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ξεφυλλίζοντας το τεύχος 137 του ιστορικού μας περιοδικού θα περιηγηθείτε σε όλες τις περιοχές της χώρας μας ,όπου τα ζωντανά κύτταρα
της ένωσης μας, οι τοπικές διοικήσεις με τα μέλη μας , καθημερινά και
εθελοντικά κάνουν πράξη τους σκοπούς και το όραμα της ένωσης μας.
Πλήθος εκδηλώσεων, επιστημονικών ημερίδων, εθελοντικών περιβαλλοντικών δράσεων, δραστηριοτήτων με επίκεντρο το παιδιά, κοινωνικών εκδηλώσεων , κ.α. και σημαντικές συνεργασίες με επιστημονικούς
φορείς , με την τοπική αυτοδιοίκηση και σωματεία και συλλόγους στις
τοπικές κοινωνίες μας γεμίζουν υπερηφάνεια και μας δίνουν δύναμη να
συνεχίσουμε .
Η φιλία, ο εθελοντισμός, το ήθος, η αξιοπρέπεια, η συλλογική δουλειά
και η διαφάνεια είναι αρχές και αξίες που θωρακίζουν την ένωση μας και
ενισχύουν την εικόνα της.
Συνεχίζουμε και αυτό το έτος έχοντας ως στρατηγικό στόχο την βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών, την ενθάρρυνση των τοπικών διοικήσεων για ανάπτυξη κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων καθώς και την αύξηση της συμμετοχής των μελών
μας σε αυτές και φυσικά ως σύμμαχο μας την διαφάνεια στην χρήση των
πόρων, με σεβασμό στις συνδρομές των μελών μας και γνώμονα τη συλλογική ευημερία και ανάπτυξη των Τ.Δ.
Προτεραιότητα μας είναι η συνεχής προσπάθεια για να μεγαλώσουμε
την κοινωνική αγκαλιά του Ελληνικού τμήματος και να ενισχύσουμε το
εθελοντικό έργο των μελών μας.
Επιτρέψτε μου κλείνοντας να απευθύνω ένα μεγάλο ευχαριστώ για
την μεγάλη αυτή παράγωγη έργου ,η οποία δεν μπορεί να αποτυπωθεί
εις ολόκληρο στις 36 σελίδες του περιοδικού μας , στα διοικητικά συμβούλια όλων των τοπικών διοικήσεων.
Ιωάννης Καραπατάκης
Πρόεδρος Ελληνικού Τμήματος
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ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

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

ο ανθρώπινο πρόσωπο των αστυνομικών ανέδειξε σε μία ιδιαιτέρως
ενδιαφέρουσα εσπερίδα, την Τετάρτη
21 Φεβρουαρίου 2018, στο αμφιθέατρο “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” του πνευματικού
κέντρου Δήμου Αθηναίων, το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών
όπου παρουσίασε και το επιτοίχιο ημερολόγιό του.
Κεντρικό θέμα της εκδήλωσης ήταν:
“Καθήκον, εθελοντισμός, κοινωνική προσφορά των αστυνομικών, μια σχέση αμφίδρομη”
Την εμπεριστατωμένη και πολύ κατατοπιστική παρουσίαση του ημερολογίου έκανε ο
αρμόδιος Δημοσίων Σχέσεων και υπεύθυνος
εκδόσεων της Ένωσής μας κ. Σπύρος Φώτο-

γλου , ο οποίος περιδιάβηκε με γλαφυρότητα
όλες τις σελίδες του ημερολογίου, δίνοντας
περιληπτικά το περιεχόμενό τους, αναδεικνύοντας τη μεγάλη αξία αυτής της έκδοσης
που φιλοξενεί στις σελίδες της πλουσιότατο, πρωτότυπο, ποικίλο και σπουδαίο υλικό
για τις δράσεις και το έργο μας.
Ο Πρόεδρος κ. Ιωάννης Καραπατάκης,
τόνισε την προσφορά της ΙΡΑ τόσο στα μέλη
και στους συναδέλφους μας, όσο και στην
κοινωνία, δια της μεθοδικής και αδιάκοπης
προσπάθειας που καταβάλουν οι εθελοντές
μας, διοργανώνοντας δράσεις και εκδηλώσεις κοινωνικού και πολιτιστικού χαρακτήρα, αυτοτελώς αλλά και σε συνεργασία με
καταξιωμένους στην κοινωνία φορείς και

οργανισμούς.
Συντονιστής της ημερίδας ήταν ο καταξιωμένος δημοσιογράφος κ. Πάνος Σόμπολος.
Εισηγητές της εκδήλωσης ήταν: ο Γενικός
Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτριος
Αναγνωστάκης o οποίος ανέπτυξε το θέμα:
«Ο Έλληνας αστυνομικός, θέση και στάση
στο κοινωνικό γίγνεσθαι» και ο Πρόεδρος
του οργανισμού “ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ”
κ. Κώστας Γιαννόπουλος o οποίος εισηγήθηκε το θέμα: «Αλληλεγγύη και Εθελοντισμός
ως στάση ζωής».
Αμφότεροι οι ομιλητές αναφέρθηκαν στο
σπουδαίο έργο που επιτελεί η Ένωσή μας,
ως φορέας, αλλά και οι Έλληνες Αστυνομικοί, οι οποίοι –στην πλειονότητα τους- αφο-

σιωμένοι στο λειτούργημα που επιτελούν,
υπερβαίνουν πολλές φορές εαυτούς προσφέροντας τεράστιες υπηρεσίες , συνεισφέροντας σημαντικά στην ομαλή λειτουργία του
κράτους και στην εμπέδωση του αισθήματος
ασφάλειας. Επίσης μέσω της παγκόσμιας
συνεργασίας του φορέα μας με άλλα εθνικά
τμήματα, προβάλλουν την Αστυνομία μας,
αλλά ακόμα και τη χώρα διεθνώς.
Χαιρετισμό απήυθυναν :
Ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού
Υπουργείου Εσωτερικών, αρμόδιος επί θεμάτων αλλοδαπών, υπηκόων τρίτων χωρών
και παράτυπης μετανάστευσης κ. Τζανέτος
Φιλιππάκος.
Εκ μέρους του Αρχηγού χαιρετισμό απηύθυνε ο Προϊστάμενος Επιτελείου ΑΕΑ, Αντιστράτηγος κ. Μιχαήλ Καραμαλάκης.
Εκ μέρους της ΠΟΑΣΥ ο Αντιπρόεδρος ΔΣ
κ. Θεόφιλος Παπαδάκης.
Εκ μέρους του Δήμου Αθηναίων ο Δημοτικός Σύμβουλος και πρώην Πρόεδρος του
ΟΠΑΝΔΑ κ. Χρήστος Τεντόμας.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία
τους η Γενική Επιθεωρήτρια Αστυνομίας

Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων Αντιστράτηγος κα Ζαχαρούλα Τσιριγώτη, ο Προϊστάμενος Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης
και Ανθρώπινου Δυναμικού, Υποστράτηγος κ.
Ανδρέας Δασκαλάκης , ο επίτιμος Υπαρχηγός
Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος εα κ.

IPA

Δημήτριος Μητρόπουλος, , ο Αντιπρόεδρος
του Συνδέσμου Αποστράτων Αστυνομικών
Αθηνών κ. Ιωάννης Σκλάβος, ο Πρόεδρος
της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος κ. Γεώργιος Τζατζάκης, ο Πρόεδρος της
Ένωσης Αστυν/κών Υπαλλήλων Λασιθίου
κ. Γεώργιος Καρτσάκης, Πρόεδροι των Τοπικών Διοικήσεων Αιτωλίας, Ευρυτανίας,
Ημαθίας, Κικλίς, Λάρισας, Πρέβεζας, Ροδόπης, Τρικάλων και τα μέλη της Εξελεγκτικής
Επιτροπής κκ. Απόστολος Σπυράκος, Βασίλειος Γιαννακόπουλος και Αναστάσιος Παπαμιχαήλ, ο Νομικός Σύμβουλος της ένωσής
μας κ. Περικλής Δουβίτσας, η Πρόεδρος του
Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Φίλων Αστυνομίας κα Γιώτα Λουρίδα και ο Αντιπρόεδρος κ.
Αναστάσιος Μεσσήνης, ο Ειδικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών κ.
Ιωάννης Βέλλης και ο ιδιωτικός ερευνητής
κ. Γεώργιος Τσούκαλης. Η εκδήλωσε έκλεισε με παρεμβάσεις των προσκεκλημένων,
αρκετές εκ των οποίων προκάλεσαν ένα
όμορφο και εποικοδομητικό διάλογο.
Το Ελληνικό Τμήμα/ΙΡΑ εδώ και χρόνια
γεφυρώνει τις σχέσεις αστυνομίας με την
κοινωνία. Το καλαίσθητο ημερολόγιο με
επιλεγμένα θέματα που κοσμούν τους μήνες
του έτους, αποκαλύπτει τις ευαισθησίες των
μελών της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών
και το κοινωνικό έργο του συνόλου του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας.
Οι προσπάθειες του Διοικητικού Συμβουλίου και των Τοπικών Διοικήσεων επικεντρώνονται στις τρείς βασικές αρχές της
Ένωσής μας: την αλληλεγγύη, την αλληλοβοήθεια και την κοινωνική προσφορά. Για
τη νέα χρονιά ας επιστρατεύσουμε τις δυνάμεις μα για να προχωρήσουμε δημιουργικά
μπροστά και να ζήσουμε μία χρονιά ειρηνική
και ελπιδοφόρα.
Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία της εκδήλωσης , αλλά και
όσους μας τίμησαν με την παρουσία τους.
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Ιωάννης Καραπατάκης Βασίλειος Παπάς
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Ψυχολογία

Το Ελληνικό τμήμα
κοντά στους σεισμόπληκτους
της Λέσβου

Της Ιωάννας Τσάκωνα
Ψυχολόγος Msc
Υγειονομικός Αξιωματικός ΕΛ.ΑΣ.
ΓΕ.Π.Α.Δ.Δ.Ε.

Τ

ο νησί της Λέσβου επισκέφτηκαν το
Σάββατο 17/03/2018 ο Πρόεδρος
του ΔΣ του Ελληνικού Τμήματος της
IPA κ. ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ Ιωάννης, ο Α’
Αντιπρόεδρος κ. ΜΑΡΟΥΝΤΑΣ Νικόλαος και
ο Ταμίας κ. ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ Εμμανουήλ.
Σκοπός της επίσκεψης ήταν η συμμετοχή σε
εκδήλωση που διοργάνωσε η Τοπική Διοίκηση
Λέσβου για τους αστυνομικούς που επλήγησαν
από το καταστροφικό σεισμό της 12 Ιουνίου
2017.
Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μηθύμνης κκ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μυτιλήνης, Ερεσού και Πλωμαρίου κκ. ΙΑΚΩΒΟΣ, η
Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κα ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Χριστιάνα, η Αντιπεριφερειάρχης κα ΓΟΜΟΥ-ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗ Καλλιόπη, ο Διοικητής
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μυτιλήνης Πύραρχος κ.ΜΠΑΜΠΑΚΟΣ Νικόλαος καθώς και
εκπρόσωποι φορέων των πολιτικών και στρατιωτικών αρχών της τοπικής κοινωνίας. Κατά
τη διάρκεια της εκδήλωσης επιδόθηκαν στους

πληγέντες αστυνομικούς χρηματικά ποσά που
συγκεντρώθηκαν με πρωτοβουλία του Εθνικού Τμήματος από χώρες που συμμετέχουν
στη Διεθνή Ένωση Αστυνομικών. Εκτός του
Παγκόσμιου Ταμείου της ΙΡΑ, στη προσπάθεια
συνέβαλλαν και πολλά Εθνικά Τμήματα όπως
αυτά της Δανίας, του Μακάο, της Γερμανίας,
της Ελβετίας, της Αυστραλίας, της Κύπρου,
της Ιταλίας, της Σλοβενίας και άλλα. Η Διεθνής
Ένωση Αστυνομικών δείχνει για άλλη μια φο-

ρά τη κοινωνική της ευαισθησία και δηλώνει
παρούσα στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν
τα μέλη της όχι μόνο ηθικά αλλά και έμπρακτα.
Για άλλη μια φορά το σύνθημα SERVO PER
AMIKECO (Υπηρετώ διά της φιλίας) αποκτά
ουσία μέσα από τις δράσεις μας και δίνει ελπίδα σε όσους περνούν δύσκολες ώρες. Ευχαριστούμε θερμά τους συναδέλφους μας από την
παγκόσμια Αστυνομική οικογένεια της ΙΡΑ, για
τη συνεισφορά τους.

Χαιρετισμός προέδρου Ελληνικού Τμήματος κ. Ιωάννη ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗ
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Κυρίες και κύριοι, Αγαπητοί συνάδελφοι,
Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω εκφράζοντας
τη συμπαράστασή μου και την αλληλεγγύη
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού
Τμήματος της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών προς τους κατοίκους της Λέσβου και
ιδιαίτερα τους συναδέλφους μας που επλήγησαν από τον καταστροφικό σεισμό στις
12 Ιουνίου 2017. Επίσης να εκφράσω τα
θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια
της άτυχης γυναίκας που έχασε τη ζωή της.
Παράλληλα θέλω να συγχαρώ την Περιφερειάρχη, το Δήμαρχο και όλους τους φορείς
του νησιού που ανταποκρίθηκαν άμεσα στη
δύσκολη κατάσταση των κατοίκων.
Η Τοπική αυτοδιοίκηση απέδειξε ότι διαθέτει την ικανότητα και τη θέληση να διαχειρίζεται αποτελεσματικά και υπεύθυνα
κρίσιμες καταστάσεις. Ευχής έργο θα ήταν
για τους ακρίτες της Πατρίδας μας η Ελληνική Πολιτεία αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση
να είχαν προσφέρει σημαντική βοήθεια και

να είναι παρόντες στις δύσκολες στιγμές
που περάσατε και περνάτε. Εμείς έχοντας
συναίσθηση της υποχρέωσης να προσφέρουμε στα μέλη μας, όχι μόνο συμπαραστεκόμενοι ηθικά, αλλά και εμπράκτως, συνδράμουμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας
οικονομικά, το έμψυχο δυναμικό της ΕΛ.ΑΣ.
Αυτό άλλωστε, αποτελεί και καθοριστικό
παράγοντα για την επιτυχία της αποστολής
μας.
Φίλες και φίλοι, ζήσατε τους καταστροφικούς σεισμούς στο όμορφο και πολύπαθο νησί σας. Το νησί που δεν χτυπήθηκε
μόνο από τον εγκέλαδο αλλά έχει σηκώσει
και σημαντικό βάρος από την προσφυγική
κρίση. Συμπάσχοντας και κάνοντας πράξη την αλληλεγγύη κατά καθήκον ιερό, σε
συνεργασία και διαρκή επικοινωνία με τον
Πρόεδρο και το ΔΣ της Τοπικής Διοίκησης
Λέσβου κ. Παναγιώτη Σαμαρά ενημερωθήκαμε για την έκταση των ζημιών στα
χωριά που επλήγησαν: Βρίσα, Πλωμάρι,
Πολυχνήτο, Ακράσι, Τριγώνα και Πλαγιά,

συντονίσαμε τις ενέργειές μας, απευθύναμε Emergency Aid σε όλα τα κράτη μέλη
της ΙΡΑ και συγκεντρώσαμε ένα σεβαστό
χρηματικό ποσό. Σήμερα που τα φώτα της
δημοσιότητας απομακρύνθηκαν από το νησί
και ίσως η κρατική βοήθεια να έμεινε στα
συρτάρια των υπευθύνων, είμαστε εδώ για
να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των σεισμοπλήκτων μελών μας κάνοντας πράξη το
SERVO PER AMIKECO.
Ευχαριστούμε το Γενικό Αστυν Δ/ντή Β.
Αιγαίου Ταξίαρχο κ. Ντουρουντού Ελευθέριο, τον Αστυν. Δ/ντή Λέσβου κ. Στεφάνου
Ανδρέα τον Πρόεδρο κ. Σαμαρά και τα μέλη
της ΤΔ Λέσβου καθώς και όλους εσάς που
μας τιμάτε με την παρουσία σας.
Ας ευχηθούμε να μη ξαναζήσουμε τέτοια
καταστροφικά φαινόμενα στη χώρα μας.
Σας ευχαριστώ πολύ και να γνωρίζετε ότι
δε σας ξεχνάμε.
Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Καραπατάκης

Φυσιολογικό VS Παθολογικό

Το «παιχνίδι»
με τα όρια και τα άκρα…
Τo τελευταίο διάστημα, τόσο στον εργασιακό μου χώρο όσο και στο φιλικό/οικογενειακό μου περίγυρο
ακούω, συχνά, τα εξής ερωτήματα : τι είναι εντέλει «παθολογικό» και τι «φυσιολογικό»;
Τι σημαίνει νεύρωση και τι ψύχωση; Ποια είναι η υγιής προσωπικότητα και ποια είναι η διαταραχή
προσωπικότητας; Τι σημαίνει «ξεπερνώ τα όρια»;

Σ

ίγουρα, πλέον, στο άκουσμα της λέξης «παθολογικό» έχει σταματήσει να
ανατρέχει το μυαλό μας, μόνο, σε συμπεριφορές ακραίες και στην εικόνα
των αλυσοδεμένων «τρελών» και των επικίνδυνων «ψυχοπαθών»… Αντιθέτως, άτομα με σοβαρή διαταραχή προσωπικότητας
(όπως η οριακή/μεταιχμιακή, στην οποία θα
επικεντρωθώ στο παρόν κείμενο- borderline
personality disorder) μπορούν, άνετα, να
έχουν μια συμπεριφορά επιφανειακά καλή
και να δίνουν την εικόνα λειτουργικών ατόμων σε όλα τα επίπεδα της ζωής τους, να
παρουσιάζουν καλή εμφάνιση, καλούς τρό-

πους καθώς επίσης σωστή λειτουργία στη
δουλειά τους...
Με απλά λόγια, υπάρχει μια πολύ λεπτή και
δυσδιάκριτη γραμμή ανάμεσα σε αυτό που
αποκαλούμε φυσιολογικό και παθολογικό.
Ένας «φυσιολογικός» δομικά άνθρωπος
μπορεί για κάποιους λόγους, να παρουσιάσει κάποια δεδομένη στιγμή ένα οξύ νευρωσικό ή ψυχωσικό επεισόδιο και αντίστροφα,
κάποιος που παρουσίασε ένα σοβαρό ψυχολογικό πρόβλημα, ακόμα και ψυχωσικό, μπορεί, αν αντιμετωπιστεί σωστά και έγκαιρα, να
ξαναβρεί μια φυσιολογική κατάσταση. Είναι
εύκολο, λοιπόν, να περάσουμε τη «γραμμή»

