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

Editorial
έχουν ανάγκη στήριξης και την οικονομική στήριξη των πολυτέκνων συναδέλφων μας καθώς και η στήριξη των τοπικών κοινωνιών και των συνανθρώπων μας μέσω του έργου των τοπικών
μας διοικήσεων σε όλη την επικράτεια ,μας γεμίζουν αισθήματα
χαράς και πληρότητας. Το δίκτυο των ξενώνων μας σε όλη την
χωρά επεκτείνεται με σκοπό να προσφέρουμε στα μέλη και τις οικογένειες τους στιγμές χαλάρωσης και ξεκούρασης σε καλοκαιρινούς και χειμερινούς προορισμούς. Κάνουμε χρήση όλων των
δυνατοτήτων που προσφέρουν οι νενες τεχνολογίες και έχουμε
παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συνεχίζουμε με ζήλο
και θέρμη το έργο μας και καλούμε όλους τους συναδέλφους, να
αγκαλιάσουν την μεγάλη αυτή προσπάθεια.
ΠΑΠΑΣ Βασίλειος
Γεν. Γραμματέας Ε.Τ.
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Editorial

Φίλες και φίλοι,
Πενήνταδύο χρόνια από την ίδρυση
του Εθνικού μας τμήματος, συνεχίζουμε με σεβασμό στην ιστορία μας, με
μεράκι και ανιδιοτελή προσφορά από
όλα τα μέλη μας, να υπηρετούμε δια
της φιλίας. Να κτίζουμε νέες γέφυρες
με την κοινωνία, να ενδυναμώνουμε
τους δεσμούς μας με συναδέλφους
από όλον τον κοσμο,να προσφέρουμε διεξόδους έκφρασης στα
μέλη μας, μεσω ποικίλων πολιτιστικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων. Καθημερινά στους κόλπους της ένωσης μας κτίζονται
σχέσεις φιλίας και αμοιβαίου σεβασμού, σχέσεις που αντέχουν
στον χρόνο. Παράλληλα η έμπρακτη εκδήλωση της αλληλεγγύης,
με την κατανομή του κοινωνικού κεφαλαίου σε συναδέλφους που
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3η Συνδιάσκεψη Βαλκανικών &
Αδριατικών χωρών της Διεθνούς
Ενώσεως Αστυνομικών
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Μ

ε μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε
η 3η Συνδιάσκεψη Βαλκανικών
χωρών και χωρών Αδριατικής
της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών, στη Βέροια Ημαθίας από 13 έως 15
.10.2017, η οποία είχε τεθεί υπό την αιγίδα
της Ελληνικής Αστυνομίας και συνδιοργανωτής ήταν ο Δήμος Βέροιας.
Συμμετείχαν αντιπρόσωποι αστυνομικοί
- μέλη της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών
από τα Εθνικά Τμήματα των χωρών : Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, π.Γ.Δ.Μ., Ιταλία,
Μαυροβούνιο, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβενία
και Τουρκία.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία
τους ο εκπρόσωπος του Αντιπεριφερειάρχη
Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, ο Δήμαρχος Βέροιας, ο Γενικός Περιφερειακός
Αστυνομικός Διευθυντής Κεντρικής Μακεδονίας Ταξίαρχος Μαντζούκας Αθανάσιος, ο
Διευθυντής Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας
Αστυνομικός Διευθυντής Σιμούλης Χρήστος,
ο Διοικητής της Σχολής Μετεκπαίδευσης και
Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδας Αστυνομικός Υποδιευθυντής
Κούγκας Διονύσιος, ο Δημοτικός σύμβουλος
Παπαγιάννης Ιωάννης, ο Παγκόσμιος Γενικός
Γραμματέας κ. Κατσαρόπουλος Γεώργιος

ως εκπρόσωπος του Παγκοσμίου Συμβουλίου της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών,
ο Πρόεδρος του Ταμείου Επαγγελματικής
Ασφάλισης Αστυνομικών, Πυροσβεστών και
Λιμενικών κ. Τσαγανός Ιωάννης, ο Πρόεδρος
της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ημαθίας κ. Μούρτης Απόστολος, ο Πρόεδρος της
Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ κ. Χαρέλας Παναγιώτης, ο εκπρόσωπος της ΠΟΑΣΑ Ντομάζης Μαργαρίτης,

εκπρόσωποι των Τοπικών Διοικήσεων Αθηνών –Αττικής, Πειραιώς & Νήσων, Μαγνησίας, Λάρισας, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Κοζάνης, Καστοριάς, Φλώρινας, Πέλλας, Πιερίας,
Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου, Αλεξανδρούπολης, Δράμας, Ξάνθης, Σερρών, Κιλκίς, Χαλκιδικής, Ορεστιάδας, Λακωνίας, Ηλείας.
Το Σάββατο το απόγευμα, πραγματοποιήθηκε η επίσημη έναρξη της Συνδιάσκεψης

στη Σχολή Μετεκπαίδευσης
και Επιμόρφωσης Ελληνικής
Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδας
στο Πανόραμα Βέροιας.
Χαιρετισμό
απηύθυναν
μέσω skype ο Αρχηγός της
Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ. Τσουβάλας Κωνσταντίνος, ο Παγκόσμιος Πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης
Αστυνομικών κ. Pierre-Martin
MOULIN, ο Δήμαρχος Βέροιας
κ. Βοργιαζίδης Κωνσταντίνος,
ο Πρόεδρος της Διεθνούς
Ένωσης Αστυνομικών Τ.Δ.
Ημαθίας κ. Χριστουδουλίδης
Γεώργιος, ο εκπρόσωπος του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ημαθίας κ. Παπαδόπουλος Γεώρ-
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γιος, ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός
Διευθυντής Κεντρικής Μακεδονίας Ταξίαρχος κ. Μαντζούκας Αθανάσιος, ο Πρόεδρος
Ελληνικού Εθνικού Τμήματος Διεθνούς
Ενώσεως Αστυνομικών κ. Καραπατάκης
Ιωάννης, ο Παγκόσμιος Γενικός Γραμματέας της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών κ.
Κατσαρόπουλος Γεώργιος, ο Διοικητής της
Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης
Ελληνικής Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδας
Αστυνομικός Υποδιευθυντής κ. Κούγκας
Διονύσιος, ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ημαθίας κ. Μούρτης
Απόστολος, ο Πρόεδρος της Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ κ.
Χαρέλας Παναγιώτης.
Τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνδιάσκεψη ήταν:
α.- Διοργάνωση I.P.A. Games.
β.- Ανάθεση επόμενης συνδιάσκεψης.
γ.- Συνδυασμός παράλληλης οργάνωσης
συνδιάσκεψης και σεμιναρίων Gimborn.
δ.- Ανασκόπηση παγκοσμίου συνεδρίου.
Στα πλαίσια των παράλληλων εκδηλώσεων της συνδιάσκεψης πραγματοποιήθηκαν
επισκέψεις στους Βασιλικούς Τάφους των
Αιγών στην Βεργίνα όπου μας ξενάγησε ο
αρχαιολόγος κ. Γραικός Ιωάννης, στο Βήμα
του Αποστόλου Παύλου, στην παλαιά πόλη
της Βέροιας ,στην Παλαιά Μητρόπολη και
στην Παναγία Σουμελά.
Θερμά συγχαρητήρια στον Πρόεδρο της
Τ.Δ. Ημαθίας κ. Χριστοδουλίδη Γεώργιο και
σε όλο το Δ.Σ. της Τ.Δ. Ημαθίας, που συνέβαλαν για την επιτυχία της συνδιάσκεψης.
SERVO PER AMIKECO
(υπηρετώ δια της φιλίας)
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Ιωάννης ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ Βασίλειος Παπάς

5 • νέα της ipa

Εκδηλώσεις

IPA

Εκδηλώσεις

Έκθεση εικαστικών Ελλήνων
Αστυνομικών

6 • νέα της ipa

Έ

πεσε η αυλαία της σημαντικής έκθεσης εικαστικών με έργα ελλήνων αστυνομικών που πραγματοποιήθηκε από το Ελληνικό Τμήμα/
ΙΡΑ 17 με 20 Οκτωβρίου 2017 στο Πολιτιστικό Κέντρο, Ίδρυμα ‘’Σταύρος Νιάρχος’’, σε
συνεργασία με το Αρχηγείο της Ελληνικής
Αστυνομίας.
Το επάγγελμά μας δεν αποτέλεσε εμπόδιο
εικαστικής έκφρασης, μιας εσωτερικής δημιουργικής ανάγκης που βγήκε στο φώς, αφήνοντας το στίγμα της κοινωνικής ευαισθησίας
που μας διακρίνει.
Ο ελληνικός πολιτισμός έχει αναδείξει τις
τέχνες και τα γράμματα, αξίες και αρχές ζωής
όπως η δημοκρατία, η ισότητα, η δικαιοσύνη,
ο διάλογος, η ελευθερία, προβάλλοντας την
αρμονία της τέχνης, την αξιοπρέπεια και τη
δημιουργική συμμετοχή των πολιτών.
Η έκθεση αυτή προκάλεσε το ενδιαφέρον
του κοινού, με αποτέλεσμα να την έχει επι-

σκεφθεί ένας μεγάλος αριθμός φίλων της
τέχνης.
Το πηγαίο ταλέντο των συναδέλφων αποτυπώνεται διάχυτα στα ποικίλα έργα τους,
με ευδιάκριτες αποχρώσεις και τα έντονα
χρώματα.
Χωρίς περιττά στολίδια αλλά με αυθεντική
δημιουργική διάθεση οι Έλληνες Αστυνομικοί αποδίδουν εικόνες της καθημερινής ζωής, της σύγχρονης τέχνης, της αγιογραφίας
με πίνακες αλλά και με ψηφιδωτά και γλυπτά.
Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι το κλειδί
της επιτυχίας σε κάθε μας δράση, συμμετοχή, επαγγελματική σταδιοδρομία και ιδιαίτερα για το προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ που ασκούν
λειτούργημα.
Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες που με τα αξιόλογα έργα τους, το
ταλέντο και τις δεξιότητές τους αποτυπώνουν εικαστικά τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους.
Εκφράζουμε τα συγχαρητήριά μας, σε
όλους τους συναδέλφους δημιουργούς αλλά
και σε όσους κοπίασαν και συνέβαλαν στην
υλοποίηση της έκθεσης.
Ευχαριστούμε την πολιτική και φυσική
ηγεσία του Σώματος, ιδιαίτερα τον Αρχηγό
Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο Τσουβάλα για
τη συνδιοργάνωση, το Ίδρυμα Πολιτισμού
“ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ” και την επιμελήτρια της
έκθεσης κα Λεωνή Θανασούλα
Οι συμμετέχοντες συνάδελφοι, δημιουργοί
ήταν 31 με περισσότερα από 60 έργα. Συγκεκριμένα συμμετείχαν οι (πίνακας κατ΄αλφαβητική σειρά)
SERVO PER AMIKECO
(υπηρετώ δια της φιλίας)
Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
Ιωάννης ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ Βασίλειος Παπάς

Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ΒΑΘΜΟΣ
Α/Δ (Υ/Γ)
Υπαρ/κας
Α/Δ εα
Ανθ/μος εα
Αρχ/κας
Αρχ/κας
Αρχ/κας
Ανθ/μος
Αρχ/κας
Υποσ/γος εα
Υ/Α εα
Ε.Φ.
Ανθ/μος
Ε.Φ.
Ανθ/μος
Αρχ/κας
Π.Υ.
Υ/Β εα
Π.Υ.
Αρχ/κας
Αρχ/κας
Αρχ/κας
Π.Υ.
Ανθ/μος
Αστυφ.
Αρχ/κας
Αντισ/γος εα
Ανθ/μος
Υπαρ/κας
Αρχ/κας
Αντισ/γος εα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ANTΩNOΠOYΛOΣ Δημήτριος
ΑΡΣΕΝΙΟΥ Ηλίας
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ευάγγελος
ΔEΛΛAΣ Xρήστος
ΔΕΜΟΙΡΑΚΟΣ Ανδριανός
ΔΕΤΣΑΡΙΔΗΣ Δημήτριος
ΔIKAIOY Aικατερίνη
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ Αικατερίνη
ΖΩΙΤΣΟΥΔΗ Ελένη
ΚΑΛΤΣΗΣ Χαράλαμπος
KAPAΠATAKHΣ Iωάννης
KOYTΣIAPHΣ Kωνσταντίνος
ΚΥΠΡΑΙΟΥ Ελπίδα
ΛΑΖΟΓΚΑ Ολυμπία
ΜΑΡΓΕΛΗ Μαρία
MΠAPAKOY Kωνσταντίνα
ΜΠΟΛΤΣΗ Αγορή
MΠPAZIA Mαρία
MΠOYZAKH Mαρία
ΜΠΟΥΛΤΑΔΑΚΗΣ Χριστόφορος
ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Γεώργιος
ΠANEPAΣ Σταύρος
ΠΥΡΡΑΚΗ Γεωργία
ΣΚΑΡΗ Ιουλία
ΣΠΑΝΟΣ Εμμανουήλ
ΣTPATHΡOY Aνδρονίκη
TPYΦEPHΣ Θεόδωρος
ΦΑΡΜΑΚΗΣ Λάμπρος
ΧΑΝΤΖΗΣ Νικόλαος
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ Κων/νος
ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος

IPA

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Διεύθυνση Υγειονομικού
ΑΤ Λίμνης Πλαστήρα
Αθήνα
Κατερίνη
Δ.Α.Α/ΥΚΑ/Τ.Ε.Ε.Μ
Δ.Α Ξάνθης
A.T. Βόρειας Κυνουρίας
Δ/νση Οικον. Επιθεώρησης/ΑΕΑ
Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών ΧΙΟΥ
Αθηνα
Μύσωνος 33-Αθήνα
Δ/νση Mεταγωγών Δικαστ.Aττικής
Δ.Α Καρδίτσας
ΑΤ Γρεβενών
ΔΕΕ/ΥΒΒΕΑ
AEA/Διεύθυνση Aλλοδαπών
Δ.Α Καρδίτσας
Αθήνα
AEA/Διεύθυνση Oικονομικών/Τμ.1ο
Μουσική ΕΛ.ΑΣ
ΑΤ Πύλου
A.T. Oμονοίας
ΑΤ Διονύσου Αττικής
Δ/νση Γεν. Αστυνόμευσης/ΑΕΑ
ΑΤ Νίκαιας Πειραιά
Y.A. Σερρών
Αθήνα
Τμ. Τροχαίας Αγρινίου
ΔΑΑ/ΥΔΕΖΙ/1ο
ΤΑ Νάουσας Ημαθίας
Αθήνα
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Εκδηλώσεις

IPA

Εκδηλώσεις

62ο Παγκόσμιο Συνέδριο
ΙΡΑ στην Albena Βουλγαρίας
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λοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες του 62ου Παγκοσμίου Συνεδρίου
ΙΡΑ στην Albena Βουλγαρίας, από 1924 Σεπτεμβρίου 2017, με τη συμμετοχή αντιπροσωπειών από 66 χώρες.
Το Ελληνικό Εθνικό Τμήμα εκπροσωπήθηκε από τους κ.κ.: Κυριάκο Κάρκαλη (εκπρόσωπο) και Ιωάννη Καραπατάκη (παρατηρητή)
Η αντιπροσωπεία μας στο περιθώριο του
Συνεδρίου, συνομίλησε με όλες τις Εθνικές
αντιπροσωπείες, αντάλλαξε απόψεις για το
μέλλον και την λειτουργία της ΙΡΑ και αναθέρμανε τις σχέσεις.
Από τον εκπρόσωπο του Ελληνικού Τμήματος, έγινε παρουσίαση της επικείμενης 3ης
συνάντησης Εθνικών Τμημάτων Βαλκανικής
και Αδριατικής. Επίσης εξεφράσθησαν ευχαριστίες εκ μέρους του ΔΣ του Εθνικού Τμήματος, αλλά και των μελών της ΤΔ Λέσβου, όπου
υπέστησαν υλικές ζημίες από τον καταστροφικό σεισμό, για τη συγκέντρωση σεβαστού
χρηματικού ποσού από την από τα άλλα Εθνικά Τμήματα, αλλά και την ενίσχυση από το ΙΕΒ.
Για μία ακόμα χρονιά, η ιστοσελίδα μας βραβεύτηκε με χρυσό μετάλλιο, αποδεικνύοντας
την ποιοτική δουλειά που έχει γίνει σε αυτόν
το τομέα, κυρίως από τον Γενικό Γραμματέα κ.
Βασίλειο Παπά.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του
διεθνούς διαγωνισμού φωτογραφίας. Στο
διαγωνισμό από 900 φωτογραφίες που εστάλησαν στην επιτροπή κοινωνικών και πολιτιστικών υποθέσεων, βραβεύτηκαν συμμετοχές
από Ισραήλ, Κύπρο, Βέλγιο και Σρι Λάνκα, ενώ
πέραν των βραβευθέντων εκτέθηκαν οι 55
καλύτερες φωτογραφίες από τους συμμετέχοντες, μεταξύ των οποίων και των μελών του

Ελληνικού Τμήματος:
1.Κων/νου Λύτρα (ΤΔ Ορεστιάδος)
2.Αχιλέα Μπέγα (ΤΔ Τρικάλων)
3.Βασιλείου Δραγούτσου (ΤΔ Τρικάλων)
4.Μαρίας Ρίζου (ΤΔ Τρικάλων)
5.Μαρίας Μπράζια (ΤΔ Αθηνών - Αττικής)
Το ΔΣ του Εθνικού Τμήματος, ευχαριστεί
τους συμμετέχοντες και τους συγχαίρει για την
τιμητική αυτή διάκριση, που μας κάνει υπερήφανους.
Το επόμενο Παγκόσμιο Συνέδριο, θα λάβει
χώρα τον Σεπτέμβριο του 2018 στο Ρότερνταμ
Ολλανδίας.
Σε ειδική τελετή, η οποία έγινε την αποχαιρετιστήρια βραδιά, το ΕΤ Ολλανδίας, έλαβε τη
σημαία σε πανηγυρική ατμόσφαιρα.

Κυριάκος Κάρκαλης
Αρμόδιος Διεθνών Σχέσεων

Ιστορία / Επιστήμη

n Της Ιωάννας Τσάκωνα
Ψυχολόγος Msc
Yγειονομικός Αξιωματικός ΕΛ.ΑΣ.

