμου που βρέθηκε στο Κινηματοθέατρο και χάρηκε πραγματικά με την ψυχή
του μια ωραία παράσταση με ιστορίες της διπλανής
πόρτας, ιστορίες της γειτονιάς του καθενός μας.
Βέβαια, την καλύτερη ιστορία έγραψαν όλοι εκείνοι
που συνεργάστηκαν για την πραγματοποίηση αυτής
της εκδήλωσης οι οποίοι, μαζί με τους θεατές, πέτυχαν τον σκοπό που ήταν συγκέντρωση τροφίμων
και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης για το Κοινωνικό Παντοπωλείο, καθώς η συγκεντρωθείσα ποσότητα ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Σημαντική ήταν η
συμβολή του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων
του Σχολείου, που κάλυψε το τεχνικό κόστος.
Την παράσταση παρακολούθησαν, εκ μέρους του
Μητροπολίτη ο Αιδεσιμότατος π. Δημήτριος Θε-

οδωρόπουλος, ο Αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας
κ. Βασίλειος Τσιάκος, ο Δήμαρχος Καρδίτσας κ.
Φώτιος Αλεξάκος μαζί με την Αντιδήμαρχο Ειδικών Πληθυσμιακών Ομάδων, Αλληλεγγύης
και Εθελοντισμού κ. Ευαγγελία Διαμαντή και την
Ομάδα Έργου του Κοινωνικού Παντοπωλείου, ο
Αστυνομικός Διευθυντής κ. Θωμάς Καρανάσιος εκ
μέρους του Σώματος, η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας κ. Έφη Μητσιάδη, ο
Πρόεδρος της Ένωσης Πολιτιστικών Συλλόγων
κ. Μανώλης Στεργιόπουλος, ο ιδρυτής του Αστυνομικού Μουσείου και Πρόεδρος της Ορθόδοξης
Εξωτερικής Ιεραποστολής κ. Δημήτριος Καλλιαντζής, εκπρόσωποι των Σωματείων Αστυνομικών
και Πυροσβεστών, ο Διευθυντής του Σχολείου κ.
Βασίλειος Μηλίτσης, εκπαιδευτικοί και γονείς μαθητών, οι οποίοι δήλωσαν εντυπωσιασμένοι από
την ποιότητα της και επικρότησαν την προσπάθεια
δηλώνοντας τη στήριξη τους.
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Πρώτη εμφάνιση χορευτικής ομάδας

Αποκριάτικη
γιορτή

Η τοπική Διοίκηση Καρδίτσας για μια ακόμη χρονιά
πραγματοποίησε την αποκριάτικη γιορτή της για
μικρούς και μεγάλους, μέλη και φίλους της Ένωσης μας. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η εκδήλωση μας είχε μεγάλη επιτυχία και η προσέλευση
μικρών και μεγάλων ήταν εντυπωσιακή. Οι μικροί
μας φίλοι διασκέδασαν και χόρεψαν με την ψυχή
τους, ενώ είχαν στη διάθεση τους και έναν πλούσιο
μπουφέ που γεύτηκαν με ευχαρίστηση. Η τοπική
μας διοίκηση εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες
σε όλους τους εθελοντές συναδέλφους που βοήθησαν με κάθε τρόπο στην πραγματοποίηση της
εκδήλωσης, που έγινε το απόγευμα του Σαββάτου
25 Φεβρουαρίου στο πολύ φιλόξενο Verde Live
Stage.

Μετά από μαθήματα ενός εξαμήνου, ήρθε η
ώρα για την πρώτη εμφάνιση της χορευτικής ομάδας της τοπικής μας διοίκησης. Μετά
από πρόσκληση της τ.δ. Τρικάλων, λάβαμε
μέρος στο 5ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών, που διοργανώθηκε στις 8
Απριλίου στα Τρίκαλα από το Κέντρο Χορού
Τρικάλων «Τρίκκη» με συνδιοργανωτές την
ΙΡΑ Τρικάλων και την Ιερά Μητρόπολη Νιγηρίας. Ο σκοπός της εκδήλωσης ήταν ιερός,
αφού συγκεντρώθηκαν είδη ένδυσης και
υπόδησης για τους ορθόδοξους συνανθρώπους μας στη Νιγηρία. Η τοπική μας διοίκηση
με ευχαρίστηση συμμετείχε στην εκδήλωση
παρουσιάζοντας χορούς του τόπου μας. Με
την καθοδήγηση της δασκάλας χορού κ. Αθηνάς Σιδέρη, το αποτέλεσμα ήταν επιτυχημένο
και ενθουσίασε τόσο τους χορευτές μας, όσο
και τους θεατές.