από το φυσιολογικό στο παθολογικό επίπεδο
και αντίστροφα; Φαίνεται πως ναι…
Όλοι μας κάποια στιγμή περνάμε μια εποχή που ταλαντευόμαστε στο μεταίχμιο… Όλοι
μας κάποια στιγμή, λίγο ή πολύ, ακροβατούμε… Το ερώτημα είναι αν έχουμε τα κατάλληλα εργαλεία στο «οπλοστάσιό» μας, που
θα μας βοηθήσουν να ισορροπήσουμε εντέλει… Κάτι, δηλαδή, σαν ένα μεγάλο, μακρύ
κοντάρι, που βαστούν οι ακροβάτες, επάνω
από το χάος, καθώς τραμπαλίζονται, όπως
σοφά λέει ένα από τα ομώνυμα αγαπημένα
μου τραγούδια των Χαϊνηδων : Ο ακροβάτης!
Γι αυτό, είναι σημαντικό να ενισχύουμε όσο
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του είναι δυσλειτουργικός και ότι το ίδιο
συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στα προβλήματά του. Αντίθετα, θεωρεί, συνήθως, τους
άλλους υπεύθυνους για τα προβλήματά του
και δύσκολα ζητά βοήθεια από ειδικό. Υπάρχουν αρκετοί τύποι διαταραχών προσωπικότητας όπως η αντικοινωνική, η εξαρτητική,
η μεταιχμιακή ή οριακή, η ναρκισσιστική, η
παρανοειδής, η ψυχαναγκαστική κ.α.
Βασικό χαρακτηριστικό της μεταιχμιακής
ή οριακής διαταραχής προσωπικότητας (που
εμφανίζεται περίπου στο 2% του γενικού πληθυσμού) είναι η αστάθεια που εκδηλώνεται
σε διάφορους τομείς της ζωής, όπως είναι
οι διαπροσωπικές σχέσεις, η συναισθηματική
κατάσταση και η εικόνα του εαυτού. Και γιατί
ονομάζεται οριακή-μεταιχμιακή προσωπικότητα (borderline); Διότι, τα συμπτώματα των
ατόμων αυτών και οι προσωπικότητές τους
κινούνται/λειτουργούν ανάμεσα στον πόλο
της νεύρωσης και της ψύχωσης. Για παράδειγμα, σε συνθήκες έντονου στρες μπορεί
να εκδηλωθούν ψυχωσικά συμπτώματα

όπως ιδέες διώξεως ή παρακολούθησης.
Πιο συγκεκριμένα τώρα, το άτομο με οριακή διαταραχή συμπεριφέρεται πολύ παρορμητικά σε τομείς, που μπορεί να εγκυμονούν
κινδύνους, όπως επικίνδυνη οδήγηση, τζόγος, χρήση ουσιών, επικίνδυνες σεξουαλικές
συμπεριφορές χωρίς μέτρα προφύλαξης,
κλπ. Ταυτόχρονα, δημιουργεί έντονες και
ασταθείς σχέσεις : τη μια στιγμή το υποκείμενο ενθουσιάζεται υπερβολικά με κάποιον
και την άλλη πολύ εύκολα διαλύει την σχέση
(εξιδανίκευση-υποτίμηση).
Το άτομο αυτό αντιλαμβάνεται τους ανθρώπους και τις καταστάσεις με απόλυτο και
ακραίο τρόπο, είτε ως εντελώς κακούς είτε
ως απόλυτα καλούς και έτσι, το συναίσθημά
του κινείται σε ακραίες και όχι ενδιάμεσες

διαβαθμίσεις. Αποτέλεσμα όλων αυτών; Να
εισχωρεί συνεχώς σε σχέσεις «αγάπης-μίσους». Στις σχέσεις του αναζητά την ασφάλεια και την οριοθέτηση που δε βίωσε στο
παρελθόν. Αυτό όμως μέχρι να αρχίσει να
αισθάνεται καλά… Εν συνεχεία, παραπαίει διαρκώς ανάμεσα στην επιθυμία για σταθερότητα και στην «ανάγκη» του για αστάθεια και
χάος, καταστάσεις οι οποίες του είναι οικείες.
Χαρακτηριστική είναι η αντίδρασή του σε
οποιαδήποτε μορφή εγκατάλειψης. Ο φόβος
της εγκατάλειψης είναι κεντρικός, αναπτύσσοντας, έτσι, έντονα εξαρτητικές συμπεριφορές στις σχέσεις του. Στην προσπάθειά του να
αποφύγει την εγκατάλειψη, είναι πιθανό να
καταφύγει σε επικίνδυνες παρορμητικές συμπεριφορές, όπως απόπειρα αυτοκτονίας ή
αυτοτραυματισμό. Τέτοιες πράξεις, είτε είναι
περιστασιακές είτε επαναλαμβανόμενες, του
επιτρέπουν την πρόσκαιρη διαφυγή από αισθήματα κενού, «μουδιάσματος» (αδυναμίας
βίωσης συναισθήματος), κατάθλιψης και θυμού. Συνοπτικά, τα κυρίαρχα συναισθήματα

αυτών των ατόμων είναι ο δυνατός θυμός
εναντίον οικείων, η κατάθλιψη (που περιγράφεται, πολλές φορές, ως αίσθηση μοναξιάς ή
αποξένωσης), έντονο άγχος, πλήξη/ανία και
ανηδονία (απουσία ικανότητας για πραγματική ευχαρίστηση/ικανοποίηση).
Το κομβικό σημείο για την αναζήτηση κάποιας θεραπευτικής παρέμβασης είναι η τάση αυτοτραυματισμού, η οποιαδήποτε μορφή
αυτοτιμωρητικής ή επικίνδυνης συμπεριφοράς (πχ κατανάλωση αλκοόλ κατά την
οδήγηση) και οι σκέψεις αυτοκτονίας. Μέσω
της θεραπείας το άτομο μπορεί να μάθει να
βάζει όρια στον εαυτό του, να αναγνωρίζει τα
θετικά και τα αρνητικά συναισθήματα και όχι
μόνο τις ακραίες εκφάνσεις τους αλλά και τις
ενδιάμεσες βαθμίδες τους και τέλος, να δη-

μιουργεί πιο σταθερές σχέσεις στη ζωή του.
Θα ήθελα να ολοκληρώσω αυτό το κείμενο με μια σύντομη ιστορία και τα συμπεράσματα δικά σας… «Κάποτε ο Κ. διάβαινε από
μια κοιλάδα, όταν ξαφνικά παρατήρησε ότι τα
πόδια του βούλιαζαν στο νερό. Πρόσεξε τότε
ότι η κοιλάδα δεν ήταν παρά μια προέκταση
της θάλασσας και ότι σίμωνε η ώρα της παλίρροιας. Στάθηκε παρευθύς και άρχισε να
ψάχνει για καμία βάρκα και όσο ήλπιζε ότι
θα την έβρισκε δεν το κουνούσε από τη θέση
του. Σαν είδε όμως ότι η βάρκα δεν υπήρχε
πουθενά, παραιτήθηκε από τούτη την ελπίδα
και άρχισε να ελπίζει ότι η στάθμη του νερού
δε θα ανέβαινε άλλο. Μονάχα όταν το νερό
έφτασε ίσαμε το σαγόνι του, έπαψε να ελπίζει
και άρχισε να κολυμπάει. Τότε μόνο κατάλαβε ότι βάρκα ήταν ο ίδιος»…
Όσοι επιθυμείτε να προτείνετε θέματα, που
θα σας ενδιέφεραν να αναπτύξω μέσω της
αρθρογραφίας, μπορείτε να μου αποστείλετε τις προτάσεις/ιδέες σας στο mail μου :
itsakona@yahoo.gr

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Πραγματοποίηση
Χριστουγεννιάτικης Εκδήλωσης
Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα
18:00΄ στο ξενοδοχείο «AVARIS» της Πόλης του Καρπενησίου, η καθιερωμένη Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση για τα παιδιά του προσωπικού των Αστυνομικών Υπηρεσιών του Νομού, που συνδιοργανώθηκε
από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ευρυτανίας, την Τοπική Διοίκηση Ευρυτανίας, την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ευρυτανίας και την
Ένωση Αξιωματικών Στερεάς Ελλάδας. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης οι μικροί μας φίλοι διασκέδασαν με προβολή χριστουγεννιάτικης ταινίας, διατέθηκαν αναψυκτικά, χυμοί, γλυκίσματα και ποικίλα
παιδικά εδέσματα ενώ στο τέλος της εκδήλωσης ο «Αη Βασίλης»
μοίρασε συμβολικά δώρα και παιχνίδια. Η Τοπική Διοίκηση ευχαριστεί θερμά τον πρόεδρο κ. Ιωάννη ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗ και το Διοικητικό
Συμβούλιο Της Τοπικής Διοίκησης Αθηνών-Αττικής για την παροχή
οικονομικής ενίσχυσης η οποία συνέβαλλε καθοριστικά στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης και κυρίως στην αγορά δώρων για τα
παιδιά των συναδέλφων.
Ο Πρόεδρος
Ανδρέας ΠΑΤΛΙΑΣ

Η Γ. Γραμματέας
Ελένη ΤΣΙΑΜΑΚΗ

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

Εσπερίδα με θέμα: Ασφαλής πλοήγηση
στο διαδίκτυο- Ηλεκτρονικό έγκλημα
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την
8-1-2018 στο Ξενοδοχείο HILTON
εσπερίδα με θέμα: Ασφαλής πλοήγηση
στο διαδίκτυο- Ηλεκτρονικό έγκλημα.
Εισηγητές στην εκδήλωση ήταν ο Δ/ντής
της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού
Εγκλήματος, Α/Δ κ. Γεώργιος Παπαπροδρόμου και ο ψυχολόγος της ίδιας
υπηρεσίας κ. Γεώργιος Νάκος. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους. Ο
Δ/ντής της Διεύθυνσης Προστασίας Επισήμων και Ευπαθών Στόχων, Υποσ/γος
κ. Βλάσης Βαλατσός. Η Πρόεδρος της
Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής UNICEF
κ. Σοφία Τζιτζίκου. Ο Εκπρόσωπος του
Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου κ. Γεώργιος Κορμάς. Ο βετεράνος
δημοσιογράφος του αστυνομικού ρεπορτάζ κ. Πάνος Σόμπολος. Η Αξιωματικός
σύνδεσμος της Κυπριακής Πρεσβείας
κ. Χριστίνα Μελετίου. Ο Πρόεδρος της
Πανελλήνιας Ένωσης Αποστράτων Αξ/
κών Αστυνομίας Πόλεων, Αντισ/γος εα
κ. Ηλίας Παπαευθυμίου. Ο Πρόεδρος της
Ομοσπονδίας Πολιτικών Υπαλλήλων
ΥΔΤ κ. Γεώργιος Κολοβός. Το μέλος
της γραμματείας Τομέα Προστασίας του

Πολίτη του ΠΑΣΟΚ κ. Άγγελος Αγραφιώτης. Μέλη της Ένωσης εν ενεργεία από
διάφορες υπηρεσίας καθώς και μέλη εν
αποστρατεία. Ο καλύτερος τρόπος πρόληψης είναι η ενημέρωση η οποία μπορεί
να βοηθήσει όλους στην κατεύθυνση της
ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο.
Στόχος της ΤΔ Αθηνών-Αττικής είναι
να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τους
κινδύνους και να προφυλάξουμε ιδιαίτερα τα παιδιά από την ανάπτυξη των νέων
τεχνολογιών, απολαμβάνοντας παράλληλα και τα πολλαπλά οφέλη του διαδικτύου. Υποχρέωσή μας είναι να καταλάβουμε ότι το διαδίκτυο είναι ένα χρήσιμο
εργαλείο μάθησης και επικοινωνίας το
οποίο πρέπει να χρησιμοποιούμε προσεκτικά. Ειδικότεροι για να επισημάνουν
τους κινδύνους και να μας ενημερώσουν
υπεύθυνα είναι οι ειδικοί της Δ/νσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος τους
οποίους όχι μόνο τους ευχαριστούμε
θερμά αλλά τους συγχαίρουμε για το σημαντικό κοινωνικό έργο που επιτελούν. Η
ενημέρωση από την ΤΔ Αθηνών-Αττικής
θα συνεχισθεί και με άλλες δράσεις, ιδιαίτερα στα παιδιά
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το δυνατό περισσότερο τα ψυχικά μας αποθέματα-«εργαλεία»! Στη δική μου περίπτωση,
για παράδειγμα, το κοντάρι αυτό αποδείχθηκε
η συγγραφή… Το δικό σας ποιο είναι;
Νευρώσεις και Ψυχώσεις λοιπόν… Πρόκειται για παλαιές έννοιες, που χρησιμοποιούνται, ωστόσο, στον καθημερινό μας λόγο
ακόμα και σήμερα. Η βασική τους διαφορά
είναι πως, στις νευρώσεις οι άνθρωποι έχουν
ένα σχετικά καλύτερο βαθμό εναισθησίας
(επαφή με την πραγματικότητα + επίγνωση του προβλήματος) ενώ στις ψυχώσεις
ο ασθενής δεν αναγνωρίζει ότι έχει κάποιο
πρόβλημα.
Έτσι ακριβώς και το άτομο με διαταραχή
προσωπικότητας δεν αντιλαμβάνεται εύκολα ότι ο τρόπος σκέψης και συμπεριφοράς

ΝΕΑ ΤΟΠΙΚΏΝ ΔΙΟΙΚΉΣΕΩΝ

Ψυχολογία

Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας

κ. Σπύρος ΣΦΗΡΗΣ, Ο Γεν. Γραμματέας της
Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος κ.
Ρήγας ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ, Ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών
πρώην Αστυνομίας Πόλεων κ. Ηλίας ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ, Ο Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου
Αποστράτων Αστυνομικών Αθηνών κ. Ιωάννης
ΣΚΛΑΒΟΣ, Ο Γ΄Αντιπρόεδρος του Ελληνικού
Τμήματος/ΙΡΑ και Πρόεδρος της ΤΔ Δράμας
κ. Μηνάς ΣΚΑΡΛΙΟΣ, Ο Διευθύνων των Συνεδριάσεων του ΔΣ του Ελληνικού Τμήματος/
ΙΡΑ και Πρόεδρος της ΤΔ Ορεστιάδος κ. Κων/
νος ΛΥΤΡΑΣ, Ο Ταμίας του Ελληνικού Τμήματος/ΙΡΑ και Πρόεδρος της ΤΔ Ηρακλείου
κ. Μανόλης Ζαχαριουδάκης, Ο Αρμόδιος Διεθνών Σχέσεων του Ελληνικού Τμήματος/ΙΡΑ
και Πρόεδρος της ΤΔ Πειραιώς και Νήσων κ.
Κυριάκος ΚΑΡΚΑΛΗΣ, Ο Γεν. Γραμματέας του

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
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Συνάντηση με τον
Αντιπεριφερειαρχη Αργολίδας
Αντιπροσωπεία της Τ.Δ. Αργολίδας επισκέφτηκε τον Αντιπεριφερειάρχη Αργολίδας Κο ΤΑΣΟ
ΧΕΙΒΙΔΟΠΟΥΛΟ προκειμένου να
τον ενημερώσει σχετικά με το έργο της ένωσης μας σε κοινωνικό
πολιτιστικό ανθρωπιστικό αθλητικού επίπεδο, καθώς και τις μελλοντικές δράσεις και εκδηλώσεις
της ένωσης μας για τα ανώτερο
θέματα Κος Αντιπερειφερειάρχης
δήλωσε γνώστης όλων των σκοπών της ένωσης μας και εξέφρασε την αμέριστη συμπαράσταση του σε όλες μας τις μελλοντικές εκδηλώσει μας.
Επίσης συζητήθηκε και η δυνατότητα ανεγέρσεως ιερού προσκυνήματος του ΑΓΙΟΥ
ΑΡΤΕΜΙΟΥ και δόθηκαν απ αυτόν οι απαραίτητες κατευθύνσεις στον τομέα αυτό.
Αφού ευχαριστήσαμε για την κατανόηση τον Κο ΧΕΙΒΙΔΟΠΟΥΛΟ του προσφέραμε το
Λάβαρο της Ένωσης μας καθώς και το επετειακό ημερολόγιο του ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
της Ι.P.A.
O Γενικός Γραμματέας
Σπυρίδων
ΚΟΥΤΡΟΥΦΙΝΗΣ

Ο Πρόεδρος
Αθανάσιος
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ

ΤΕΑΕΤΔΕΑΠΛ κ. Μιχάλης ΑΡΖΙΜΑΝΟΓΛΟΥ, Ο
Επίτιμος Πρόεδρος του ΕΤ κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κων/νος, Ο Επίτιμος Πρόεδρος της ΤΔ
Αθηνών-Αττικής κ. Νικόλαος ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ,
Ο πρώην Πρόεδρος της ΤΔ Αθηνών-Αττικής κ.
Αθανάσιος ΣΤΡΑΤΗΣ, Ο Πρόεδρος των Φίλων
Αστυνομίας Δυτ. Αττικής κ. Ιωάννης ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ, Ο Ιδιωτικός ερευνητής κ. Γεώργιος
ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ και Η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού
Συνδέσμου Φίλων Αστυνομίας κ. Γιώτα ΛΟΥΡΙΔΑ. Τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των
συναδέλφων που χάθηκαν κατά την εκτέλεση
των καθηκόντων τους.
Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στο πλούσιο έργο
της Τοπικής Διοίκησης και μεταξύ άλλων ευχαρίστησε την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία του
Σώματος για την στήριξη των δραστηριοτήτων
μας, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και
της Ε.Ε για τις σημαντικές προσπάθειές τους,
όλα τα μέλη και τόνισε πως η Διεθνής Ένωση
Αστυνομικών μέσα στην ανθρωπιστική κρίση
που ζούμε αναδεικνύει τις αξίες του εθελοντισμού, τα ιδανικά της φιλίας και της κοινωνικής
αλληλεγγύης.
Ο Πρόεδρος
Ιωάννης
ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ

Ο Γενικός Γραμματέας
Σταύρος
ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΊΟΥ

Ιερό Μυστήριο
Ευχελαίου

Με πρωτοβουλία της Δ.Ε.Α./Τ.Δ. Χίου,
την Τρίτη 27-03-2018, πραγματοποιήθηκε
για ακόμη μία χρονιά το Ιερό Μυστήριο του
Ευχελαίου στην Δ/νση Αστυνομίας Χίου. Το
μυστήριο τέλεσε ο Αρχιερατικός Επίτροπος
της Ι.Μ. Χίου και Θρησκευτικός Υπεύθυνος
της Αστυνομίας Χίου π. Δημήτριος ΓΕΟΜΕΛΟΣ. Παρόντας ήταν ο Αστυνομικός Διευθυντής Χίου κ. Γεώργιος ΚΕΒΟΠΟΥΛΟΣ, ο
Αστυνομικός Υποδιευθυντής κ. Γεώργιος
ΚΑΤΣΑΡΟΣ, κ.κ. Διοικητές Υπηρεσιών έδρας,
σύσσωμο το Δ.Σ. της I.P.A.ΧΙΟΥ και πλήθος
αστυνομικών.
Ο Πρόεδρος
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ

Απολογιστική Γενική Συνέλευση

H Τοπική Διοίκηση Τρικάλων (Ι.Ρ.Α.) της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών, πραγματοποίησε την Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 18.00΄,
με μεγάλη επιτυχία την Ετήσια Απολογιστική Γενική Συνέλευση της
Ένωσης της για το έτος 2017, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Τρικκαίων. Στην εισήγηση του, ο Πρόεδρος της Τοπικής μας
κ. ΜΠΕΓΑΣ Αχιλλέας αναφέρθηκε στα πεπραγμένα του 2017, [τα οποία
θα αναρτηθούν για την ενημέρωση των μελών μας στην ιστοσελίδα μας
(Ipatrikala.gr)] και στη συνεχεία παρουσιάστηκε από τον Ταμία μας κ.
ΜΑΣΤΟΡΑ Μιχαήλ, ο Οικονομικός Απολογισμός- Ισολογισμός, καθώς

Παγκόσμιας Ημέρας
της Γυναίκας

Η Τοπική Διοίκηση Τρικάλων της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών
(Ι.Ρ.Α.), σήμερα Πέμπτη 8 Μαρτίου 2018, στα πλαίσια του εορτασμού
της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, προμηθεύτηκε και μοίρασε
σε πάνω από εξήντα (60) γυναίκες συναδέλφους, που υπηρετούν
σε όλες τις υπηρεσίες της Δ.Α. Τρικάλων, από μία πήλινη γλάστρα
με λουλούδια εποχής.