Ε

ίναι γνωστό ότι τα πρώτα παιδικά χρόνια
στη ζωή όλων μας παίζουν καθοριστικό
ρόλο στη μετέπειτα εξέλιξή μας και αποτελούν, συνήθως, προγνωστική ένδειξη
για την ικανότητα προσαρμογής μας. Τα χρόνια
αυτά φαίνεται να επηρεάζουν το πώς σκεφτόμαστε, νιώθουμε και συμπεριφερόμαστε ως
ενήλικες καθώς επίσης τον τρόπο, με τον οποίο
αξιολογούμε τον εαυτό μας, τους άλλους και
τις σχέσεις μας με αυτούς. Επί παραδείγματι, η
απορριπτική μητέρα δημιουργεί είτε ένα φοβισμένο και ανασφαλές παιδί είτε ένα επιθετικό/
εχθρικό παιδί. Η υπερπροστατευτική μητέρα,
από την άλλη, στέλνει χωρίς να το συνειδητοποιεί, ένα ιδιαίτερα βλαπτικό μήνυμα στο παιδί
της, σύμφωνα με το οποίο το παιδί δεν είναι
ικανό να φροντίσει τον εαυτό του, κάτι που καταλήγει και το ίδιο να το πιστεύει. Η τελειομανής
μητέρα δημιουργεί τις περισσότερες φορές παιδιά ικανά και προικισμένα, τα οποία σημειώνουν
υψηλές επιδόσεις σε σχολικές και εξωσχολικές
δραστηριότητες αλλά στερούνται αυτοπεποίθησης και βασανίζονται από ένα βαθύ αίσθημα
ανεπάρκειας. Τέλος, η μητέρα με τις άκαμπτες
αξίες/αντιλήψεις δημιουργεί παιδιά αυστηρά
και επικριτικά προς την ίδια τους την συμπεριφορά, τα οποία αδυνατούν να διαμορφώσουν,
καθώς μεγαλώνουν, ένα δικό τους σύστημα
αξιών και αντιλήψεων, καθώς έχουν εσωτερικεύσει το αυστηρό/ανελαστικό γονικό σύστημα
αξιών. Ποια είναι τα «ψυχολογικά παιχνίδια»
και ποιοι οι «ρόλοι» που υιοθετούμε, λοιπόν,
ασυνείδητα ή και συνειδητά, στις σχέσεις μας,
ως ενήλικες πια, εξαιτίας αυτών των πρώιμων
καθοριστικών εμπειριών με την εκάστοτε γονική φιγούρα;
Καταρχάς, να υπογραμμίσουμε πως όλοι παίζουμε! Διαφωνεί κανείς; Ο ενήλικας, όπως και
το παιδί, έχει ανάγκη από το παιχνίδι και κυρίως,
από το παιχνίδι εξουσίας. Μάλιστα, το επιδιώκει
καθημερινά, για να ξεφύγει από τη ρουτίνα της
καθημερινότητας, με απώτερο σκοπό την ένταση, τη νίκη, την ευχαρίστηση και την εκτόνωση.
Όταν μιλάμε για παιχνίδια ενηλίκων μιλάμε για
μια σειρά συναλλαγών, που κρύβουν μέσα τους
μια μπλόφα. Γι αυτό το λόγο θα μπορούσαμε να
ονοματίσουμε τα παιχνίδια αυτά ως χειριστικές
συμπεριφορές. Τα συναντούμε σε όλους τους
χώρους και σε πολλά και διαφορετικά πλαίσια,
όπως σε επαγγελματικούς χώρους, σε ερωτικές σχέσεις, στην οικογένεια και γενικά στις
διαπροσωπικές σχέσεις.
Τέσσερα είναι τα βασικά σχήματα εξουσί-

ας στις σχέσεις, σύμφωνα με τον Augustus Y.
Napier, που είναι οικογενειακός θεραπευτής. Το
πρώτο είναι η κυριαρχία-υποταγή, όπου εδώ η
σχέση είναι ασυμμετρική καθώς επιβάλλεται
πάντα ο ένας και πάντα ο άλλος υποτάσσεται.
Το δεύτερο σχήμα είναι αυτό, όπου οι ενήλικες
συνεχώς μαλώνουν και έτσι, εδώ η σχέση είναι
συμμετρική, ως προς αυτό τουλάχιστον. Ο ένας
προκαλεί συνεχώς τον άλλον σε ένα παιχνίδι
δύναμης. Το τρίτο σχήμα είναι αυτό της ψευτοισότητας, όπου οι ενήλικες προσπαθούν να μη
μαλώνουν ποτέ παρότι υπάρχει έντονος θυμός
μέσα τους αλλά δεν το δείχνουν λόγω φόβου
εγκατάλειψης. Τέλος, το τέταρτο σχήμα είναι
αυτό της ισότητας, όπου εδώ υπάρχει εναλλαγή
στο ποιος ορίζει και ποιος ακολουθεί. Φανταστείτε δύο παιδιά που κάνουν τραμπάλα. Όλα
συζητιούνται και όλα παζαρεύονται ανοιχτά. Δεν
υπάρχουν θέματα ταμπού και δε φοβούνται το
καβγά γιατί το βασικό ερώτημα δεν είναι «ποιος
είναι ο πιο δυνατός;» αλλά «ποια είναι η καλύτερη λύση για όλους;». Αναντίρρητα, αυτό το σχήμα είναι το ιδανικό στις διαπροσωπικές σχέσεις.
Ας περάσουμε να δούμε τους συνηθέστερους
«ρόλους» που υιοθετούμε τώρα… Θύμα; Θύτης;
Ή Λευκός Ιππότης/ Σωτήρας; Τρία «πρόσωπα»
απόλυτα συνδεδεμένα μεταξύ τους. Ποτέ δεν
έζησαν χώρια. Από την Αρχαία Τραγωδία ως
τους πιο σύγχρονους θεατρικούς δημιουργούς,
οι τρεις αυτοί «τύποι-ρόλοι» μονοπωλούν το
ενδιαφέρον στην πλοκή των έργων. Αυτοί είναι οι βασικοί ρόλοι, που αναλαμβάνουμε κάθε
φορά, που σχετιζόμαστε με τους άλλους, είτε
πρόκειται για σημαντικές σχέσεις ζωής είτε για
δευτερεύουσες.
Γιατί κάποιος επιλέγει το ρόλο του σωτήρα ή
αλλιώς το ρόλο του Λευκού Ιππότη (Mary Lamia
& Marilyn Krieger); Γιατί κάποιοι νιώθουν έλξη
από βασανισμένα και ταλαιπωρημένα άτομα;
Μήπως έτσι μεγαλώσαμε και μας είναι οικείο
αυτό το μοντέλο σχέσεων; Μήπως μέσα από
το ρόλο του σωτήρα του άλλου, προσπαθώ να
γίνω ο σωτήρας του ίδιου μου του εαυτού; Γιατί
επιλέγει κάποιος το ρόλο του θύματος από την
άλλη; Αγαπητός ρόλος και αυτός σε μεγάλη
μερίδα ανθρώπων. Υπάρχουν πολλά δευτερογενή οφέλη παίζοντας το ρόλο του θύματος. Ως
θύματα, μπορούμε να ελέγχουμε τους άλλους,
εκμεταλλευόμενοι την ενοχή και την συμπόνια
τους. Ως θύματα δεν είμαστε υπεύθυνοι για
την πραγματικότητα μας και επομένως ποτέ δε
φταίμε εμείς αλλά η άδικη κοινωνία που άλλους τους ανεβάζει και άλλους τους κατεβάζει
στα τάρταρα… Για να θυμηθούμε και τον ελληνικό κινηματογράφο με τον αλησμόνητο Λάμπρο
Κωνσταντάρα… Τέλος, γιατί επιλέγει κάποιος
το ρόλο του θύτη; Διότι δεν είναι σε θέση να

αναγνωρίσει επιτυχώς τα συναισθήματά του,
να τα ρυθμίσει, να τα ελέγξει και στην συνέχεια
να τα εκφράσει με έναν σωστό και κοινωνικά
αποδεκτό τρόπο. Συνήθως, αυτά τα άτομα έχουν
μεγαλώσει και ανατραφεί σε ένα περιβάλλον
βίας, αναπαράγοντας το μοντέλο το οποίο τους
είναι πλέον οικείο και στη μετέπειτα ζωή τους,
στην σχέση με τον σύντροφό τους.
Πώς θα βγούμε από τις θέσεις του θύτη, του
θύματος ή του σωτήρα; Πώς θα απαλλαγούμε
από αυτά τα παιχνίδια εξουσίας στις διαπροσωπικές μας σχέσεις; Καλό είναι, αρχικά, να συνειδητοποιήσουμε ποια θέση τείνουμε να αναλαμβάνουμε στις σχέσεις μας και για ποιους λόγους
καθώς επίσης ποια είναι τα οφέλη αλλά και το
κόστος της κάθε επιλογής. Ας υπενθυμίζουμε,
εν συνεχεία, τακτικά, στον εαυτό μας ότι, δεν
είμαστε παιδιά πια!
Ας ενημερώσουμε το «εσωτερικό μας παιδί», το πληγωμένο, το ευάλωτο, το φοβισμένο,
το θυμωμένο, το συνεσταλμένο, το ενοχικό, ότι
είναι ασφαλές πια, επιθυμητό και σημαντικό και
ως ενήλικες, εμείς, πλέον, το αγκαλιάζουμε, το
αποδεχόμαστε με όλες τις ατέλειες και τα λάθη
του και το αγαπάμε απεριόριστα! Ας συγχωρέσουμε όλους όσους έχουν εμπλακεί συνειδητά
και υποσυνείδητα σε αυτήν την κατάσταση. Ίσως
και αυτοί έτσι είχαν μάθει και έκαναν αυτά που
ήξεραν βάσει των πεποιθήσεων και των εμπειριών στη ζωή τους…
Ας επιλέξουμε συνειδητά να μην ταλαιπωρούμε άλλο τον εαυτό μας. Αγκαλιάζουμε τον
εαυτό μας σαν ένα μικρό παιδί μέσα μας! Άλλωστε, το ιδανικό φάρμακο ενάντια στο στρες
και στην κατάθλιψη είναι η αγκαλιά! Σύμφωνα
με την Αμερικανίδα Ψυχοθεραπεύτρια Virginia
Satir χρειαζόμαστε 4 αγκαλιές την ημέρα για να
επιβιώσουμε, 8 αγκαλιές την ημέρα για να συντηρηθούμε και 12 αγκαλιές την ημέρα για να
αναπτυχθούμε! Ας αγκαλιάσουμε, λοιπόν, τόσο
το εσωτερικό μας παιδί όσο και τους αγαπημένους μας ανθρώπους!
Όποιος και αν είναι ο τύπος της μητέρας μας,
το βέβαιο είναι πως, η παρουσία της στη ζωή
μας είναι εξόχως σημαντική και απαραίτητη για
τη μετέπειτα εξέλιξή μας. Ας μην λησμονούμε,
τέλος, πως είμαστε και εμείς οι ίδιοι, ως ενήλικες πλέον, υπεύθυνοι για το τι θα κρατήσουμε
και τι θα αφήσουμε από το παρελθόν μας. Εμείς
θα αποφασίσουμε εάν θέλουμε να διατηρήσουμε αυτά τα παιχνίδια εξουσίας ή εάν θέλουμε να
απαλλαγούμε από αυτά και να επιδιώξουμε την
αληθινή οικειότητα στις σχέσεις μας. Στόχος σε
κάθε περίπτωση είναι να αποκτήσουμε επίγνωση και να οδηγηθούμε προς την ψυχολογική
ενηλικίωση, δηλαδή την αυτοδιάθεση και αυτοδιαχείριση.
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Παιχνίδια εξουσίας στις σχέσεις ενηλίκων
Η συμβολή των πρώιμων εμπειριών με τη μητέρα

Τέχνες / Πολιτισμός

2017 έτος Ν. Καζαντζάκη
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Νίκος Καζαντζάκης (1883-1957) γεννήθηκε στο Ηράκλειο της
τουρκοκρατούμενης Κρήτης. Σπούδασε Νομική στην Αθήνα
(1902-1906), και μεταπτυχιακά στο Παρίσι (1907-1909), όπου
επηρεάστηκε βαθύτατα από τις φιλοσοφικές αρχές του Μπερξόν
και του Νίτσε. Την εποχή αυτή αρχίζει η συστηματική του ενασχόληση με
τα γράμματα. Πραγματοποίησε πλήθος ταξιδιών στο εξωτερικό, αρκετές
φορές ως ανταποκριτής εφημερίδων. Υπηρέτησε ως γενικός διευθυντής
στο Υπουργείο Περιθάλψεως (1919), διορίστηκε Υπουργός άνευ Χαρτοφυλακίου (1945) και εργάστηκε ως σύμβουλος λογοτεχνίας στην UNESCO
(1946). Διετέλεσε πρόεδρος της Εταιρείας Ελλήνων Συγγραφέων. Το 1956
τιμήθηκε με το Βραβείο Ειρήνης και προτάθηκε ως υποψήφιος για το Νόμπελ Λογοτεχνίας πέντε φορές.
Ο ίδιος θεωρούσε τον εαυτό του πρωτίστως ποιητή, έχοντας γράψει την
Οδύσεια, ένα μεγαλόπνοο έργο με 24 ραψωδίες και 33.333 στίχους. Διακρίθηκε στη δραματουργία (Προμηθέας, Καποδίστριας, Κούρος, Νικηφόρος
Φωκάς, Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, Χριστόφορος Κολόμβος, κ.ά.), στη
συγγραφή ταξιδιωτικών εντυπώσεων (Ισπανία, Ιταλία, Αίγυπτο, Σινά, Ιαπωνία και Κίνα, Αγγλία, Ρωσία, Ιερουσαλήμ και Κύπρο), στα φιλοσοφικά
δοκίμια (Ασκητική, Συμπόσιο, κ.ά.). Ωστόσο, ευρύτερα γνωστός έγινε από τα
μυθιστορήματά του: Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά (1946), Ο Χριστός
ξανασταυρώνεται (1948), Ο καπετάν Μιχάλης (1950), Ο τελευταίος πειρασμός (1951), Αναφορά στο Γκρέκο (1961), κ.ά. Το έργο του έχει μεταφραστεί και εκδοθεί σε περισσότερες από 50 χώρες και έχει διασκευαστεί για
το θέατρο, τον κινηματογράφο, το ραδιόφωνο και την τηλεόραση.

Πηγή :

Tοπική Διοίκηση Καστοριάς

Συμμετοχή της Τ.Δ. Καστοριάς στο 14ο διεθνή αγώνα
ορεινού τρεξίματος “Olympus Marathon”
Την 24η Ιουλίου 2017 στο Λιτόχωρο Πιερίας
πραγματοποιήθηκε ο κορυφαίος διεθνής αγώνας ορεινού τρεξίματος που λαμβάνει χώρα
το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου στο
βουνό του Ολύμπου τα τελευταία 14 χρόνια,
ένας ορεινός αγώνας που μπορεί να χαρακτηριστεί πολυπολιτισμικός πλέον, με δεκάδες
αθλητές του εξωτερικού. Ο ορεινός μαραθώνιος
“Olympus Marathon” συγκεντρώνει αθλητές από
όλο τον κόσμο οι οποίοι καταφθάνουν στο μυθικό βουνό για να λάβουν μέρος σε έναν αγώνα
με διεθνή ακτινοβολία και να απολαύσουν ένα
βουνό που εκτός από Εθνικό Πάρκο έχει ανακηρυχθεί από την UNESCO ως ένα «Μνημείο
Παγκόσμιας Φυσικής Κληρονομιάς».
Η 14η διοργάνωση “Olympus Marathon 2017”,
με αφετηρία τον αρχαιολογικό χώρο του δίου και
τερματισμό στο Λιτόχωρο, έχει συνολικό μήκος
διαδρομής 44km με θετική υψομετρική ανάβαση +3.300 m. Στον εν λόγω αγώνα συμμετείχε
και η Τοπική Διοίκηση Καστοριάς της Δ.Ε.Α.
(ΙΡΑ) με το μέλος της Λαγό Ευστάθιο, ο οποίος
αγωνίστηκε με τα διακριτικά της ένωσής μας.
Τον ευχαριστούμε για τη συμμετοχή του και τον
συγχαίρουμε για τον τερματισμό του μέσα στους
100 πρώτους αθλητές (800 άτομα συμμετοχή),
που κατάφεραν να ολοκληρώσουν τη διαδρομή
των 44km.
Ως ελάχιστη έκφραση συγχαρητηρίων ήταν να
καλύψουμε τα έξοδα συμμετοχής του. Τέτοιες
συμμετοχές μελών μας σε δραστηριότητες με
διεθνή ακτινοβολία, προάγουν τον ερασιτεχνικό
αθλητισμό, προβάλλουν τις αέναες αξίες του
πολιτισμού όπως συμμετοχή, ομόνοια, ισότητα,

συνεργασία, άμιλλα και τιμούν τόσο το Σώμα της
Ελληνικής Αστυνομίας όσο και την Τοπική μας
Διοίκηση.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Πέτρος ΤΣΙΟΛΑΣ
Γεώργιος ΚΩΣΤΑΚΑΚΗΣ

Tοπική Διοίκηση Πειραιώς & Νήσων

Αντιπροσωπεία του ΔΣ της ΤΔ Πειραιώς και Νήσων Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών, αποτελούμενη απο τον Πρόεδρο Κυριάκο Κάρκαλη και τον
Ταμία Δημήτρη Μπέκα επισκέφθηκε τον Δήμαρχο
Πειραιά κ. Ιωάννη Μώραλη και τον ενημέρωσε
για τους σκοπούς και τις δράσεις τηΈνωσής μας,
αλλά και την επικείμενη 13η Φιλική Συνάντηση
που θα πραγματοποιηθεί στην πόλη μας απο 1-3
Δεκεμβρίου 2017. Ο κ. Δήμαρχος μας άκουσε με
ιδαίτερο ενδιαφέρον και εξεδήλωσε το ενδιαφέρον του και την πρόθεσή του να σταθεί αρωγος
στη διοργάνωση της συνάντησης.

SERVO PER AMIKECO

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
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Συνάντηση εργασίας με τον Δήμαρχο της πόλης
του Πειραιά

Tοπική Διοίκηση Ημαθίας

Συνάντηση της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών/Τ.Δ.
Ημαθίας με την Υφυπουργό Εσωτερικών (ΜακεδονίαςΘράκης) κ. Μαρία ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ
Αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της Τοπικής Διοίκησης
Ημαθίας της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών,
αποτελούμενη από τον Πρόεδρο ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ Γεώργιο και τον Ταμία ΠΙΠΙΛΑ Θωμά, συναντήθηκε την 06-10-2017 με την Υφυπουργό
Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης) κ. Μαρία
ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ.
Η συνάντηση διεξήχθη σε πολύ θερμό κλίμα, ενδεικτικό των σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης
και σεβασμού. Συζητήθηκαν διάφορα θέματα που
απασχολούν τη Διεθνή Ένωση Αστυνομικών, ενώ
παράλληλα πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για
την επικείμενη 3η Συνδιάσκεψη Εθνικών Τμημάτων Βαλκανίων και Αδριατικής που θα διεξαχθεί
στη Βέροια το τριήμερο 13-15 Οκτωβρίου 2017,
όπου προσκλήθηκε να παραστεί ως τιμώμενο
πρόσωπο.
Η κ. Υφυπουργός έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για
τις δράσεις της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών,
αναγνωρίζοντας το σημαντικό πολιτιστικό και
κοινωνικό έργο της Ένωσης και ευχήθηκε καλή δύναμη για την επιτυχία
της προαναφερόμενης Συνδιάσκεψης, δηλώνοντας παράλληλα τη στήριξή
της, προσβλέποντας στην περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ Αστυνομίας και πολιτών.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Η Γεν. Γραμματέας
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ Γεώργιος
ΜΠΑΚΟΛΑ Μαλαματή

Tοπική Διοίκηση Φωκίδας
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15η Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία ΠΟΣΕΑ
Την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα
20:00΄με ιδιαίτερη χαρά και τιμή συμμετείχαμε
στην Άμφισσα, στην λαμπρή εκδήλωση Υποδοχής
της Φλόγας της 15ης Πανελλήνιας Λαμπαδηδρομίας εθελοντών αιμοδοτών της ΠΟΣΕΑ.
Η έναρξη της Λαμπαδηδρομίας πραγματοποιήθηκε στο κτίριο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Φωκίδας από τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών
Άμφισσας "Οι Άγιοι Ανάργυροι", με τη συμμετοχή
του Αστυνομικού Διευθυντή Φωκίδας κ. Παναγιώτη ΡΟΥΜΕΛΗ και των προέδρων της Δ.Ε.Α/
Τ.Δ ΦΩΚΙΔΑΣ κ. Γρηγορίου ΠΑΣΧΑΛΗ και της
Ε.ΑΣ.Υ.ΦΩΚΙΔΑΣ κ. Δρόσου ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ, όπου
μαθητές, εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας και
αρκετοί συνάδελφοί μας, κατευθύνθηκαν προς το
κέντρο της Άμφισσας και κατέληξαν στο ιστορικό
Γιάγτζειο - Δελμούζιο Γυμνάσιο Άμφισσας, ανάβοντας το βωμό με την φλόγα της Αγάπης.
Την Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2017 και κατά τις
ώρες 18.00΄-21:30΄ πραγματοποιήθηκε στο
κτίριο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φωκίδας με
μεγάλη επιτυχία η πρώτη εθελοντική αιμοδοσία
που διοργανώθηκε από κοινού με το σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Άμφισσας "Οι Άγιοι
Ανάργυροι" και σε συνεργασία με την Υπηρεσία
Αιμοδοσίας του Γ.Ν Άμφισσας όπου πλήθος φί-

λων αιμοδοτών, συμπολιτών και συναδέλφων
μας, διαθέτοντας 10 λεπτά από το χρόνο τους
πρόσφεραν στον συνάνθρωπό τους, το καλύτερο
δώρο, ένα κομμάτι ζωής.
«Δυστυχώς η ζωή δεν αναβάλλεται.»
Κατά την διάρκεια της εθελοντικής αιμοδοσίας
διανεμήθηκαν ενημερωτικά φυλλάδια της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών ( I.P.A) και αναμνηστικά δώρα της.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Διευθυντή
Αστυνομίας Φωκίδας, Αστυνομικό Διευθυντή
κ. ΡΟΥΜΕΛΗ Παναγιώτη, τον Πρόεδρο του ΣΕΑ
Άμφισσας "Οι Άγιοι Ανάργυροι" κ. Δημήτριο ΚΩΝ-

ΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του, την Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Γενικού
Νοσοκομείου Άμφισσας, τον γιατρό κ. Δημήτριο
ΜΠΟΥΡΓΑΝΟ και το προσωπικό αυτής για την
συνεργασία τους, τα Μ.Μ.Ε, καθώς επίσης και
όλες τις φίλες και φίλους αιμοδότες, συμπολίτες
και συναδέλφους μας, που ανταποκρίθηκαν στο
κάλεσμά μας.
Για τα Διοικητικά συμβούλια – Οι Πρόεδροι
Τ.Δ (I.P.A) ΦΩΚΙΔΑΣ
Ε.ΑΣ.Υ.ΦΩΚΙΔΑΣ
Γρηγόριος ΠΑΣΧΑΛΗΣ
Δρόσος ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

Tοπική Διοίκηση Χίου

Ομάδα Εκμάθησης Παραδοσιακών Χορών

Η Ομάδα Εκμάθησης Παραδοσιακών Χορών
Δ.Ε.Α./Τ.Δ.Χίου δημιουργήθηκε πριν από έξι
(6) περίπου χρόνια, από μία μικρή ομάδα συναδέλφων με δάσκαλο τον Ανθ/μο ΖΗΡΡΙΑ
Γεώργιο, με σκοπό να μάθουν την παράδοση
του τόπου μας. Στα έξι αυτά χρόνια η ομάδα

μεγάλωσε, ωρίμανση και ήρθε η ώρα της να
δείξει την αγάπη της για το χορό και στον έξω
κόσμο.
Στις 05/07/2017 συμμετείχαμε στις εκδηλώσεις του Δήμου Σάμου, ανταποκρινόμενοι στο
κάλεσμα του πολιτιστικού Συλλόγου Χ.Ο.Ρ.Ο.Σ.