Tοπική Διοίκηση Τρικάλων

Μέγας Εσπερινός μετά Αρτοκλασίας και υψώματος,
προς τιμή του Προστάτου μας
Στα πλαίσια του εορτασμού του Προστάτη του
Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Ενώσεως
Αστυνομικών, Απόστολου των Εθνών Παύλου, η
Τοπική Διοίκηση Τρικάλων (Ι.Ρ.Α.) τέλεσε την Τετάρτη 28 Ιουνίου και ώρα 19:00’, στο πανέμορφο
Εξωκλήσι του Ιερού Ναού Αγ. Γεωργίου- Ριζαριού- Τρικάλων, Μέγα Εσπερινό μετά Αρτοκλασίας και υψώματος, προς τιμή του Προστάτου μας.
Παρευρέθηκαν ο κ. Αν. Διευθυντής της Δ.Α. Τρικάλων Α/Υ’ Στέργιος ΝΙΝΤΟΣ, ο κ. Διοικητής της
Σ.Μ.Υ Τρικάλων Ταξίαρχος κ. Δημήτριος ΤΣΙΠΙΔΗΣ, ο Πάτερ Ευάγγελος ΚΑΡΑΜΙΝΤΖΙΟΣ ως εκπρόσωπος της Μητρόπολης ο οποίος μαζί με τον Πάτερ Ελευθέριο ΚΟΡΔΑΜΠΑΛΟ τελέσαν και τον
Μέγα Εσπερινό, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Απασχόλησης και Εμπορίου
κ. Ντίνος ΜΠΑΡΔΑΣ ως εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, ο κ. Διοικητής του Τ.Ε.Φ.Κ.Κ. Τρικάλων Α/Υ’ Αθανάσιος ΚΑΠΠΑΣ, ο
Πρόεδρος του Συνδέσμου Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Τρικάλων
κ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Παναγιώτης με τον Γραμματέα κ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Αχιλλέα, ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού Τρικάλων κ. ΓΙΩΤΗΣ
Παναγιώτης, ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Τρικάλων κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
Ιωάννης ,ο Πρόεδρος του ΚΤΕΛ Ν. Τρικάλων
κ. ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ Βασίλειος, Αξιωματικοί της Δ.Α
Τρικάλων, συνάδελφοι με τις οικογένειες τους,
φίλοι και πλήθος κόσμου οι οποίοι μας τίμησαν
με την παρουσία τους, ξεπερνώντας συνολικά τα
εκατό (100) άτομα.
Ήταν η πρώτη φορά που η Τοπική μας διοργάνωσε στα Τρίκαλα, Εσπερινό μετά Αρτοκλασίας στα πλαίσια του εορτασμού
του Προστάτη του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών, Απόστολου των Εθνών Παύλου και κατά γενική ομολογία στέφθηκε
με απόλυτη επιτυχία.
Να σας ευχαριστήσουμε όλους και ιδιαιτέρως τον π. Ελευθέριο για την
άμεση ανταπόκριση και προθυμία που επέδειξε από την πρώτη στιγμή στην
πραγματοποίηση του Εσπερινού μας στην ενορία του.

3η Εαρινή συνάντηση- γιορτή- μπάρμπεκιου πάρτυ
Η Τοπική Διοίκηση Τρικάλων, πιστή και φέτος
στις υποσχέσεις της, για 3η συνεχή χρονιά, θέλοντας να χαρίσει τόσο στους συναδέλφους
όλους όσο και στις οικογένειές τους, στιγμές
χαλάρωσής και ξεγνοιασιάς, διοργάνωσε με
επιτυχία, την Κυριακή στις 18 Ιουνίου 2017 και
ώρα 12.00΄ στο Πλατανόδασος Διαλεκτού,
την 3η Εαρινή συνάντηση- γιορτή- μπάρμπεκιου πάρτυ. Μία εκδήλωση που καθιερώθηκε
πλέον ως θεσμός, η οποία επαναλαμβάνεται
κάθε έτος και να σηματοδοτεί τόσο την έναρξη
του καλοκαιριού όσο και το τέλος της σχολικής χρονιάς για τα παιδιά μας.
Την εκδήλωσή μας τίμησαν με την παρουσία
τους ο κ. Διευθυντής της Δ.Α Τρικάλων, Α/Δ΄
Γεώργιος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ο Πρόεδρος της

Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Τρικάλων
κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Ιωάννης, ο Πρόεδρος του
Τ.Δ.Μ. Τρικάλων κ. ΤΑΤΣΙΟΣ Απόστολος, ο
Πρόεδρος της Τ.Δ. Λάρισας κ. ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ Αχιλλέας με την Γ.Γραμματέα κ. ΛΙΑΚΟΥ
Αφροδίτη και τον Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων κ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ Χρήστο, ο Γ. Γραμματέ-

ας της Τ.Δ. Καρδίτσας κ. ΓΟΥΣΙΑΣ Νικόλαος, ο
Β. Γενικού Γραμματέα της Τ.Δ. Ιωαννίνων κ.
ΠΑΡΓΙΝΟΣ Χρήστος, Αξιωματικοί Διοικητές
Υπηρεσιών της Δ.Α. Τρικάλων, πλήθος συναδέλφων και φίλων της Ι.Ρ.Α. με τις οικογένειες τους (περίπου 300 άτομα), οι οποίοι μας
στήριξαν για ακόμη μια φορά.
Να ευχαριστήσουμε θερμά τους χορηγούς μας:
ΝΤΑΟΥΛΑΣ Tent & Party – ΒΙΟΣΑΛ- ΚΗΠΟΣ
ΚΑΙ ΣΠΙΤΙ ΑΦΟΙ ΜΠΑΤΑΓΙΑΝΝΗ, για την στήριξή που μας παρέχουν για 3η συνεχή χρονιά.
Επίσης να ευχαριστήσουμε θερμά τους Προσκόπους Τρικάλων και τον ΑΓΣ ΤAEKWONDO
ΤΡΙΚΑΛΩΝ, για την ψυχαγωγία και την διδασκαλία τόσο μικρών όσο και μεγάλων, μέσω
των επιδείξεων και των παιχνιδιών τους.