και ο Προϋπολογισμός της Τοπικής μας για το 2018.
Στην συνέχεια πραγματοποιήθηκε ενημερωτική ημερίδα, για τα οφέλη
που μπορούν να αποκομίσουν οι συνάδελφοι ως μέλη, από τα:
α) Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Αστυνομικών, Πυροσβεστών
Λιμενικών (Τ.Ε.Α.Α.Π.Λ.), με ομιλητές τον Οργαν. Γραμματέα του
Ταμείου κ. ΛΙΤΣΙΟ Απόστολο , τον Αντιπρόεδρο του Ταμείου κ. ΓΟΥΣΙΑ Θεόδωρο και τον Διαχειριστή του Ταμείου κ. ΣΥΡΣΥΡΗ Φώτιο.
β)Ίδρυμα «Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας» με ομιλητή τον Εκπρόσωπο
της Π.Ο.ΑΣ.Υ. στο Ίδρυμα, κ. ΜΗΤΣΙΚΟ Λάμπρο.

Aποκριάτικη γιορτή
Στι ς 31-12-2017 και περί ώρα 12.00΄, μέλη του Δ.Σ. της Τοπική Διοίκηση Τρικάλων της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών, συνοδευόμενα
από τον ορισθέντα ως υπεύθυνο ιερέα της Μητρόπολης Τρίκκης και
Σταγών, για τα Σώματα Ασφαλείας Τρικάλων, πάτερ Ευάγγελο ΚΑΡΑΜΙΝΤΖΙΟ, πραγματοποίησαν επίσκεψη στο Εκκλησιαστικό Γηροκομείο
Μεγάλων Καλυβιών Τρικάλων «Άγιος Νικόλαος » και αντάλλαξαν ευ-

χές με τους ηλικιωμένους, σε κλίμα συγκίνησης και χαρά παράλληλα.
Η Τοπική μας προσέφερε συμβολικά, από καρδιάς, τα είδη εκείνα που
απαιτούνταν, κατόπιν συνεννόησης με την Διοίκηση του Γηροκομείου,
για το μεσημεριανό γεύμα της 2ης ημέρας του 2018. Ήταν μεγάλη μας
χαρά πραγματικά….όλο αυτό που ζήσαμε εκεί, συνομιλώντας, με τους
συνανθρώπους μας, δεχόμενοι τις ευχές τους !
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Σε μια ευχάριστη και εορταστική βραδιά για
τα μέλη και τους φίλους της ΤΔ Αθηνών-Αττικής/ΔΕΑ, το Διοικητικό Συμβούλιο καλωσόρισε
το νέο έτος 2018 και έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα εκφράζοντας τις καλύτερες ευχές για
μία δημιουργική Νέα Χρονιά. Στην εκδήλωση
που πραγματοποιήθηκε στις 13-1-2018 στο
Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ παραβρέθηκαν πολλά
μέλη. Την τελετή της κοπής ευλόγησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σάμου-Ικαρίας και
Κορσεών κκ Ευσέβιος, παρουσία του Προέδρου
κ. Καραπατάκη Ιωάννη, των μελών της Τοπικής
Διοίκησης και πολλών προσκεκλημένων. Την
εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους και
απηύθυναν χαιρετισμό: Ο Αρχηγός του Σώματος Αντιστράτηγος κ. ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ Κων/νος, Ο
Επιτελάρχης Αντιστράτηγος κ. ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ
Μιχαήλ, Ο Διευθυντής της Δ/νσης Προστασίας
Επισήμων και Ευπαθών Στόχων Υποστράτηγος
κ. ΒΑΛΑΤΣΟΣ Βλάσσης, Η Πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής UNICEF κ. Σοφία ΤΖΙΤΖΙΚΟΥ,
Ο Α΄Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος/
ΙΡΑ και Πρόεδρος της ΤΔ Ηλείας κ. Νικόλαος
ΜΑΡΟΥΝΤΑΣ, Ο Γραμματέας του ΔΣ της ΠΟΑΣΥ κ. Χρήστος ΣΥΝΔΡΕΒΕΛΗΣ, Ο Πρόεδρος της
Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής
κ. Γεώργιος ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ, Ο Αντιπρόεδρος
του Συλλόγου Πολιτικών Υπαλλήλων του ΥΔΤ

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΡΙΚAΛΩN

Κοπή βασιλόπιτας

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Ετήσιος Χορός

Την Τετάρτη 17-01-2018 και ώρα 18.30’ στα νέα Γραφεία μας, κατά τη διάρκεια της πρώτης συνεδρίασης του νέου έτους, σύσσωμο το
Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής μας, έκοψε την πρωτοχρονιάτικη
βασιλόπιτα.
Να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά που γίνεται κοπή πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας σε χώρο αποκλειστικής χρήσης της Τοπικής μας. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Διοικητής
της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδας Α/Δ΄ ΚΟΥΓΚΑΣ Διονύσιος, ο Πρόεδρος του
Εθνικού Τμήματος κ. ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ Ιωάννης με τη σύζυγό του και
ο Γ΄ Αντιπρόεδρος της Τ.Δ. Ιωαννίνων κ. ΠΑΡΓΙΝΟΣ Χρήστος, ενώ
τηλεφωνικώς χαιρέτησε και ευχήθηκε ο Διευθυντής της Διεύθυνσης
Αστυνομίας Ημαθίας Α/Δ΄ ΣΙΜΟΥΛΗΣ Χρήστος ο οποίος δεν μπόρεσε
να παρευρεθεί λόγω υπηρεσιακών υποχρεώσεων.
Μετά την κοπή της πίτας, οι παρευρισκόμενοι αντάλλαξαν ευχές και
ευχήθηκαν το ξεκίνημα του 2018 να είναι αφετηρία μιας δημιουργικής
εποχής, η οποία θα φέρει υγεία, ευημερία, δύναμη και πολλές δραστηριότητες για τα μέλη της Τοπικής Διοίκησης Ημαθίας.

Το Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2018 στό κέντρο διασκέδασης 'SIΤΗΟΝΙΑ PALACE οτον οικισμό Νησί Ορμύλιας. η Τοπική Διοίκηση Χαλκιδικής της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικων και η Ένωση Αστυνομικών
Υπαλλήλων Νομού Χαλκιδικής πιστοί στο ραντεβού τους. συνδιοργανωσαν τον Ετήσιο χορό τους . Πλήθος κόσμου αλλά και εκπρόσωποι
τής τοπικής κοινωνίας έδωσαν το παρόν στηρίζοντας τίς δυο Ενώσεις
και το δυσκολο έργο τους, διασκεδάζοντας μέχρι πρωιαςΓ
Την Εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους. ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Δ.Α Χαλκιδικής ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής κ. ΜΠΙΖΙΩΤΗΣ Βαιος. ο Περιφερειακός Συβουλος Κεντρικής Μακεδονίας
κ.ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ Στέλιος, ο Πολιτευτής ΠΑΝΑΣ Απίοτολος .ο Πρόεδρος
ΤΕΑΤΔΕΑΠΛ κ.ΤΣΑΓΑΝΟΣ Ιωάννης ο εκπρόσωπος του. Προέδρου
τοΰ Εθνικού Τμήματος της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών και
Γενικός Γραμματέας κ ΠΑΠΑΣ Βασίλειος . καθώς και εκπρόσωποι
του προέδρου της Π.Ο.Α.Σ.Υ . όπως ο οργανωτικός Γραμματέας και
αναπληρωτής ταμίας κ ΧΑ ΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Θεόδωρος, ο Γραμματέας
τού Διοικητικού συμβουλίου Π.ΟΑ.Σ.Υ κ. ΣΥΝΔΡΕΒΕΛΗΣ Χρήστος και
ο αντιπρόσωπος Π.Ο.ΑΣ.Υ και μέλος τού Διοικητικου Συ βουλίου του
Ιδρύματος Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας κ. ΜΗΤΣΙΚΟΣ Λάμπρος, ο
πρόεδρος Αποστράτων Αστυνομικών Χαλκιδικής Υποστράτηγος εα.
κ. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Κωνσταντίνος. ο πρώην Δ/ντής της Διευθυνσης Αστυνομίας Χαλκιδικής Υποστράτηγος εα κ ΜΑΝΩΛΑΣ Αριστοτέλης κα
ο επιτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού
Χαλκιδικής κ ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ Αθανάσιος.
Το Δ.Σ.

Για την ιστορία αναφέρουμε ότι το φλουρί το βρήκε ο Γ΄ Αντιπρόεδρος της Ένωσής μας κ. ΧΑΡΤΟΜΑΤΣΙΔΗΣ Ιάκωβος.
Ο Πρόεδρος
Η Γεν. Γραμματέας
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΑΚΟΛΑ ΜΑΛΑΜΑΤΗ

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Ετήσιος Αποκριάτικος χορός
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Έναρξη λειτουργίας Γραφείου της Τοπικής Διοίκησης
Ημαθίας της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών - Στοιχεία
επικοινωνίας
Σας γνωρίζουμε ότι μετά από πολυετείς
προσπάθειες, η Τοπική μας Διοίκηση απέκτησε δικό της, ανεξάρτητο γραφείο στις
εγκαταστάσεις της Σχολής Μετεκπαίδευσης
και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας
Βόρειας Ελλάδας, το οποίο παραχωρήθηκε για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών
αναγκών μας, των μελών μας και όλων των
συναδέλφων γενικότερα και την ευκολότερη
επικοινωνία - συνεργασία με το Εθνικό Τμήμα, τις λοιπές Τοπικές Διοικήσεις,
Αστυνομικές Υπηρεσίες, Υπηρεσίες Δημοσίου, Συνδικαλιστικές Ενώσεις, Φορείς,
Συλλόγους, Μ.Μ.Ε., ιδιώτες κ.λ.π.
Η Τοπική Διοίκηση Ημαθίας εκφράζει τις
θερμές της ευχαριστίες στην Ηγεσία της
Ελληνικής Αστυνομίας για την ικανοποίηση
ενός χρόνιου αιτήματος, στο Διοικητή της
Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης
Ελληνικής Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδας για
τη θετική συμβολή του στην εξεύρεση και

λων Νομού Ημαθίας για την αδιαμαρτύρητη
φιλοξενία της Τοπικής μας Διοίκησης από
ιδρύσεως της μέχρι και σήμερα στο Γραφείο
της, αποδεικνύοντας τις άριστες σχέσεις
που υπάρχουν μεταξύ των δύο Ενώσεων.
Κατόπιν των ανωτέρω, σας γνωρίζουμε την
έναρξη λειτουργίας του Γραφείου μας με τα
κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας :

παραχώρηση συγκεκριμένου γραφείου, στο
Εθνικό Τμήμα της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών για την προώθηση και υποστήριξη
του σχετικού μας αιτήματος καθώς και για
την οικονομική ενίσχυση για την απόκτηση
μέρους του υλικοτεχνικού εξοπλισμού και
τέλος στην Ένωση Αστυνομικών Υπαλλή-

Διεθνής'Ενωση Αστυνομικών
Τοπική Διοίκηση Ημαθίας
Ταχυδρομική Διεύθυνση : Ειδικού Φρουρού
Χαράλαμπου Αμανατίδη 6
Ταχυδρομικός Κώδικας : 591 00
Πόλη : Πανόραμα Βέροιας
Σταθερό τηλέφωνο : 23310-34333
Fax: 23310-20437
Email: ipaimathias@gmail.com
Ημέρες λειτουργίας : Δευτέρα έως Παρασκευή.
Ώρες λειτουργίας : Από 10.00' έως 13.00'

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το
Σάββατο 10/02/2018, στην κατάμεστη αίθουσα εκδηλώσεων «Μεκριζής» στην Κόρινθο, ο Ετήσιος Αποκριάτικος χορός που
από κοινού διοργάνωσαν Ένωσης Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Κορινθίας και
η Διεθνής Ένωσης Αστυνομικών/Τοπική
Διοίκηση Κορινθίας.
Ο Πρόεδρος της Ένωσης Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Κορινθίας κ. ΠΑΛΙΑΚΑΣΗΣ Βασίλειος & ο Πρόεδρος της Τ.Δ. /Ι.Ρ.Α.
Κορινθίας κ. ΣΠΥΡΑΚΟΣ Απόστολος στην
ομιλία τους καλωσόρισαν τους προσκεκλημένους, τους Αστυνομικούς (εν ενεργεία και
εν αποστρατεία), αλλά και τους φίλους που
παρευρέθηκαν στην εκδήλωση, τονίζοντας
ότι σκοπός της εκδήλωσης είναι να ανταμώνουμε, να διασκεδάζουμε, να χαμογελάμε,
στέλνοντας το δικό μας μήνυμα, ότι ενωμένοι μπορούμε να πετύχουμε πολλά, ενώ

παράλληλα αναφέρθηκαν και στις δράσεις
των Ενώσεων. Παράλληλα συνεχάρησαν
όλα τα παιδιά όλων των Αστυνομικών που
εισήχθησαν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, και τους
ευχήθηκαν να πετύχουν ακόμη υψηλότερους
στόχους, ώστε στο μέλλον να μετουσιωθούν
σε άξιους και λαμπρούς επιστήμονες, χρήσιμους για το μέλλον της χώρας μας. Θερμά
συγχαρητήρια απεύθυναν και στους γονείς
για την πολύπλευρη στήριξη που παρείχαν
στα παιδιά τους και τους ευχήθηκαν να είναι
πάντα υγιείς και δυνατοί, δίπλα τους σε κάθε αγώνα. Στους επιτυχόντες απονεμήθηκε
έπαινος και τους δόθηκε συμβολικό χρηματικό ποσό. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών, ακολούθησε δημοτικό παραδοσιακό
γλέντι, με την εξαιρετική φωνή του Αντώνη
ΚΥΡΙΤΣΗ και τον Παναγιώτη ΤΣΙΟΓΚΑ στο
κλαρίνο, όπου μας κράτησαν συντροφιά μέ-

Ευχαριστούμε θερμά:
• Τα καταστήματα και τις επιχειρήσεις για τα
δώρα που μας προσέφεραν για τη λαχειοφόρο αγορά.
• Τον κ. ΜΕΚΡΙΖΗ Κων/νο ιδιοκτήτη του καταστήματος που πραγματοποιείται η εκδήλωση μας.
• Τα Μ.Μ.Ε. για την στήριξη και κάλυψη της
εκδήλωσης μας.
• Όλους όσους παρευρέθηκαν στην εκδήλωση μας.
Για τα Διοικητικά Συμβούλια
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ε.Α.Σ.Α Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣΔ.Ε.Α./Τ.Δ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Βασίλειος
Απόστολος
ΠΑΛΙΑΚΑΣΗΣ
ΣΠΥΡΑΚΟΣ
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TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ

χρι τις πρωινές ώρες.
Τα συγχαρητήρια και θετικά σχόλια των παρευρισκομένων δικαιώνουν τις προσπάθειες
που κατέβαλαν τα Δ.Σ. των διοργανωτών, για
την επιτυχία της εκδήλωσης.
Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τους χορηγούς της
εκδήλωσης μας:
• Την εταιρεία ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. και ιδιαίτερα
τον κ. ΛΑΡΣΙΝΟ Ιωάννη.
• Την εταιρεία ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ και
ιδιαίτερα τον κ. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟ Δημήτριο.
• Την εταιρεία ΜΟΤΟR OIL HELLAS Διυλιστήρια Κορίνθου και ιδιαίτερα τον κ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟ Δημήτριο.

14 • νέα της ipa

Εθελοντική
αιμοδοσία

Την 14-03-2018, στο Αστυνομικό Μέγαρο Κοζάνης αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας
Κοζάνης, ευαισθητοποιημένοι σε θέματα κοινωνικής αλληλεγγύης ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα
της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών για προσφορά αίματος. Τα μέλη της Τοπικής Διοίκησης Κοζάνης γνωρίζοντας ότι, το αίμα είναι ανθρώπινο
αγαθό που ούτε παράγεται ούτε αντικαθίσταται
και ο μόνος τρόπος εξεύρεσής του είναι μέσω
της διαδικασίας της Εθελοντικής Αιμοδοσίας,
πρόθυμα διέθεσαν λίγα λεπτά από τον προσωπικό τους χρόνο. Με αφορμή την εθελοντική αιμοδοσία, απευθύνουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε
όλους τους εθελοντές αιμοδότες για το μεγάλο
δώρο ζωής που προσέφεραν στο συνάνθρωπό
μας, αλλά και για τη στάση τους, που αποτελεί
παράδειγμα προς μίμηση για το κοινωνικό σύνολο. Πολύτιμος συνεργάτης και αρωγός της
προσπάθειας αυτής ήταν η Υπηρεσία Αιμοδοσίας
του Μαμάτσειου Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης.
Την πρωτοβουλία αυτή ενθάρρυναν ο Γενικός
Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Υποστράτηγος
Αθανάσιος ΜΑΝΤΖΟΥΚΑΣ, ο βοηθός της ίδιας
Υπηρεσίας Αστυνομικός Διευθυντής ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ Ευθύμιος καθώς και ο Διευθυντής της
Διεύθυνσης Αστυνομίας Κοζάνης Αστυνομικός
Διευθυντής ΘΕΟΧΑΡΗΣ Χαράλαμπος, οι οποίοι
παρέστησαν και κατά τη διάρκεια της αιμοδοσίας.
Κατά τη διάρκεια της δράσης, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τοπικής Διοίκησης της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών (I.P.A.) διένειμαν
ενημερωτικά φυλλάδια για την ευαισθητοποίηση
των πολιτών και την σύνδεση του εθελοντισμού
με τις ανάγκες της κοινωνίας, την προσφορά και
την αλληλεγγύη. Στόχος της Ένωσής μας είναι
να ακολουθήσουν και άλλες παρόμοιες δράσεις
στο μέλλον.
Ο Γενικός Γραμματέας
Φωτεινή
ΡΩΜΑ

Η Πρόεδρος
Σταυρούλα
ΘΕΜΕΛΗ

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Παίζουμε μπάλα για την κοινωνία

Η Τοπική Διοίκηση Λασιθίου και ο Αθλητικός Όμιλος “Κεραυνός Σητείας” συνδιοργάνωσαν και πραγματοποίησαν με απόλυτη
επιτυχία φιλανθρωπικό ποδοσφαιρικό αγώνα
στο Εθνικό Στάδιο Σητείας την Παρασκευή 29
Δεκεμβρίου και ώρα 15.00. Ο φιλανθρωπικός
ποδοσφαιρικός αγώνας πραγματοποιήθηκε
στα πλαίσια των κοινωνικών εκδηλώσεων
των ανωτέρω ενώσεων και σκοπό είχε την
συγκέντρωση τροφίμων (αντί εισιτηρίου) για
την ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου
Σητείας. Σημαντική βοήθεια στην διοργάνωση και υλοποίηση του ποδοσφαιρικού αγώνα
προσέφεραν ο Δήμος Σητείας, ο σύλλογος
τριτέκνων Νομού Λασιθίου, Η ομάδα Α.Ο. Σκοπής, η ομάδα παλαίμαχων ποδοσφαιριστών
Σητείας ,η ομάδα εθελοντών διασωστών
εκτάκτων αναγκών Σητείας, Το ασφαλιστικό
γραφείο της κυρίας Ορφανουδάκη Σάρας, το
κατάστημα “ΤΥΠΟΣ” των αδελφών Καρνιαδάκη, η επιχείρηση “Snoopy” και η επιχείρηση “Manolo”. Η Τοπική Διοίκηση Λασιθίου
βράβευσε τον κύριο Δερμιτζάκη Νικόλαο για
τη μακροχρόνια προσφορά του στο Σητειακό
ποδόσφαιρο, συμβάλλοντας με αυτόν τον

τρόπο στην πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου.
Η Σύσταση των ομάδων : Δ.Ε.Α. – Τ.Δ. Λασιθίου :Προπονητής Αισωπάκης Ιωάννης, παίχτες
: Τσιράογλου Παναγιώτης, Ψαράκης Ιωάννης,
Ανδριανάκης Ανδρέας, Καρανάσος Ιωάννης,
Σούκιας Κων/νος, Ασημακόπουλος Ελευθέριος, Πλουμής Αντώνιος, Βουτηράκης Κων/
νος Βουτηράκης Εμμ, Παπαδάκης Ιωάννης,
Κάππας, Γεράσιμος, Καψοκέφαλος Γρηγόριος, Μητσακάκης Γεώργιος, Καζαμίας Ιωάννης, Κακιρδάκης Γεώργιος, Καμινογιαννάκης
Νικόλαος, Κεραυνός Σητείας : Προπονητής
Δερμιτζάκης Νικόλαος παίχτες: Δερμιτζάκης
Βασίλειος, Μαράκης Νικόλαος, Μιαούλης Ανδρέας, Δροσοφοριδης Ιωάννης, Σπυριδάκης
Εμμανουήλ, Σταματάκης Παύλος, Ζερβάκης
Μιχαήλ, Γραμματικάς Ευάγγελος, Χαμουρατίδης Παναγιώτης, Ζερβός Αναστάσιος,
Κοντάκος Παναγιώτης , Μυζάλης Νικόλαος,
Αυγουστινακης Μιχαήλ, Ανδριανάκης Ευάγγελος ,Ανδριανάκης Αλέξανδρος, Τερζάκης
Γεώργιος, Κοκκινάκη Γεώργιος, Ζερβάκης
Γεώργιος και Μανουσάκης Σταύρος
Για την ιστορία, νικητής του αγώνα ήταν η
κοινωνία της Σητείας.

Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση
Τα Χριστούγεννα για τα παιδιά είναι οι
ομορφότερες μέρες του χρόνου γι’ αυτό η
Τοπική Διοίκηση Λασιθίου της Δ.Ε.Α. όπως
κάθε χρόνο έτσι και φέτος έβαλε τα δυνατά της για να χαρίσει απλόχερα την αγάπη
της στα παιδιά των μελών της. Στα πλαίσια
των κοινωνικών εκδηλώσεων της Τοπικής
Διοίκησης Λασιθίου, πραγματοποιήθηκε με
απόλυτη επιτυχία, ψυχαγωγική εκδήλωση
για τα παιδιά των μελών της ένωσης μας,
την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017.Κατά
την διάρκεια της εκδήλωσης, τα παιδιά
είχαν την ευκαιρία να τραγουδήσουν χριστουγεννιάτικα τραγούδια και να παρακολουθήσουν ψυχαγωγική χριστουγεννιάτικη
ταινία δημιουργώντας ένα κλίμα χαράς και
ευτυχίας για τους μικρούς μας φίλους.. Η

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ

Λήξη προγράμματος μουσικοθεραπείας

Ολοκληρώθηκε ο κύκλος συναντήσεων Δεκτικής Μουσικοθεραπείας - Guided Imagery &
Music, που συντονίστηκε από συναδέλφους
και απευθύνθηκε σε συναδέλφους, ως μια συνεργατική προσπάθεια της Διεθνούς Ένωσης
Αστυνομικών / Τ.Δ. Πειραιώς και Νήσων και
της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Πειραιά.
Στο πλαίσιο των συναντήσεων της ομάδας
αστυνομικών, οι οποίες διήρκεσαν από τον
Οκτώβριο 2017 έως το Μάρτιο 2018 και πραγματοποιήθηκαν στο κτίριο της Δ.Α. Πειραιά, οι
συνάδελφοι είχαν την ευκαιρία να στοχεύσουν
σε προσωπικά και συλλογικά θέματα, όπως άγχος, ασθένεια, εργασιακό “burn out”, συναδελφικές σχέσεις, υπηρεσιακές ανησυχίες, σχέση
με τον πολίτη κ.α.
Μέσα από την αλληλεπίδραση της ομάδας,
σε «μουσικό περιβάλλον», οι συμμετέχοντες
συνάδελφοι αστυνομικοί χαλάρωσαν, ξεκουράστηκαν, ανακάλυψαν μια άλλη πλευρά του
εαυτού τους και διευκολύνθηκαν η αναγνώρι-

ση, η έκφραση και η διαχείριση δυσάρεστων και
ευχάριστων συναισθημάτων τους
Παράλληλα, η Δεκτική Μουσικοθεραπεία Guided Imagery & Music, αξιοποιήθηκε ως μια
πρωτότυπη δεκτική διεργασία για την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και της αυτοπεποίθησης
του αστυνομικού. Τέλος, διερευνήθηκε η δυ-

νατότητα ενδυνάμωσης της συναισθηματικής
νοημοσύνης του αστυνομικού, αποτελέσματα,
τα οποία θα κοινοποιηθούν σύμφωνα με τον
κώδικά ηθικής - δεοντολογίας στο προσεχές
διάστημα.
Ευχαριστούμε την κα Μαστοράκη για την
αφιλοκερδή προσφορά της, την Αστυνομική
Διεύθυνση Πειραιά για την ευγενική παραχώρηση του όμορφου και λειτουργικού χώρου και
βεβαίως τους συναδέλφους που συμμετείχαν
στο πρόγραμμα.
Δεσμευόμαστε για την επανάληψη τέτοιων
παρομοίων πρωτοποριακών δράσεων δράσεων, προς όφελος των συναδέλφων.
Οι Πρόεδροι
ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΡΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
Κυριάκος ΚΆΡΚΑΛΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΑΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
Σπυρίδων ΛΙΌΤΣΟΣ

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΡΟΔΟΠΗΣ

Ετήσιος χορός - κοπή πίτας

εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την είσοδο
του Άγιου Βασίλη ο οποίος και προσέφερε
σε όλους τους παρευρισκόμενους δώρα.
O Πρόεδρος
Κωνσταντίνος
Φραγκάκης

Η Γεν. Γραμματέας
Μαρία-Σπυριδούλα
Ζερβάκη

Το Σάββατο 03-02-2018 και ώρα 21:00΄ στο κέντρο διασκέδασης ‘‘ΠΟΣΕΙΔΩΝΕΙΟ’’ στην Κομοτηνή, η Τοπική Διοίκηση Ροδόπης της Διεθνούς
Ένωσης Αστυνομικών, πραγματοποίησαν από
κοινού με το Σύνδεσμο Αποστράτων Σωμάτων
Ασφαλείας Ν. Ροδόπης τον ετήσιο χορό τους και
την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας. Με
την παρουσία τους τίμησαν το χορό ο εκπρόσωπος
του Σεβασμιότατου Μητροπολίτου Μαρωνείας και
Κομοτηνής, ο οποίος ευλόγησε και έκοψε την βασιλόπιτα, ο Αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης κ. ΤΣΑ-

ΛΙΚΙΔΗΣ Νικόλαος, ο Αντιδήμαρχος του Δήμου
Κομοτηνής κ. Ιωάννης ΜΟΥΡΤΙΔΗΣ, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης Υποδιευθυντής κ. ΣΕΒΔΥΝΙΔΗΣ Μιχαήλ και ο γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων
Ροδόπης κ. ΛΙΑΠΗΣ Ευάγγελος. Στην εκδήλωση
παρευρέθηκαν μέλη των Ενώσεων, απόστρατοι
και εν ενεργεία Αστυνομικοί, μέλη οικογενειών
τους και πλήθος φίλων. Στο τέλος της βραδιάς
όλοι ευχήθηκαν παρόμοιες εκδηλώσεις να πραγματοποιούνται και τα επόμενα χρόνια
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TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΚΟΖΑΝΗΣ

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΡΟΔΟΠΗΣ

4ο παιδικό αποκριάτικο χορό
Την Κυριακή 11-02-2018 και ώρα 17:00΄ στην αίθουσα εκδηλώσεων της Λ.Α.Φ. Κομοτηνής, η Τοπική Διοίκηση Ροδόπης της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών διοργάνωσε τον
4ο παιδικό αποκριάτικο χορό. Η ανταπόκριση των συναδέλφων και η προσέλευση ήταν μεγάλη. Οι μικροί μας φίλοι με
τους γονείς και τους φίλους τους ήρθαν μασκαρεμένοι, ζωγράφισαν, έπαιξαν, χόρεψαν και διασκέδασαν με την κλόουν.
Η Πρόεδρος
Ζωή ΣΚΕΥΑ

Ο Γεν. Γραμματέας
Δημήτρης ΦΕΓΓΟΜΥΤΗΣ

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Εγκαίνια του γραφείου της Τοπικής μας Διοικήσεως

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Την 08-02-2018 και ώρα 12.00'πραγματοποιήθηκαν παρουσία του Αναπληρωτή Διευθυντή Ζακύνθου, των αστυνομικών της Διεύθυνσης, εκπροσώπων των Τοπικών Αρχών
και παραγωγικών φορέων, τον Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων του Εθνικού Τμήματος
της Ι.Ρ.Α. κ. ΦΩΤΟΓΛΟΥ Σπυρίδωνα και αρκετών φίλων μας, τα εγκαίνια του γραφείου
της Τοπικής μας Διοικήσεως, το οποίο βρίσκεται εντός του Αστυνομικού Μεγάρου.
Μετά τα εγκαίνια ακολούθησε όπως άλλωστε το επέβαλε η ημέρα, λόγω της Τσικνοπέπτης και το απαραίτητο τσίκνισμα.
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Ετήσιο αποκριάτικο χορό
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος η Τοπική Διοίκηση της Ι.Ρ.Α. Ζακύνθου
μαζί με την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων και την Ένωση Αποστράτων
Σωμάτων Ασφαλείας Ζακύνθου, πραγματοποιήσαμε την 10-02-2018 στο
Κοσμικό κέντρο "LIDO" τον ετήσιο αποκριάτικο χορό μας, με την συμμετοχή
των συναδέλφων μετά των οικογενειών τους αλλά και πολλούς φίλους
μας, με πλούσιο φαγητό, ποτό και διασκέδαση.
Ο Προεδρος
Χαραλαμπος ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ

Η Γεν. Γραμματεας
Γεωργια ΛΙΑΛΙΑ

Η τοπική μας διοίκηση στο πλαίσιο της περεταίρω ανάπτυξης σχέσεων φιλίας και αλληλεγγύης μεταξύ των τοπικών διοικήσεων,
αλλά και της προβολής του τόπου μας, πραγματοποίησε φιλική συνάντηση μεταξύ των
τοπικών της περιφέρειάς μας στο Θέρμο. Η
συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή
23 Μαρτίου 2018. Στην φιλική μας συνάντηση
εκτός των τοπικών της Ηλείας, της Αχαΐας και
της Αιτωλίας μας τίμησε με την παρουσία του
και ο πρόεδρος του εθνικού τμήματος κύριος
Καραπατάκης Ιωάννης.
Η φιλική μας συνάντηση ξεκίνησε με εθιμοτυπική επίσκεψη στον Διευθυντή της Διεύθυνσης
Αστυνομίας Ακαρνανίας Α/Δ κ. Παπαευθυμίου
Δημήτριο τον οποίο ενημερώσαμε για τις δράσεις της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών, τόσο
σε τοπικό αλλά και σε πανελλαδικό επίπεδο.
Στην συνέχεια αναχωρήσαμε για το πανέμορφο Θέρμο. Εκεί επισκεφτήκαμε το Αστυνομικό
τμήμα Θέρμου όπου μας υποδέχτηκε ο διοικητής του Α/Α κ. Αντωνίου Αλέξιος ο οποίος μας
ξενάγησε και στο μουσείο αστυνομικής ιστορίας που έχει δημιουργήσει στο αστυνομικό

τμήμα.
Καταθέσαμε στεφάνι στο μνημείο πεσόντων αεροπόρων απέναντι απ’ το μοναστήρι του
Πατροκοσμά, ανήμερα μάλιστα της υψώσεως
του λαβάρου της επαναστάσεως απ’ τον Παλαιών Πατρών Γερμανό.
Στην συνέχεια μας υποδέχθηκε ο δήμαρχος
Θέρμου κ. Κωνσταντάρας Σπυρίδων ο οποίος
μας υποστήριξε τα μέγιστα στην οργάνωση και
την φιλοξενία των επισκεπτών μας στο Θέρμο.
Μας ενημέρωσε για το Θέρμο, την ιστορία του
και την προσπάθεια ανάδειξής της, καθώς και
την προσπάθεια δημιουργίας ενός καλύτερου
μέλλοντος για τον δήμο Θέρμου. Τον ενημερώσαμε για την Διεθνή Ένωση Αστυνομικών και
το έργο της, ανταλλάξαμε δώρα και στην συνέχεια μας παρέθεσε γεύμα σε ένα πανέμορφο
χώρο στο Πετροχώρι Θέρμου με θέα την Λίμνη
Τριχωνίδα.
Η συνάντησή μας έληξε με την επίσκεψη στην
Ιερά Μονή Εσοδίων της Θεοτόκου στην Μυρτιά
η οποία χρονολογείται απ’ το 9ο αιώνα και είναι το παλαιότερο μοναστήρι που σώζεται στο
νομό Αιτ/νιας. Ο ηγούμενος της μονής πατέρας

Ιωσήφ μας ξενάγησε στους χώρους του μοναστηριού και μας μίλησε για την ιστορία του
μοναστηριού στο πέρασμα των αιώνων.
Θερμές ευχαριστίες θέλουμε να εκφράσουμε
στον Δήμαρχο Θέρμου κ. Κωνσταντάρα Σπυρίδων για την φιλοξενία και την υποστήριξη της
φιλικής μας συνάντησης. Στην προϊσταμένη
της αρχαιολογικής υπηρεσίας Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας κα. Βικάτου Ολυμπία και
την υπεύθυνη του μουσείου Θέρμου κα. Μακραδήμα Αποστολία για την ξενάγηση και το
ταξίδι στην ιστορία του Θέρμου. Στον διοικητή
του Α/Τ Θέρμου Α/Α κ. Αντωνίου Αλέξη για την
υποστήριξη της φιλικής μας συνάντησης. Στον
πρόεδρο του εθνικού τμήματος της Διεθνούς
Ένωσης Αστυνομικών κ. Καραπατάκη Ιωάννη
που μας έκανε την τιμή να παραστεί στην συνάντηση. Τους φίλους απ’ τις τοπικές διοικήσεις
της περιφέρειάς μας που μας έκαναν την τιμή
να συμμετέχουν στην δράση μας αυτή. Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την
ανάδειξη του τόπου μας και την περαιτέρω ανάπτυξη των φιλικών σχέσεων μεταξύ όλων των
συναδέλφων και των μελών της ένωσής μας.
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Φιλική συνάντηση των τοπικών διοικήσεων περιφέρειας
δυτικής Ελλάδας στο Θέρμο.

Τελέσθηκε την 10-2-2018 στον Ιερό
Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών το ετήσιο
μνημόσυνο Υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των πεσόντων κατά την εκτέλεση
του καθήκοντος αστυνομικών.Τον οφειλόμενο φόρο τιμής απέδωσαν στους
Πεσόντες στο καθήκον Αστυνομικούς,
εκ μέρους της Κυβέρνησης ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ. Νίκος
Τόσκας, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτριος Αναγνωστάκης,
η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Χαρά Καφαντάρη και ο Υπεύθυνος συντονισμού
του τμήματος Σωμάτων Ασφαλείας κ.
Γιώργος Μαλαγκωνιάρης, ο βουλευτής
της Νέας Δημοκρατίας κ. Βασίλης Κικίλιας, ο βουλευτής του ΚΚΕ κ. Σταύρος
Τάσσος, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ. Κων/νος Τσουβάλας, ο Υπαρχηγός Αντιστράτηγος κ.
Αριστείδης Ανδρικόπουλος, ο Προϊστάμενος Επιτελείου ΑΕΑ Αντιστράτηγος κ.
Μιχαήλ Καραμαλάκης, άλλοι ανώτατοι
και ανώτεροι Αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας, συγγενείς των αδικοχαμένων συναδέλφων μας, ο Πρόεδρος
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αξιωματικών Αστυνομίας, κ. Ιωάννης Κατσια-

μάκας, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων
κ. Γρηγόριος Γερακαράκος. , o Αντιπρόεδρος της Πανελληνίας Ομοσπονδίας
Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας κ.
Γρηγόρης Αναγνώστου, ο Πρόεδρος
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικού Προσωπικού Γεώργιος Κολοβός, ,
ο νομικός σύμβουλος της ΠΟΑΣΥ κ. Χάρης Μπουκουβάλας, πρόεδροι και μέλη
Δ.Σ. Πρωτοβαθμίων Οργανώσεων και
φορέων εν ενεργεία και εν αποστρατεία
αστυνομικών.

Το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών εκπροσώπησε ο
Πρόεδρος κ. Ιωάννης Καραπατάκης
αποτίοντας τον ελάχιστο φόρο τιμής για
τους συναδέλφους που θυσιάστηκαν
στην πάταξη της εγκληματικότητας, την
ασφάλεια της χώρας, την ελευθερία και
τα ανθρώπινα δικαιώματα των συμπολιτών μας. Μετά το πέρας της τελετής,
ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στο
Μνημείο Πεσόντων Αστυνομικών, που
βρίσκεται στην είσοδο των κτιριακών
εγκαταστάσεων του Υπουργείου.