Σάμου. Παρουσιάσαμε χορούς της Χίου, με παραδοσιακές φορεσιές που μας παραχώρησε ο
πολιτιστικός Σύλλογος Μ.Ε.Ο.Θ. Χίου.
Η καλοκαιρινή μας εξόρμηση έκλεισε με την
συμμετοχή μας στο 3ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών στο νησί της Μαστίχας. Στις
06/09/2017 συμμετείχαμε στην χορευτική παρέλαση που έλαβε χώρα στην προκυμαία της
Χίου στην οποία συμμετείχαν πάνω από 300
χορευτές απ΄ όλη την Ελλάδα και την Κύπρο.
Στις 07/09/2017, στο θερινό θέατρο «ΜΙΚΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ» στην περιοχή Καστρομηνάς,
παρουσιάσαμε χορούς της Λέρου.
Τα σχόλια του κόσμου και των Μ.Μ.Ε. ήταν
θετικά.
Ως εκπρόσωπος του Δ.Σ. ευχαριστούμε θερμά
τους συμμετέχοντες στις ανωτέρω εκδηλώσεις, γιατί έτσι πρόβαλαν τις ιδέες της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών.
Ο πρόεδρος
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ

Tοπική Διοίκηση Χανίων

Μοναδική , ιδιαίτερα Ιστορική και συγκινητική στιγμή η μεταβίβαση του
ακινήτου του πρώην Αστυνομικού Σταθμού Στερνών Χανίων Κρήτης ,από
το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας στο Ελληνικό Εθνικό Τμήμα της
Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών προκειμένου λειτουργήσει ως ξενώνας
της ΙΡΑ ΧΑΝΊΩΝ!
Μετά από συντονισμένες ενέργειες και προσπάθειες του Διοικητικού
Συμβουλίου της ΙΡΑ ΧΑΝΊΩΝ και του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών και
ιδιαίτερα του προέδρου της ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗ Ιωάννη, με ΠΥΛΩΝΑ την
ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΉ ΣΥΜΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΣΤΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ του νυν
Επιτελάρχη του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγου
ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ Μιχαήλ ,του νυν προϊσταμένου του Κλάδου Διοικητικής
Υποστήριξης & Ανθρώπινου Δυναμικού του Αρχηγείου της Ελληνικής
Αστυνομίας υποστρατήγου ΔΑΣΚΑΛΆΚΗ Ανδρέα, του νυν Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης
Κρήτης υποστρατήγου ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ Κωνσταντίνου , του νυν Διευθυντή
της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων , Αστυνομικού Διευθυντή ΛΥΜΠΙΝΑΚΗ Γεωργίου, το όνειρο και οι προσπάθειες της ΙΡΑ ΧΑΝΊΩΝ έγιναν
πραγματικότητα!!!
Η άκρως συγκινητική και ιστορική στιγμή της υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής παράδοσης του Αστυνομικού Σταθμού Στερνών Χανίων
έλαβε χώρα την Πέμπτη 24 Αυγούστου 2017: και ώρα 12.00 στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων και στο γραφείο του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Περιφέρειας Κρήτης υποστρατήγου ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ Κωνσταντίνου,
, παρουσία του Αστυνομικού Διευθυντή Χανίων ΛΥΜΠΙΝΑΚΗ Γεωργίου
που ως Εκπρόσωπος της Ελληνικής Αστυνομίας υπέγραψε ως παραδους
, του Προέδρου του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος της Διεθνούς Ένωσης
Αστυνομικών κ. ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗ Ιωάννη που υπέγραψε ως παραλαβών
.του προέδρου της ΙΡΑ ΧΑΝΊΩΝ κ. ΠΕΡΡΆΚΗ Ιωάννη, του μέλους του
διοικητικού συμβουλίου του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος της Δ.Ε.Α

και προέδρου της ΙΡΑ Ηρακλείου κ. ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ Εμμανουήλ και της
προϊσταμένης του Γραφείου τύπου της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης και Γενικής Γραμματέως της ΙΡΑ ΧΑΝΊΩΝ Κας.
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΊΟΥ Ελένης!!
Το ΔΣ της ΙΡΑ ΧΑΝΊΩΝ ευχαριστεί θερμά το γραφείο Διαχείρισης της
Αστυνομικής Διεύθυνσης Χανίων και συγκεκριμένα τούς αγαπητούς φίλους και συναδέλφους μέλη της ΙΡΑ ΧΑΝΊΩΝ κ.κ. ΡΕΤΟΥΔΑΚΗ Ιωάννη
και ΠΑΡΤΣΑΚΟΥΛΑΚΗ Αργύριο για την συνεχή βοήθεια τους και την άριστη συνεργασία που είχαν με το Δ.Σ της ΙΡΑ ΧΑΝΊΩΝ !!
Ιδιαίτερη μνεία και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον αγαπητό συνάδελφο και
μέλος της ΙΡΑ ΧΑΝΊΩΝ Αστυνομικό υποδιευθυντή ΣΠΑΝΟΥΔΆΚΗ Εμμανουήλ που με δική του επιστολή ως Διοικητής τότε του ΑΤ ΣΟΥΔΑΣ Χανίων , ενημέρωσε την τοπική μας Διοίκηση για το κλείσιμο του Σταθμού
,παροτρύνοντας μας, ώστε να προβούμε άμεσα στις ενδεδειγμένες ενέργειες για την δημιουργία ξενώνα της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών!!
Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Περράκης

H Γενική Γραμματέας
Ελένη Παπαθανασίου
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Παράδοση παραλαβή του οικήματος του πρώην
Αστυνομικού Σταθμού Στερνών Χανίων

Tοπική Διοίκηση Κορίνθου

Eκδρομή στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου

Την Παρασκευή (21/07/2017) μέλη και φίλοι
της Δ.Ε.Α/Τ.Δ. Κορινθίας πραγματοποίησαν
εκδρομή στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου για να
παρακολουθήσουν τη θεατρική παράσταση «Ειρήνη» του Αριστοφάνη, που ανέβασε το Εθνικό
θέατρο, με πρωταγωνιστή, στον κεντρικό ρόλο
του Τρυγαίου, τον απρόβλεπτο Τζίμη Πανούση
και άλλων καλλιτεχνών.
Ο καιρός ήταν καλός και μόλις ο ήλιος έδυσε
στα βουνά της Αργολίδας, το δροσερό αεράκι

δρόσισε τους θεατές και έκανε πιο ευχάριστη
την παραμονή τους στο κατάμεστο Αρχ. Θέατρο
Επιδαύρου.
H Καμεράτα ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής, υπό τη διεύθυνση του διεθνούς φήμης μαέστρου Γιώργου Πέτρου, συνόδευσε ζωντανά
την παράσταση και κοινό απόλαυσε μια υπέροχη θεατρική παράσταση, με τον ξεχωριστό τρόπο που ξέρει να ερμηνεύει ο Τζίμης Πανούσης, ο
οποίος μαζί με τους συνεργάτες του καταχειρο-

Tοπική Διοίκηση Κορίνθου

Tοπική Διοίκηση Ιωαννίνων

Την Παρασκευή (30-062017) ομάδα εκδρομέων
Κύπριων Αστυνομικών,
μέλη του Τοπικού Τμήματος Λευκωσίας, στα πλαίσια 4ήμερης περιηγητικής
εκδρομής που πραγματοποιούσαν στην Ελλάδα, με
επικεφαλής τον πρόεδρο
του Τμήματος κ. Δημητρίου
Δημήτριο, συνοδευόμενος
από τα μέλη του Δ.Σ. κ.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Γεώργιο, Αντιπρόεδρο, κ. ΦΕΛΑ Σάββα
Αντιπρόεδρο, κ. ΚΟΥΛΟΥΤΕΡΗ Χριστόδουλο, Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων,
κ. ΖΗΝΩΝ Ζήνωνα, Βοηθό Γραμματέα και το μέλος κα. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Σούλα, διερχόμενοι από το
Ν. Κορινθίας πραγματοποίησαν ολιγόωρη στάση
για μεσημβρινό γεύμα σε Ταβέρνα πλησίον της
διώρυγας του Ισθμού.
Τους Κύπριους συναδέλφους υποδέχτηκαν ο
πρόεδρος της Τ.Δ. κ. ΣΠΥΡΑΚΟΣ Απόστολος και ο
Αντιπρόεδρος κ. ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε ανταλλαγή
απόψεων τόσο σε Αστυνομικά θέματα, όσο και

Στον υπέροχο χώρο των κατασκηνώσεων των
παιδικών εξοχών της Ελληνικής Αστυνομίας
στον Άγιο Ανδρέα Αττικής συναντήθηκαν με
αφορμή την έναρξη της Γ κατασκηνωτικής περιόδου, ο Πρόεδρος της Τοπικής Διοίκησης Καρδίτσας κ.Ζαρχανης Γιώργος,ο Γ Αντιπρόεδρος της
Ι.Ρ.Α. Τ.Δ.Ιωαννίνων κ.Παργινός Χρήστος, και ο
Ταμίας της Τοπικής Διοίκησης Τρικάλων κ.Μιχάλης Μάστορας.
Είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις σχετικές με την Διεθνή Ένωση Αστυνομικών.
Ηταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση μεταξύ
φίλων,και μια πολύ όμορφη συνύπαρξη σε ένα
ειδυλλιακό περιβάλλον.

Επίσκεψη συναδέλφων από την
Κύπρου
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κροτήθηκαν στο τέλος της παράστασης.
Η μετακίνηση των εκδρομέων έγινε με τουριστικό λεωφορείο το οποίο διέθεσε δωρεάν το τουριστικό γραφείου του κ. ΛΥΜΠΕΡΑΚΟΥ Σπυρίδωνα, που βρίσκεται στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας.
Το Δ.Σ. της Τ.Δ. Κορινθίας ευχαρίστησε τον κ.
ΛΥΜΠΕΡΑΚΟ Σπύρο για την προσφορά του και
ως ένδειξη φιλίας και συνεργασίας του πρόσφερε αναμνηστικά δώρα, ευελπιστώντας σε
μελλοντική συνεργασία μαζί του.

σε θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος, ενώ παράλληλα έγινε ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων.
Οι εκδρομές μετά το γεύμα αναχώρησαν με προορισμό τη Μεγαλόπολη Αρκαδίας όπου θα επισκέπτονταν την εκκλησία της Αγ. Θεοδώρας, στην
περιοχή «Βάστα» Μεγαλόπολης.
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
ΣΠΥΡΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤ. ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Συνάντηση
μελών στις
κατασκηνώσεις
του Αγίου Ανδρέα

Tοπική Διοίκηση Ιωαννίνων

Επίσκεψη μέλους
της Τ.Δ. Πιερίας

Ιωάννης μέλος της Τ.Δ.Πιερίας ,που επίσης
επισκέπτεται τα Ιωάννινα καθώς έλκει την καταγωγή του από τα μέρη μας. Ανταλλάχθηκαν
τέλος αναμνηστικά, ως ενθύμιο της επίσκεψης.

Επίσκεψη στην Τ.Δ.
Λονδίνου

Ο Ά Αντιπρόεδρος της Ι.Ρ.Α. Τ.Δ.
Ιωαννίνων, κ. Sakis Christou με
αφορμή την επίσκεψη του στην πόλη του Λονδίνου, χτες 09-08-2017,
είχε την ευκαιρία να συναντήσει τον
Πρόεδρο και μέλη της I.P.A. London
region. Είχαν τη ευκαιρία να συζητήσουν επί μακρόν για θέματα που
αφορούν την I.P.A., καθώς και για
ενδεχόμενη μελλοντική συνεργασία μεταξύ των τοπικών, σε ένα πολύ φιλικό κλίμα. Είναι ένα μεγάλο
βήμα μπροστά για την τοπική μας
Διοίκηση καθώς καταδεικνύει τα
πλεονεκτήματα και τα οφέλη του να

είναι κάποιος μέλος της οικογένειας
της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών. Άλλωστε αυτό που επιδιώκει η
Δ.Ε.Α είναι: Η δημιουργία πνεύματος
αλληλεγγύης, φιλαλληλίας, αμοιβαίας κατανόησης, φιλίας και αδελφοσύνης, μεταξύ των αστυνομικών
και των οικογενειών τους σε Εθνική
και Παγκόσμια κλίμακα, έχουσα ως
έμβλημα τη φράση «SERVO PER
AMIKECO» που στην Εσπεράντο σημαίνει «ΥΠΗΡΕΤΩ ΔΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ».
Και όπως αναφέρεται στο αγγλικό
site: YOU can have contacts and
network across the world.

Η τοπική μας διοίκηση είναι στη διάθεση όλων
των φίλων και συνάδελφων της Δ.Ε.Α., από όλη
την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο έχουσα ως
έμβλημα τη φράση

Δράση ΑνακύκλωσηςΕυαισθητοποίησης για το
περιβάλλον
Την 26-6-2017 πραγματοποιήθηκε δράση
Ανακύκλωσης-Ευαισθητοποίησης για το
περιβάλλον, από μέλη
της τοπικής διοίκησης
στο αυτόματο μηχάνημα που βρίσκεται
παραπλεύρως του Γηροκομείου Ιωαννίνων.
Ανακυκλώσαμε έναν
ικανοποιητικό αριθμό
πλαστικών φιαλών,
μεταλλικών κουτιών
και γυάλινων μπουκαλιών, συμβάλλοντας στην προσπάθεια
οικονομικής στήριξης
του Ιδρύματος καθώς
για κάθε συσκευασία,
δωρίζεται 0,01€στο
Γηροκομείο Ιεράς Μητροπόλεως. Ελπίζουμε η προσπάθεια μας
αυτή να ευαισθητοποιήσει όλα τα μέλη μας και τους κατοίκους της πόλης, και
να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση για τον καθένα από μας ξεχωριστά.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

SERVO PER AMIKECO
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Είχαμε την ιδιαίτερη τιμή και χαρά, σήμερα 288-2017,με αφορμή την προσωπική οικογενειακή επίσκεψή του στην πόλη των Ιωαννίνων,
να συναντήσουμε τον τ.Πρόεδρο της τοπικής
διοίκησης Πιερίας και νυν βοηθητικό μέλος του
Ά Αντιπρόεδρου, κ.Μαρκόπουλο Φρειδερίκο.
Από τη πλευρά της τοπικής μας τον υποδέχτηκε
ο Γ΄Αντιπρόεδρος κ.Παργινός Χρήστος. Δράττοντας της ευκαιρίας συνομίλησαν για θέματα
που αφορούν την Διεθνή Ένωση Αστυνομικών,
καθώς και για ενδεχόμενες μελλοντικές κοινές
δράσεις.
Η συνεισφορά και οι εμπειρίες των παλαιότερων αποτελούν οδηγό και εγγύηση για να
τεθούν στέρεες βάσεις για το μέλλον. Ευχαριστούμε τον κ.Μαρκόπουλο για την όμορφη συνάντηση,και τον ενδιαφέρον του για να παραγματοποιηθεί αυτή, και καλώς να ορίσει και στο
μέλλον,στα Ιωάννινα. Παρών και ο κ. Ρούστας

Tοπική Διοίκηση Αργολίδος

Εθιμοτυπική επίσκεψη στον Διευθυντή της Δ.Α. Αργολίδας
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 ακολούθησε 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.
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Φιλικός αγώνας
για φιλανθρωπικό
σκοπό

Η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών Αργολίδας σε συνεργασία με την Ένωση Πυροσβεστικού Σώματος
Αργολίδας και το Λιμεναρχείο Ναυπλίου πραγματοποίησαν φιλικό ποδοσφαιρικό αγώνα σήμερα την
25/09/2017 στο γήπεδο Ναυπλίου για φιλανθρωπικό σκοπό στα πλαίσια της κοινωνικής αλληλεγγύης
για την οικονομική ενίσχυση του μικρού Παναγιώτη.
Η συμμετοχή του κόσμου ήταν συγκινητική και αυθόρμητη καθώς το χρηματικό ποσό που συγκεντρώθηκε για τον σκοπό αυτό ήταν ικανοποιητικό.
Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο Ναυπλίου κ. Κωστούρο Δημήτριο για την παρουσία του και την στήριξή
του, τον Αστυνομικό Διευθυντή Αργολίδας κ. Όψιμο
Θεόδωρο, τους Διοικητές των Π.Υ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ Πύραρχο Αλεξόπουλο Βασίλειο και Π.Υ. ΑΡΓΟΥΣ Αντιπύραρχο Ρούσση Χρήστο καθώς και τον Διοικητή του
Α.Τ.ΝΑΥΠΛΙΟΥ Αστυνομικό Υποδιευθυντή Καπαρέλο
Βασίλειο.
Επίσης σημαντική ήταν η βοήθεια των Εθελοντών
Σαμαρειτών Ναυπλίου του Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ. Ναυπλίου,
τους υπαλλήλους του Δ.Α.Κ. Ναυπλίου και την Ε.Π.
Σ.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ.
Για την ιστορία το τελικό σκορ ήταν 3 - 2 υπέρ της
ομάδα των Πυροσβεστών.