Μια ακόμη δράση της Τοπικής μας, η οποία ξεκίνησε το Σάββατο 08-04-2017, στην Κεντρική
Πλατεία Τρικάλων, όπου πραγματοποιήθηκε το 5ο
Φεστιβάλ Παραδοσιακών χορών, ολοκληρώθηκε
την Πέμπτη 18-5-2017 .
Η Τοπική μας από κοινού με το Κέντρο Χορού Τρικάλων «ΤΡΙΚΚΗ», συγκέντρωνε είδη ρουχισμού
και υπόδησης . Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν
συγκινητική με αποτέλεσμα να συγκεντρωθεί
μεγάλη ποσότητα από τα ανωτέρω είδη, τα οποία
μεταφέρθηκαν σε ειδικό χώρο του Δήμου Τρικκαίων για αποθήκευση
αρχικά.
Τα μέλη του Δ.Σ της Τοπικής μας φρόντισαν να τακτοποιηθούν τα συγκεντρωθέντα είδη και την Παρασκευή 19-05-2017, κατόπιν προσωπικών ενεργειών του Αναπλ. Ταμία του Δ.Σ. της Τοπικής μας, κ. ΦΛΟ-

ΚΑ Ιωάννη, ο οποίος υπηρέτησε για 2,5 χρόνια
περίπου στην Πρεσβεία της Ελλάδος στην Νιγηρία, τα συγκεντρωθέντα είδη φορτώθηκαν
με την βοήθεια εθελοντών- μελών της Τοπικής
μας, τους οποίους και ευχαριστούμε θερμά, και
αναχώρησαν για την Ιερά Μητρόπολη Νιγηρίας.
Η Τοπική μας αισθάνεται ιδιαίτερη ικανοποίηση
διότι σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, η τοπική κοινωνία των Τρικάλων έδειξε την αλληλεγγύη της, για μια ακόμη φορά. Αυτή την φορά
πέραν της Ελληνικής Επικράτειας, με συγκεντρωθέντα είδη, συνολικά
εκατόν εβδομήντα (170) μεγάλες κούτες με είδη ένδυσης και υπόδησης.
Ο Πρόεδρος
ΜΠΕΓΑΣ Αχιλλέας

Ο Γεν. Γραμματέας
ΔΡΑΓΟΥΤΣΟΣ Βασίλειος
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170 κούτες με είδη πρώτης ανάγκης και υπόδησης,
αναχώρησαν για την Ιερά Μητρόπολη Νιγηρίας

Tοπική Διοίκηση Πιερίας

Εκπροσώπηση σε εκδήλωση του Σερβικού Τμήματος
Το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνής Ένωσης Αστυνομικών εκπροσώπησε το μέλος της Τοπικής Διοίκησης Πιερίας ο Περικλής Τσιλφόγλου σε εκδήλωση που διοργάνωσε το αντίστοιχο Σερβικό Τμήμα
στην Λίμνη Vlasina της Σερβίας το τριήμερο 12,13,14 Μαΐου 2017.
Επιστρέφοντας από την εκδήλωση ο συνάδελφος και μέλος της
Τ.Δ. Πιερίας θέλοντας να μοιρασθεί τις εντυπώσεις του μαζί μας
μεταξύ άλλων μας δήλωσε ότι: «Μεγάλη η τιμή να εκπροσωπήσω
την ελληνική IPA,από την περιοχή Πιερίας, στην υπέροχη εκδήλωση που έγινε στην λίμνη Vlasina της Σερβίας. Αξιοπρέπεια, ευγένεια, σεβασμός είναι μερικές λέξεις που υποδεικνύουν το θερμό
κλίμα φιλοξενίας των Σέρβων προς εμάς. Γευτήκαμε παραδοσιακά
εδέσματα και χορέψαμε παραδοσιακούς χορούς. Είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για θέματα που αφορούν την δουλειά μας, την
κοινωνία μας και φυσικά την ιστορία των δύο λαών. Έχουμε πολλά
κοινά με τα “αδέρφια μας” τους Σέρβους. Έτσι μας αποκαλούσαν,
και το εννοούσαν! Το ίδιο, τους νιώθουμε και εμείς.»
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Θυρανοιξία Ιερού
Ναΐσκου Αγίου
Αρτεμίου & Αποστόλου
Παύλου
Την Τρίτη 9
Μαΐου
ώρα
12:00 από τον
Σεβασμιώτατο
Μητροπολίτη
Κίτρους Κατερίνης και Πλαταμώνα κ. Γεώργιο τελέστηκαν τα Θυρανοίξια του Ιερού Προσκυνηματικού Ναΐσκου
Αγίου Αρτεμίου και Αποστόλου Παύλου, το οποίο τοποθετήθηκε στον
προαύλιο χώρο του κτιρίου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πιερίας.
Το Παρεκκλήσιο ανεγέρθηκε με φροντίδα της Τοπικής Διοίκησης
Πιερίας του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος της Διεθνούς Ενώσεως
Αστυνομικών.
Στα Θυρανοίξια παρέστησαν ο Διευθυντής της Θρησκευτικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας Αρχιμ. Νεκτάριος Κιούλος, ο Γενικός
Περιφερειακός Διευθυντής Αστυνομίας Κεντρικής Μακεδονίας Ταξίαρχος κ. Αθανάσιος Μαντζούκας, ο Διευθυντής Δ.Α. Πιερίας Αστυνομικός Υποδιευθυντής κ. Γεώργιος Τζήμας, ο Διοικητής της Σχολής
Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου
Ελλάδας Αστυνομικός Υποδιευθυντής κ. Διονύσιος Κούγκας, ο Διευθυντής Δ.Α.Πέλλας Αστυνομικός Διευθυντής κ. Θεολόγος Τσακίρης,
η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Μπέτυ Σκουφά, η Αντιπεριφερειάρχης
Πιερίας κ. Σοφία Μαυρίδου, ο Πρόεδρος του Εθνικού Τμήματος της
Δ.Ε.Α. κ. Ιωάννης Καραπατάκης, ο Αντιπρόεδρος του Εθνικού Τμήματος της Δ.Ε.Α. και Ταμίας της Τ.Δ. Θεσσαλονίκης κ. Χριστόδουλος
Χριστοδουλίδης, οι Πρόεδροι Τ.Δ. Ημαθίας Γεώργιος Χριστοδουλής
και Τ.Δ. Πέλλας Γεώργιος Χριστόδουλος, ο Αντιπρόεδρος της Τ.Δ.
Λακωνίας κ. Χρήστος Κοντάκος, ο Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων
της Τ.Δ. Θεσσαλονίκης Ηλίας Βασιλάκης, οι εκπρόσωποι Τ.Δ. Λάρισας Πηνελόπη Τσάνα και Αικατερίνη Τσιρώνη, ο Πρόεδρος της
Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Πιερίας Δημήτρης Φώτης, ο
Πρόεδρος Συνοριακών Φυλάκων Πιερίας Μιχαήλ Σειταρίδης και
εκπρόσωποι όλων των τοπικών Αρχών.