Επίσκεψη στα γραφεία
του Ελληνικού Τμήματος

Στις 21-03-2018 είχαμε τη χαρά να υποδεχθούμε στα γραφεία μας τον πρώην Πρόεδρο και σήμερα Υπεύθυνο Επικοινωνίας
της I.P.A. Θεσσαλονίκης κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ Ηλία
αλλά και με την ιδιότητα του Προέδρου Συνεταιρισμού Αστυνομικών Θεσσαλονίκης,
συνοδευόμενο από την προϊσταμένη του
Συνεταιρισμού κ. ΦΙΛΑΝΘΙΔΟΥ Αικατερίνη.
Τους αγαπητούς φίλους Ηλία και Αικατε-

ρίνη υποδέχτηκαν ο Πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος I.P.A. κ. ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ
Ιωάννης, ο Αρμόδιος Διεθνών Σχέσεων κ.
ΚΑΡΚΑΛΗΣ Κυριάκος, ο π. Παγκόσμιος Αν.
Γραμματέας κ. ΠΑΝΟΥΣΗΣ Ιωάννης, και ο
Γεν. Γραμματέας της Τοπικής Διοίκησης
Αθηνών κ. ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ Σταύρος με τον
Αρμόδιο Δημοσίων Σχέσεων κ. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ
Εμμανουήλ.

28Ο ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΌ
ΣΥΝΈΔΡΙΟ
ΤΗΣ ΠΟΑΣΥ
ΣΤΗΝ ΕΡΈΤΡΙΑ
Δώσαμε το παρών στο Φιλανθρωπικό Τουρνουά που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της
Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών και Πόλις ΑΣ Καλλιθέας, κατόπιν προσκλήσεως
των διοργανωτών.
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Εκπροσώπηση του Ε.Τ. στην εκδήλωση κοπής Βασιλόπιτας της Τ.Δ. Πιερίας

Εκπροσώπηση του Ελληνικού Τμήματος στην εκδήλωση κοπής βασιλόπιτας για το 2018 της Τοπικής Διοίκησης Αχαΐας της Δ.Ε.Α. Ο εκπρόσωπος
του Ε.Τ. κ. Σπυρίδων Φώτογλου αφιέρωσε το κομμάτι της βασιλόπιτας
σε όλους τους συναδέλφους που έχουν φύγει από κοντά μας και δεν ήταν
παρόντες σε αυτήν την μεγάλη γιορτή.

Παραγωγικός, συνδικαλιστικός διάλογος,
ανταλλαγή απόψεων, προβληματισμοί και
διαμόρφωση προτάσεων.Με παλιούς και
αγαπητούς φίλους, τον Τρικαλινό Πρόεδρο
του Συνεδρίου Λάμπρο Μητσικό και τον
Αντιπρόεδρο Κων/νο Χατζηαναγνώστου από
την Αλεξανδρούπολη. Ευχαριστούμε για την
πρόσκληση και συγχαίρουμε τον Πρόεδρο της
ΠΟΑΣΥ κ. Γρηγόρη Γερακαράκο.

Εκπροσώπηση του Ε.Τ. στην εκδήλωση κοπής Βασιλόπιτας της Τ.Δ. Ημαθίας

Εκπροσώπηση του Ε.Τ. στον ετήσιο χορό της
Τ.Δ. Χαλκιδικής

Επίσκεψη στα γραφεία μας των συναδέλφων, Δ. Δαγκλή και Λ. Μαχαιριδη
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΤHΣΙΟ ΜΝΗΜOΣΥΝΟ ΥΠEΡ ΑΝΑΠΑYΣΕΩΣ ΤΩΝ
ΨΥΧΩΝ ΤΩΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΤΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Με την καθιερωμένη κοπή της Βασιλόπιτας και τη δεξίωση
που παρατέθηκε προς τιμήν των προσκεκλημένων της Ομοσπονδίας, ολοκληρώθηκαν οι διήμερες εργασίες του Γενικού
Συμβουλίου (22 & 23/2/2018), όπου παρευρέθηκε αντιπροσωπεία του Ε.Τ. κατόπιν προσκλήσεως.

Εκπροσώπηση του Ε.Τ. στο ετήσιο συνέδριο του Εθνικού Τμήματος Ισραήλ

Ολοκληρώθηκε σήμερα το 2ου Φιλανθρωπικό τουρνουά μπάσκετ, με την παράδοση των τροφίμων που συλλέχθηκαν, στα συσσίτια της εκκλησίας και το κοινωνικό
παντοπωλείο του δήμου Αγρινίου. Τις προηγούμενες
ημέρες είχαν αποδοθεί στην ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου και σε
αστυνομικό που έχρηζε οικονομικής στήριξης, από δύο
χιλιάδες ευρώ για την ενίσχυσή τους. Τα τρόφιμα που
μοιράστηκαν στα συσσίτια και στο κοινωνικό παντοπωλείο ήταν ανάλογης αξίας και προήλθαν από χορηγίες
των επιχειρήσεων της περιοχής μας, αλλά και από αγορά
του συλλόγου μας με τα χρήματα απ’ τα εισιτήρια που
προορίζονταν για τον σκοπό αυτό. Έκλεισε έτσι με μεγαλύτερη επιτυχία από κάθε άλλη χρονιά και η φετινή
μας διοργάνωση.
Με εκτίμηση
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ

Χριστουγεννιάτικη γιορτής
Με παιδικές φωνές και χαμόγελα
πλημμύρισε η αίθουσα του παιδότοπου του πολυχώρου «Mega Place»
στον Βλητέ Σούδας Χανίων όπου
πραγματοποιήθηκε το
απόγευμα της
Παρασκευής
22/12/2017,
και ώρα 18.00
η ετήσια καθιερωμένη
Χριστουγεννιάτικη γιορτή
όπου δόθηκαν
ατομικά δώρα
για τα παιδιά
του Αστυνομικού προσωπικού και
των πολιτικών υπαλλήλων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων. Η γιορτή
συνδιοργανώθηκε από τη Διεύθυνση
Αστυνομίας Χανίων, την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Χανίων, την
Τοπική Διοίκηση Ν. Χανίων της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών και την
Ένωση Ειδικών Φρουρών Κρήτης,
ενώ τον συντονισμό είχε η Ανθυπαστυνόμος Κωνσταντίνα Παπαδάκη,
η οποία, αφού καλωσόρισε τους μικρούς και μεγάλους επισκέπτες της

αστυνομικής παρέας, ευχήθηκε καλά
Χριστούγεννα, καλή Πρωτοχρονιά
και το 2018 να είναι ειρηνικό και ελπιδοφόρο. Το Διοικητικό Συμβούλιο
της Τοπικής
Διοίκησης
Ι.Ρ.Α. Χανίων
ο υπογράφων
προσωπικά
και, ευχαριστούν
από
καρδιάς ,για
την παρουσία
τους στην εκδήλωση τον
Σεβασμιότατο
Μητροπολίτη
Κυδωνίας και Άποκορώνου κ. Δαμασκηνό ο οποίος αφού ευλόγησε τα
παριστάμενα παιδιά και γονείς , τους
ευχήθηκε καλή πρόοδο υγεία και καλές γιορτές. και τον Διευθυντή Αστυνομίας Χανίων Αστυνομικό Διευθυντή
Γεώργιο Λυμπινάκη ,για την αμέριστη
συμπαράσταση του στην παραπάνω
εκδήλωση. Σύντομους χαιρετισμούς
με πολλές ευχές για τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά και το νέο έτος
απηύθυναν όλοι οι εκπρόσωποι των
συντελεστών της εκδήλωσης.

Συνεδρίαση
Διοικητικού
Συμβουλίο
και κοπή
Βασιλόπιτας

Σε μια σεμνή μικρή τελετή κατά την
διάρκεια της πρώτης συνεδρίασης του
νέου έτους, την 31 Ιανουαρίου 2018 και
ώρα 19.00 στα γραφεία μας παρουσία
μόνο του Διοικητικού Συμβουλίου και
των μελών της εξελεγκτικής επιτροπής
κόψαμε την πίτα της Τοπικής Διοίκησης
ΙΡΑ ΧΑΝΊΩΝ και ευχηθήκαμε δύναμη υγεία
αγάπη και πολλές πολλές δράσεις για την
νέα χρονιά...
Ο Πρόεδρος
Ιωάννης
Περράκης

Η Γενική Γραμματέας
Ελένη
Παπαθανασίου
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΠΟΑΣΥ

ΝΕΑ ΤΟΠΙΚΏΝ ΔΙΟΙΚΉΣΕΩΝ

Με τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο Τσουβάλα και τη Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων, Αντιστράτηγο κ. Ζαχαρούλα Τσιριγώτη στην κοπή πίτας της Πανελλήνιας Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών πρώην Αστυνομίας
Πόλεων στις 10-2-2018 στο Ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ.

Παράδοση τροφίμων στο συσσίτιο της Ιεράς
Μητρόπολης Αιτωλίας και Ακαρνανίας και στο
κοινωνικό παντοπωλείο του δήμου Αγρινίου.

Νέος χορηγός της ποδοσφαιρικής ομάδας
της Τοπικής Διοίκησης. Ι.Ρ.Α. ΧΑΝΙΩΝ

Εκδήλωση I.P.A. Δράμας
για την Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας

Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Περράκης

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΡΑΜΑΣ

Η Γ. Γραμματέας
Ελένη Παπαθανασίου
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Στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων,
μέσω ενός πρότυπου Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Με αφορμή τη μεγαλύτερη Χριστουγεννιάτικη
γιορτή της Ελλάδας την «ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ» και
την επίσκεψη χιλιάδων επισκεπτών, κυρίως
μικρών παιδιών, στη πόλη της Δράμας, η I.P.A.
Δράμας συμμετέχοντας σε ένα πρότυπο Δίκτυο
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, συνέβαλε καθοριστικά στην έκδοση ενός παιδικού παραμυθιού
(2.000 αντίτυπα), με τίτλο «Χριστούγεννα στο
παρά πέντε» που διαδραματίζεται στην Ονειρούπολη και μιλάει για την Αλληλεγγύη, τη Συνεργατικότητα και την Αγάπη.
Τα έσοδα από την πώληση του παραμυθιού
προς 3 ευρώ ανά αντίτυπο, θα διατεθούν αποκλειστικά σε άπορες οικογένειες και ορφανά

παιδιά που τα έχουν πραγματικά ανάγκη.
Επισημαίνεται ότι, η Τ.Δ. Δράμας (I.P.A.) είναι
ένα από τα ιδρυτικά μέλη του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Δράμας από
το 2013, το οποίο αποτελείται σήμερα από 48
Φορείς και Συλλόγους, ενώ τα δύο τελευταία
χρόνια ορίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση, στο
3μελές Δ.Σ. που διοικεί και τρέχει όλα τα θέματα αρμοδιότητάς του, με στόχο την κάλυψη των
πραγματικών αναγκών κοινωνικής υποστήριξης των Δραμινών πολιτών.
Ο Πρόεδρος
ΣΚΑΡΛΙΟΣ Μηνάς

Η Γ. Γραμματέας
ΕΥΚΑΡΠΙΔΟΥ Ευμορφίλη

Η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών (I.P.A.) Δράμας στα πλαίσια του εορτασμού
της Παγκόσμιας Ημέρας Γυναίκας, πραγματοποίησε για πρώτη φορά, εκδήλωση συνεστίασης για όλες τις γυναίκες που υπηρετούν στις Υπηρεσίες
της Δ/νσης Αστυνομίας Δράμας, το μεσημέρι της Πέμπτης 8 Μαρτίου 2018,
με σκοπό τη σύσφιξη των μεταξύ τους σχέσεων, αλλά και την ανταλλαγή

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΩΚΙΔΑΣ

Πραγματοποίηση
Χριστουγεννιάτικης
Εκδήλωσης για τα παιδιά
του προσωπικού της
Διεύθυνσης Αστυνομίας
Φωκίδας

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 17:30΄
στην κοσμική ταβέρνα « ΜΟΥΚΑΣ » στην Ιτέα η καθιερωμένη Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση, που διοργανώθηκε από κοινού από τη Διεύθυνση
Αστυνομίας Φωκίδας, τη Διεθνή Ένωση Αστυνομικών Φωκίδας και την
Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Φωκίδας, για τα παιδιά του προσωπικού των Αστυνομικών Υπηρεσιών του Νομού.
Η εταιρεία οργάνωσης παιδικών εκδηλώσεων "ΣΦΥΡΙΧΤΡΟΥΛΕΣ" με
χριστουγεννιάτικο σκηνικό διασκέδασε τους μικρούς μας φίλους αλλά
και τους γονείς με διάφορα μουσικοχορευτικά νούμερα και παιγνίδια. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης διατέθηκαν αναψυκτικά, χυμοί, γλυκίσματα
και ποικίλα παιδικά εδέσματα. Στο τέλος της εκδήλωσης ο Αι Βασίλης
μοίρασε συμβολικά δώρα στους μικρούς μας φίλους .
Ο Πρόεδρος I.P.A
Γρηγόριος Πασχάλης

Ο Προέδρος Ε.ΑΣ.Υ
Δρόσος Παρασκευάς

απόψεων για την προώθηση των ιδεών και αξιών της ένωσής μας, όπως
είναι ο Εθελοντισμός, η Φιλία, η Αλληλεγγύη και η Ανιδιοτελής Προσφορά
προς το συνάνθρωπο. Μεγάλη ήταν η συμμετοχή, περίπου 55 γυναίκες
αστυνομικοί και πολιτικό προσωπικό από όλες τις Υπηρεσίες του Νομού,
οι οποίες μέσα σε κλίμα συναδελφικής αλληλεγγύης τραγούδησαν, χόρεψαν και διασκέδασαν σε ένα όμορφο και ζεστό περιβάλλον με ζωντανή
μουσική που διαθέτει η παραδοσιακή ταβέρνα ΄΄Ροδόσταμο΄΄ στην περιοχή της Αγ. Βαρβάρας στη Δράμα. Το Δ.Σ. της I.P.A. Δράμας αισθάνεται
την ανάγκη να ευχαριστήσει δημόσια όλες τις γυναίκες που συμμετείχαν
στην εκδήλωση, καθώς και όλους όσους συνέβαλαν για την επιτυχία της
εκδήλωσης.
Ο Πρόεδρος
ΣΚΑΡΛΙΟΣ Μηνάς

H Γεν. Γραμματέας
ΕΥΚΑΡΠΙΔΟΥ Ευμορφίλη

Xοροεσπερίδα και κοπή
βασιλόπιτας
Την 03 Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Σάββατο, πραγματοποιήθηκε
σε μια κατάμεστη αίθουσα, η ετήσια χοροεσπερίδα και η κοπή βασιλόπιτας, της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Φωκίδας και
της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών (I.P.A.) Τ.Δ. Φωκίδας, στο «
ΚΤΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ » στο Γαλαξίδι. Την εκδήλωση ευλόγησε
ο Εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Γαλαξιδίου Αιδεσιμότατος π. Κωνσταντίνος Ζαφείρης εκπροσωπώντας τον Σεβα-

σμιότατο Μητροπολίτη Φωκίδος κ. Θεόκτιστο. Ακολούθησε η κοπή
της Βασιλόπιτας με ευχές και βραβεύσεις από τους Προέδρους
των Ενώσεων με « Αναμνηστική Πλακέτα » για την πολυετή και
ανεκτίμητη προσφορά τους στο κοινωνικό σύνολο στους κάτωθι:
1) Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Άμφισσας " Οι Άγιοι Ανάργυροι "
2) Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Ιτέας "Ο Πελεκάνος "
3) Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας
ως επίσης με « Έπαινο » στους μαθητές (μελών της I.P.A) που
εισήχθησαν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας.
Υπήρξε μεγάλη προσέλευση συναδέλφων εν ενεργεία και συνταξιούχων καθώς επίσης και αρκετών συμπολιτών μας όπου
όλοι μαζί οι παρευρισκόμενοι διασκέδασαν και πέρασαν μια αξέχαστη βραδιά με πολύ κέφι και χορό.
Για τα Διοικητικά Συμβούλια
Ο Πρόεδρος Τ.Δ(IPA) ΦΩΚΙΔΑΣ Ο Πρόεδρος Ε.ΑΣ.Υ.ΦΩΚΙΔΑΣ
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Η Παρουσίαση και η παραλαβή της νέας αθλητικής
εμφάνισης της ομάδας ποδοσφαίρου της Τοπικής
Διοίκησης Χανίων της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών , έγινε στα γραφεία του χορηγού μας «ΟΙΚΟΣ
ΤΕΡΖΗ» την 16-12-2017 σε εγκάρδια και φιλική
ατμόσφαιρα παρουσία του υπογράφοντα προέδρου
της Τοπικής μας Διοίκησης ,του Αρχηγού της ομάδας
ποδοσφαίρου μας ΜΑΡΚΟΥ Χρήστο και του ιδιοκτήτη της εταιρείας και μεγάλου χορηγού της ομάδας κ.
Νικολάου ΤΕΡΖΗ .
Ο υπογράφων Πρόεδρος της Τοπικής μας Διοίκησης αφού ευχαρίστησε θερμά τον κ. Τερζή ,του
απένειμε το ιστορικό λεύκωμα για τα 30 χρόνια
ιστορίας από την ίδρυση της Τοπικής Διοίκησης Χανίων της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών ,για αυτήν
την μεγάλη προσφορά του, ήτοι: δεκαπέντε (15)
ποδοσφαιρικών αθλητικών εμφανίσεων (φανέλα
–σορτς),δεκαπέντε (15) φόρμες (παντελόνι –μπουφάν) και δεκαπέντε (15) αθλητικών σακβουαγιάζ ,με
τυπωμένα το λογότυπο της Ι.Ρ.Α. και τα λογότυπα του
χορηγού.

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ημεριδα «ασφαλους
πλοηγησης»

Κοπή Βασιλόπιτας

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ημέρα της Γυναίκας 2018

Την 9-10/12/2017 η Τ.Δ Φθιώτιδας,πραγματοποίησε εκδρομή στην
Καστοριά και στις Πρέσπες,όπου οι εκδρομείς απόλαυσαν τις ομορφιές της πόλης και το φυσικό κάλλος των Πρεσπών. Στην Καστοριά
έγινε συνάντηση με τον Β’ Αντιπρόεδρο Καραγιάννη Αντώνιο όπου
ανταλλάχθηκαν απόψεις σε θέματα Τοπικών Διοικήσεων .

Kοπή
πρωτοχρονιάτικης πίτας
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Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Ημερίδα για την «Ασφαλή
Πλοήγηση στο Διαδίκτυο» από την Διεθνή Ένωση Αστ/κών-Τ.Δ Φθ/
δας,η οποία έχει ενεργό συμμετοχή σε κοινωνικές δράσεις.Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους:εκπρόσωποι της Περιφέρειας,της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,ο Αστυν.Δ/ντής Φθιώτιδας Αστέριος
Μαντζιώκας, Διοικητές Υπηρεσιών,συνάδελφοι,σχολικοί σύμβουλοι,σύλλογοι γονέων & κηδεμόνων,καθηγητές και μαθητές .