Φιλοξενία Κύπριων συναδέλφων

Το Σάββατο, 01/07/2017
πρωινές ώρες, μέλη της
Διεθνής Ένωσης Αστυνομικών Κύπρου, Τ.Τ.
Λευκωσίας με επικεφαλή τον Πρόεδρό της, κ.
Δημητρίου
Δημήτρης,
επισκέφτηκαν την πρώτη
πρωτεύουσα του Ελληνικού κράτους το Ναύπλιο.
Τους Κύπριους συναδέλφους και αδελφούς
μας με ιδιαίτερη χαρά και
εκτίμηση υποδέχθηκε το
Προεδρείο της Διεθνής
Ένωσης Αστυνομικών
Αργολίδας, όπου τους ξενάγησε στο ιστορικό κάστρο του Αναπλιού το Παλαμήδι, καθώς
και στην παλιά πόλη του Ναυπλίου, με στάση αναψυχής την παραλία της πόλης με θέα το
υπέροχο Μπούρτζι.
Τα ανωτέρω σωματεία μέσα σε εγκάρδιο, αδελφικό και συναδελφικό κλίμα αντάλλαξαν
απόψεις σχετικά με την εργασία μας, τις επικρατούσες οικονομικές καταστάσεις των δύο
χωρών καθώς και ιδέες για τα πλαίσια λειτουργίας των τοπικών διοικήσεων με πιθανές
μελλοντικές συνεργασίες.
Οι Κύπριοι συνάδελφοί, αφού μας ευχαρίστησαν για την όλη φιλοξενία μας, επιφυλάχθηκαν να μας την ανταποδώσουν σε επίσκεψη μας στην όμορφη Κύπρο, όπου συζητήθηκε
το πώς μπορούμε να προγραμματίσουμε και να οργανώσουμε μια τέτοια εκδρομή και
ειδικά σε χρόνο που πραγματοποιείται το Παγκύπριο Συνέδριό της ipa-Cyprus δίνοντας
την ευκαιρία της συμμετοχής μας σε αυτό.
Το Προεδρείο της Ένωσης μας, αποχαιρέτησε τους συναδέλφους της Διεθνής Ένωσης
Αστυνομικών Κύπρου, τους ευχήθηκε καλή διαμονή στην χώρα μας και να περάσουν όσο
το δυνατόν πιο καλά, απολαμβάνοντας της ομορφιές του τόπου μας.
Αμφότεροι αντευχήθηκαν καλή αντάμωση στο νησί της Αφροδίτης την φιλόξενη Κύπρο.
Επίσης ως Ένωση ευχαριστούμε θερμά την Διευθύντρια Εφορίας Αρχαιοτήτων Αργολίδας κα ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Άλκηστης για την άψογη συνεργασία και φιλοξενία, κατά το
χρονικό διάστημα παραμονής μας στο φρούριο του Παλαμηδίου.
Ο Πρόεδρος
Αθανάσιος Κατσιγιάννης

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Γενικός Γραμματέας
Σπυρίδων Κουτρουφίνης

Tοπική Διοίκηση Πέλλας

Σας γνωρίζουμε ότι στα πλαίσια των δράσεων
που αναπτύσσουμε, σύμφωνα με τις καταστατικές αρχές της Ένωσής μας, προάγοντας την
αγάπη, τη φιλία και την αλληλεγγύη μεταξύ των
μελών μας, αλλά και των τοπικών κοινωνιών,
συμβάλλοντας παράλληλα στην ανάδειξη του
έργου και της προσφοράς του Έλληνα Αστυνομικού στην κοινωνία, πραγματοποιήσαμε εθελοντική περιβαλλοντική δράση στην περιοχή του
Δήμου Σκύδρας.. Συγκεκριμένα, την 16η Σεπτεμβρίου, ημέρα Σάββατο, κατά τις ώρες 10.00’
έως 13.00’, προβήκαμε στον καθαρισμό του
αλσυλλίου του περιβάλλοντα χώρου του Ιερού
Ναού Αγίας Παρασκευής, στην τοπική κοινότητα
Πετριάς του Δήμου Σκύδρας. Σύσσωμο το Δ.Σ.,
μέλη και φίλοι της Τοπικής Διοίκησης Πέλλας με
τις οικογένειές τους , με την πολύτιμη συνδρομή
του Δήμου Σκύδρας, επιδοθήκαμε στην περισυλλογή σκουπιδιών, ξερών κλαδιών και φύλλων
και σε ασβέστωμα δέντρων και πλακόστρωτων
πέριξ του Ιερού Ναού, βελτιώνοντας την αισθητική εικόνα μιας ούτως ή άλλως πανέμορφης
τοποθεσίας, που αποτελεί σημείο αναφοράς για
την περιοχή, με μεγάλη επισκεψιμότητα πιστών
τόσο από την περιοχή μας , αλλά και από άλλες
περιοχές.
-Αμέσως μετά, στον ίδιο χώρο, μέσα σε ένα
ευχάριστο κλίμα και με ιδανικές καιρικές συνθήκες γευματίσαμε όλοι όσοι συμμετείχαμε στην
δράση μας αυτή.
-Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο εφημέριος του Ιερού Ναού,πατήρ Ανδρέας,η Δήμαρχος
Σκύδρας κ. Κατερίνα Ιγνατιάδου με μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου και τον Πρόεδρο της τ.κ.

Πετριάς κ. Γρηγόρη Βόλτση,καθώς και ο Αναπλ. Δ/ντής της Δ/νσης Αστυνομίας Πέλλας, Αστ.
Υποδ/ντής κ. Περδικάτσης Πέτρος.
-Ο πρόεδρος της Τοπικής Διοίκησης Πέλλας,
κ. Κώστας Χριστοδούλου, απευθυνόμενος στους
παρευρισκόμενους, αφού ευχαρίστησε όλους

για τη συμμετοχή τους και ιδιαίτερα τη Δημοτική
Αρχή για τη συνδρομή που παρείχε, μεταξύ άλλων ανέφερε: «..όλοι όσοι είμαστε εδώ σήμερα,
πέραν της ιδιότητας μας ως μέλη της Διεθνούς
Ένωσης Αστυνομικών ή ως μέλη συνδικαλιστικών ενώσεων, εν ενεργεία ή απόστρατοι
συνάδελφοι, συγγενικά μας πρόσωπα και φίλοι,
αποτελούμε πρωτίστως μέλη της μεγάλης οικογένειας της Ελληνικής Αστυνομίας, κάνοντας
πράξη την ευαισθησία μας για το περιβάλλον και
τη διάθεση του Έλληνα αστυνομικού για προσφορά στον τόπο και στο κοινωνικό σύνολο…».
-Ακολούθως παραδόθηκε στο εφημέριο του
Ιερού Ναού εικόνα του προστάτη-Αγίου του
Εθνικού Τμήματος της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών, Αποστόλου Παύλου, με την παράκληση
να τοποθετηθεί στο Ι.Ναό της Αγίας Παρασκευής. Επίσης προσφέρθηκε αναμνηστικό-λάβαρο
της Τοπικής Διοίκησης Πέλλας της Διεθνούς
Ένωσης Αστυνομικών στη Δήμαρχο Σκύδρας,
η οποία αφού ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους για τη συμμετοχή τους, αναφέρθηκε στην
προσφορά των αστυνομικών στην περιοχή και
το θετικό έργο της Ελληνικής Αστυνομίας, τονίζοντας τον υψηλό βαθμό συνεργασίας με το
θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης, στην κοινή
προσπάθεια παροχής ποιοτικών υπηρεσιών
στους πολίτες και τον τόπο.Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Κωνσταντίνος ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ειρήνη ΣΕΛΚΟΥ
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Εθελοντική περιβαλλοντική δράση

Ενημερωτική Ημερίδα για το Ταμείο Επαγγελματικής
Ασφάλισης Αστυνομικών – Πυροσβεστών – Λιμενικών
στη Διεύθυνση Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών
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Στις 12-09-2017, ώρα 13:00 πραγματοποιήθηκε ενημέρωση και διανομή
έντυπου υλικού για το Τ.Ε.Α.Α.Π.Λ. στην
οποία συμμετείχαν ο Διευθυντής της Δ/
νσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών
Ταξίαρχος κ. Μιχάλης Σδούκος, η Υποδι-

ευθύντρια της υπηρεσίας Α/Υ κ. Δήμητρα
Βασιλάκη, ο Πρόεδρος του Ελληνικού
Τμήματος Ι.Ρ.Α. κ. Ιωάννης Καραπατάκης,
καθώς και το προσωπικό της υπηρεσίας.
Eκφράζουμε τα συγχαρητήριά μας στον
Πρόεδρο του Ταμείου κ. Ιωάννη Τσαγανό

και τα μέλη του ΔΣ για την υπεύθυνη ενημέρωση και να ευχαριστήσουμε θερμά,
τον Αντιπρόσωπο του Ταμείου στο Νομό
Αττικής κ. Κανέλλο Μαρούντα για την οργάνωση και επιτυχία της εκδήλωσης.

Επίσκεψη αντιπροσωπείας του Ε.Τ. αποτελούμενη από τον πρόεδρο κ. Καραπατακη Ιωάννη και τον διευθύνων των συνεδριάσεων κ. Λύτρα Κων/νο στον Βόλο την 31 Αυγούστου 2017. Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με την ηγεσία της Δ.Α Μαγνησίας, με το Δ.Σ. της Τ.Δ.
Μαγνησίας, με Κύπριους και Θεσσαλονικείς συναδέλφους, εκδρομείς, στον μουσειακό χώρο της Τ.Δ. και επίσκεψη στο Μνημείο πεσόντων.

Επίσκεψη αξιολόγησης οικήματος πρώην Α.Σ. Κάτω Λεχωνίων Βόλου. Συνάντηση με Πρόεδρο και μέλη ΤΔ Μαγνησίας.

Το μήνυμα της ημέρας (13-9-2017):

Μόνο Ενώνοντας τις Δυνάμεις μας ΜΠΟΡΟΥΜΕ να "δημιουργούμε" με στόχο
πάντα την κοινωνική αλληλεγγύη ....για ΟΛΟΥΣ!
Ενημερωτική συνάντηση του Προέδρου του Ελληνικού Τμήματος/ΙΡΑ κ. Ιωάννη
Καραπατάκη με τον Αντιδήμαρχο Αθηνών κ. Αλέξανδρο Μοντιάνο.
Ευχαριστούμε το φίλο Αντιδήμαρχο για τη συνεργασία

Στα εγκαίνια του περιπτέρου της ΕΛ.ΑΣ στην 82η Δ.Ε.Θ. η αντιπροσωπεία του
Ελληνικού τμήματος αποτελούμενη από τους κ.κ. Βλάση Βαλατσο, Παπά Βασίλειο και Σκαρλιο Μηνά

Εκπροσώπιση στις εκδηλώσεις του Ρωσικού Εθνικού τμήματος
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Συνάντηση εργασίας με τον Υποστράτηγο Δασκαλάκη
Ανδρέα για μελλοντικές δράσεις και συνεργασίες

Tοπική Διοίκηση Hρακλείου

Επίσκεψη στην Τ.Δ. Ηρακλείου του Γενικου Γραμματέα
Τ.Δ. Τρικάλων κ. Βασιλείου Δραγούτσου
Την 21/09/2017, αντιπροσωπεία του Δ.Σ.
της Τ.Δ. Ηρακλείου, με την συμμετοχή
του Προέδρου κ. Μανόλη Ζαχαριουδάκη,
της Αντιπροέδρου κ. Μαρίας Μαραγκάκη,
της Γενικής Γραμματέας κ. Έφη Φλουρή,
του Ταμία κ. Ευαγγέλου Γαργανουράκη,
της αναπλ Ταμία κ. Αριστέας Θεοδοσάκη, υποδεχθήκαμε τον αγαπημένο φίλο
μας, το Γενικό Γραμματέα της Ι.Ρ.Α./Τ.Δ.
Τρικάλων, κ. Βασίλειο ΔΡΑΓΟΥΤΣΟ, που
μας επισκέφθηκε στα γραφεία μας, στο
Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου.
Καλωσορίσαμε τον συνάδελφο μας και
ανταλλάξαμε απόψεις σε θέματα κοινού
ενδιαφέροντος, ιδιαίτερα στην οργάνωση εκδηλώσεων, τη συμμετοχή μας σε
κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις για
την ανάδειξη του πνεύματος φιλίας – αλλη-

λεγγύης – συνεργασίας και αδελφοσύνης
μεταξύ των Αστυνομικών.

Ενημερωθήκαμε αναλυτικά για τις
σπουδαίες δράσεις που αναπτύσσει η
Τ.Δ. Τρικάλων και τον ενημερώσαμε για
τις σχεδιαζόμενες δικές μας πολιτιστικές και κοινωνικές παρεμβάσεις.
Ανταλλάξαμε αναμνηστικά δώρα και
επαναβεβαιώσαμε ότι η Ένωση αυτή
είναι ο χώρος που ο Αστυνομικός αναζητεί τη φιλία, την ειλικρινή, την ανιδιοτελή, την πραγματική φιλία, ο χώρος
όπου τα μέλη κτίζουν και υπηρετούν την
ιδέα της φιλίας χωρίς σύνορα.
Στη συνέχεια ο αγαπητός Γενικός Γραμματέας της Ι.Ρ.Α.//Τ.Δ. Τρικάλων συνοδευόμενος από τον Ταμία της Τοπικής
μας Διοίκησης ξεναγήθηκε στο Παλάτι
της Κνωσού και στο αρχαιολογικό μουσείο
Ηρακλείου.
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Επίσκεψη
σπουδαίων
ανθρώπων

Ο Πρόεδρος της Ι. Ρ. Α. Ηρακλείου, κ. Μανόλης Ζαχαριουδάκης υποδέχθηκε με μεγάλη χαρά τον Πρόεδρο της
Ι. Ρ. Α. Κυκλάδων κ. Ταξιάρχη ΓΙΑΝΝΟΥΚΟ, ο οποίος
συνοδευόταν από την σύζυγο του Μαρία ΚΟΥΜΟΥΛΑ. Η
συζήτηση με τον Πρόεδρο και φίλο ήταν πολύτιμη, λόγω και της μεγάλης εμπειρίας που διαθέτει στα κοινωνικά και πολιτιστικά ζητήματα καθώς και στα εργασιακά
θέματα των εν ενεργεία αλλά και εν αποστρατεία συναδέλφων. Συγκεκριμένα συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την Ένωση μας, δράσεων για την ανάδειξη των
αξιών και των παραδόσεων μας αλλά και υλοποίησης
της πρότασης για τη φιλική συνάντηση των νησιών της
Μεσογείου και φίλων αυτών (Μεσογειακή συνάντηση
Τοπικών Διοικήσεων και φίλων αυτών) που κάθε χρόνο
θα πραγματοποιείται σε ένα άλλο νησί. Ο κ. Γιαννούκος
Ταξιάρχης μας δήλωσε ότι : τα μέλη της Τ.Δ. Ηρακλείου
να γνωρίζουν ότι έχουν ένα ακόμα φίλο στις Κυκλάδες
και ειδικότερα στην Σύρο και με μεγάλη του χαρά θα
ενημερώσει - συνδράμει τα μέλη μας που θα βρεθούν
στο όμορφο νησί του για τις διακοπές τους.
Ο Πρόεδρος
Η Γεν. Γραμματέας
Ζαχαριουδάκης Εμμ.
Έφη Φλουρή

Διεθνές Κέντρο Σεμιναρίων

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.

Συνεδρίαση
Συγκέντρωση τροφίμων και ειδών
Διοικητικού
πρώτης ανάγκης για τις ανάγκες της Συμβουλίου
Μ.Κ.Ο. «Το χαμόγελο του Παιδιού»
Την Δευτέρα 04 Σεπτεμβρίου 2017, είχαμε
Σύσσωμο το Διοικητικό μας Συμβούλιο,
ευχαριστεί θερμά όλα τα μέλη της Τοπικής μας Διοικήσεως, που ανταποκρίθηκαν άμεσα στο κάλεσμά μας για συγκέντρωση τροφίμων και ειδών πρώτης
ανάγκης, για το «Χαμόγελο του Παιδιού».
Γνωρίζοντας τις δύσκολες οικονομικές εποχές που διανύουμε, τα μέλη μας
έδειξαν την μεγαλοψυχία τους και την
διάθεσή τους να βρίσκονται κοντά στην
κοινωνία και στον συνάνθρωπο, με όποιο
τρόπο μπορούν.
Τα είδη που συγκεντρώθηκαν στα γραφεία μας, παραδόθηκαν στην Διεύθυνση
Αστυνομίας Πιερίας, η οποία ανέλαβε και
την αποστολή τους στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας το οποίο διαχειρίζεται αυτή τη γεμάτη σημασία προσπάθεια που έγινε.

Barbeque Party στο Almira beach Bar

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017, το Barbeque
Party στο Almira Beach Bar, στην Παραλία
Κατερίνης, που διοργάνωσε η Τοπική μας Διοίκηση. Δίπλα στη θάλασσα, σε ένα όμορφο περιβάλλον, σε ήρεμους και χαλαρούς ρυθμούς, διασκεδάσαμε και συζητήσαμε με τις οικογένειές
μας και τους φίλου μας που μας τίμησαν με την
παρουσία τους.
Μεγάλη συμβολή στην επιτυχή έκβαση της δράσης αυτής, είχε ο καιρός, μιας και επικρατούσε
ηλιοφάνεια και ζέστη, γεγονός το οποίο εκμεταλλεύτηκαν οι μικροί μας φίλοι που δεν έχασαν
λεπτό μακριά από την ζεστή θάλλασα.
Μας τίμησαν με την παρουσία τους, ο Βουλευτής Πιερίας (και μέλος του συλλόγου φίλων
Αστυνομίας) κ. ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ Κωνσταντίνος,
ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πιερίας κ. ΤΖΗΜΑΣ Γεώργιος, ο υποδιευθυντής της
Διεύθυνσης Αστυνομίας Πιερίας κ. ΚΟΥΚΟΥΣΕΛΑΣ Γεώργιος και ο πρόεδρος της ένωσης

Αστυνομικών Πιερίας κ. ΦΩΤΗΣ Δημήτριος.
Ευχαριστούμε όλα τα μέλη μας, τις οικογένειες
τους και τους φίλους μας, για την στήριξή και
υποσχόμαστε να συνεχίσουμε με ενδιαφέρουσες δραστηριότητές μας. Όλοι μαζί δώσαμε
ραντεβού για το επόμενο έτος.
Θερμές ευχαριστίες και στους χορηγούς μας,
μιας και αυτοί ήταν που γέμισαν τα τραπέζια μας
με όλα αυτά τα εξαίσια εδέσματα που απολαύσαμε.