Tοπική Διοίκηση Θεσπρωτίας

3η ημερήσια εκδήλωση –
barbeque

Την Κυριακή 25-06-2017, στον Άγιο Αθανάσιο Πέρδικας, η Τοπική Διοίκηση
Θεσπρωτίας, πραγματοποίησε την καθιερωμένη 3η ημερήσια εκδήλωση –
barbeque.
Αρχικά τελέστηκε Ιερά Παράκληση στο Εξωκλήσι του Αγίου Αθανασίου, από τον
Ιερέα ΤΖΟΒΑΡΑ Χρήστο.
Στη συνέχεια σε ένα πανέμορφο περιβάλλον, τα 150 άτομα μέλη της Ι.Ρ.Α. με τις
οικογένειές μας, είχαμε την ευκαιρία να ανταμώσουμε, να συζητήσουμε, να φάμε,
να πιούμε, να χορέψουμε και να διασκεδάσουμε με την ορχήστρα Άκη ΦΑΤΗΡΑ
– Σπύρου ΝΤΟΥΣΚΑ – Γιάννη ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ.
Ευχαριστούμε όλους όσους μας τίμησαν με την παρουσία τους, τον Διευθυντή της
Δ.Α. Θεσπρωτίας Α/Δ΄ ΝΤΟΝΤΗ Ηλία, τον Διευθυντή της Υ.Α. Ηγουμενίτσας Α/
Α΄ ΚΟΛΙΓΙΩΤΗ Νικόλαο, τον Διοικητή του Α.Τ. Ηγουμενίτσας Α/Α΄ ΣΤΑΜΑΤΕΡΑΚΗ Νικόλαο, τον Γ΄ Αντιπρόεδρο της Ι.Ρ.Α. Ιωαννίνων ΠΑΡΓΙΝΟ Χρήστο και τον
πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσπρωτίας ΝΑΚΟ Βασίλειο.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον Ιερέα ΤΖΟΒΑΡΑ Χρήστο, στους συναδέλφους του
Α.Σ. Πέρδικας και τους εθελοντές για την πολύτιμη βοήθεια τους, καθώς και
στους χορηγούς μας ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ «ΞΕΝΟΣ», ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ «ΠΑΝΤΑΖΗΣ»,
ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΠΑΓΟΥ «PENGUIN»

Tοπική Διοίκηση Θεσπρωτίας

Τετραήμερη Εκδρομή Εκδρομή στη Σερβία
Η Τοπική Διοίκηση Θεσπρωτίας,
πραγματοποίησε από 30 Μαρτίου
έως 2 Απριλίου 2017, τετραήμερη εκδρομή στη Σερβία. Σε αυτή
συμμετείχαν 44 συνολικά άτομα,
μέλη της Τοπικής μας και μέλη
των οικογενειών τους.
Κατά την πρώτη και δεύτερη ημέρα, οι εκδρομείς είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την πρωτεύουσα Βελιγράδι, να επισκεφθούν τα
αξιοθέατα την πόλης στα οποία ξεναγήθηκαν, να κάνουν κρουαζιέρα
με ποταμόπλοιο στον ποταμό Δούναβη και να απολαύσουν τον καφέ, το φαγητό και το ποτό τους σε κάποια
από τις πολλές και όμορφες γειτονιές - στέκια της πόλης.
Κατά την τρίτη ημέρα, επισκεφθήκαν τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της
χώρας, το Novi Sad, όπου έτυχαν θερμής υποδοχής από τον Γενικό Γραμματέα της Ι.Ρ.Α. Σερβίας και πρόεδρο της Ι.Ρ.Α. Novi Sad κύριο MIROLAD
PETKOVIC και την Γενική Γραμματέα της I.P.A. Novi Sad κυρία MIRJANA
MIJAILOVIC, σε αίθουσα του ξενοδοχείου "LEOPOLD" στο κάστρο
Petrovaradin, με πανοραμική θέα στον ποταμό Δούναβη και στην πόλη.
Στους χαιρετισμούς τους οι Σέρβοι συνάδελφοί μας, ευχαρίστησαν τα μέλη
μας για την επίσκεψη στην πόλη τους, αναφέρθηκαν στους δεσμούς φιλίας
που συνδέουν τις δύο χώρες και τα δύο Εθνικά Τμήματα Ι.Ρ.Α., σε βαθμό τέτοιο ώστε ο λαός της Σερβίας να θεωρεί τους Έλληνες αδέρφια. Με
την ευκαιρία του εορτασμού για την επέτειο των 10 ετών από την ίδρυση
του Σερβικού Εθνικού Τμήματος, εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους προς το