Την καθιερωμένη Πρωτοχρονιάτικη πίτα έκοψε στις 13-1-2018
η Τοπική Διοίκηση Ιωαννίνων,στην εκδήλωση χοροεσπερίδας
που διοργάνωσε από κοινού η Ένωση Αξιωματικών Ηπείρου και
η Ένωση Αστυνομικών υπαλλήλων Ιωαννίνων, με τη συμμετοχή
της Τοπικής μας Ένωσης της Δ.Ε.Α., της Ένωσης Αποστράτων
Αστυνομίας Ιωαννίνων και του Συλλόγου Πολιτικών Υπαλλήλων
Αστυνομίας και Πυροσβεστικής Ηπείρου και Κέρκυρας.
Παρευρέθη πλήθος επισήμων τόσο από την πολιτική όσο και από
την φυσική ηγεσία.
Την εκδήλωση επίσης τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρόεδρος
της Π.Ο.ΑΞΙ.Α. και ο Πρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ.,καθώς και αρκετά
εξέχοντα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των Ομοσπονδιών,των συνδικαλιστικών ενώσεων,και άλλων Τοπικών Διοικήσεων της Δ.Ε.Α.
Παρέστη,τέλος σύσσωμο το διοικητικό συμβούλιο της Τοπικής
Διοίκησης Ιωαννίνων της Δ.Ε.Α.

Την 20-1-2018 πραγματοποιήθηκε σε ταβέρνα της περιοχής, η
κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας, της Διεθνούς Ενώσεως Αστ/κωνΤΔ Φθιώτιδας.Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Υποδ/ντής Αστυν.
Φθιώτιδας κ.Φούρλας Δ.,ο Πρόεδρος του Εθνικού Τμήματος κ.Καραπατάκης Ι,ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστ/κών Υπαλλήλων Φθ/
δας κ.Μαυράκης Α.,μέλη,συνάδελφοι και φίλοι της Τοπικής.Ο
Πρόεδρος και το ΔΣ. αφού ευχήθηκαν καλή χρονιά ,τίμησαν για
την προσφορά του στην Διεθνή Ένωση Αστ/κων,τον Πρόεδρο του
Εθνικού Τμήματος κ.Καραπατάκη Ιωάννη.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΑΨΑΣ ΜΕΝ.

Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΠΑΝΑΚΗ ΔΗΜ.

Επίσκεψη στα γραφεία του Ελληνικού Τμήματος.

προσπάθεια που ξεκίνησε το 1910 στην Κοπεγχάγη όταν καθιερώθηκε η 8η Μαρτίου ως η παγκόσμια ημέρα της Γυναίκας συνεχίζετε και σήμερα διεκδικώντας τα δικαιώματα είτε σε περιοχές
όπου η γυναίκα είναι χειραφετημένη είτε σε περιοχές που ζει υπό
καταπίεση.
Η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών Τ.Δ. Ηρακλείου (Ι.Ρ.Α.), τα τελευταία δώδεκα χρόνια διοργανώνει κάθε χρόνο, εκδήλωση με διαφορετική θεματολογία, με κορυφαία τη διοργάνωση της 1ης Παγκόσμιας Συνδιάσκεψης Γυναικών Αστυνομικών, που εγκρίθηκε
στο Παγκόσμιο Συνέδριο της Κοπεγχάγη το 2013 και πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο από 01 έως 05 Οκτωβρίου 2014, η οποία
έγινε θεσμός.
Φέτος η Ι.Ρ.Α. Ηρακλείου σε συνεργασία με την Εταιρεία Πρόληψης
για τον Καρκίνο του Μαστού «Στόχος – Πρόληψη» θα μεταφέρουν,
την Πέμπτη 08/03/2018 και από ώρες 09:00 έως 13:00, για τρίτη
φορά το μήνυμα της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης. Οι
εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν και πάλι στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Αστυνομικού Μεγάρου Ηρακλείου, σύμφωνα
με τα ραντεβού, δωρεάν, με πλήρη εχεμύθεια, δεσμευόμενοι από
το ιατρικό απόρρητο και χωρίς ουδεμία υποχρέωση των εξεταζόμενων και επαναλαμβάνομαι ότι δεν είναι μόνο θλιβερό προνόμιο
των γυναικών ο καρκίνος του μαστού.. Υπεύθυνοι για την εύρυθμη συνεργασία είναι ο Πρόεδρος της Ι.Ρ.Α. Ηρακλείου κ. Μανόλης
Ζαχαριουδάκης και η Αντιπρόεδρος "Στόχος - Πρόληψη για τον
καρκίνο" και ιδρύτρια παραρτήματος Κρήτης κ. Κλεάνθη Ζαχαράκη.
Η Ένωση μας, τα μέλη μας, σταθερά προσανατολισμένα στην ισότητα των δύο φύλων, θα αναλώσουν υλικές και ηθικές δυνάμεις
για την ουσιαστική στήριξη των γυναικών στο δικαίωμα τους στην
υγεία και στην έγκαιρη πρόληψη-στην εργασία, στην παιδεία, στα
θύματα trafficking – σεξουαλικής εκμετάλλευσης – ενδοοικογενειακής βίας – κακοποιημένων γυναικών.
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Eκδρομή στην Καστοριά

Χριστουγεννιάτικα κάλαντα από τα παιδιά
του Ειδικού Κέντρου «Άγιος Σπυρίδωνας»
Σε μια λιτή αλλά ιδιαίτερα συγκινητική εκδήλωση στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων,
την Παρασκευή (22/12/2017), μας μετέφεραν το κλίμα των ημερών, ψέλνοντας τα
κάλαντα των Χριστουγέννων τα παιδιά από
τo Κέντρο Ειδικών Παιδιών «Άγιος Σπυρίδωνας».
Στην εκδήλωση μας παρευρέθηκαν: Ο Δ/
ντης της Δ/νσης Αστυνομίας Ηρακλείου,
Ταξίαρχος κ. Ιωσήφ ΚΑΝΑΚΟΥΣΑΚΗΣ , Ο
Πρόεδρος της Παγκρήτιας Ένωσης Αξιωματικών Αστυνομίας κ. Στυλιανός ΚΑΡΑΚΟΥΔΗΣ , Ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου
κ. Χρήστος ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΥ , Η Πρόεδρος
της Παγκρήτιας Ένωσης Πολιτικού Προσωπικού Αστυνομίας κ. Ελευθερία ΣΤΙΝΗ ,
Ο Διοικητής του Α΄ Αστυνομικού Τμήματος
Ηρακλείου Α/Α κ. Εμμανουήλ ΧΡΥΣΟΣ, Ο
αναπλ Διοικητής Τουριστικής Αστυνομίας
Ηρακλείου Υ/Α κ. Ευάγγελος ΓΑΡΓΑΝΟΥΡΑΚΗΣ, Ο Τμηματάρχης του Τ. Δ. Ν της Υ.Α.
Ηρακλείου Α/Α κ. Εμμανουήλ ΚΑΡΑΝΔΙΝΟΣ.
Στο σύντομο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος
της Ι.Ρ.Α. Ηρακλείου κ. Μανόλης ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ανέφερε: Συνεχίζουμε την όμορφη προσπάθεια που έχουμε ξεκινήσει από

το 2006 και χτίζουμε χρόνο με το χρόνο.
Θέλουμε να τονίσουμε ότι για τα μέλη της
Ι.Ρ.Α. Ηρακλείου είναι τιμή και ευχαρίστηση
να βρισκόμαστε μαζί σας, πιστεύοντας ότι
αντλούμε δύναμη από την δύναμη σας.
Είμαστε φίλοι, μπορεί να βρισκόμαστε μια
φορά το χρόνο, αλλά σας σκεφτόμαστε συ-

νέχεια και δεν είναι τυχαίο ότι η ομάδα χειροτεχνίας της Ένωσης μας δημιούργησε τον
Απρίλιο, όμορφες πασχαλινές λαμπάδες,
όλοι οι συνάδελφοι αγόρασαν γιατί ήξεραν
ότι τα χρήματα θα είναι για σας. Σήμερα είναι
η μέρα που θα σας δωρίσουμε τα χρήματα
μαζί με τις ευχές μας για Καλές Γιορτές.

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Θεατρική παράσταση για την ΙΡΑ Καρδίτσας

Μια πραγματικά εντυπωσιακή θεατρική
παράσταση είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν
τα μέλη και οι φίλοι μας την Παρασκευή 23
Φεβρουαρίου στο θέατρο «’Όψεις» της πόλης
μας. Φέτος ο επιτυχημένος θίασος της πόλης
μας ανέβασε το έργο «Η κυρία δε με μέλλει»
του Βικτώριεν Σαρντού με σκηνικά και κου-

στούμια εποχής του 18ου αιώνα, με το οποίο
κατάφερε να μας μεταφέρει στην εποχή της
Γαλλικής Επανάστασης, περνώντας μηνύματα επίκαιρα όσο ποτέ άλλοτε. Οι ηθοποιοί
με το πάθος των ερμηνειών τους, συνεπήραν
το κοινό που χειροκρότησε, γέλασε και προβληματίστηκε, με όσα τα πρόσωπα και τα γε-

γονότα αφηγήθηκαν με τον δικό τους τρόπο.
Ευχαριστούμε όλους τους συντελεστές του
θεάτρου «Όψεις» που για δεύτερη φορά έδωσαν μια παράσταση αποκλειστικά για εμάς και
ιδιαιτέρως τον σκηνοθέτη Παύλο Βησσαρίου
και την πρωταγωνίστρια Βασιλική Μακρή και
τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο μέλλον.
Η σημαντική πολιτιστική προσφορά τους
στην κοινωνία της Καρδίτσας αναγνωρίζεται
εμπράκτως από την τοπική μας διοίκηση και
τα μέλη μας και είμαστε θερμοί υποστηρικτές
τους. Τους ρόλους ερμήνευσαν: Βασιλική
Μακρή – Παύλος Βησσαρίου- Παναγιώτης
Ασημακόπουλος – Λίλα Νταντάμη-Γωγώ
Σακκά-Αποστόλης Χαλαβέτας-Ντίνος Παπαοικονόμου, Γιάννης Σταμούλης, Τασούλα
Μαρκαντώνη. Σκηνοθεσία -Σκηνικά-Κοστούμια: Παύλος Βησσαρίου. Διασκευή-Προσαρμογή Κειμένου: Βασιλική Μακρή. Χορογραφίες: Γιάννα Πούλιου. Εκτέλεση Αντρικών
Κοστουμιών: Βασιλική Μανώλη – Γυναικείων
Κοστουμιών: Ντίνα Χανή.
Ο Γενικός Γραμματέας Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ζαρχανής Νικόλαος Γούσιας

Η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών//Τοπική
Διοίκηση Ηρακλείου πραγματοποίησε με
επιτυχία, η οποία ξεπέρασε κάθε προσδοκία μας, την Παρασκευή 02-02-2018 και
ώρα 18:30 στην πολυτελέστατη αίθουσα
του «Κτήματος ΚΑΛΑΘΑΚΗ» στις Μαλάδες
Ηρακλείου, το καθιερωμένο για 10η συνεχή
χρονιά αποκριάτικο παιδικό πάρτυ. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν Αστυνομικοί όλων
των βαθμών, φίλοι της Ένωσης μας, και
φυσικά με εντυπωσιακές μεταμφιέσεις οι
μικροί μας φίλοι που απόλαυσαν το παιχνίδι- χορό - μουσική με τον κλόουν «ΤΣΙΧΛΟΦΟΥΣΚΑ». Θα θέλαμε ιδιαιτέρως να ευχαριστήσουμε τον Δ/ντή της Δ.Α. Ηρακλείου
Ταξίαρχο κ. Ιωσήφ ΚΑΝΑΚΟΥΣΑΚΗ, τον
Πρόεδρο της Παγκρήτιας Ένωσης Αξιωματικών κ. Στέλιο ΚΑΡΑΚΟΥΔΗ, την Πρόεδρο
Παγκρήτιας Ένωσης Πολιτικού Προσωπικού
κ. Ελευθερία ΣΤΙΝΗ και τον Αντιπρόεδρο
της Ένωσης Αστυνομικών Ν. Ηρακλείου κ.

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Χριστουγεννιάτικο κύπελλο αγάπης

Γεώργιο ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ που μας τίμησαν με την παρουσία τους.
Ευχαριστούμε επίσης τον ιδιοκτήτη του
Κτήματος ΚΑΛΑΘΑΚΗ κ. Θεόδωρο Καλαθά-

κη για την πλούσια και άψογη εξυπηρέτηση.
Ο Πρόεδρο
H Γενική Γραμματέας
Μανόλης Ζαχαριουδάκης Έφη Φλουρή

Μετά το επιτυχημένο πασχαλινό κύπελλο αγάπης, φαίνεται ότι πλέον κάτι αντίστοιχο θα απολαμβάνουμε και τα Χριστούγεννα. Η τοπική μας διοίκηση, επιθυμώντας κατά την περίοδο των εορτών να
προσφέρει υλικά αγαθά σε συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε
μειονεκτική θέση στην περιοχή του Μουζακίου, συνδιοργάνωσε με
τον Γυμναστικό Σύλλογο Μουζακίου & Περιχώρων «Γ. Πασιαλής»
και το Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Μουζακίου τουρνουά πετοσφαίρισης στο
κλειστό γυμναστήριο Μουζακίου, με σκοπό τη συγκέντρωση τροφί-

μων και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης. Υπενθυμίζεται ότι το περασμένο Πάσχα διοργανώθηκε αντίστοιχο κύπελλο με τη συμμετοχή
της ΙΡΑ Αλεξανδρούπολης, ενώ ήδη ετοιμάζεται το 2ο αντίστοιχο.
Στο κύπελλο συμμετείχαν, εκτός της ομάδας της τοπικής μας και
αυτής του Γ. Πασιαλή, οι ομάδες των Εκπαιδευτικών Καρδίτσας και
των Φίλων Βόλεϊ Καρδίτσας – Τρικάλων και οι αγώνες ήταν συναρπαστικοί, διαφημίζοντας το άθλημα. Όλα τα συγκεντρωθέντα είδη
παραδόθηκαν στην ΔΗΚΕΔΗΜ του Δήμου Μουζακίου,
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Παιδικο αποκριατικο παρτυ
Της διεθνους ενωσης αστυνομικων T.Δ. Ηρακλειου

Βοήθεια στους πλημμυροπαθείς
της Μάνδρας
Η τοπική διοίκηση ΙΡΑ Καρδίτσας για μια ακόμη φορά πρόσφερε απλόχερα
τη βοήθεια της σε συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη εκφράζοντας απόλυτα τον κοινωνικό χαρακτήρα που έχει, μεταξύ άλλων χαρακτηριστικών και
στόχων, η Ένωση μας.
Μετά από πολλές αντίστοιχες ενέργειες στις οποίες έχουμε προβεί τα τελευταία χρόνια, όπως δωρεά μαλλιών, αιμοδοσίες και υλική υποστήριξη δομών

Με τεράστια επιτυχία και πολύ μεγάλη απήχηση ολοκληρώθηκε
η φετινή συμμετοχή της τοπικής μας διοίκησης στην «Παυσιλυπούπολη», το χριστουγεννιάτικο θεματικό πάρκο της Καρδίτσας
που διοργανώθηκε για Τρίτη συνεχή χρονιά, αυτή τη φορά με
θέμα «Κάστρα και ιππότες». Για μια ακόμη φορά σε συνεργασία με το Τμήμα Τροχαίας Καρδίτσας υποδεχτήκαμε μικρούς
και μεγάλους φίλους στο παιχνιδόσπιτο με «παιχνίδια κυκλοφοριακής αγωγής», όπου οι επισκέπτες της Παυσιλυπούπολης είχαν την ευκαιρία μέσα από παιχνίδια και κατασκευές να
πάρουν απλά μαθήματα κυκλοφοριακής αγωγής. Ανάμεσα
σε άλλα μπορούσαν να παίξουν με το αστυνομικό τμήμα της
Playmobil, να κατασκευάσουν τη μολυβοθήκη του κυρίου ΚΟΚ
και να παίξουν μουσικά καπέλα. Εντυπωσιακή και δημοφιλής
ήταν η δράση κατά την οποία, σε συνεργασία με τον pastry
chef Θοδωρή Σέμπρο, τα παιδιά κατασκεύασαν και γεύτηκαν
μπισκότα που είχαν το σχήμα σημάτων οδικής κυκλοφορίας.
Επίσης οι μικροί μας φίλοι είχαν την ευκαιρία να πάρουν μέρος
σε κλήρωση για να κερδίσουν ανάλογα δώρα, όπως βιβλία και
επιτραπέζια κυκλοφοριακής αγωγής και κράνη ποδηλάτου. Τα
δώρα ήταν μια προσφορά του τουριστικού γραφείου «Μέγας
Αλέξανδρος», το οποίο ευχαριστούμε θερμά. Από το σπιτάκι
μας, όπου παραμείναμε συνολικά για 13 μέρες, πέρασαν περισσότερα από 5.000 παιδιά και πολλοί ενήλικες, οι οποίοι
εκτός από όλα τα παραπάνω είχαν την ευκαιρία να μάθουν για
τις δράσεις της Ένωσης μας και να προμηθευτούν τα περιοδικά
Αστυνομική Ανασκόπηση, Νέα της ΙΡΑ και Δύναμη.
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Αποκριάτικη γιορτή
Είναι πλέον παράδοση για εμάς και τη συνεχίζουμε! Η τοπική Διοίκηση Καρδίτσας για μια ακόμη χρονιά πραγματοποίησε την αποκριάτικη γιορτή της για μικρούς και μεγάλους,
μέλη και φίλους της Ένωσης μας. Όπως κάθε χρόνο, έτσι
και φέτος, η εκδήλωση μας είχε μεγάλη επιτυχία και η προσέλευση μικρών και μεγάλων ήταν εντυπωσιακή. Οι μικροί
μας φίλοι διασκέδασαν και χόρεψαν με την ψυχή τους, ενώ
είχαν στη διάθεση τους και έναν πλούσιο μπουφέ που γεύτηκαν με ευχαρίστηση. Η τοπική μας διοίκηση εκφράζει τις
θερμές της ευχαριστίες σε όλους τους εθελοντές συναδέλφους που βοήθησαν με κάθε τρόπο στην πραγματοποίηση
της εκδήλωσης, που έγινε το απόγευμα της Κυριακής 18
Φεβρουαρίου στον πολύ φιλόξενο χώρο του Παυσιλύπου,
στην Καρδίτσα.