την ιδιαίτερη χαρά να υποδεχθούμε στον νομό
μας, τον πρόεδρο του Εθνικού Τμήματος της
Διεθνής Ένωσης Αστυνομικών, Κο ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗ Ιωάννη, ο οποίος συναντήθηκε με τον
πρόεδρο της Τ.Δ. μας Κο ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Κωνσταντίνο. Η συνάντηση έγινε σε εγκάρδιο
και φιλικό κλίμα και αφού ενημερώθηκε για τα
τεκταινόμενα της Τοπικής μας Διοικήσεως και
τα πλάνα μας για τις μελλοντικές μας δράσεις,
με τη σειρά του μας ενημέρωσε λεπτομερώς
όλα τα πλάνα - σχέδια, δρώμενα και εξελίξεις
του Εθνικού Τμήματος.
Την ίδια ημέρα και αργά το απόγευμα, έγινε το
τακτικό μηνιαίο Διοικητικό Συμβούλιο της Τ.Δ.
μας, παρουσία όλων των μελών, μέσα σε κλίμα
αλληλεγγύης και φιλίας. Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επιδεικνύοντας ομοψυχία,
ενδιαφέρον, όρεξη και διάθεση για προσφορά,
έτσι ώστε να παραχθεί ουσιαστικό και εποικοδομητικό αποτέλεσμα με τελικό αποδέκτη όλα
τα μέλη της Τοπικής Διοίκησης, έλαβαν ομόφωνα τις παρακάτω αποφάσεις:
1. Εντός Οκτωβρίου να πραγματοποιηθεί διήμερη εκδρομή στην πόλη των Ιωαννίνων, στην
οποίο θα μπορούν να λάβουν μέρος τα μέλη
της Τ.Δ. μας και οι οικογένειές τους.
2. Με αφορμή τη λήξη του καλοκαιριού, αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί μία εκδήλωση
αποχαιρετισμού του σε παραλιακό κατάστημα
της Παραλίας Κατερίνης, με την συμμετοχή των
μελών μας και φίλων αυτών.
3. Αποφασίσθηκε να μεταβεί σύσσωμο το
Δ.Σ. μας στην σύσκεψη Βαλκανικών χωρών
και χωρών της Αδριατικής, που θα γίνει στη
Βέροια το χρονικό διάστημα από 13 έως 15
Οκτωβρίου 2017.
Όσον αφορά τις παραπάνω δύο δράσεις θα
ακολουθήσουν ανακοινώσεις με αναλυτικό
πρόγραμμα και λοιπές σχετικές πληροφορίες.
Τέλος ρυθμίστηκαν διάφορα θέματα, που αφορούν την ομαλή λειτουργία του Διοικητικού
Συμβουλίου μας, έτσι ώστε να είμαστε όσο το
δυνατόν πιο αποτελεσματικοί στις μελλοντικές
δράσεις μας.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Κωνσταντίνος
Ο Γεν. Γραμματέας
ΚΙΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Αγαθάγγελος
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Tοπική Διοίκηση Πιερίας

Tοπική Διοίκηση Πιερίας

Εθιμοτυπική επίσκεψη της Τοπικής Διοίκησης Πιερίας
της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών στο Διευθυντή της
Διεύθυνσης Αστυνομίας Πιερίας
Αντιπροσωπεία του νέου Δ.Σ. της Τοπικής Διοικήσεώς μας, επισπεύτηκε την 06 Ιουλίου 2017
και ώρα 09:00 τον Διευθυντή της Διεύθυνσης
Αστυνομίας Πιερίας Πιερίας, Αστυνομικό Υποδιευθυντή κ. ΤΖΗΜΑ Γεώργιο, ο οποίος είναι από
τα παλαιότερα μέλη της ένωσής μας.
Η συνάντηση διεξήχθη σε πολύ θερμό και φιλικό κλίμα. Αντηλλάγησαν σκέψεις, απόψεις και
προβληματισμοί που απασχολούν την Τοπική
μας Διοίκηση. Ο πρόεδρος και τα λοιπά μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου μας, ανέπτυξαν τις μελλοντικές δράσεις της Τοπικής Διοικήσεώς μας. Ο
κ. Διευθυντής έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις
μελλοντικές δράσεις που θα πραγματοποιήσουμε
και μας παρότρυνε να συνεχίσουμε τις δράσεις
επ' ωφελεία όλων των αστυνομικών και του κοινωνικού συνόλου γενικότερα, δηλώνοντας υπο-

στηρικτής και αρωγός κατά το μέτρο του δυνατού,
των προσπαθειών μας. Τέλος του προσφέρθηκαν

αναμνηστικά από τον νέο Πρόεδρο της Τοπικής
μας, κ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Κωνσταντίνο.

Πεζοπορία – Ανάβαση στον Όλυμπο (κορυφή Μύτικα)
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πεζοπορία στον
Όλυμπο και η ανάβαση στην κορυφή του, στον
Μύτικα, την 03 και 04 Αυγούστου 2017. Το πρόγραμμα ακολουοθήθηκε όπως είχε προγραμματιστεί, με την συμμετοχή των μελών της Τ.Δ.
μας και φίλων αυτών. Σε αυτό συνέβαλαν και οι
καλές καιρικές συνθήκες που επικράτησαν κατά
τη διάρκεια της ανάβασης.
Ευχάριστη και γεμάτη υπερηφάνεια η στιγμή κατά

την οποία κυμάτισε η σημαία της Τ.Δ. Πιερίας /
Διεθνής Ένωσης Αστυνομικών, στο υψηλότερο
σημείο της Ελλάδας, στην κορυφή του Μύτικα.
Τα μέλη μας και οι φίλοι αυτών, που συμμετείχαν
στην ανάβαση αποκόμισαν μοναδικές εμπειρίες,
πρωτίστως από την ιδιαιτερότητα του εγχειρήματος και κατ’ επέκταση από το μοναδικό τοπίο με
το οποίο «συμβίωσαν» και έγιναν «ένα» με αυτό,
τις δύο αυτές ημέρες.
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Θεία Λειτουργία – Πεζοπορία στην κύρια (παλαιά) μονή
του Αγίου Διονυσίου του εν Ολύμπω.
Το Σάββατο 29 Ιουνίου 2017, ολοκληρώθηκε με μεγάλη
επιτυχία η πρώτη δράση της Τ.Δ. μας, καθότι η συμμετοχή ήταν πέραν από κάθε αναμενόμενο. Συγκεκριμένα
πραγματοποιήθηκε το άνοιγμα της κύριας (παλαιάς)
Μονής του Αγίου Διονυσίου του εν Ολύμπω και διενεργήθηκε Θεία λειτουργία από τον πατέρα Ευφραίμ,
τον οποίο και ευχαριστούμε για την άμεση ανταπόκρισή
του, στο κάλεσμά μας.
Το νεοεκλεγέν Δ.Σ. της Τ.Δ. μας ευλογήθηκε για τα
νέα του καθήκοντα, καθώς επίσης και όλοι οι παρευρισκόμενοι έλαβαν την ευλογία της Θείας λειτουργίας,
η οποία τελέστηκε σε κλίμα γαλήνιο και μοναστηριακό.
Το πρόγραμμα ακολούθησε μεγάλος αριθμός μελών
μας με τις οικογένειές τους και φίλων αυτών. Τέλος
το Δ.Σ. μας, εκφράζει τις διαίτερες ευχαριστίες του
στον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πιερίας
Κο. ΤΖΗΜΑ Γεώργιο, ο οποίος παρευρέθη στην εκδήλωσή μας και έδειξε
με τον τρόπο αυτό, ότι αποτελεί εμπράκτως αρωγός και υποστηρικτής της
Τ.Δ. Πιερίας / Δ.Ε.Α.

Ο Πρόεδρος
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Κωνσταντίνος
Ο Γεν. Γραμματέας
ΚΙΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Αγαθάγγελος

Πανηγυρικός εσπερινός της
Ποτίστρες για τα αδέσποτα εορτής της Υψώσεως του
ζώα τοποθέτησε η Τοπική Τιμίου Σταυρού
13ην Σεπτεμβρίου 2017
Διοίκηση σε 10 σημεία του Την
ετελέσθη στην Ιερά Μονή Τιμίου Σταυρού Μαυρατζαίων
Νησιού
Tοπική Διοίκηση Σάμου

Φιλανθρωπικός Αγώνας
- Συγκέντρωση τροφίμων
προς ενίσχυση της
''Βοήθειας στο Σπίτι'' της
Σαμιακής Αρωγής.
Η ΙΡΑ Σάμου έπαιξε μπάλα για Φιλανθρωπικό Σκοπό!
Η ποδοσφαιρική ομάδα της ΙΡΑ Σάμου Διεθνής Ένωσης Αστυνομικών αντιμετώπισε την τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017 την Α.Ε.Σ
Φοίνικα Μυτιληνιών Σάμου σε φιλικό αγώνα διαφορετικούς από
τους άλλους. Κι αυτό διότι η φιλική αυτή αναμέτρηση διεξήχθη
για καθαρά φιλανθρωπικό σκοπό, που αφορούσε την στήριξη της
προσπάθειας για την συγκέντρωση τροφίμων προς ενίσχυση της
''Βοήθειας στο Σπίτι'' της Σαμιακής Αρωγής.
Ο πρόεδρος Γιώργος Αβραμίδης και τα μέλη της Διοίκησης ΙΡΑ
ΣΑΜΟΥ ευχαρίστησαν θερμά όλους όσους συμμετείχαν στον φιλανθρωπικό ποδοσφαιρικό αγώνα!, ποδοσφαιριστές, προπονητές, την Διοίκηση του Φοίνικα! Διαιτητές! Συναδέλφους Συνταξιούχους και εν ενεργεία Αστυνομικούς! Φίλους που τίμησαν και
έδωσαν το παρών με την βοήθεια τους! τον Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Καρλοβάσου Αστυνόμο κ. Ανδρέα Βούβουνα
και τον Δήμαρχο Σάμου κ. Μιχάλη Αγγελόπουλο για την μεγάλη
συμβολή τους.
Την επόμενη ημέρα 21-9-2017 το πρωί ο πρόεδρος και τα μέλη της Διοίκησης ΙΡΑ ΣΑΜΟΥ παρέδωσαν στην Σαμιακή Αρωγή
για τη ''Βοήθεια στο Σπίτι'' τα τρόφιμα και τα είδει ένδυσης που
συγκεντρώθηκαν κατά την διάρκεια του φιλικού ποδοσφαιρικού
αγώνα.

Σάμου πανηγυρικός εσπερινός της εορτής της Υψώσεως
του Τιμίου Σταυρού χοροστατούντος του Σεβασμιώτατου
Μητροπολίτου Φιλαδελφείας
κ.κ. Μελίτωνος του Οικουμενικού Πατριαρχείου και την
παρουσία του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη μας κ.κ.
Ευσέβιου.
Πλήθος ιερέων και πλήθος πιστών κατέκλυσαν την Ιερά Μονή για τον εσπερινό.
Τον θείο λόγο τον εκήρυξαν οι δυο Μητροπολίτες.
Την Τοπική Διοίκηση ΙΡΑ Σάμου και τον Σύνδεσμο Αποστράτων Αστυνομικών
εκπροσώπησε ο πρόεδρος κ. Αβραμίδης Γεώργιος στον οποίο οι Μητροπολίτες
ευχήθηκαν: Χρόνια Πολλά με υγεία αγάπη και χαρά στην μεγάλη οικογένεια της
ΙΡΑ και των Αποστράτων Αστυνομικών.

Τιμώντας την μνήμη της
μικρασιατικής καταστροφής
Η Τοπική Διοίκηση
ΙΡΑ Σάμου τίμησε με
σεμνότητα την μνήμη
των μεγάλων Ιερομαρτύρων Χρυσοστόμου
Σμύρνης και των συν
αυτώ αναιρεθέντων
κατά την Μικρασιατική
καταστροφή. Την Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου
2017 τελέσθηκε Θεία
Λειτουργία στο Ιερό
παρεκκλήσιο του Αγίου
Ιερομάρτυρα Χρυσοστόμου Σμύρνης στην περιοχή της Μυκάλης, στο κήρυγμά του ο Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης μας κ.κ Ευσέβιος ανεφέρθη στην ηρωική μορφή του Ιερομάρτυρα
Αγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης και στη συνέχεια τόνισε: η Σάμος είχε ανέκαθεν
στενότατους δεσμούς με τον Ελληνισμό της Μικράς Ασίας εφ’ όσον κατά την αρχαιότητα ανήκε στην περίφημη Ιωνική Δωδεκάπολη, αργότερα κατά τους Βυζαντινούς χρόνους αποτελούσε την έδρα του θέματος της Σάμου που περιλάμβανε
και τα μικρασιατικά παράλια από τον κόλπο του Αδραμυττίου μέχρι την περιοχή
της Εφέσου.
Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας στον αύλειο χώρο του Ιερού Ναού, έμπροσθεν του μνημείου , τέλεσε τρισάγιο υπέρ των πεσόντων στην Μικρασιατική καταστροφή και έγιναν καταθέσεις στεφάνων από τους: εκπρόσωπο Κυβέρνησης,
Διοικητή της Ταξιαρχίας 79 ΑΔΤΕ, Δήμαρχο Σάμου, Αντιπεριφερειάρχη Σάμου,
Διοικητή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σάμου, Λιμενάρχη Σάμου, Πρόεδρο έφεδρων
Αξιωματικών Σάμου, Φιλοτεχνικό όμιλο Σάμου, Σύλλογο Μικρασιατών Σάμου,
Σύλλογο Ποντίων Σάμου και από την Τοπική Διοίκηση ΙΡΑ Σάμου με τον πρόεδρο
Γιώργο Αβραμίδη.
Ο πρόεδρος
Αβραμίδης Γεώργιος

Ο Γεν. Γραμματέας
Σακερλής Γεώργιος
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Δοχεία νερού (ποτίστρες) για τα αδέσποτα ζώα τοποθέτησε η Τ.Δ
ΙΡΑ Σάμου Διεθνούς
Ένωσης Αστυνομικών
σε 10 σημεία του Νησιού.
Οι ποτίστρες τοποθετήθηκαν στα παρακάτω
σημεία: Κεντρική πλατεία Πυθαγόρα Σάμου,
Πλατεία Δημαρχείου
Σάμου,στην περιοχή της
Αστυνομικής Διεύθυνσης Σάμου, στο Αστυνομικό Τμήμα Καρλοβάσου,κεντρική πλατεία
Καρλοβάσου δίπλα στην πιάτσα των ταξί.
Ανταποκρινόμενοι στις κοινωνικές τους υποχρεώσεις ο πρόεδρος Γιώργος Αβραμίδης και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τοπικής Διοίκησης ΙΡΑ Σάμου, κάλεσαν όλους τους πολίτες του Δήμου Σάμου να βοηθήσουν πρωτίστως αυτά τα ζώα.
Ακόμη, η Τοπική Διοίκηση ΙΡΑ Σάμου, απηύθυνε έκκληση στους
πολίτες να συνδράμουν, ώστε τα δοχεία νερού να παραμείνουν
γεμάτα και καθαρά.

Tοπική Διοίκηση Καρδίτσας

Επίσκεψη υψηλόβαθμου
αξιωματικού της Αστυνομίας του Νις
H τοπική μας διοίκηση με ιδιαίτερη χαρά και
τιμή υποδέχθηκε πρόσφατα τον Dr. Ljubi a
Zdravkovi, υψηλόβαθμο στέλεχος της Αστυνομίας της πόλης Ni της Σερβίας. Ο επισκέπτης
μας, Διοικητής της ένστολης αστυνομίας του
Ni, βρέθηκε στη χώρα μας για τις καλοκαιρινές του διακοπές και θεώρησε απαραίτητο να
μας επισκεφθεί, σε συνέχεια των εξαιρετικών
σχέσεων που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία
χρόνια μεταξύ των τοπικών διοικήσεων ΙΡΑ Ni
και Καρδίτσας. Χαρακτηριστικότερο γεγονός
αυτής της φιλικής σχέσης είναι η ετήσια διοργάνωση διεθνούς τουρνουά ποδοσφαίρου με
την επωνυμία “IPA Ni - IPA Karditsa Friendship
Cup”, που όπως είναι ήδη προγραμματισμένο
το 2018 θα πραγματοποιηθεί στην Καρδίτσα.
Η συνάντηση με τον εκλεκτό επισκέπτη και
την οικογένεια του πραγματοποιήθηκε φυσικά
στο σημείο αναφοράς για την τοπική μας και
την Αστυνομία της Καρδίτσας, το Αστυνομικό
Μουσείο Καρδίτσας. Εκεί τους υποδέχθηκε
εγκάρδια ο ιδρυτής του Μουσείου κ. Δημήτριος Καλλιαντζής, μαζί με τον Γραμματέα της
τοπικής μας διοίκησης κ. Νικόλαο Γούσια και
τον Αναπλ. Ταμία κ. Βασίλη Μαυρόπουλο. Ο Dr.
Zdravkovi, που είχε εκφράσει σφοδρά την επιθυμία να επισκεφθεί το Μουσείο, ξεναγήθηκε

στις αίθουσες και ενημερώθηκε για τα εκθέματα. Επίσης ενημερώθηκε για το γεγονός ότι το
Αστυνομικό Μουσείο Καρδίτσας είναι το μοναδικό αντίστοιχο στην Ελλάδα. Ο κ. Καλλιαντζής
του προσέφερε διάφορα αναμνηστικά και τον
ευχαρίστησε για την τιμητική επίσκεψη.
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε συνάντηση
με τον Διευθυντή της Δ.Α. Καρδίτσας, Ταξίαρχο κ. Βασίλειο Καραπιπέρη, ο οποίος τον καλωσόρισε εγκάρδια και αντάλλαξαν απόψεις
σε θέματα επαγγελματικού ενδιαφέροντος.

Κατά την επίσκεψη του στο γραφείο της τοπικής μας, στο Αστυνομικό Μέγαρο Καρδίτσας
δόθηκαν αναμνηστικά και τοπικά προϊόντα
από τους εκπροσώπους της τοπικής μας διοίκησης, οι οποίοι μετέφεραν τους θερμούς
συναδελφικούς χαιρετισμούς του Προέδρου
και των υπολοίπων μελών του Δ.Σ. Τέλος,
στον επισκέπτη μας και την οικογένεια του
παρατέθηκε γεύμα με τοπικές γεύσεις, πριν
αναχωρήσουν με τις καλύτερες των εντυπώσεων για την πατρίδα τους.
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Επίσκεψη του Αντιπροέδρου
της ΙΡΑ Λεμεσού στην Καρδίτσα
Με ιδιαίτερη χαρά η τοπική μας διοίκηση δέχθηκε πριν λίγες μέρες την επίσκεψη του κ.
Ανδρέα Αριστείδου, Αντιπροέδρου του Τοπικού Τμήματος Λεμεσού Κύπρου, ο οποίος
στα πλαίσια οικογενειακών του επαφών στην
πόλη μας δεν μπορούσε παρά να μας ενημερώσει για την παρουσία του και να συναντηθούμε. Η συνάντηση με τον ίδιο και τη σύζυγο
του πραγματοποιήθηκε στο Αστυνομικό μας
Μουσείο, όπου τους υποδέχθηκε και ξενάγησε ο ιδρυτής κ. Δημήτριος Καλλιαντζής, μαζί
με τον Β’ Αντιπρόεδρο της τοπικής μας διοίκησης κ. Ηλία Αρσενίου. Οι δύο επισκέπτες
ξεναγήθηκαν στις αίθουσες με τα μουσειακά
εκθέματα εκφράζοντας ποικιλότροπα τον
θαυμασμό τους, για τα όσα έχουν συλλεχθεί
και με περισσή φροντίδα εκτεθεί, προκειμένου να διασωθούν από το φθοροποιό άγγιγμα
του χρόνου και τη λήθη.
Ο κ. Αριστείδου προσέφερε ως δώρο για την
μουσειακή συλλογή του Αστυνομικού Μουσείου Καρδίτσας αναμνηστικά από την Κύπρο
και την Κυπριακή Αστυνομία, τα οποία τοποθετήθηκαν ήδη σε περίοπτη θέση. Τον Κύπριο
φίλο και επισκέπτη ευχαρίστησε εγκάρδια ο κ.
Δημήτριος Καλλιαντζής και ως αντίδωρο του

προσέφερε διάφορα αναμνηστικά του Μουσείου, τοπικά κρασιά και πλούσιο τουριστικό
υλικό της ευρύτερης περιοχής της Καρδίτσας.
Επίσης ο επισκέπτης μας αντάλλαξε αναμνηστικά λάβαρα με τον εκπρόσωπο της τοπικής
μας διοίκησης, ο οποίος μετέφερε τους θερμούς συναδελφικούς χαιρετισμούς του Προέδρου και των μελών του Δ.Σ. και επιπλέον,
του κοινοποίησε την πρόθεση της τοπικής

διοίκησης Καρδίτσας να πραγματοποιήσει το
επόμενο έτος εκδρομή στην Κύπρο.
Ο εκ Μεγαλονήσου συμπατριώτης μας επισκέφθηκε επίσης την Ιερά Μονή Σπηλιάς,
χαρακτηρίζοντας μοναδική την εμπειρία, ενώ
στη συνέχεια και κατά την επιστροφή του στην
Αθήνα είχε συνάντηση και με τον Πρόεδρο της
τοπικής μας, ο οποίος βρισκόταν στην πρωτεύουσα για υπηρεσιακούς λόγους.
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Εντυπωσιακή εμφάνιση της σκοπευτικής
ομάδας στο εθνικό πρωτάθλημα Βουλγαρίας
Με μια εντυπωσιακή επιτυχία ολοκληρώθηκε η ‘πρώτη’ εμφάνιση της ομάδας πρακτικής
σκοποβολής της τοπικής μας διοίκησης στο
εξωτερικό.
Συγκεκριμένα, την Κυριακή 16 Ιουλίου η ομάδα
μας, αποτελούμενη από τρεις σκοπευτές, συμμετείχε σε αγώνα του εθνικού πρωταθλήματος
πρακτικής σκοποβολής της Βουλγαρίας που
πραγματοποιήθηκε στην πόλη Στάρα Ζαγόρα.
Ο αγώνας ήταν Level III, δώδεκα σταδίων. Η
ομάδα μας αποτελούνταν από τους σκοπευτές
Προκόπη Θανόπουλο, Μιχάλη Παπαδάκη και
Φώτη Σακελλάρη, ενώ τους συνόδευσε και
ο τεχνικός υπεύθυνος της ομάδας, Χρήστος
Βυθόπουλος.
Η μεγάλη επιτυχία ήρθε από τον συνήθη ύποπτο
Μιχάλη Παπαδάκη, ο οποίος θυμίζουμε πως

είναι και ενεργό μέλος της εθνικής μας ομάδας. Ο σκοπευτής μας κατέκτησε τη δεύτερη
θέση στην κατηγορία Classic. Παράλληλα, πολύ καλές εμφανίσεις πραγματοποίησαν και οι
άλλοι δύο σκοπευτές μας. Τα μέλη της ομάδας,
αθλητές του ΑΣΟΚ «Άρτεμις» οι δύο πρώτοι και
του Ο.Π.Σ.Κ. ο τρίτος, εκπροσώπησαν επάξια τα
ελληνικά χρώματα, την Ελληνική Αστυνομία,
την ΙΡΑ και την Καρδίτσα, κάνοντας μας για μια
ακόμη φορά περήφανους. Πολλά συγχαρητήρια
και πολλές επιτυχίες ακόμη στο μέλλον!
Οφείλουμε ιδιαίτερες ευχαριστίες στον χορηγό της ομάδας μας, την κορυφαία εταιρία του
χώρου 5.11 Tactical, η οποία στάθηκε από την
πρώτη δίπλα μας στη δημιουργία της ομάδας,
όπως βέβαια και στους συλλόγους των αθλητών.