Ελληνικό Εθνικό Τμήμα, για την
πολύτιμη βοήθεια και συνεισφορά που παρείχε, ώστε να καταστεί δυνατή η δημιουργία του. Η
Τοπική μας Διοίκηση αφού τους
ευχαρίστησε για την υποδοχή,
ευχήθηκε για την επέτειο των 10
ετών του Σερβικού Εθνικού Τμήματος να έχουν πάντα υγεία – δύναμη και διάθεση για προσφορά
στα μέλη τους και στην κοινωνία,
επιβεβαίωσε την εκτίμηση, την
αγάπη και τους δεσμούς αδελφοσύνης που συνδέουν τους
δύο λαούς και τους προσκάλεσε να επισκεφθούν την χώρα μας και τον
Νομό μας.
Κατά την τέταρτη ημέρα, επισκέφτηκαν την πόλη Νις και αργά το βράδυ το
ταξίδι έφτασε στο τέλος του με την άφιξη στην Ηγουμενίτσα και με την γενική ομολογία από όλους τους εκδρομείς για την επιτυχία της εκδρομής και
τον εντυπωσιασμό τους από τα όσα είδαν και έζησαν κατά τη διάρκειά της.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες, τόσο στον πρόεδρο και τα μέλη του Σερβικού Εθνικού Τμήματος οι οποίοι επικοινώνησαν μαζί μας, δεν κατέστη όμως δυνατό να συναντήσουμε λόγω του φόρτου εργασίας τους για τις προεδρικές
εκλογές και του προγράμματός μας, όσο και στην Ελληνική Πρεσβεία στο
Βελιγράδι, για την άμεση ανταπόκρισή της σε ζήτημα που μας απασχόλησε.
Ο Πρόεδρος
ΧΡΗΣΤΟΥ Δημήτριος

Ο Γραμματέας
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος

Tοπική Διοίκηση Ημαθίας

Την Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017, ο Γενικός Περιφερειακός
Αστυνομικός Διευθυντής Κεντρικής Μακεδονίας Ταξίαρχος
ΜΑΝΤΖΟΥΚΑΣ Αθανάσιος, επισκέφθηκε τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ημαθίας στη Βέροια όπου τον υποδέχθηκε ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομικός Διευθυντής ΣΙΜΟΥΛΗΣ
Χρήστος.
Ο κ. Γενικός συναντήθηκε με το Προεδρείο της Τοπικής Διοίκησης Ημαθίας της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ Γεώργιο και τη
Γενική Γραμματέα ΜΠΑΚΟΛΑ Μαλαματή.
Η συνάντηση διεξήχθη σε πολύ θερμό και φιλικό κλίμα. Ο
Πρόεδρος και η Γενική Γραμματέας ανέπτυξαν τις δράσεις
της Τοπικής Διοίκησης Ημαθίας, τονίζοντας την αμέριστη και
αγαστή συνεργασία που υπάρχει μεταξύ της Τοπικής Διοίκησης Ημαθίας και του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας
Ημαθίας.
Ο κ. Γενικός, ο οποίος είναι από τα παλαιότερα μέλη της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών, ευχαρίστησε το Προεδρείο για
την υποδοχή και μας παρότρυνε να συνεχίσουμε τις δράσεις
επ’ ωφελεία όλων των αστυνομικών και του κοινωνικού συνόλου γενικότερα, δηλώνοντας υποστηρικτής και αρωγός,
κατά το μέτρο του δυνατού, των προσπαθειών μας.
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Συνάντηση της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών/Τ.Δ.
Ημαθίας με τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό
Διευθυντή Κεντρικής Μακεδονίας