όπως το Κοινωνικό Παντοπωλείο, σειρά αυτή τη φορά είχαν οι συνάνθρωποι
μας στη Μάνδρα Αττικής που ταλαιπωρούνται αφάνταστα από τις πλημμύρες
που έπληξαν την περιοχή. Έτσι, έχοντας την αμέριστη και άμεση υποστήριξη της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καρδίτσας και της Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων Καρδίτσας, καταφέραμε να μεταφέρουμε και παραδώσουμε
στις κοινωνικές δομές του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας ένα φορτηγό γεμάτο
με κλινοσκεπάσματα και είδη καθαριότητας, τα οποία ελπίζουμε να ανακουφίσουν έστω στο ελάχιστο όλους αυτούς τους κατοίκους της περιοχής που
επλήγησαν από τις πρόσφατες καταστροφικές πλημμύρες.
Σημαντική συμβολή στο εγχείρημα είχε η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση
Θεσσαλίας, που διέθεσε ένα υπηρεσιακό όχημα με οδηγό για τη μεταφορά
όλων αυτών των αντικειμένων.
Ο Πρόεδρο
Γεώργιος Ζαρχανής

Ο Γεν. Γραμματέας
Νικόλαος Γούσιας

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ

Εκπαιδευτική ημερίδα, με θέμα “ Ιατροδικαστική
Επιστήμη & Αστυνομική Προανάκριση’’

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε ενημερωτική Ημερίδα με
θέμα “Ιατροδικαστική Επιστήμη & Αστυνομική Προανάκριση” που
συνδιοργανώθηκε από την Τοπική Διοίκηση Λάρισας και τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας. Η ημερίδα
πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 11-12-2017 το πρωί στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Αστυνομικού Μεγάρου Λάρισας και
την παρακολούθησαν περισσότερα από εκατόν είκοσι (120) στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, της Πολεμικής Αεροπορίας, του
Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής
Ακτοφυλακής από διάφορες περιοχές της Θεσσαλίας, οι οποίοι είχαν
τη δυνατότητα να ενημερωθούν ενδελεχώς για σημαντικά ζητήματα
που άπτονται της Ιατροδικαστικής Επιστήμης και της Αστυνομικής
Προανάκρισης. Την έναρξη της ημερίδας κήρυξε ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Περιφέρειας Θεσσαλίας, Υποστράτηγος Δημήτριος Κοτσιάφτης, ο οποίος επικεντρώθηκε στη
σημαντικότητα διατήρησης του χώρου του εγκλήματος ανέπαφου,
ενώ στη συνέχεια ευχαρίστησε ομιλητές και παρευρισκόμενους.
Επιπλέον, σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε ο Διευθυντής της
Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος,
Αστυνομικός Διευθυντής Κωνσταντίνος Γκαϊνταντζής. Ομιλητές
στην εκδήλωση ήταν η Προϊσταμένη της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Λάρισας κα Ρουμπίνη Λεονταρή, ο Τμηματάρχης του Τμήματος

Εξερευνήσεων της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών
Βορείου Ελλάδος, Αστυνόμος Α’ Χρυσοβαλάντης Παπαστολόπουλος και ο Τμηματάρχης του Τμήματος Εγκληματολογικών Ερευνών
της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας
και Πρόεδρος της Τοπικής Διοίκησης Νομού Λάρισας της Διεθνούς
Ένωσης Αστυνομικών, Αστυνόμος Β΄ Αχιλλέας Καλαμπούκας, ο
οποίος παράλληλα ήταν και ο συντονιστής της εκδήλωσης. Κατά
την ημερίδα αναπτύχθηκαν οι εξής δύο θεματικές ενότητες:
•Ιατροδικαστική και Προανάκριση Διαδικασίας
•Εξερεύνηση και διαφύλαξη της σκηνής του εγκλήματος
Σκοπός της ενημερωτικής εκδήλωσης ήταν η ενδελεχής και
εμπεριστατωμένη ενημέρωση των προαναφερόμενων στελεχών
για θέματα που αφορούν στα πρώτα ευρήματα για την αξιολόγηση
του συμβάντος, στην τήρηση ανέπαφου του τόπου του εγκλήματος,
στον τρόπο χειρισμού των θυμάτων κατά την άφιξη του πρώτου
αστυνομικού, στη διαφύλαξη των πειστηρίων και στην εξερεύνηση
της σκηνής του εγκλήματος.
Μετά το πέρας της ημερίδας απονεμήθηκαν αναμνηστικά στους
ομιλητές από τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Περιφέρειας Θεσσαλίας και τον Πρόεδρο της Τοπικής Διοίκησης Λάρισας της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών για την συμμετοχή τους
σ’ αυτή, ενώ ακολούθως παρατέθηκε μικρή δεξίωση.

Συμμετοχή αθλητή στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα
ανωμάλου δρόμου Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων
Ασφαλείας
Την Κυριακή 04/02/2018 πραγματοποιήθηκε το Πανελλήνιο πρωτάθλημα ανωμάλου δρόμου Ε.Δ. και Σ.Α. στις
εγκαταστάσεις της Αεροπορικής Βάσης Δεκέλειας (Τατόι) με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή πολλών αθλητών.
Την Τοπική Διοίκηση Λάρισας της Διεθνούς Ένωσης
Αστυνομικών αλλά και την ΕΛ.ΑΣ. εκπροσώπησε ο Αρχ/
κας ΨΑΡΟΓΕΩΡΓΟΣ Ανδρέας, όπου σύμφωνα με το σύστημα ηλικιακής διαβάθμισης που έχει θεσπιστεί από την
Παγκόσμια Ομοσπονδία Βετεράνων Αθλητών (WMAA)
κατετάγη 3ος αστυνομικός με τον καλύτερο χρόνο και
11ος στις Ε.Δ. και Σ.Α. Το Δ.Σ. της Τ.Δ. Λάρισας της Ι.Ρ.Α.
τον συγχαίρει και του εύχεται κάθε επιτυχία σε μελλοντικούς αγώνες,
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Η Τ.Δ. Καρδίτσας στην
Παυσιλυπούπολη

Βράβευση αριστούχων μαθητών & εισαχθέντων σε ΑΕΙΤΕΙ, Τ.Δ. Διδυμοτείχου.
1) 
Την 29-12-2017, η Τ.Δ. (ΙΡΑ) Ορεστιάδας, με την συμπαράσταση της Δ.Α. και της
Σ.Ε.Α.Υ.Ο., πραγματοποίησε την καθιερωμένη από το 1994, εκδήλωση βράβευσης
παιδιών Αστυνομικών (μελών της Ι.Ρ.Α.), τα
οποία εισήχθησαν το 2017 σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ και
αριστούχων μαθητών Γυμνασίου - Λυκείου
της σχολικής χρονιάς 2016-17.
- Ο Πρόεδρος ΛΥΤΡΑΣ, αναφέρθηκε στην
εκδήλωση και στους σκοπούς της.
- Ακολούθησε από τους επισήμους απονομή
τιμητικών βραβείων και δώρων.
2) 
Στην εκδήλωση παρέστησαν: Βουλευτής
Έβρου ΓΚΑΡΑ, Δήμαρχος Ορεστιά-δας ΜΑΥΡΙΔΗΣ, Διευθυντής Δ.Α. ΣΥΡΙΤΟΥΔΗΣ, Πρόεδρος & Α΄ Αντ/δρος Σ.Ε.Α.Υ.Ο. ΑΚΙΔΗΣ και
ΤΖΙΑΜΠΑΖΑΚΗΣ, σύσσωμο το Δ.Σ. της Τ.Δ.
-
Επιτυχόντες σε ΑΕΙ: ΓΚΑΙΔΑΤΖΗ Βάια,
ΓΚΑΙΔΑΤΖΗ Βασιλική, ΓΚΑΚΙΔΗΣ Παναγιώτης, ΓΚΟΥΖΟΥΜΑ Γεωργία, ΠΑΠΟΥΤΣΟΥΔΗΣ Αθανάσιος, ΧΑΡΙΣΗ Χριστίνα.
- Επιτυχόντες σε ΤΕΙ: ΔΕΜΙΡΗΣ Ηλίας, ΠΙ-

ΝΤΙΔΗΣ Γεώργιος, ΑΣΠΙΩΤΗΣ Θεοχάρης,
ΓΚΟΥΤΣΙΔΗΣ Ιωάννης.
- Αριστεύσαντες στο ΛΥΚΕΙΟ: ΑΚΙΔΟΥ Ειρήνη, ΜΠΟΚΑΛΙΔΟΥ Ελένη, ΜΠΟΥΡΤΖΟΥ
Κυριακή, ΝΕΛΛΑ Αικατερίνη, ΠΙΝΤΙΔΟΥ
Ιωάννα, ΣΤΕΦΑΝΟΥ Αικατερίνη.

Α΄ Ψυχοσάββατο. Ημέρα
μνήμης των θανόντων
Αστυνομικών

- Αριστεύσαντες στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ: ΑΚΙΔΟΥ
Γεωργία, ΚΟΥΒΑΡΔΑ Νικο-λέτα, ΛΕΛΙΔΗ
Αναστασία, ΝΕΛΛΑ Δήμητρα, ΠΑΠΟΥΤΣΟΥΔΗΣ Χρήστος, ΤΟΠΑΛΟΥΔΗ Κωνσταντίνα, ΤΟΠΑΛΟΥΔΗ Παναγιώτα, ΤΣΙΡΟΥΔΗΣ Νικόλαος, ΦΥΔΑΝΙΔΟΥ Δήμητρα.

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΛΑΣ

Πρoσφορά αγάπης
σε συνανθρώπους
μας ενόψει εορτών
Χριστουγέννων-Ν.Έτους

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΙΕΡΊΑΣ

Προσφορά φανελών σε δρομείς μέλη
της Δ.Ε.Α./Τ.Δ. Πιερίας

Την Τρίτη 26-02-2018, η Τοπική Διοίκηση Πιερίας/Δ.Ε.Α. προσέφερε σε μέλη της, συναδέλφους της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πιερίας, αθλητικές φανέλες, για αγώνες δρόμου, με το έμβλημα και
τον τίτλο της Ένωσης μας. Σκοπός της κίνησης αυτής ήταν αφενός
να στηρίξουμε υλικά αλλά κυρίως ηθικά τους συναδέλφους για
την προσπάθεια που κάνουν και αφετέρου να αναδείξουμε μέσα
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Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Σ ΛΥΤΡΑ

Ο Γενικός Γραμματέας
Απόστολος ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

Σύνδεσμο αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν.Πέλλας, συνέδραμε τη Διεύθυνση Αστυνομίας Πέλλας, στην εθελοντική συγκέντρωση ειδών και την προσφορά τους υπέρ των συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη.Συγκεκριμένα προσφέρθηκαν είδη
πρώτης ανάγκης και χρήματα, στο Σύλλογο Γονέων και Ατόμων
με Ειδικές Ανάγκες Έδεσσας και στο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας Γιαννιτσών «Παναγία η Οδηγήτρια».
Ο Πρόεδρο
Κωνσταντίνος ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Ο Γεν. Γραμματέας
Ειρήνη ΣΕΛΚΟΥ

Ο Πρόεδρο
Ο Γεν. Γραμματέας
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Κωνσταντίνος ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Κωνσταντίνος

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣAΜΟΥ

Eπίσκεψη στον Μητροπολίτη Σάμου
κ.κ Ευσέβιο από τους προέδρους ΙΡΑ Καρδίτσας
κ. Ζαρχανή Γεώργιο και ΙΡΑ Σάμου
κ. Αβραμίδη Γεώργιο

Ενόψει εορτών Χριστουγέννων - Ν.Έτους η Τοπική Διοίκηση
Πέλλας από κοινού με τις Ενώσεις Αστυνομικών Υπαλλήλων
Ν.Πέλλας και Αξιωματικών Κεντρικής Μακεδονίας , ως και το

Την 10-2-2018, πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση υπέρ
των πεσόντων στο καθήκον Αστυνομικών, στο Μνημείο πεσόντων
του Τ.Δ.Α. Διδυμοτείχου, με πρωτοβουλία – υλοποίηση από την
Σ.Ε.Α.Υ.Ο. σε συνεργασία με το Τ.Δ.Α. και με την συμπαράσταση συμμετοχή της Τ.Δ. Ορεστιάδας. Χρέος μας να μην ξεχνάμε και να
τιμούμε! Την Τ.Δ. Ορεστιάδας εκπροσώπησαν: Πρόεδρος Λύτρας,
Γ.Γ. Αντωνιάδης, Ταμίας Αλεξιάδης.

από την συμμετοχή τους σε διάφορους αγώνες, φορώντας τη φανέλα με το έμβλημα της I. P. A., τις αξίες του αθλητισμού που έμπρακτα
πρεσβεύει τόσα χρόνια η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών.

Τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σάμου κ.κ Ευσέβιο στην Ιερά Μητρόπολη Σάμου επισκέφτηκε την 1η Μαρτίου ημέρα Πέμπτη και ώρα
11.15 π.μ ο πρόεδρος της Τοπικής Διοίκησης ΙΡΑ Καρδίτσας Διεθνής
Ένωσης Αστυνομικών κ. Ζαρχανής Γεώργιος συνοδευόμενος από
τον πρόεδρο της ΙΡΑ Σάμου κ. Αβραμίδη Γεώργιο.
Ο πρόεδρος της Τ.Δ ΙΡΑ Καρδίτσας κ. Ζαρχανής Γεώργιος μετέφερε

τους χαιρετισμούς και τις ευχές από Εκκλησιαστικούς και Αστυνομικούς φίλους, στον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σάμου κ.κ Ευσέβιο,
όπου και τον παρέδωσε αναμνηστικά δώρα και προϊόντα από τον
Νομό Καρδίτσας.
Ο πρόεδρος της ΙΡΑ Σάμου κ. Αβραμίδης Γεώργιος ενημέρωσε τον
φιλοξενούμενο πρόεδρο της Τ.Δ ΙΡΑ Καρδίτσας κ. Ζαρχανή Γεώργιο
για την Ιερά Μητρόπολη Σάμου και την ενίσχυση του φιλανθρωπικού
της έργου σε άπορες οικογένειες της περιοχής.
Ο Μητροπολίτης Σάμου κ.κ Ευσέβιος εξήρε το έργο της Ελληνικής
Αστυνομίας και επ’ ευκαιρίας της επισκέψεως των δυο προέδρων
της ΙΡΑ ΣΑΜΟΥ και ΙΡΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ έστειλε τις θερμότερες ευχές
στο Αστυνομικό προσωπικό.
Οι Πρόεδροι των δυο τοπικών διοικήσεων ΙΡΑ Σάμου και ΙΡΑ Καρδίτσας δήλωσαν από κοινού, πως θα βρίσκονται πάντα στο πλευρό
της κοινωνίας και της εκκλησίας και με τις λιγοστές δυνάμεις τους
θα ενισχύουν το μεγάλο φιλανθρωπικό έργο της εκκλησίας.
Ο Πρόεδρο
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Γεώργιος

Ο Γεν. Γραμματέας
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Γεώργιος
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Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα
17:30 στο ξενοδοχείο Elpida Resort η καθιερωμένη αποκριάτικη
γιορτή, την οποία παρακολούθησαν μέλη της και μικροί μασκαρεμένοι φίλοι. Η Τοπική Διοίκηση Σερρών ευχαριστεί τα μέλη που
παραβρέθηκαν στην εκδήλωση , χόρεψαν και διασκέδασαν με το
πλούσιο πρόγραμμα που περιελάμβανε.

Με απόλυτη επιτυχία ,πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση κοπής
της βασιλόπιτας, της Ένωσης Αστυνομικών Υπάλληλων Αχαΐας,
της Ένωσης Αξιωματικών Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, του
Συνδέσμου Αποστράτων Ελληνικής Αστυνομίας και πρώην Χωροφυλακής Ν.Αχαΐας, της Τοπικής Διοίκησης Αχαΐας της Διεθνούς
Ενώσεως Αστυνομικών και του Συλλόγου Πολιτικού Προσωπικού
ΕΛ.ΑΣ και Π.Σ. Νοτιοδυτικής Ελλάδος.
Οι Πρόεδροι Των Ενώσεων

Aποκριάτικη γιορτή

Ο Πρόεδρο
ΜΠΑΓΚΟΣ Στέργιος

Ο Γεν. Γραμματέας
ΚΩΔΩΝΑΚΗΣ Απόστολος

Βασιλόπιτας 2018

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΞΆΝΘΗΣ
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Η 10η Φεβρουαρίου 2018, μεγαλύτερη στιγμή της ιστορίας
της Ένωσης Αποστράτων Αστυνομικών Ν. Ξάνθης και της
ΙΡΑ Ξάνθης
Μεγάλη στιγμή για την ιστορία της Ένωσης Αποστράτων Αστυνομικών
Ν. Ξάνθης και της ΙΡΑ Ξάνθης αποτέλεσε η υπογραφή του Πιστοποιητικού συνεργασίας με το Παράρτημα Σμόλιαν της Εθνικής Ένωσης
Ασφαλείας Βουλγαρίας. Το Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2018 κατά την
διάρκεια του ετήσιου χορού
μας στο πρόγραμμα εκτός
όλων των άλλων υπήρχε η
εκδήλωση για την υπογραφή του πιστοποιητικού. Μία
συνεργασία που μπορεί να
ξεκίνησε επίσημα πριν λίγες
ημέρες, όμως οι συζητήσεις
για την ευτυχή κατάληξη, ξεκίνησαν στις 30 Ιανουαρίου του
2017 όταν είχε γίνει η πρώτη
συνάντηση στην Ξάνθη με τον
αντιπρόεδρο του σωματείου
του Σμόλιαν, Κιρίλ Χατζηχρίστεφ, εν ενεργεία Δημοτικό
σύμβουλο Σμόλιαν, ο οποίος
ήταν Αστυνομικός Διευθυντής
μέχρι το 2014 στην περιοχή
του Σμόλιαν και έχει διατελέσει Υφυπουργός Εσωτερικών
και Δημόσιας Τάξης της Βουλγαρίας. Στην συνέχεια έγιναν δύο επισκέψεις μας στην Βουλγαρική πόλη και μία στην Ξάνθη για να οριστεί το
επίσημο ξεκίνημα συνεργασίας των τριών Σωματείων.

Το πρωτόκολλο υπογράφτηκε από τους προέδρους των Αποστράτων Ξάνθης κ. Θεοφάνη Καραμπιπέρη, ΙΡΑ Ξάνθης κ. Χρήστο Ιωαννίδη
και Παρ/μα Σμόλιαν κ. Πέταρ Βελίτσκοφ. Το παρόν στην εκδήλωση,
έδωσαν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ξάνθης και Περιθεωρίου
κ.κ. Παντελεήμονας, οι Δήμαρχοι Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος και
Σμόλιαν κ. Νικολάϊ Μελέμοβ,
ο Αστυνομικός Διευθυντής
κ. Ιωάννης Καραμανλής, ο
Γ΄αντιπρόεδρος της ΠΟΑΣΑ
κ. Νικόλαος Παπαδόπουλος,
ο πρόεδρος των Αποστράτων
Καβάλας κ. Ηλίας Κιοσσές, ο
Αντιπρόεδρος των Αποστράτων Έβρου κ. Αναγνώστου, ο
πρόεδρος του Συνεταιρισμού
Αστυνομικών Θεσσαλονίκης
και αντιπρόεδρος της ΙΡΑ
Θεσ/νίκης κ. Ηλίας Βασιλάκης με τον καλό μας φίλο από
την συμπρωτεύουσα Γιώργο
Μαχαιρίδη των καταστημάτων «ΔΙΚΤΥΟ», ο πρόεδρος
της ΙΡΑ Σάμου κ. Γεώργιος Αβραμίδης και 11μελή αντιπροσωπεία από
το σωματείο και τον Δήμο του Σμόλιαν, των οποίων η φιλοξενία στην
Ξάνθη ήταν πέρα από κάθε περιγραφή.

Ο ΒΕΤΕΡAΝΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
ΣΚYΛΟΣ ΤΖΑΚΥ
Ονομάζομαι ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Βασίλειος και υπηρετώ
στο σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας από το έτος 1997,
κατέχοντας πλέον τον βαθμό του Αρχιφύλακα. Από το
έτος 2010 και μέχρι σήμερα, εκτελώ χρέη συνοδού
χειριστή Αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών
ουσιών.
Η αγάπη μου προς τα ζώα και ειδικότερα προς τους
σκύλους υπήρχε από την παιδική μου ηλικία, αλλά πήρε
υπόσταση το 2005 όταν πήρα το πρώτο μου ιδιωτικό
σκύλο, ένα αρσενικό Μπόξερ, τον Χουτς, με τον οποίο
έκανα τα πρώτα μου βήματα στον χώρο της εκπαίδευσης σκύλων και του κυναθλητισμού.
Στην πορεία και θέλοντας να συνδυάσω την επαγγελματική μου ιδιότητα με την αγάπη μου προς τους σκύλους, πήρα μέρος στις εξετάσεις της Ελληνικής Αστυνομίας για την επιλογή συνοδών-χειριστών Αστυνομικών
σκύλων. Στην σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης
της ΕΛ.ΑΣ. στην Αθήνα γίνεται η δημιουργία και εκπαίδευση των ομάδων συνοδού- Αστυνομικού σκύλου, που
στην συνέχεια θα αναλάβουν ενεργό δράση.
Στην δική μου περίπτωση, λοιπόν, υπήρξε ένα άμεσο
δέσιμο, χημεία όπως λέμε, με έναν αρσενικό Γερμανικό Ποιμενικό με το όνομα «Τζάκυ». Ο Τζάκυ γεννήθηκε
το 2008, επιλέχθηκε και χαρακτηρίσθηκε Αστυνομικός
σκύλος το 2010 και μαζί, ξεκινήσαμε σαν μοναδική
ομάδα πλέον, την υπηρεσιακή μας σταδιοδρομία στην
ΑΔ Χαλκιδικής. Δεν θα μπορούσα να έχω πιο ικανό και
φιλότιμο συνεργάτη. Συνεργαστήκαμε 7 συνεχή χρόνια,
συμμετέχοντας σε περισσότερες από 500 έρευνες, και
κάθε φορά κατάφερνε να με γεμίζει περηφάνια και ευγνωμοσύνη. Είναι γεγονός ότι από ένα σημείο και μετά,
ο Τζάκυ «έψαχνε» για μένα, ήταν τέτοιο το δέσιμο που
είχε δημιουργηθεί μεταξύ μας. Τον Νοέμβριο του 2017,
μετά από δική μου πρόταση, έγινε η αποστρατεία του
Τζάκυ, χαρακτηρίζοντας τον πλέον βετεράνο Αστυνομικό σκύλο και, όπως ήταν λογικό, έγινε η υιοθεσία του

από μένα. Δεν υπήρχε περίπτωση να αποχωριζόμουν
τον συνεργάτη μου, φίλο μου, μέλος της οικογένειάς
μου. Η αποστρατεία του Τζάκυ σηματοδότησε και την
αντικατάστασή του με ένα νέο μέλος της οικογένειας
των Αστυνομικών σκύλων. Ο Ακίλλα, ένας αρσενικός
Γερμανικός Ποιμενικός, γεννήθηκε το 2016, αγοράσθηκε με δικά μου χρήματα και τον Σεπτέμβριο του 2017
έγινε η δωρεά του στο σώμα της ΕΛ.ΑΣ. Σε αντίθεση
με τον προκάτοχο του, η συμβίωση μας ξεκίνησε μόλις
στην ηλικία των δύο μηνών, δημιουργώντας έτσι γρηγορότερα το πολυπόθητο «δέσιμο», με αποτέλεσμα ήδη
τις πρώτες επιτυχίες στις έρευνες. Για την ιστορία, και
οι δύο σκύλοι μένουν μαζί μου.
Πέρα από τα παραπάνω, όμως, εγώ προσωπικά εθελοντικά και αφιλοκερδώς, εν γνώση της Υπηρεσίας
μου, προσφέρω τις γνώσεις μου ως εκπαιδευτής σκύλων, στον μοναδικό πανελλαδικά μη κερδοσκοπικό
οργανισμό «ΝΙΝΑ ΣΚΥΛΟΙ ΒΟΗΘΟΙ», όπου εκπαιδεύονται σκύλοι βοηθοί για παιδιά με ορατές και μη ορατές
αναπηρίες, καθώς και σκύλοι βοηθοί συνεδριών. Μέσα
από την συνεργασία μου με τον ανωτέρω οργανισμό και
την εκπαίδευση μου ως εκπαιδευτής σκύλων βοηθών,
γεννήθηκε μια ιδέα για την αξιοποίηση των εν αποστρατεία βετεράνων Αστυνομικών σκύλων. Ο Τζάκυ,
λοιπόν, είναι ο πρώτος πανελλαδικά βετεράνος Αστυνομικός σκύλος, ο οποίος έχει τελειώσει με επιτυχία
την εκπαίδευση του ως σκύλος βοηθός συνεδριών,
συνεχίζοντας έτσι την προσφορά του στο κοινωνικό
σύνολο με διαφορετική πλέον ιδιότητα. Στα πλαίσια
της νέας του ιδιότητας, πραγματοποιεί επισκέψεις μαζί
με τους εξειδικευμένους εκπαιδευτές του οργανισμού
σε ιδρύματα ευπαθών ομάδων (παιδιών με ορατές και
μη ορατές αναπηρίες, ατόμων τρίτης ηλικίας κ.α), προσφέροντας έτσι χαρά και δίνοντας μια άλλη εικόνα για
τους Αστυνομικούς σκύλους και τους σκύλους εργασίας γενικότερα.

33 • νέα της ipa

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΪΑΣ

ΑΡΘΡΑ / ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΕΡΡΏΝ

Άρθρα - Επιστολές - Διοικητικά Θέματα

Άρθρα - Επιστολές - Διοικητικά Θέματα

για την αντιμετώπιση δυσμενών – ακραίων καιρικών φαινομένων.
• Συμμετοχή για δεύτερη συνεχή χρονιά στην Δ.Ε.Θ. Στο περίπτερο
της Αστυνομίας εισπράττοντας τα καλύτερα σχόλια από επισκέπτες και διοργανωτές .
• Μελισσοκομικό μητρώο : Όπως μπορούμε να ελέγξουμε ένα όχημα σε ποιον ανήκει έτσι πλέον με την πρόσβαση μας στο ανωτέρω
μητρώο ξέρουμε μια κυψέλη της Χαλκιδικής σε ποίον ανήκει .
• Παράνομοι κατασκηνωτές : Βρήκαμε τον τρόπο μετά από συζητήσεις να μειωθεί σε μεγάλο βαθμό το φαινόμενο .
• καμπάνια η Αστυνομία κοντά στον τουρισμό : Ανατέθηκε στην
Κ.Α.Μ. Χαλκιδικής και είχε μεγάλη επιτυχία . Οι ξενοδόχοι ζήτησαν
να τους συμπεριλάβουμε στο πρόγραμμα μας .
• ενημέρωση
επαγγελματιών για τον νέο νόμο υπ’ αριθμ.
4442/2016

Ο επιτυχημένος θεσμός της Κινητής Αστυνομικής Μονάδας
(Κ.Α.Μ.) ξεκίνησε στην Χαλκιδική, στις 26 Μαΐου 2016 προσφέροντας αστυνομικές υπηρεσίες στους πολίτες απομακρυσμένων
περιοχών της Χαλκιδικής. Οι Κινητές Αστυνομικές Μονάδες είναι
διαμορφωμένα οχήματα με κατάλληλο εξοπλισμό, που στελεχώνονται από μεικτό κλιμάκιο τριών ένστολων αστυνομικών (τάξης,
ασφάλειας και τροχαίας) και ακολουθούν εβδομαδιαίο πρόγραμμα
περιπολίας, σε απομακρυσμένες περιοχές, παρέχοντας επιτόπιες
υπηρεσίες στους πολίτες. Ειδικότερα, η φιλοσοφία του θεσμού των
Κινητών Αστυνομικών Μονάδων και ο τρόπος συγκρότησης και λειτουργίας τους, βασίζονται στους ακόλουθους άξονες:
• διαμόρφωση μιας νέας αστυνομικής πραγματικότητας, όπου η
Αστυνομία μεταβαίνει με δική της πρωτοβουλία στον πολίτη,
• συμπληρωματική – εναλλακτική αναβάθμιση του αστυνομικού έργου,
• επαναπροσδιορισμός της τοπικής αρμοδιότητας των αστυνομικών
Υπηρεσιών,
• ικανοποίηση των αναγκών και προσδοκιών των πολιτών,
• απάντηση στο χρόνιο αίτημα των τοπικών κοινωνιών σχετικά με
την αδυναμία πρόσβασης στις αστυνομικές Υπηρεσίες,
• έμπρακτη αστυνομική παρουσία σε περισσότερες τοπικές κοινωνίες ακόμα και σε απομακρυσμένες περιοχές,
• αποφυγή ταλαιπωρίας μετάβασης στις αστυνομικές Υπηρεσίες των
ηλικιωμένων κυρίως ατόμων, καθώς και άλλων ευπαθών ομάδων.
Ως προς την αποστολή των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων, αυτή
συνίσταται στη συμπλήρωση της οργανωμένης αστυνομικής δράσης,
ιδίως σε θέματα γενικής αστυνόμευσης, μέσω της διενέργειας περιπολιών και της εξυπηρέτησης των πολιτών και ειδικότερα εστιάζεται:
• στην αμεσότερη διεκπεραίωση ζητημάτων καθημερινού χαρακτήρα,
• στην καταγραφή και διεκπεραίωση ιδιαίτερων προβλημάτων στην
περιοχή δραστηριοποίησής τους,
•στην άμεση παροχή αστυνομικών υπηρεσιών στους πολίτες,

• στην ανάπτυξη σχέσεων επικοινωνίας και συνεργασίας και στην
παροχή πληροφοριών, οδηγιών, συμβουλών κ.λπ. στους πολίτες,
• στον εντοπισμό προβλημάτων της τοπικής κοινωνίας και των παραγόντων που τα προκαλούν,
• στην αντιμετώπιση παράνομων δραστηριοτήτων ή θεμάτων που
τυγχάνουν αστυνομικής διερεύνησης,
•στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, στο πλαίσιο της
ενιαίας και συνολικής πολιτικής αστυνόμευσης, την οποία εφαρμόζουν οι σύγχρονες Ευρωπαϊκές Αστυνομίες.
Απώτερος σκοπός της λειτουργίας αυτού του σύγχρονου μοντέλου αστυνομικής διαχείρισης τοπικών θεμάτων και προβλημάτων
– μεσαίου επιπέδου – που χρήζουν άμεσης διαχείρισης ή επίλυσης,
είναι η ενσωμάτωση των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων στις τοπικές κοινωνίες των περιοχών δραστηριοποίησής τους.
Από την έναρξη λειτουργίας του θεσμού στην Χαλκιδική, η αστυνομική παρουσία ενισχύθηκε στις απομακρυσμένες περιοχές της
Χαλκιδικής βελτιώνοντας σε ικανοποιητικό βαθμό την καθημερινότητα των τοπικών κοινωνιών, μέσω της παροχής επιτόπιων υπηρεσιών και της άμεσης ανταπόκρισης σε ζητήματα γενικής αστυνόμευσης. Οι παρεχόμενες επιτόπου υπηρεσίες προς τους πολίτες
αφορούσαν κυρίως:
• πληροφορίες για έκδοση διαφόρων εγγράφων (π.χ. για την έκδοση
ταυτοτήτων, διαβατηρίων, αδειών κατοχής όπλων κ.λπ.),
• επίλυση – διευθέτηση παραπόνων και διαφορών μεταξύ πολιτών,
• παροχή συνδρομής – βοήθειας σε πολίτες,
• εξουσιοδοτήσεις,
• βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.
• θεωρήσεις βιβλίου πόρτας τουριστικών καταλυμάτων.
• Επίσης πραγματοποιήθηκαν ημερίδες για την ενημέρωση των πολιτών για την αποφυγή απατών, για την πρόληψη έκνομων ενεργειών σε βάρος τους, για την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και

Την Τρίτη 13-2-2018,επισκέφτηκα την
πόλη της Δράμας για επαγγελματικούς
λογούς,συνοδευόμενος από τον συνάδελφο κ.Παργινό Χρήστο. Στην Α.Δ.Δράμας συναντήσαμε τον Πρόεδρο της Τ.Δ.
ΔΡΑΜΑΣ κ.Σκάρλιο Μήνα ο όποιος και
στάθηκε αρωγός από την πρώτη στιγμή
σε κάποιες εκκρεμότητες που παρουσιαστήκαν και φρόντισε για την διεκπεραίωση τους. Στην συνέχεια της ημέρας
μας ξενάγησε στην πόλη της Δράμας ,και
είχαμε τη χαρά να συναντηθούμε σε ένα
πολύ φιλικό περιβάλλον με τον ίδιο ,τον
Ά Αντιπρόεδρο της Τ.Δ.Δράμας κ.Καλτσά
Αθάνασιο,και τον Αρμόδιο Δημοσίων Σχέσεων κ.Ελευθεριάδη Παύλο,και να ανταλλάξουμε ενδιαφέρουσες απόψεις για διάφορα θέματα. Παρών στην συνάντηση και
ο Πρόεδρος της Τ.Δ.ΚΑΒΑΛΑΣ Ιωαννίδης
Θεμιστοκλής,με τον οποίο είχαμε την χαρά
,να συναντηθούμε και την επομένη, καθώς
συνέβαλε στο να εξυπηρετηθούμε.
Από τη συναναστροφή μου,με αυτούς
τους αξιόλογους ανθρώπους, ένιωσα την
πεμπτουσία αυτού που πρεσβεύει η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών ,του «ΥΠΗΡΕΤΩ ΔΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ»,δηλαδή.
Ευχαριστώ από καρδιάς,τους προαναφερόμενους ,άξιους πρεσβευτές των αρχών
και των αξιών,της Δ.Ε.Α.,και να τους ευχηθώ καλή δύναμη στο μέλλον και να συνεχίσουν με την ίδια ανιδιοτέλεια το σκοπό
που υπηρετούν.

ΠΑΠΑΣ Βασίλειος
Γενικός Γραμματέας Ελληνικού Εθνικού Τμήματος

Στις 23/03/2018 στα πλαίσια της φιλικής
συνάντησης των Τοπικών Διοικήσεων Δυτικής Ελλάδος της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών που πραγματοποιήθηκε στις πόλεις
Αγρινίου και Θέρμου, ο Πρόεδρος του Εθνικού Τμήματος κύριος Ιωάννης Καραπατάκης, οι Πρόεδροι των Τ.Δ. Αχαϊας, Ηλείας,
Αιτωλίας, Ακαρνανίας καθώς και μέλη των
Διοικητικών Συμβουλίων των επισκέφθηκαν τα γραφεία του Συνδέσμου Αποστράτων
Σωμάτων Ασφαλείας Αγρινίου. Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Δημήτριος Τσούνης
τους καλωσόρισε, τονίζοντας ότι για τους
Απόστρατους η I.P.A. είναι η ένωση της
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

καρδιάς μας, είναι η μοναδική Ένωση Αστυνομικών στην οποία συμμετέχουν ισότιμα εν
ενεργεία και εν αποστρατεία Αστυνομικοί. Ο
Πρόεδρος του Εθνικού Τμήματος αναφέρθηκε στις δράσεις της Διεθνούς Ενώσεως
Αστυνομικών σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο και προσκάλεσε τους Απόστρατους
να εξακολουθήσουν να είναι ενεργά μέλη
της Ένωσης και της κοινωνίας. Στον Πρόεδρο της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών
προσφέρθηκε η εικόνα της προστάτιδος του
Συλλόγου Αγίας Ειρήνης, με την ευχή να
έχει υγεία και να διακονεί την Ένωση.
ΤΣΟΥΝΗΣ Δημήτριος
Άμφισσα, 14 Δεκεμβρίου 2017

Της THANU Manjola, σύζυγος του Υ/Α΄ ΘΑΝΟΥ Ευσταθίου του Παναγιώτη, μέλος της
Δ.Ε.Α /Ε.Ε.Τ - Τ.Δ. ΦΩΚΙΔΑΣ.
Με την παρούσα επιστολή μου θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες , στους
εκπροσώπους των Διοικητικών Συμβουλίων της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών /
Ελληνικό Εθνικό Τμήμα και της Τοπικής Διοίκησης Φωκίδας και μελών αυτής, για την
ευαισθησία που δείξατε ανταποκρινόμενοι στο σοβαρό πρόβλημα υγείας του συζύγου
μου και την αμέριστη στήριξή σας, προς την οικογένειά μας ,συμβάλλοντας ηθικά αλλά
και οικονομικά. Σε καιρούς χαλεπούς οικονομικώς που διανύουμε σαν λαός, με συγκινεί
η συναντίληψη και η έμπρακτη, στο μέτρο του δυνατού συμπαράσταση που επιδεικνύετε
προς τους συνανθρώπους σας. Με αυτές τις σκέψεις παρακαλώ δεχθείτε τις ολόθερμες
ευχαριστίες μου με την ευχή ότι , όλοι μας τις Άγιες μέρες που έρχονται να τις περάσουμε
με τα αγαπημένα μας πρόσωπα…
Με εκτίμηση
THANU Manjola
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ΚΙΝΗΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (Κ.Α.Μ.)
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

«Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας
και άλλες διατάξεις»
• Eιδική ενημερωτική καμπάνια, που στοχεύει στην αποφυγή εξαπάτησης των πολιτών από επιτήδειους και την πρόληψη κλοπών,
στις Κοινότητες όλων των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας
Χαλκιδικής σε συνεργασία με τους Δήμους.
• Κινούμαστε σε 65 από τα 85 χωριά της Χαλκιδικής .
• Δεκάδες ευχαριστήριες επιστολές από φορείς και κάτοικους της
Χαλκιδικής .
• Βραβεύσεις από τους Δήμους Πολυγύρου και Νέας Προποντίδας
για την κοινωνική προσφορά της Κ.Α.Μ. Χαλκιδικής.

φιλία

σεβασμ
ός
η
ύ
γ
γ
ε
λ
η
λ
λ
α

ς
ό
μ
σ
ι
τ
ν
εθελο
αλληλ

εγγύη

φιλία

αλληλ

ΕΚΔΟΤΩΝ

ενότητα

εγγύη

ΚΕ.Μ.Π.Α.

εγγύη

τισμός

Αριθμός Αδείας
754

αλληλ

εθελον

φιλία

ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΤΕΛΟΣ

36 • νέα της ipa

φιλία

ΕΝΤΥΠΟ ΚΛΕΙΣΤΟ - ΚΩΔΙΚΟΣ 3254
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