Συμμετοχή στην πανελλήνια
λαμπαδηδρομία συλλόγων
εθελοντών αιμοδοτών
Η Τοπική Διοίκηση Καρδίτσας την
Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου συνόδευσε τη
«Φλόγα της Αγάπης» μαζί με τους
υπόλοιπους Λαμπαδηδρόμους από
τα γραφεία του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Ν. Καρδίτσας ως
την κεντρική πλατεία της Καρδίτσας
στην 15η Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εθελοντών Αιμοδοτών. Λαμπαδηδρόμος
φέτος ήταν το μέλος μας, Μάριος
Σιωρόπουλος, ο οποίος είναι εθελοντής αιμοδότης.

Η συμμετοχή μας στην εθελοντική αιμοδοσία αποτελεί μια από τις
βασικές μας δράσεις κάθε χρονιάς
και για αυτό τον σκοπό είναι προγραμματισμένες τρεις αιμοδοσίες
κάθε έτος που γίνονται στο ανάλογο
τμήμα του Νοσοκομείου Καρδίτσας.
Στην «Φλόγα της αγάπης» συμμετείχαν πάνω από 20 φορείς και σωματεία της πόλης μας παραμένοντας
για ακόμη μια φορά πιστοί στην αξία
του εθελοντισμού και ειδικότερα
της εθελοντικής αιμοδοσίας.

Μέλη του διοικητικού μας συμβουλίου, όπως
και άλλοι αστυνομικοί - μέλη μας έγιναν πρόσφατα εθελοντές δότες μυελού των οστών για
να προσφέρουν ελπίδα σε συνανθρώπους μας,
παιδιά και ενήλικες, που πάσχουν από ανίατες
– κακοήθεις ασθένειες. Το Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου 2017 επισκέφθηκαμε το περίπτερο του
Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Καρδίτσας
– των οποίων η προσπάθεια είναι αξιέπαινη –
που είχε στηθεί στην κεντρική πλατεία της πόλης μας, στα πλαίσια εκστρατείας ενημέρωσης
και προσέλκυσης εθελοντών δοτών μυελού των οστών.
Η διαδικασία ήταν εντελώς ανώδυνη και απλή, αφού συμπληρώνοντας μία αίτηση και δίνοντας δείγμα σάλιου, γίνεσαι εθελοντής δότης
μυελού των οστών και έτσι υποψήφιος σωτήρας ενός ασθενή εάν
διαπιστωθεί συμβατότητα. Ως μέλη της ΙΡΑ και εθελοντές αστυνομι-

κοί αισθανθήκαμε ιδιαίτερα χαρούμενοι, αλλά
και περήφανοι για την απόφασή μας αυτή διότι,
εντελώς ανώδυνα, ενδεχομένως να φανούμε
χρήσιμοι σε οποιονδήποτε συνάνθρωπό μας,
δίνοντάς του έτσι μια δεύτερη ευκαιρία στη
ζωή.
Με την συμμετοχή της στη δράση αυτή η ΙΡΑ
Καρδίτσας, εκτός από την προσπάθεια ευαισθητοποίησης των πολιτών σε σχέση με την
εθελοντική προσφορά μυελού των οστών,
αποδεικνύει για άλλη μια φορά πως ο Έλληνας
Αστυνομικός είναι έτοιμος να προσφέρει στον συνάνθρωπο του με
κάθε τρόπο βοηθώντας ομάδες πολιτών που έχουν ανάγκη.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Γεώργιος Ζαρχανής
Νικόλαος Γούσιας
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Στην αλυσίδα εθελοντών δοτών μυελού των οστών

Tοπική Διοίκηση Λάρισας

Επίσκεψη του Προέδρου του Ε.Τ. στα γραφεία της Τ.Δ.
Λάρισας και στον Διευθυντή της Δ.Α. Λάρισας
Την 31-08-2017 και ώρα 14.00, ο Πρόεδρος
του Εθνικού Τμήματος της Διεθνούς Ένωσης
Αστυνομικών κ. ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ Ιωάννης, ο
οποίος συνοδευόταν από τον Πρόεδρο της Τ.Δ.
Ορεστιάδας και μέλος του Εθνικού Τμήματος
κ. ΛΥΤΡΑ Κωνσταντίνο, πραγματοποίησαν
επίσκεψη στα γραφεία της Τοπικής Διοίκησης
Λάρισας, και εν συνεχεία επισκέφθηκαν τον
Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, Ταξίαρχο κ. ΑΓΑΚΟ Γεώργιο, ο οποίος
είναι από τα παλαιότερα μέλη της ένωσης μας.
Παρών κατόπιν προσκλήσεως ήταν ο Γενικός
Γραμματέας της Τ.Δ. Τρικάλων κ. ΔΡΑΓΟΥΤΣΟΣ Βασίλειος.
Οι συναντήσεις διεξήχθησαν σε πολύ θερμό
και φιλικό κλίμα. Συζητήθηκαν διάφορα θέματα
που απασχολούν την Τοπική Διοίκηση Λάρισας
αλλά και το Εθνικό Τμήμα γενικότερα, ενώ ο

κ. Διευθυντής έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για
τις μελλοντικές δράσεις και δήλωσε για ακό-

μη μία φορά υποστηρικτής και αρωγός, κατά
το μέτρο του δυνατού, των προσπαθειών μας.

Εθιμοτυπική επίσκεψη στα Γραφεία του Συνδέσμου
Απόστρατων Χωροφυλακής & Ελληνικής Αστυνομίας
Ν. Λάρισας
Αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της Τοπικής Διοίκησης
Λάρισας της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών με
επικεφαλή τον Πρόεδρο μας κ. ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ
Αχιλλέα, πραγματοποίησε εθιμοτυπική επίσκεψη στα Γραφεία του Συνδέσμου Απόστρατων
Χωροφυλακής & Ελληνικής Αστυνομίας Ν.
Λάρισας, όπου μας υποδέχτηκαν μέλη του Δ.Σ.
τους, με επικεφαλή τον Πρόεδρο του Συνδέσμου, κ. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟ Θεόδωρο, ενώ έγινε
και ανταλλαγή αναμνηστικών.
Η συνάντηση διεξήχθη σε θερμό συναδελφικό
κλίμα και συζητήθηκαν θέματα που αφορούναπασχολούν την Διεθνή Ένωση Αστυνομικών

και την Τοπική μας ειδικότερα, αλλά και τους
αποστράτους συναδέλφους. Υπήρξε ταύτιση
των απόψεων μας, καθώς δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών είναι
η μοναδική Ένωση που έχει στους κόλπους της
μέλη τόσο εν ενεργεία, όσο και εν αποστρατεία
συναδέλφους. Οι απόστρατοι συνάδελφοι κοινώς αποτελούν ένα μεγάλο «κομμάτι» της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών και οι σχέσεις μας
ήταν και θα παραμείνουν άρρηκτες. Ζητήθηκε η
συμβολή και η συμμετοχή τους, στα δρώμενα
της Τοπικής μας και δηλώθηκε η αμέριστη συμπαράστασή τους.
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Ημερήσια εκδρομή σε Βεργίνα-Παναγία Σουμελά-Έδεσσα
Την Κυριακή 2 Ιουλίου 2017 η Τοπική Διοίκηση
Λάρισας της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών
πραγματοποίησε ημερήσια εκδρομή με πρώτο
σταθμό τους Βασιλικούς Τάφους της Βεργίνας,
όπου μας υποδέχθηκε ο νέος Αστυνομικός Διευθυντής Ημαθίας και μέλος της τοπικής μας Α/Δ΄
κ. ΣΙΜΟΥΛΗΣ Χρήστος, ενώ μας ξενάγησε στον
αρχαιολογικό χώρο με κάθε λεπτομέρεια και μας
ταξίδευσε νοερά στο λαμπρό και ένδοξο παρελθόν του τόπου, ο Αρχαιολόγος κ. ΓΡΑΙΚΟΣ Ιωάννης. Στους ανωτέρω προσφέρθηκαν αναμνηστικά
από την τοπική μας.
Στην συνέχεια μεταβήκαμε στην Παναγία Σουμελά, όπου με ευλάβεια προσκυνήσαμε την θαυματουργή εικόνα και τα Ιερά κειμήλια που φυ-

λάσσονται σε αυτή, ενώ μας έγινε διήγηση του
ιστορικού της εικόνας και της Μονής του Πόντου
αλλά και της νέας καθώς και ξενάγηση στους
χώρους αυτής. Κατά την διάρκεια της επισκέψε-

ως μας συναντηθήκαμε και με τον Πρόεδρο της
Τοπικής Διοίκησης Ημαθίας κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ
Γεώργιο, ενώ προσφέρθηκαν αναμνηστικά.
Τελευταίος σταθμός μας , οι καταρράκτες της
Έδεσσας, όπου θαυμάσαμε και φωτογραφηθήκαμε σε αυτό το υπέροχο φυσικό περιβάλλον, ενώ
πραγματοποιήθηκε συνάντηση και ανταλλαγή
αναμνηστικών με τον Πρόεδρο της Τοπικής Διοίκησης Πέλλας κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Κων/νο.
Παρά τις υψηλές θερμοκρασίες καθ΄όλη την
διάρκεια του ταξιδιού μας, καθώς και κατά την
επιστροφή μας, στο λεωφορείο το κέφι ήταν
αμείωτο, πράγμα που αποδεικνύει την επίτευξη
του σκοπού αυτής της εκδρομής, που ήταν η χαλάρωση και η ψυχική τόνωση των συναδέλφων.

Tοπική Διοίκηση Λάρισας

Εθιμοτυπική επίσκεψη της Τοπικής Διοίκησης Λάρισας
της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών στον Γενικό
Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλίας
Αντιπροσωπεία του νέου Δ.Σ. της Τοπικής
Διοίκησης Λάρισας της Διεθνούς Ένωσης
Αστυνομικών, επισκέφθηκε σήμερα 2407-2017 και ώρα 10.00΄ τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλίας, Υποστράτηγο κ. ΚΟΤΣΙΑΦΤΗ Δημήτριο.
Η συνάντηση διεξήχθη σε πολύ θερμό και
φιλικό κλίμα, όπου έγινε ενημέρωση του
κ. Γενικού για τα ιδανικά και τις αρχές που
πρεσβεύει η Διεθνής Ένωση, αλλά και για
τις δράσεις της Τοπικής Διοίκησης Λάρι-

σας. Ο κ. Γενικός 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, όχι μόνο
σε τοπικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο
Θεσσαλίας στο οποίο προΐσταται, ενώ του
προσφέρθηκαν αναμνηστικά από τον νέο
Πρόεδρο της Τοπικής μας κ. ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ Αχιλλέα.

Επίσκεψη Πανοσιολογιότατου Αρχιμανδρίτη κ.
ΚΙΟΥΛΟΥ Σταύρου Νεκτάριου στη Δ/νση Αστυνομίας
Λάρισας
Την Δευτέρα 10-07-2017 επισκέφθηκε
την Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης κ. ΚΙΟΥΛΟΣ Σταύρος-Νεκτάριος της Υπηρεσίας
Θρησκευτικού του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ.,
όπου τον υποδέχτηκαν ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλίας, Υποστράτηγος κ. ΚΟΤΣΙΑΦΤΗΣ Δημήτριος και ο Αναπληρωτής Διευθυντής
της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας,
Αστυνομικός Διευθυντής κ. ΓΑΤΣΟΥΝΙΑΣ
Δημήτριος. Περί ώρα 12:00, στο παρεκκλήσι του Αγίου Αρτεμίου στην είσοδο
του Αστυνομικού Μεγάρου, παρουσία

του Προέδρου της Ένωσης Αξιωματικών
Θεσσαλίας κ. ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Αγάπιου
και του Προέδρου της Ένωσης Αστυνομικών Λάρισας κ. ΝΤΑΒΟΥΡΑ Αθανάσιου,
τελέσθηκε αγιασμός όπου ο Πανοσιολογιότατος προσέφερε στο προσωπικό ως
ευλογία από μία εικόνα της Παναγίας.
Κατά την διάρκεια της επισκέψεως, μέλη
του Δ.Σ. της Τοπικής Διοίκησης Λάρισας
της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών είχαν
συνάντηση με τον Πανοσιολογιότατο όπου
συζητήθηκαν θέματα πνευματικής καθοδήγησης και στήριξης των συναδέλφων,
ενώ έγινε και ανταλλαγή αναμνηστικών.

Αντιπροσωπεία του νέου Δ.Σ. της Τοπικής
Διοίκησης Λάρισας της Διεθνούς Ένωσης
Αστυνομικών, επισκέφθηκε την 07-072017 και ώρα 12.00΄ τον Διευθυντή της
Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, Ταξίαρχο κ. ΑΓΑΚΟ Γεώργιο, ο οποίος είναι από
τα παλαιότερα μέλη της ένωσης μας.
Η συνάντηση διεξήχθη σε πολύ θερμό
και φιλικό κλίμα. Συζητήθηκαν διάφορα
θέματα που απασχολούν την Τοπική μας
Διοίκηση, όπου 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, ενώ του προσφέρθηκαν αναμνηστικά
από τον νέο Πρόεδρο της Τοπικής μας κ.
ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ Αχιλλέα.
Ο Πρόεδρος
Αχιλλέας ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ
H Γενική Γραμματέας
Αφροδίτη ΛΙΑΚΟΥ
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Εθιμοτυπική επίσκεψη της Τοπικής Διοίκησης Λάρισας
της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών στο Διευθυντή της
Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας

Tοπική Διοίκηση Τρικάλων
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Hμερίδα «Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο» στην
Καλαμπάκα

Η Τοπική Διοίκηση Τρικάλων της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών (I.P.A.), αντιλαμβανόμενη τις
σύγχρονες προκλήσεις τις ηλεκτρονική εποχής
που ζούμε και τους κινδύνους που εγκυμονούν
από την χρήση του διαδικτύου, αλλά και γνωρίζοντας τον επαγγελματισμό που διακατέχει τους
συναδέλφους της Δ/νσης Δίωξης Ηλεκτρονικού
Εγκλήματος, συνδιοργάνωσε με τον Δήμο Καλαμπάκας, και σε συνεργασία με την Διεύθυνση
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Τρικάλων
και την Διεύθυνση Αστυνομίας Τρικάλων, σήμερα
Τρίτη 03 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 11.30΄, στην
κατάμεστη αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Καλαμπάκας του Δήμου Καλαμπάκας, ενημερωτική
ημερίδα με θέμα «ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ», παρουσία κοινού (400) ατόμων περίπου, με κύριο ομιλητή τον κ. Υποδ/τή της Υποδ/
νσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βορείου
Ελλάδος.
Οι ομιλητές, οι οποίοι «καθήλωσαν» κυριολεκτικά το κοινό με την μεταδοτικότητά τους, επικεντρώθηκαν στην ενημέρωση για τα φαινόμενα
διαδικτυακής βίας, τους κινδύνους που ελλοχεύουν στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης και
γενικά την πρόληψη και την αντιμετώπιση των
κινδύνων που σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες. Παρουσιάστηκαν δε οι βασικές «παγίδες»

του διαδικτύου, τονίζοντας «ΝΑΙ» στο Διαδίκτυο
αλλά με προσοχή στην χρήση του και στο τέλος
της παρουσίασης δόθηκε χρόνος στους παρευρισκομένους για υποβολή ερωτήσεων.
Σύντομο χαιρετισμό απηύθυναν, ο Πρόεδρος της
Τοπικής Διοίκησης Τρικάλων της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών (I.P.A.), κ. Αχιλλέας ΜΠΕΓΑΣ, η
Αντιδήμαρχος Καλαμπάκας, κ. Σοφία ΔΡΟΥΓΚΑ,
ο κ. Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας
Τρικάλων, Αστυνομικός Διευθυντής Γεώργιος
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ο εκπρόσωπος της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Τρικάλων κ. Νικόλαος ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ενώ στην ημερίδα

παρέστησαν Φορείς, Συνδικαλιστικές Ενώσεις,
εκπαιδευτικοί, μαθητές, αστυνομικοί και πολίτες.
Να ευχαριστήσουμε θερμά την Υποδ/νση Δίωξης
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος και
τα στελέχη της που παρουσίασαν την ενημερωτική
ημερίδα μας, τον Δήμο Καλαμπάκας, την Διεύθυνση Αστυνομίας Τρικάλων, την Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Τρικάλων, που μας
τίμησαν με την παρουσία εκπροσώπων τους και
όλους τους συμμετέχοντες [Επίσημοι, Φορείς,
Συνδικαλιστικές Ενώσεις, εκπαιδευτικοί, μαθητές, αστυνομικοί εν ενεργεία και εν αποστρατεία
και απλοί πολίτες].
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Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία
το Koziakas Mountain Challenge

τρο 1738μ. Έπειτα από μια ολιγόλεπτη στάση,
η πολυπληθείς ομάδα μας ξεκίνησε για την
Κορυφή «Αστραπή» (Κορυφή Χατζηπέτρου),
με υψόμετρο 1901 μ. Η θέα φυσικά από την
κορυφή ήταν πανοραμική. Αγναντέψαμε το μεγαλύτερο κομμάτι του Θεσσαλικού κάμπου, τη
Λίμνη Πλαστήρα, τα βουνά του Ασπροποτάμου,
τα βουνά των Αγράφων, υπογράψαμε στο τετράδιο που βρήκαμε μέσα στο μεταλλικό κουτί
και πήραμε τον δρόμο της επιστροφής.
Επιστρέψαμε στο καταφύγιο «ΚΟΖΙΑΚΑΣ»
και στη συνέχεια ακολούθησε γεύμα- μπάρμπεκιου με προσφορά ποτών- αναψυκτικών.
Το απόγευμα αναχωρήσαμε από άλλο δασικό
μονοπάτι για την Ελάτη, διανύοντας μια από-

σταση 9500μ. μέσα στο δάσος.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε δημόσια, όλους
τους συμμετέχοντες- μέλη- οικογένειές τουςμη μέλη που χωρίς δισταγμό πήραν τα παιδιά
τους μαζί ώστε να μυηθούν στις ομορφιές
της πραγματικής φύσης, τον υπεύθυνο του
καταφυγίου «Κόζιακας» κ. ΜΗΤΡΟΝΑΤΣΙΟ
Περικλή- την οικογένειά του και τον κ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Αλέξανδρο (υπεύθυνο επικοινωνίας) για την ιδιαίτερη περιποίηση που μας
παρείχαν, την επιχείρηση του κ. ΜΑΡΑΒΑ Κ.
για την προσφορά των κρεατικών και ιδιαίτερα
τον κ. ΜΑΡΑΒΑ Στέφανο, το αρτοποιείο του κ.
ΤΖΑΝΗ Γεωργίου για την συνδρομή και την
υποστήριξή του.