Tοπική Διοίκηση Ημαθίας

Ενημερωτική Ημερίδα για το Ταμείο Επαγγελματικής
Ασφάλισης Αστυνομικών, Πυροσβεστών και Λιμενικών
Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την 24-05-2017 και ώρα 09.00΄ ενημερωτική ημερίδα που διοργάνωσε η Τοπική Διοίκηση Ημαθίας της Διεθνούς Ένωσης
Αστυνομικών στην Αίθουσα Τελετών της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης
Ελληνικής Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδας για το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης
Αστυνομικών, Πυροσβεστών και Λιμενικών (Τ.Ε.Α.Α.Π.Λ.).
Την ημερίδα τίμησαν με την παρουσία τους ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας
Ημαθίας Αστυνομικός Διευθυντής κ. ΣΙΜΟΥΛΗΣ Χρήστος, ο Διοικητής της Σχολής
Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδας Αστυνομικός Υποδιευθυντής κ. ΚΟΥΓΚΑΣ Διονύσιος, ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Ημαθίας κ. ΜΟΥΡΤΗΣ Απόστολος, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Συνοριακών Φυλάκων κ. ΧΑΡΕΛΑΣ Παναγιώτης, Διοικητές και Αξιωματικοί Υπηρεσιών της Δ.Α. Ημαθίας και πλήθος συναδέλφων.
Κατά τη διάρκεια της ημερίδας τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Αστυνομικών, Πυροσβεστών και Λιμενικών
(Τ.Ε.Α.Α.Π.Λ.) κ. ΤΣΑΓΑΝΟΣ Ιωάννης (Πρόεδρος), κ. ΛΙΤΣΙΟΣ Απόστολος (Οργανωτικός Γραμματέας), κ. ΣΥΡΣΥΡΗΣ Φώτιος (Διαχειριστής), κ. ΗΛΙΑΚΗΣ Ελευθέριος
(Μέλος) και κ. ΚΟΣΤΟΓΛΙΔΟΥ Χάρη (Αντιπρόσωπος Ν. Ημαθίας), αναφέρθηκαν στο
ιστορικό του Ταμείου από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, τα όργανά του και τους εξωτερικούς συνεργάτες, τη διαδικασία και προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί κάποιος
για να γίνει μέλος, καθώς και τις παροχές που προσφέρει.
Οι παρευρισκόμενοι Αστυνομικοί και Πυροσβέστες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν άμεσα για την ασφάλισή τους στο εν λόγω Ταμείο και την πορεία αυτού, ενώ με
ερωτήσεις στους πλέον αρμόδιους διαχειριστές διευκρίνισαν αρκετά θέματα.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
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Εθιμοτυπικές επισκέψεις στο Διευθυντή της
Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας και στο Διοικητή της
Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής
Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδας
Αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της Τοπικής Διοίκησης Ημαθίας , επισκέφθηκε την 0805-2017 και ώρα 10.00΄ τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας,
Αστυνομικό Διευθυντή κ. ΣΙΜΟΥΛΗ Χρήστο, ο οποίος είναι και μέλος της Τοπικής Διοίκησης Ημαθίας, προκειμένου να τον συγχαρεί για την προαγωγή και την
τοποθέτησή του στη θέση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας.
Η συνάντηση διεξήχθη σε πολύ θερμό και
φιλικό κλίμα. Συζητήθηκαν διάφορα θέματα που απασχολούν την Τοπική μας
Διοίκηση και ο κ. Διευθυντής έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις μελλοντικές
δράσεις που θα πραγματοποιήσουμε, δηλώνοντας υποστηρικτής και αρωγός,
κατά το μέτρο του δυνατού, των προσπαθειών μας.
Επίσης, το νέο Δ.Σ. πραγματοποίησε εθιμοτυπική επίσκεψη την 27-04-2017
και ώρα 10.00΄ στο Διοικητή της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης
Ελληνικής Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδας, Αστυνομικό Υποδιευθυντή κ. ΚΟΥΓΚΑ Διονύσιο.
Η συνάντηση διεξήχθη σε άριστο κλίμα, ενδεικτικό των σχέσεων αμοιβαίας
εμπιστοσύνης και σεβασμού.
Στον κ. Διοικητή εκφράστηκαν οι ευχαριστίες για την καθοριστική συμβολή του,
ώστε η Τοπική μας Διοίκηση να αποκτήσει ανεξάρτητο χώρο-γραφείο για να
καλύψει τις λειτουργικές της ανάγκες, εντός των εγκαταστάσεων της Σχολής
Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδας.
Ο Πρόεδρος
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ Γεώργιος

Η Γεν. Γραμματέας
ΜΠΑΚΟΛΑ Μαλαματή

Άρθρα - Επιστολές - Διοικητικά Θέματα

Dear Ioann and Kyriakos

Εκ μέρους του ΙΕΒ, θα ήθελα να σε
συγχαρώ για την επανεκλογή σου
ως Προέδρου της ΙΡΑ Ελλάδος.
Σε παρακαλώ να μεταβιβάσεις τις
ευχές μου και στο νεοεκλεγέν Συμβούλιο.
Η ΙΡΑ ζει μέσα από την αφοσίωση
και τη συνεισφορά κάθε τμήματος και ξέρουμε πως το Ελληνικό
Τμήμα θα συνεχίσει να παίζει ένα
ζωτικής σημασίας ρόλο στη θετική
ανάπτυξη της Ένωσής μας

On behalf of the IEB and the
members of SCC I want to thank
you on your hospitality, friendship
and warm welcome.
We are big commission and it
is not easy to handle so many
friends and special requests,
but it all went efficiently and in
friendly manner.
We choose the Hellenic section
because I know you abilities and
also because I have lot of respect
to the section.

Με τις καλύτερες ευχές μας και
χαιρετισμούς
Pierre - Martin Moulin

I am sure that it will not be the
last project togather.
See you in Bulgaria.
Gal
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Αγαπητέ κ. Πρόεδρε,
Αγαπητέ Ιωάννη,

Άρθρα - Επιστολές - Διοικητικά Θέματα

1η Συνεδρίαση Δ.Σ. 2017-2020
Εισήγηση Προέδρου Ελληνικού Τμήματος
κ. Ιωάννη ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗ
Αγαπητή συναδέλφισσα και
συνάδελφοι,
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Έχουμε την ευκαιρία για νέο
ξεκίνημα μιας εξίσου δημιουργικής
θητείας.
Με ισχυρή και ξεκάθαρη εντολή
συνεχίζουμε.
Συγχαίρω τους επανεκλεγέντες
καθώς και τους νεοεκλεγέντες
στην καινούργια θητεία του ΔΣ και
σας ευχαριστώ για την τιμή και την
εκπεφρασμένη εμπιστοσύνη σας στο
πρόσωπό μου να συμπορευτούμε

δημιουργικά για τη νέα 3ετία.
Υπόσχομαι από τη θέση ευθύνης που μου αναθέσατε να φέρω εις
πέρας την αποστολή μου και βέβαια με τη βοήθεια όλων σας.
Στο ΠΣ με πλήρη ευθύνη και συναίσθηση, πράξαμε το καθήκον
μας και σε κλίμα ομοψυχίας πετύχαμε μια άριστη διοργάνωση και
συγχαίρω την ΤΔ Κορινθίας. Πετύχαμε σ’ αυτό σημαντικές αποφάσεις και όλοι εισπράξαμε το ελπιδοφόρο ενωτικό μήνυμα από την
πλειοψηφία των εκπροσώπων των ΤΔ οι οποίοι έδειξαν απόλυτη
κατανόηση στις θέσεις, τις σχέσεις, τη στάση μας αλλά και τη διαχείριση των θεμάτων της Ένωσής μας.
Στείλαμε μήνυμα συνέπειας, ενότητας και φιλίας σ’ ολόκληρη την
οικογένεια της ΙΡΑ. Ενεργήσαμε και ενεργούμε ως εγγυητές της
ομαλότητας και δεν αποτελέσαμε μέρος της μονομερούς αντιπαράθεσης.
Για τη νέα θητεία που ανοίγεται μπροστά μας θα συνεχίσουμε το
σπουδαίο, αναγνωρισμένο διεθνώς και βραβευμένο έργο μας με
ειλικρίνεια, διαφάνεια, σταθερά και γρήγορα βήματα για να υλοποιήσουμε τους στόχους μας.
Άμεσα καλούμαστε να ανταποκριθούμε σε δύο σημαντικές διεθνείς διοργανώσεις στις οποίες θα δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα.
Α) Στο Παγκόσμιο Συνέδριο ΙΡΑ στη Βουλγαρία και
Β) Στη διοργάνωση της 3ης Συνδιάσκεψης ΙΡΑ Εθνικών Τμημάτων Βαλκανικής και Αδριατικής στη Βεργίνα.
Θα συμφωνήσω με τις προτάσεις του διευθύνοντος τις συνεδριάσεις κ. Λύτρα που θα συζητήσουμε στη συνέχεια για τη διεξαγωγή
των εργασιών του ΔΣ και θα παρακαλέσω για τη λήψη αποφάσεων
μέσα σε κλίμα συλλογικής συνεργασίας, να αποφύγουμε εντάσεις,
αιχμές, διαξιφισμούς και ιδιαίτερα τις προσωπικές επιθέσεις. Καιρός για ειρηνική και δημιουργική θητεία.
Σκοπός μας να μιλήσουμε για το αύριο της Ένωσής μας, να
ανταλλάξουμε απόψεις για συγκεκριμένα θέματα που αφορούν στην
αναβάθμιση των δραστηριοτήτων, της επικοινωνίας και της προβολής του έργου των ΤΔ.
Επιχειρώντας ένα διοικητικό ζωντάνεμα των ΤΔ θα ζητήσω από
τους καθ’ ύλην αρμόδιους Προέδρους των Επιτροπών να σχεδιάσουν δράσεις και σε κάθε ΔΣ θα έχουν τον απαραίτητο χρόνο να μας
ενημερώνουν για θέματα ευθύνης τους, ενώ ο Αρμόδιος Δημοσίων
Σχέσεων θα έχει την ευθύνη της επικοινωνίας και της προβολής του
έργου της Ένωσης.
Στόχοι ΔΣ- Νέα στρατηγική:
Για την επόμενη μέρα είμαστε όλοι έτοιμοι. Τονίζω με τον ποιο
κατηγορηματικό τρόπο ότι θα συνεχίσουμε το έργο μας. Δε θα λογα-

ριάσουμε κόπο και χρόνο προκειμένου να υλοποιήσουμε τις δράσεις
που θα προγραμματίσουμε.
} Με προσωπική και καθημερινή παρουσία μου
} Με προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση των μελών
} Με τη βελτίωση και εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών
} Με την εξάντληση όλων των περιθωρίων διαλόγου
} Με προσπάθεια για τη συνέχιση της ομαλής λειτουργίας του ΔΣ
} Με ενθάρρυνση των ΤΔ για ανάπτυξη κοινωνικών & πολιτιστικών
εκδηλώσεων, καθώς και αύξηση της συμμετοχής των μελών μας
σ’ αυτές
} Με διαφανή χρήση των πόρων, με σεβασμό στις συνδρομές των
μελών μας και γνώμονα τη συλλογική ευημερία και ανάπτυξη των
ΤΔ.
Πραγματοποιήσαμε άλματα με πρωτόγνωρες δράσεις οι οποίες
θεσπίσθηκαν σε διεθνές επίπεδο. Αναδείξαμε στο ΕΤ και τη συνείδηση της πλειοψηφίας των μελών ότι λειτουργούμε πέρα από
προσωπικά συμφέροντα, αντιθέσεις, προσωπικές προβολές και
απαξιωτικές συμπεριφορές χάρη στη συλλογική ενότητα.
Προτεραιότητά μας είναι η συνεχής προσπάθεια για να μεγαλώσουμε την κοινωνική αγκαλιά του ΕΤ και να ενισχύσουμε το εθελοντικό έργο των μελών μας.
Θα δανειστώ το motto του Ολυμπισμού για τις δράσεις μας, «πιο
γρήγορα, πιο ψηλά, πιο δυνατά» και θα προσθέσω πιο ειλικρινά.
Από όσους ακόμη δυσπιστούν, ζητώ απλώς να μας ακούσουν. Να
ακούσουν τις θέσεις μας και να συζητήσουν μαζί μας.
Είμαι βέβαιος ότι θα τους πείσουμε και θα διαπιστώσουν ότι είμαστε ένα ΔΣ που ανανεώνεται, διδάσκεται από τα λάθη του, δημιουργεί
και κοιτάζει μπροστά.
Η περίοδος ευθύνης μας θα κριθεί από το έργο μας και ο σχεδιασμός θα έχει ξεκάθαρη στόχευση:
1. Υλοποίηση των αποφάσεων του Πανελληνίου Συνεδρίου.
2. Ταχύτητα στην ανάληψη πρωτοβουλιών, διοικητική και γραμματειακή συνέπεια.
3. Προγραμματισμό εκδηλώσεων για τα 55 χρόνια του ΕΤ που
συμπληρώνονται το 2020.
4. Εξασφάλιση χώρων στέγασης των γραφείων των ΤΔ ανά την
επικράτεια.
5. Την επέκταση του προγράμματος ΥΓΕΙΑΣ για τα μέλη του ΕΤ σε
συνεργασία με το ΔΣ του Ταμείου και τον Όμιλο ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ.
6. Θα καταθέσουμε πρόταση στο Παγκόσμιο Συνέδριο για τη θεσμοθέτηση του Πρεσβευτή της ΙΡΑ.
7. Θα διασφαλίσουμε τη συνέχιση χορήγησης των ενισχύσεων
από το κοινωνικό κεφάλαιο με το ίδιο πνεύμα συμπαράστασης και
αλληλεγγύης.
8. Θα συνεχίσουμε τη συμμετοχή εκπροσώπων των ΤΔ στις αποστολές του εξωτερικού.
9. Θα συνεχίσουμε τις επιδοτήσεις μελών για την παρακολούθηση
σεμιναρίων στο GIMBORN.
10. Στις προτάσεις μας προς την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία του
Σώματος θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε τα πάγια αιτήματά μας
όπως:
α) Τη θεσμοθέτηση του εθελοντή αστυνομικού.
β) Την παραχώρηση κι άλλων οικημάτων κυριότητας ΕΛ.ΑΣ για τη
διαμόρφωσή τους σε ξενώνες όπως στα Χανιά και τα Λεχώνια.
γ) Για τη γραμματειακή ενίσχυση των γραφείων μας θα επανέλθουμε με νέο αίτημα και θα ζητήσουμε την απόσπαση ενός (1) αστυνομι-
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κού.
δ) Στο χώρο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης λειτουργούν
πειραματικά λύκεια, μουσικά, εκκλησιαστικά κλπ. Η προετοιμασία
της νέας γενιάς ξεκινά από την εκπαίδευση και θα προτείνουμε την
ίδρυση και λειτουργία του αστυνομικού λυκείου.
11. Η ακίνητη περιουσία μας συντηρείται και οι ξενώνες μας είναι
κατάλληλα εξοπλισμένα για να προσφέρουν ευχάριστη διαμονή.
Οι διαχειριστές αφιερώνουν χρόνο φροντίζοντας τους χώρους
φιλοξενίας και τους ευχαριστώ.
12. Θα προωθήσουμε περαιτέρω την αξιοποίηση της τεχνολογίας
σε εφαρμογές όπως το syndromi.gr, το IPA Club και θα δώσουμε
ιδιαίτερη έμφαση στην καλύτερη ενημέρωση των μελών μέσω
e-mail και του περιοδικού μας.
13. Θα συνεργαστούμε με το Δήμο Αμαρουσίου για την πραγ-