Αυγουστιάτικη βράδια
Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, την Παρασκευή 18-08-2017, η Αυγουστιάτικη βράδια που
διοργάνωσε η Τοπική μας, στην μπυραρία «ΖΥΘΟΡΥΧΕΙΟ», στην Καλαμπάκα. Σε ένα πολύ όμορφο
περιβάλλον, κάτω από την σκιά των «Ιερών Βράχων των Μετεώρων» και σε χαλαρούς ρυθμούς,
συζητήσαμε και διασκεδάσουμε με τις οικογένειες μας και τους φίλους μας.
Μας τίμησαν με την παρουσία τους, ο κ. Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων Α/
Δ΄ Γεώργιος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ο Πρόεδρος της Τοπικής Διοίκησης Καρδίτσας κ. ΖΑΡΧΑΝΗΣ
Γεώργιος, ο Πρόεδρος της Ένωσης Προσωπικού Δίωξης Παράνομης Μετανάστευσης Τρικάλων κ.
ΤΑΤΣΙΟΣ Απόστολος, Διοικητές Υπηρεσιών της Δ.Α. Τρικάλων, πλήθος συναδέλφων και φίλων με
τις οικογένειες τους.
Καίτοι η βραδιά μας διοργανώθηκε, εν μέσο περιόδου κανονικών αδειών πολλών συναδέλφων
μας, η συμμετοχή ήταν πολύ μεγάλη και σας ευχαριστούμε όλους για την υποστήριξη. Επίσης να
ευχαριστήσουμε την μπυραρία «ΖΥΘΟΡΥΧΕΙΟ» για την φιλοξενία.
Ο Πρόεδρος
O Γενικός Γραμματέας
ΜΠΕΓΑΣ Αχιλλέας
ΔΡΑΓΟΥΤΣΟΣ Βασίλειος
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Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 26/08/2017,
με μεγάλη επιτυχία η ορειβατική περιήγηση
στο όρος «Κόζιακα», που διοργάνωσε η Τοπική Διοίκηση Τρικάλων της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών. Με μεγάλη συμμετοχή των
μελών- οικογενειών μας- φίλων της Ι.Ρ.Α.,
διανύθηκε μια απόσταση συνολικά (16) χιλιομέτρων περίπου, μέσα από χαραγμένα ορειβατικά μονοπάτια στο δάσος του Περτουλιου και
δασικούς δρόμους της Ελάτης.
Ξεκινήσαμε με μισθωμένο λεωφορείο από
την έδρα της Δ.Α. Τρικάλων με προορισμό το
Χιονοδρομικό κέντρο Περτουλίου. Από εκεί
διανύοντας μια απόσταση 4.500 μ. πεζοπορίας,
φθάσαμε στο καταφύγιο «Κόζιακα» σε υψόμε-

Tοπική Διοίκηση Ορεστιάδος

Επίσκεψη Οικουμενικού Πατριάρχη
κ.κ. Βαρθολομαίου
Σας γνωρίζουμε ότι την 23-25/9
ο Παναγιότατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος επισκέφθηκε επίσημα την Ορεστιάδα,
για τις επετειακές εκδηλώσεις
Έτους Στεφάνου Καραθεοδωρή.
Κατά την παραμονή υπήρξε υποδοχή και ολιγόλεπτη διπλή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Τ.Δ.
Ορεστιάδας κ. Λύτρα (Πατριαρχικό
φίλο), στον οποίο έδωσε τις ευλογίες του καθώς και για τα μέλη του
Ε.Τ. της ΙΡΑ.

Τ.Δ. Ακαρνανίας και Σ.Α.Σ.Α.
Αγρινίου. Επίσκεψη εκδρομέων
στην Ορεστιάδα.

Σας γνωρίζουμε ότι:
6 έως 8/10/2017, επισκέφθηκαν την Ορεστιάδα 44 εκδρομείς μέλη της Τ.Δ. (Ι.Ρ.Α.)
Ακαρνανίας και του Συνδέσμου Αποστράτων
Σωμάτων Ασφαλείας Αγρινίου, με επικεφαλή
τον Πρόεδρο των αποστράτων Τσούνη Δημ.

και Πρόεδρο της Ε.Ε. της Τ.Δ. Ακαρνανίας.
Σε δείπνο της 7/10, αντηλλάγησαν αναμνηστικά και δώρα, με τον Πρόεδρο της Τ.Δ. Ορεστιάδας Λύτρα και Γ.Γ. Αντωνιάδη. Παρόν και ο
πρώην Πρόεδρος της Τ.Δ. Αλεξανδρούπολης
Πιτιακούδης Μιχ.
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Κοινωνικές δραστηριότητες Τ.Δ.
Ορεστιάδας.
Σας γνωρίζουμε ότι:
Την 8-10-2017 στην Ορεστιάδα πραγματοποιήθηκε μαζική συλλογή πλαστικών
πωμάτων για ενίσχυση του Νομαρχιακού
Συλλόγου ατόμων ΑΜΕΑ Ν. Έβρου.
Συνοδοιπόροι στην ιδιαίτερα σημαντική
αυτή προσπάθεια η Τ.Δ. Ορεστιάδας, με
σημαντική προσφορά και με την ενεργό
παρουσία του Προέδρου Λύτρα, Α΄ Αντ/
δρου Παπουτσούδη και Γ.Γ. Αντωνιάδη.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος ΛΥΤΡΑΣ

Ο Γενικός Γραμματέας
Απόστολος ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

Tοπική Διοίκηση Λασιθίου

Έκτακτη γενική
συνέλευση

Η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών – Τοπική
Διοίκηση Λασιθίου κατόπιν αποφάσεως του
Διοικητικού Συμβουλίου της, πραγματοποίησε με επιτυχία έκτακτη Γενική Συνέλευση των
μελών της, την 17 Ιουλίου 2017 στην αίθουσα
εκδηλώσεων της Δ.Α. Λασιθίου.
Η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε για τα πεπραγμένα της Τοπικής Διοίκησης Λασιθίου για
το έτος 2016, στη συνέχεια ανακοινώθηκε η
απόφαση του Δ.Σ του Εθνικού Τμήματος της
Δ.Ε.Α. για την διεξαγωγή του 34ου Πανελλήνιου Συνεδρίου στο Νομό Λασιθίου και τέλος,
συζητήθηκε η πρόταση για δημιουργία καταστατικού της Τ.Δ Λασιθίου.
Στην Γενική Συνέλευση παρέστη ο Ταμίας
του Εθνικού Τμήματος και πρόεδρος της Τ.Δ.
Ηρακλείου κος ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ Μανόλης,
ο οποίος αφού ευχαρίστησε τον Πρόεδρο και
το Διοικητικό συμβούλιο για την πρόσκληση,
μετέφερε το χαιρετισμό του Προέδρου και του
Δ. Σ. του Εθνικού Τμήματος, ευχήθηκε καλές
εργασίες στην έκτακτη Γενική Συνέλευση και
συμμετείχε στον γόνιμο και εποικοδομητικό
διάλογο που αναπτύχθηκε με την συμμετοχή
όλων των παρευρισκόμενων μελών. Εκτενέστερα συζητήθηκαν η διεξαγωγή του 34ου
Πανελλήνιου Συνεδρίου μας καθώς και η
δημιουργία καταστατικού από τις Τοπικές
Διοικήσεις. Αναλύθηκαν οι διατάξεις του καταστατικού του Εθνικού Τμήματος που το προβλέπουν. Η Γ. Σ. αποφάσισε τις μελλοντικές
εκδηλώσεις της Τ. Δ. Λασιθίου που θα αναφέρονται και θα οδηγούν στο Π. Σ. και αναφέρθηκε ότι κανείς δεν περισσεύει από την προσπάθεια αυτή και όλα τα μέλη θα ενταχθούν
σε ομάδες εργασίας. Η Γ. Σ. επίσης παρότρυνε,
μέσα από τις τοποθετήσεις των μελών, το Δ.
Σ. να προβεί σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες, σε συνεργασία με το Δ. Σ. του Εθνικού
Τμήματος για τη δημιουργία καταστατικού και
Α. Φ. Μ. για την Τοπική Διοίκηση Λασιθίου.

Tοπική Διοίκηση Λασιθίου

Έκθεση φωτογραφίας Τοπικής Διοίκησης Λασιθίου
Την Παρασκευή 01 Σεπτεμβρίου 2017 η Τοπική Διοίκηση Λασιθίου της Διεθνούς Ένωσης
Αστυνομικών, στα πλαίσια την πολιτιστικών
εκδηλώσεων της, πραγματοποίησε έκθεση
φωτογραφίας στην αίθουσα εκδηλώσεων της
Δ.Α. Λασιθίου στον Άγιο Νικόλαο με θεματολογία: α) την Κρητική φιλοξενία και
β) Μέρη , στιγμές και ομορφιές του Λασιθίου.
Στην εκδήλωση συμμετείχαν μέλη της Τοπικής μας Διοίκησης καθώς και μέλη των οικογενειών τους, δείχνοντας έτσι ένα διαφορετικό τους πρόσωπο.
Η Τοπική μας Διοίκηση επιφυλάσσεται στο
μέλλον για την διοργάνωση ανάλογων εκδηλώσεων έτσι ώστε να είναι κοντά στα μέλη
της αλλά και στο κοινωνικό σύνολο όπου
δραστηριοποιείται.

Συναντήσεις με τοπικούς φορείς για την οργάνωση του
34ου Πανελληνίου Συνεδρίου
Σας ενημερώνουμε ότι την Δευτέρα 21 Αυγούστου 2017 , αντιπροσωπεία του Εθνικού Τμήματος, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο κ. Ιωάννη
Καραπατάκη, τον Αναπληρωτή γεν. γραμματέα και αρμόδιο Διεθνών
σχέσεων κ. Κυριάκο Κάρκαλη, και τον ταμία του Εθνικού Τμήματος κ
Μανόλη Ζαχαριουδάκη με τον Πρόεδρο της Τοπικής Διοίκησης Λασιθίου κ. Κωνσταντίνο Φραγκάκη, επισκέφθηκαν τον Διευθυντή της
Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου, Αστυνομικό Υποδιευθυντή κ. Εμμανουήλ Παπαδάκη και τον Δήμαρχο Αγίου Νικολάου κ. Αντώνη Ζερβό.
Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν με σκοπό να ενημερωθούν οι
φορείς για την διεξαγωγή του 34ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών που θα πραγματοποιηθεί στον Άγιο Νικόλαο από 09-13 Μαΐου 2018.Κατά την διάρκεια των συναντήσεων
ο πρόεδρος του Εθνικού Τμήματος είχε την ευκαιρία να ενημερώσει
τόσο τον Διευθυντή της Δ.Α. Λασιθίου όσο και τον Δήμαρχο του Αγίου
Νικολάου για τις δραστηριότητες της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών
τόσο σε πανελλήνιο όσο και σε τοπικό επίπεδο.
Το απόγευμα της ιδίας, αντιπροσωπία του Ε.Τ. με τον πρόεδρο της
Τοπικής Διοίκησης Λασιθίου, πραγματοποίησαν συνάντηση με τον Διευθυντή του ξενοδοχείου MIRAMARE κο. Πελεκανάκη Γεώργιο προκειμένου υπογραφθούν τα συμφωνητικά για το Πανελλήνιο συνέδριο.

Οι συναντήσεις και με άλλους φορείς θα συνεχιστούν από τον Πρόεδρο και το Δ.Σ. της Τοπικής Διοίκησης Λασιθίου με μοναδικό στόχο την
επίτευξη του εν θέματι συνεδρίου.
Ευχαριστούμε θερμά τον Διευθυντή της Δ.Α. Λασιθίου και τον Δήμαρχο
Αγίου Νικολάου για την βοήθεια που υποσχέθηκαν ότι θα παράσχουν
στην ένωση μας προκειμένου να επιτευχθεί ο προαναφερόμενος στόχος.

Κατόπιν αιτήματος των μελών μας, η Διεθνή Ένωση Αστυνομικών/ Τ. Δ. Λασιθίου δημιούργησε ομάδα Πρακτικής Σκοποβολής. Μέλος της Τ.Δ. Λασιθίου
θα λάβει μέρος με την φανέλα της Ένωσής μας στους παρακάτω αγώνες:
Α)Την 08/10/2017 Πανελλήνιος αγώνας ραβδωτών τυφεκίων στα Φάρσαλα,
Β)Την 15/10/2017 Πανελλήνιος αγώνας λειόκαννων στην Θεσσαλονίκη,
Γ)Την 28/10/2017 Πανελλήνιος αγώνας τριών όπλων στα Ιωάννινα και
Δ)Την 04/11/2017 Κύπελλο Ενόπλων Δυνάμεων Σωμάτων Ασφαλείας στα
Ιωάννινα.
H Τ.Δ. Λασιθίου απευθύνει ένα μεγάλο ευχαριστώ στον χορηγό "OLIO
ITALIANO RISTORANTE" για την επιχορήγηση των εμφανίσεων της ομάδας.
Το Δ.Σ. της Τ.Δ. Λασιθίου εύχεται καλή επιτυχία στους αγώνες των μελών

της νεοϊδρυθείσας ομάδας κάνοντας με αυτόν τον τρόπο υπερήφανη την
οικογένεια της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών.
Ο Πρόεδρος
Η Γεν. Γραμματέας
Φραγκάκης Κωνσταντίνος
Ζερβάκη Μαρία - Σπυριδούλα
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Οδοιπορικό σε αστυνομικές
υπηρεσίες του Καναδά

Χρειάστηκα μια καλή αφορμή για να τολμήσω εν μέσω κρίσης να
κάνω ένα υπερατλαντικό ταξίδι. Ένα συνέδριο Δεκτικής Μουσικοθεραπείας, αντικείμενο των σπουδών μου όταν δεν υπηρετώ ως συνοδός
αστυνομικού σκύλου και ένα εισητήριο των 390 ευρώ, ήταν αρκετά για
ν’ αποφασίσω να ταξιδέψω στο Μόντρεαλ του Καναδά.
Το συνέδριο αναμένοταν να ξεκινήσει στις 14 Ιουνίου, αλλά το τυχερό εισιτήριο θα με πήγαινε στη μακρινή ήπειρο δύο ημέρες νωρίτερα.
Τελευταία στιγμή κατάφερα να στείλω ένα προσωπικό μήνυμα σε δύο
Υπηρεσίες της Royal Mounted Canada Police, οι οποίες το προώθησαν
άμεσα στις Υπηρεσίες ενδιαφέροντος μου, που δεν ήταν άλλες από το
Τμήμα Αστυνομικών Σκύλων και το Τμήμα Ψυχολογικής Υποστήριξης
του Αστυνομικού Προσωπικού. Πολύ σύντομα, αστυνομικοί και από τις
δύο Υπηρεσίες επικοινώνησαν μαζί μου και θέλησαν να μου μεταφέρουν με τον καλύτερο τρόπο την καθημερινή υπηρεσιακή τους ζωή στον
Καναδά.
Ο Frank, εκπαιδευτής -χειριστής αστυνομικού σκύλου και ο Buddy,
γερμανικός ποιμενικός 9 ετών, ανιχνεύουν εκρηκτικά, γενετικό υλικό,
εκτελούν καθήκοντα περιπολίας- καταστολής και ο Rony, υποψήφιος
συνοδός αστυνομικού σκύλου με το Jero, γερμανικό ποιμενικό 6 μηνών, όπου ύστερα από την κοινωνικοποίηση τριών νεαρών υποψήφιων
αστυνομικών σκύλων θα κριθεί προκειμένου να ενταχθεί στην Υπηρεσία Αστυνομικών Σκύλων, μου πρόσφεραν τη μεγάλη τιμή για μένα, να
παρευρεθώ στην εκγύμναση των σκύλων τους. Με όχημα τελευταίας
τεχνολογίας, εξοπλισμένο με όλη την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή
του συνοδού αστυνομικού σκύλου, θέσεις για τα εκπαιδευτικά υλικά,
τον οπλισμό του αστυνομικού και τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη συντηρητική εκπαίδευση των σκύλων, με προστατευτικό χώρο για την όσο
το δυνατό ασφαλέστερη μεταφορά του αστυνομικού σκύλου στο όχημα,
οι δύο συνάδελφοι με παρέλαβαν από την εστία του Πανεπιστημίου,
όπου φιλοξενούμουν για το συνέδριο και μεταβήκαμε στους χώρους
εκγύμνασης. Χώροι για την εκπαίδευση των αστυνομικών σκύλων στο
Μόντρεαλ μπορεί να είναι οπουδήποτε, αφού οι ασκήσεις και οι επιδείξεις της αστυνομίας είναι τόσο συχνές και ανοιχτές προς τους πολίτες,
ώστε οι τελευταίοι να χαίρονται να προσφέρουν στο αστυνομικό έργο,
παραχωρώντας ακόμη και τις αυλές των σπιτιών τους προκειμένου να
κρυφτεί ο υποτιθέμενος «κακός» του σεναρίου της άσκησης.
Ο Frank με το Buddy και ο Rony, εκτέλεσαν μερικά σενάρια ασκήσεων, όπως ιχνηλασία αντικειμένων σε ανοιχτό χώρο, αναζήτηση ατόμου
και έρευνες ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών . Για το νεαρό Jero, μερι-

κές ασκήσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε ολισθηρές επιφάνειες,
σκοτεινά και ψηλά σημεία ήταν αρκετές. Εδώ, οφείλω να παραδεχτώ ότι
αν και φανταζόμουν σενάρια ασκήσεων, σαν αυτά που συνηθίζουμε να
βλέπουμε στα ντοκιμαντέρ, με έκπληξη διαπίστωνα ότι στο τεχνικό μέρος
της εκπαίδευσης, που παρακολουθούσα, οι χειριστές συνοδοί της Ελληνικής Αστυνομίας ανταποκρίνονται σε κοντινές συνιστώσες.
Τα τελευταία σενάρια ανίχνευσης τα πραγματοποιήσαμε στον υπόγειο χώρο στάθμευσης της Υγειονομικής Υπηρεσίας, όπου ήταν και το
επόμενο ραντεβού μου. Αφότου τους ευχαρίστησα για την εμπειρία που
μου προσέφεραν, ανέβηκα στον 4ο όροφο, όπου με υποδέχτηκε η Διευθύντρια της Υπηρεσίας κα Beaulieu, ο ψυχολόγος του Τμήματος κος
Schields. Η σύνδεσή μου με το συγκεκριμένο Τμήμα αφορά στη δράση,
που αναμένεται να ξεκινήσει το Σεπτέμβριο του 2017 με την σύμπραξη της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, Τ.Δ Πειραιώς &
Νήσων και της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Πειραιά, σε σειρά
βιωματικών συναντήσεων Δεκτικής Μουσικοθεραπείας. Περισσότερες
πληροφορίες για τη συγκεκριμένη δράση θα ανακοινωθούν σύντομα.
Η υποστήριξη του αντίστοιχου Τμήματος του Καναδά, ήταν πραγματικά
πολύ εντυπωσιακή για μένα. Αμέσως, μοιράστηκαν μερικές από τις δικές τους σκέψεις για την λειτουργικότερη και αποδοτικότερη στήριξη στα
καθημερινά θέματα του αστυνομικού και βρήκαν την επικείμενη δράση,
ιδιαίτερα υποσχόμενη κάτι που υποστήριξαν και με πρόσφατες επιστημονικές έρευνες. Η ανοιχτή επικοινωνία με αυτό το τμήμα και η τεχνική υποστήριξη της δράσης είναι δυνατή. Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης
και την ανταλλαγή αναμνηστικών, με τα οποία με είχε πλήρως εφοδιάσει
ο κος Κάρκαλης, της Ένωσής μας, ο κος Shields, ευχαρίστησε την Ένωσή
μας και με μετέφερε πίσω στην εστία του Πανεπιστημίου.
Την επόμενη μέρα το συνέδριο ξεκίνησε με Μουσικοθεραπευτές απ’
όλο τον κόσμο να μοιράζονται τις επιστημονικές τους ανακαλύψεις, τις
εμπειρίες τους και να θέτουν με φροντίδα τις σκέψεις τους για τη λειτουργικότερη και καλύτερη εφαρμογή της Δεκτικής Μουσικοθεραπείας
σε διάφορους πληθυσμούς. Το συνέδριο διήρκεσε 4 ημέρες εφοδιάζοντάς με πλούσιες γνώσεις μέσα από τη δια ζώσης ανθρώπινη ανταλλαγή και όχι μόνο μέσα από τα επιστημονικά βιβλία και έρευνες, όπως
ότι γεννιόμαστε με μια ικανότητα να εμπλεκόμαστε σε ρυθμικά συνδυασμένες διαπροσωπικές αλληλεπιδράσεις (Papaeliou and Trevarthen,
1994, Schogler, 1998, 1999-2000) και ότι οι οργανωμένες μουσικές
δραστηριότητες επιδρούν σημαντικά στην αυτοεκτίμηση, στην ψυχική
και στην πνευματική υγεία και γενικά στην κοινωνική αποδοχή (Michel,
1976, Rubin, 1976, Palmer, 1977). Ο Hylton χαρακτηριστικά δηλώνει
«η γνώση του εαυτού που κατακτιέται μέσα από τις μουσικές εμπειρίες
μπορεί να οδηγήσει σε ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης και της αίσθησης της
αυταξίας». Και δε θα μπορούσε να είναι διαφορετικά αφού σύμφωνα με
το Παγκόσμιο Οργανισμό Μουσικοθεραπείας, η μουσικοθεραπεία έχει
ως στόχο ν’ αναπτύξει το δυναμικό και να επαναφέρει λειτουργίες του
ατόμου με τέτοιο τρόπο, ώστε αυτό να πετύχει καλύτερη ενδοπροσωπική
και διαπροσωπική ενσωμάτωση και κατά συνέπεια καλύτερη ποιότητα
ζωής μέσα από παρέμβαση, αποκατάσταση ή θεραπεία (WFMT 1996).
Μετά το τέλος του συνεδρίου ταξίδεψα οδικώς για το Τορόντο, τους
καταρράκτες του Νιαγάρα και τη Ν. Υόρκη. Στο ταξίδι μου, συνάντησα αρκετούς αστυνομικούς από διάφορα Τμήματα κάποιοι απ’ τους οποίους ως
μέλη της IPA, είχαν την καλή προαίρεση να απαντήσουν σε πολλά ερωτήματά μου και να με ξεναγήσουν σε όμορφα αξιοθέατα του τόπου τους,
αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά το Servo per Amikeco.
Συντάκτρια: Κυριακή Μαστοράκη
Ανθυπαστυνόμος
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Οι άνδρες του Σώματος της Αστυνομίας Πόλεων είχαν
βαθύ θρησκευτικό συναίσθημα και προσπαθούσαν βιωματικά να υλοποιήσουν τις εντολές του Αποστόλου των
Εθνών Παύλου «οὐκ ἔνι Ίουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην...» (επιστολή
Απ. Παύλου προς Γαλάτες, κεφ. 3, 28).
Στα δύσκολα χρόνια της ναζιστικής Κατοχής στην πατρίδα μας, οι Έλληνες Εβραίοι βρήκαν καταφύγιο και προστατεύτηκαν από τους άνδρες της Αστυνομίας Πόλεων, οι οποίοι συνεργαζόμενοι μυστικά με τους Ορθοδόξους κληρικούς, εξέδιδαν και τους προμήθευαν
νέες ταυτότητες, αλλάζοντας τα προσωπικά στοιχεία και το θρήσκευμα των
Εβραίων, προκειμένου οι τελευταίοι να αποφύγουν τα πογκρόμ, τις συλλήψεις και τα στρατόπεδα συγκεντρώσεως.
Πολλές οι μαρτυρίες που πιστοποιούν την ευεργετική και σώζουσα παρέμβαση των ανωτέρω φορέων, με άμεσο κίνδυνο να εκτεθούν ανεπανόρθωτα στους κατακτητές και να εκτελεστούν, όπως άλλωστε συνέβη με
πολλούς κληρικούς και άνδρες της Αστυνομίας Πόλεων.
Οι διωγμοί που υπέστησαν οι Εβραίοι της Ελλάδας ήταν από τους αγριότερους που εξαπέλυσαν εναντίον τους οι Γερμανοί. Το 87% του εβραϊκού
πληθυσμού της χώρας μας εξαφανίστηκε κατά τη διάρκεια της κατοχής.
Πρωτεύοντα ρόλο στη δράση και προσφορά υπέρ των Ελλήνων Εβραίων είχε ο τότε Αστυνομικός Διευθυντής Αθηνών της Αστυνομίας Πόλεων
Άγγελος Έβερτ. Οι σωστικές παρεμβάσεις των ανδρών της Αστυνομίας
Πόλεων καταγράφηκαν ως ένα γεγονός, το οποίο δεν είχε προηγούμενο
σε κανένα άλλο μέρος του κόσμου. Η Αστυνομία Πόλεων αναγράφηκε στη
Χρυσή Βίβλο του Ισραήλ και οι αξιωματικοί της: Άγγελος Έβερτ, Δημήτριος
Βρανόπουλος, Μιχαήλ Γλύκας και Δημήτριος Βλαστάρης τιμήθηκαν σε
ειδική τελετή και αναγορεύτηκαν σε ΔΙΚΑΙΟΥΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ.
Η τιμητική απονομή έγινε στις 15-07-1970. Το γεγονός αυτό παρουσιάστηκε από το περιοδικό του Σώματος «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» ως
εξής: «Την 7ην ώραν της 15.07.1970 εις την αίθουσαν της Αρχαιολογικής
Εταιρείας, έλαβε χώραν σεμνή τελετή, κατά την οποίαν το Εβραϊκόν Ίδρυμα
ΓΙΑΝΤ ΒΑΣΕΜ, ετίμησεν Έλληνας, οι οποίοι, κατά την διάρκειαν της κατοχής,
έσωσαν Ισραηλίτας εκ της ναζιστικής θηριωδίας. Μεταξύ των τιμηθέντων,
συμπεριλαμβάνονται ο τέως Αρχηγός της Αστυνομίας Πόλεων κ. Άγγελος
Έβερτ, ο τ. Αστυν. Δ/ντής Αθηνών και τέως Υπουργός κ. Δημ. Βρανόπουλος,
ο αείμνηστος Αστυν. Δ/ντής Μιχ. Γλύκας και ο αείμνηστος Διοικητικός Δ/
ντής Αστυνομίας Πόλεων Δημ. Βλαστάρης. Εκ τούτων οι τρεις πρώτοι ως:
“Ανώτεροι αξιωματικοί της Αστυνομίας, εβοήθησαν με κίνδυνον της
ζωής των τους καταδιωκομένους Ισραηλίτας, προμηθεύοντας εις αυτούς
ταυτότητας με ονόματα χριστιανικά. Κατ’ αυτόν τον τρόπον, πολλοί Ισραηλίται
ηδυνήθησαν να αλλάξουν κατοικίαν, να κρύπτωνται και να κυκλοφορούν
συγχρόνως (...)”.
Η επιβλητική αίθουσα της Αρχαιολογικής Εταιρείας, ήτο πλήρης από
Έλληνας και Ισραηλίτας από την Ελλάδα, από το Ισραήλ και από άλλα μέρη του κόσμου. Ήλθαν εδώ, για να τιμήσουν, για να ευχαριστήσουν τους
σωτήρες των. Η σεμνή τελετή άνοιξε με ομιλίαν του κ. Ιωσήφ Λόβιγγερ,
Προέδρου του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου. Ο κ. Λόβιγγερ μεταξύ
των άλλων είπε: «(...) Ειδικώς δια την Ελλάδα πενθούμεν ουχί μόνον τους
65.000 αδελφούς μας Ισραηλίτας, μεταξύ των οποίων ήσαν και χιλιάδες
νήπια, γυναικόπαιδα, γέροντες και ανάπηροι του Πρώτου και του Δευτέρου
Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά και τα εξ ίσου αθώα θύματα μεταξύ των αδελφών Χριστιανών της Κανδάνου Κρήτης, των Καλαβρύτων, του Διστόμου και
πλείστων άλλων πόλεων και χωρίων της Πατρίδος μας (...)».
Στη συνέχεια, έλαβε τον λόγο ο Διπλωματικός Εκπρόσωπος του Ισραήλ,
ο οποίος μέσα σε καταφανή συγκίνηση είπε και τα κάτωθι: «Εις την Ελλάδα

διεσώθησαν Εβραίοι χάρις εις την αγάπη δια τον πλησίον, την αφοσίωσιν και
το θάρρος ανθρώπων οι οποίοι επίστευον ότι η ζωή των δεν έχει αξία αν δεν
βοηθούσαν να ζήσουν και εκείνους οι οποίοι διέτρεχον κίνδυνον. Ενήργησαν
εντός του πνεύματος της μεγάλης Ελληνικής κληρονομίας (...)».
(...) Κατά την σκοτεινήν περίοδον των λαών της Ευρώπης, ότε η ναζιστική
μπότα επάτησε το ευρωπαϊκόν έδαφος αφήνοντας πίσω καμένα ερείπια, ότε
αθώοι επυροβολούντο και ενταφιάζοντο ζωντανοί εις τεραστίους κοινούς
τάφους (...) Εσείς οι τιμώμενοι σήμερον υπήρξατε μεταξύ εκείνων που δεν
εδείλιασαν.
Ο εβραϊκός λαός διατηρεί από την αρχαιότητα ένα υψηλό και ιερό τίτλον,
τον οποίον απονέμει εις κάθε άνθρωπον των Εθνών της Γης που έσωσε την
ζωήν ενός Εβραίου, και ο τίτλος αυτός είναι: ΔΙΚΑΙΟΣ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ.
Εξ ονόματι της Ειδικής Επιτροπής Απονομής του Τίτλου του Δικαίου των
Εθνών, του Γιάντ Βασέμ, λαμβάνω την τιμήν να σας απονείμω τον ανώτατον
αυτόν τίτλον μετά μεταλλίου».
Επίσης και ο πρόεδρος του Εβραϊκού Συνεδρίου που έγινε στην Αθήνα το
1987 Τεό Κλάιν ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ο Άγγελος Έβερτ, Αστυνομικός
Διευθυντής Αθηνών, άνοιξε τις πόρτες για να σωθούν πολλοί Εβραίοι, όπως
έκανε και η Ορθόδοξη Εκκλησία και ο τότε Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης
Ελλάδας ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ».
Για τη συμβολή στην προστασία και διάσωση των Εβραίων στη διάρκεια
της γερμανικής Kατοχής, ο Πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητος Αθηνών
με επιστολή, την οποία απέστειλε στις 07-06-1946 και με αριθμ. πρωτ. 482,
ευχαρίστησε τον Άγγελο ΕΒΕΡΤ με τους Αξιωματικούς της Αστυνομίας Πόλεων για την έμπρακτη υποστήριξη στη διάσωση των Εβραίων από τους Ναζί.
Έχει υπολογιστεί, ότι η Αστυνομία Πόλεων εξέδωσε περί τις 7.500 πλαστές
Αστυνομικές Ταυτότητες σε ισάριθμους Εβραίους Έλληνες πολίτες, με την
ενεργή υποστήριξη και τη βοήθεια της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδας
και τον τότε προκαθήμενο αυτής Αρχιεπίσκοπο ΔΑΜΑΣΚΗΝΟ, ο οποίος
είχε δώσει μυστικές οδηγίες στους εφημερίους για την έκδοση πλαστών
πιστοποιητικών Βάπτισης.
Πέραν των διασωθέντων Εβραίων πολλοί επώνυμοι και ανώνυμοι Έλληνες ευχαρίστησαν το Σώμα της Αστυνομίας Πόλεων για την ποικιλόμορφη
ανθρωπιστική, εθνική και αντιστασιακή προσφορά των Ελλήνων Αστυνομικών. Μεταξύ αυτών και ο τότε Πρόεδρος της Ελληνικής Κυβέρνησης Γεώργιος ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ο οποίος με το από 25-10-1944 έγγραφό του προς
τον Διευθυντή της Αστυνομίας Πόλεων Άγγελο ΕΒΕΡΤ σημείωνε τα εξής:
«Έχοντες υπ’ όψιν την έκθεσιν της Κυβερνητικής αντιπροσωπείας εν Aθήναις
της αποτελουμένης εκ των Υπουργών Κυρίων Μανουηλίδη, Τσάτσου και
Ζεύγου, συμφώνως προς την οποίαν κατά το στάδιον της Κατοχής και μέχρι
της Απελευθερώσεως, προσεφέρατε όλως εξαιρετικάς υπηρεσίας και ότι
συγκεκριμένως,
α) Παρελάβατε αυτοπροσώπως τους εξ Ιταλίας απεσταλμένους Υπουργούς
της Ελληνικής Κυβερνήσεως από τας Θήβας, β) τους εφιλοξενήσατε εις την
οικίαν σας, γ) τελικώς τους εγκατεστήσατε εις την Διεύθυνσιν της Αστυνομίας
όπου παρέμειναν και συνεδρίαζον μέχρι της ημέρας της Απελευθερώσεως
και δ) Ότι εντός των Γραφείων της Αστυνομικής Διευθύνσεως διαρκούσης
της Κατοχής ελειτούργει ο Ασύρματος δι’ ου επεκοινώνουν οι Υπουργοί και
ο Στρατιωτικός Διοικητής Αττικής μετά της εν Ιταλία ευρισκομένης Κυβερνήσεως μου.
Σας εκφράζομεν την πλήρη ευαρέσκειαν της Κυβερνήσεως, η οποία επιφυλάσσεται να συμπληρώση την ευαρέσκειαν αυτής και με άλλας δικαίας
ηθικάς αμοιβάς».
Ο ιδρυτής του Μουσείου
Δημήτριος Καλλιαντζής
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Η συμβολή της Αστυνομίας Πόλεων
στη διάσωση των Ελλήνων Εβραίων από τους Ναζί
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Ιστιοπλοϊκή ομάδα ΕΛ.ΑΣ.
Εξαιρετικά παραγωγικό εξελίχθηκε το 2017 για την Ιστιοπλοϊκή ομάδα
της Ελληνικής Αστυνομίας. Τα θερμά μας συγχαρητήρια στους Αρχ/κα
ΤΑΓΑΡΟΠΟΥΛΟ Αλέξανδρο και Αστ/κα ΜΑΥΡΟ Νικόλαο της Υ.Φ.Α.Α.
για τις εξαιρετικές εθνικές και διεθνής διακρίσεις που πέτυχαν μέχρι
τη λήξη του καλοκαιριού.
Πιο συγκεκριμένα κατέκτησαν την 1η θέση για συνεχόμενη χρονιά
στο Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών Tornado, που διεξήχθη στο
Dervio της λίμνης Como της Βόρειας Ιταλίας, κατά τις ημερομηνίες 20
με 23 Ιουλίου, ανάμεσα σε 30 σκάφη από 10 χώρες. Συνέχισαν επιτυχώς στη Θεσσαλονίκη κατά τις ημερομηνίες 24 με 27 Αυγούστου, κα-

τακτώντας την 1η θέση στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα ανδρών Tornado
και τελείωσαν επίσης στη Θεσσαλονίκη με την κατάκτηση του Αργυρού
μεταλλίου στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα ανδρών Τornado, το οποίο διεξήχθη από την 28 Αυγούστου έως και την 5 Σεπτεμβρίου. Με εξαιρετική
εμφάνιση η ιστιοπλοϊκή ομάδα της ΕΛ.ΑΣ. απέναντι σε 25 σκάφη από 10
χώρες κατάφερε να ανέβει στο παγκόσμιο βάθρο τιμώντας την Εθνική
και το σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας.
Ευχόμαστε σε αυτούς τους εξαιρετικούς αστυνομικούς-αθλητές και
του χρόνου εις ανώτερα!
Συντάκτης: Αντώνιος Καραγιάννης
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Του Ευθυμίου ΚΟΥΤΟΝΙΑ του Ευσταθίου, μέλος της Δ.Ε.Α/Τ.Δ. ΦΩΚΙΔΑΣ.
Με την παρούσα επιστολή μου θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Προέδρο και τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων της Διεθνούς
Ένωσης Αστυνομικών / Ελληνικό Εθνικό Τμήμα και της Τοπικής Διοίκησης Φωκίδας για την ευαισθησία που δείξατε ανταποκρινόμενοι στο
πρόβλημα υγείας μου και την αμέριστη στήριξή σας, συμβάλλοντας ηθικά αλλά και οικονομικά.
Στις δύσκολες στιγμές που διανύουμε σαν λαός, υπάρχουν θεσμοί που οι εκπρόσωποί τους καθημερινά δίνουν αγώνα για να φροντίσουν
και να απαλύνουν τον πόνο των συνανθρώπων τους.
Με αυτές τις σκέψεις παρακαλώ δεχθείτε τις ολόθερμες ευχαριστίες μου.

Servo Per Amikeco
Με εκτίμηση
Ευθύμιος ΚΟΥΤΟΝΙΑΣ

Spain

2 Dec 2017

17th Int. Trader Show, Barcelona

UK

22-25 Nov 2017

IEB Meeting, Nottingham

Austria

27 Jan-3 Feb 2018

30th IPA Ski Week, Nassfeld-Hermagor

Croatia

28 Apr- 12 May 2018

Croatia Coast and Country Tour

Belgium

10-13 May 2018

60th Anniversary celebrations IPA Liège

Sweden

10-13 May 2018

60th Anniversary IPA Sweden, Malmö

France

6-10 June 2018

Rhône/Alpes Motorcycle Meeting

UK

7-10 Jun 2018

Notts Branch 60th Anniversary Celebrations

Germany

10-19 Aug 2018

VIII International Friendship Meeting, Bork
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Διεθνείς Μελλοντικές εκδηλώσεις
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3η Συνδιάσκεψη στην Βεργίνα

ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΤΕΛΟΣ

ΚΕ.Μ.Π.Α.

ΕΚΔΟΤΩΝ
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