ματοποίηση του 1ου Διεθνούς Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών με
χορευτικές ομάδες μελών ΙΡΑ.
14. Θα διοργανώσουμε Πανελλήνια έκθεση εικαστικών τεχνών και
φωτογραφίας.
Κλείνω όχι με γενικόλογα αλλά περιγράφοντας ένα συγκεκριμένο
πλαίσιο δράσεων. Η προσπάθειά μας στοχεύει στην ανάδειξη του
κοινωνικού προσώπου του έλληνα αστυνομικού.
Ξεκινώντας τη νέα θητεία σας ζητώ να δώσουμε τα χέρια και να
υποσχεθούμε στους φίλους που μας εμπιστεύτηκαν ότι θα δουλέψουμε
για το καλό της Ένωσής μας.
Έχουμε όλοι την εμπειρία, φέραμε εις πέρας πολλές, δύσκολες
αποστολές και θα τα καταφέρουμε.
Είναι χρέος τιμής και ευθύνης να πετύχουμε!!!
Εύχομαι από καρδιάς Καλή και Δημιουργική θητεία.

Διεθνείς μελλοντικές εκδηλώσεις
Spain

7-10 Sep 2017

IX Champ. Int. ‘Ibérico de Fùtbol, La Coruña

Spain

9 Sep 2017

III Basque Country IPA Police International Collectors’ Meeting, Bilbao

France

10 Sep 2017

Collectors’ Fair, Lyon

Italy

14-17 Sep 2017

4th Trophy Riviera della Palme, 5-a-side football tournament, Grottamare

Netherlands

18-23 Sep 2017

IPA Netherlands Experience, Limburg

Bulgaria

19-24 Sep 2017

62nd IPA World Congress, Albena

24 Sep-1 Oct 2017

Friendship Week

1-6 Oct 2017

NDC Meeting, Charleston

6-10 Oct 2017

Friendship Tour Charleston and Savannah

Netherlands

9-13 Oct 2017

35th WPIST, Eibergen, Groenlo/Lichtenvoorde

Hong Kong

7-12 Nov 2017

Hong Kong Friendship Week

Spain

2 Dec 2017

17th Int. Trader Show, Bar celona

UK

22-25 Nov 2017

IEB Meeting, Nottingham

UK

7-10 Jun 2017

Notts Branch 60th Anniversary Celebrations

Συνάδελφε η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών λειτούργει
στο Gimborn της
Γερμανίας διεθνές
εκπαιδευτικό
κέντρο. Κάθε έτος
πραγματοποιούνται
περίπου 40 σεμινάρια με μεγάλο
εύρος θεματολογίας στα οποία μπορείς να συμμετάσχεις.
Πληροφορίες στην ιστοσελίδα και την γραμματεία του Ελληνικού
Τμήματος.

Μελλοντικές εκδηλώσεις
12 Οκτωβρίου η επόμενη τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ελληνικού
τμήματος
3η Συνδιάσκεψη Βαλκανικών χωρών και χωρών Αδριατικής 13-15
Οκτωβρίου 2017,Βεργινα Ημαθίας

13 Πανελλήνια Φιλική Συνάντηση ,Πειραιάς 2017

35 • νέα της ipa

USA

36 • νέα της ipa

Βραβεύσεις 33ου Πανελληνίου Συνεδρίου
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