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

Αποχαιρετισμός
στο Γιώργο Κατσαρόπουλο

Έ

φυγε από τη ζωή στις 5 Ιουλίου 2018 ο Γιώργος Κατσαρόπουλος, αφού πάλεψε άνισα, για καιρό τον καρκίνο. Ο θάνατος του βύθισε σε θλίψη την οικογένειά του, τους φίλους του
και τους ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί του.

Άξιος οικογενειάρχης, έκανε υπερήφανους τη γυναίκα του, τα παιδιά και
τους γονείς του.
Ο Πρόεδρος κ. Καραπατάκης έκανε λόγο για μεγάλη απώλεια και τόνισε
ότι ο Γιώργος ήταν σπουδαίος άνθρωπος για την ΙΡΑ και το Ελληνικό
Τμήμα, συνδέοντας το όνομά του ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια με την
ανάπτυξη σημαντικών δραστηριοτήτων.
Ο Γιώργος που όλοι αγαπούσαμε προσπάθησε όρθιος μέχρι την τελευταία στιγμή, ακόμη και μέσα από το δωμάτιο της εντατικής που νοσηλευόταν και έδειξε σε όλους μας τι σημαίνει μάχη, τι σημαίνει πίστη στη ζωή.

Γράφτηκε ως μέλος της ΔΕΑ στις 6/12/1982 και εξελέγη μέλος του ΔΣ
του Ελληνικού Τμήματος ΙΡΑ το 1986, το οποίο υπηρέτησε για πολλά
χρόνια από διάφορες θέσεις.
Το 2006 εξελέγη Αναπλ. Παγκόσμιος Γενικός Γραμματέας και επανεξελέγη το 2009.
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Γεννημένος το 1958 κατετάγη στην Ελληνική Χωροφυλακή στις 23-91977. Υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες και για πολλά χρόνια στη Δ/
νση Πληροφορικής/ΑΕΑ. ‘Ήταν γνώστης σε άριστο βαθμό της αγγλικής
γλώσσας. Την περίοδο 2004-2010 ήταν προϊστάμενος του Γραφείου
μισθοδοσίας. Κατέγραψε εξαιρετική επαγγελματική σταδιοδρομία και
απεστρατεύθη το 2010 με το βαθμό του Αστυν. Υποδ/ντή.

IPA
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ΨΗΦΙΣΜΑ
Το ΔΣ του Ελληνικού Τµήµατος της Διεθνούς Ένωσης Αστυνοµικών, στο άκουσµα της
αναγγελίας του θανάτου του τ. Προέδρου του και νυν Παγκόσµιου Γενικού Γραµµατέα,
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, συνήλθε εκτάκτως την 5-7-2018 και οµοφώνως απεφάσισε
τα κάτωθι:
1.Να παραστεί αντιπροσωπεία του ΔΣ στην εξόδιο ακολουθία και να να εκφράσει στην
οικογένεια του εκλιπόντος τα συλλυπητήρια όλων των µελών
2.Να εκφωνηθεί επικήδειος λόγος από τον Πρόεδρο
3.Να κατατεθεί στεφάνι στη µνήµη του και το ποσόν των 100 ευρώ για τους σκοπούς του
“Χαµόγελου του Παιδιού”
4.Τα έξοδα της κηδείας να καλυφθούν εξ ολοκλήρου από το Ταµείο του Εθνικού Τµήµατος
ΙΡΑ
5.Να δηµοσιευθεί το παρών στα ΜΜΕ

To 2008, στις εκλογές του 24ου Πανελληνίου Συνεδρίου στην
Κέρκυρα, εξελέγη Πρόεδρος του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος
Το 2012 εξελέγη Παγκόσμιος Γενικός Γραμματέας και επανεξελέγη για δεύτερη θητεία το 2015, θέση την οποία κατείχε έως και
την ημέρα που έφυγε από κοντά μας.
Πρωτεργάτης της φιλίας, του εθελοντισμού και της αστυνομικής
αλληλεγγύης μέσα από τον πρώην ΛΑΜΔΕΑ και μετέπειτα από
το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Ελληνικού Τμήματος Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών (ΤΕΑΕΤΔΕΑ), προσέφερε στους
συναδέλφους.
Good bye dear George
Dear friends,
It is with great sadness that the International Executive Board
heard that our dear friend and fellow board member George
Katsaropoulos passed away yesterday evening.
The IPA always played an important role in George’s life, and he
took great pride in his role as Secretary General.
George fought his illness with courage and faith for many years.
All of us on the IEB have had the privilege of spending precious
time with George on countless occasions during his many years
on the international board, and we are extremely grateful for
the friendship he shared with us so generously.
The church service will take place tomorrow, 6-7-2018 at 15.00
hrs in the church of the Virgin Mary Palatiani in Athens. The
burial will take place on the island of Evia.
On behalf of the entire IPA family, our deepest condolences go
to his wife Poly and his sons, as well as to our friends of IPA
Greece.
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We will miss you, George.
Servo per Amikeco
Pierre-Martin Moulin

Αποτέλεσε κορυφαία προσωπικότητα που με το έργο του και την
προσφορά του σφράγισε την ΙΡΑ σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Η αρρώστια και ο θάνατος διέκοψαν το όραμά του και μας βύθισε
όλους στο πένθος και τον πόνο, να είσαι όμως σίγουρος Γιώργο
ότι θα συνεχίσουμε την προσπάθεια σου.
Πίστεψε σε μία σύγχρονη Ένωση που θα προσέφερε στους συναδέλφους. Μια Ένωση που θα βασίζεται στην αλληλεγγύη και την
κοινωνική προσφορά. Προσπάθησε να δημιουργήσει μία αλλαγή
στον τρόπο σκέψης και δράσης των μελών μέσα από την κοινωνική προσφορά, τον πολιτισμό και τον εθελοντισμό.
Στην κοινωνία των αγγέλων που ταξίδεψες να πεις τα χαιρετίσματά μας στους αείμνηστους Προέδρους του Ελληνικού Τμήματος
Δεμέστιχα και Καλογερόπουλο.
Για εμάς που είχαμε την τιμή και τη χαρά να τον γνωρίσουμε από
κοντά, ήταν ένας άνθρωπος εξαιρετικός, με ήθος, ακέραιο χαρακτήρα και μέτρο, ήταν πάντα δίπλα μας. Σ’ ευχαριστούμε για την
προσφορά σου και τη συνεργασία μας.
Σύσσωμο το ΔΣ του Ελληνικού Τμήματος αλλά και όλα τα ΔΣ
των Τοπικών Διοικήσεων της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών, εκφράζουμε τα θερμά συλλυπητήριά μας και αποχαιρετάμε
έναν αγωνιστή της ζωής, έναν ακάματο εργάτη του SERVO PER
AMIKECO, έναν αγαπητό φίλο.
Αιωνία σου η Μνήμη, θα σε θυμόμαστε για πάντα.

Εκδηλώσεις
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34ο Πανελλήνιο
Συνέδριο 2018
Mε απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 34ου Πανελληνίου Συνεδρίου μας το οποίο
φιλοξενήθηκε στην όμορφη πόλη του Αγίου Νικολάου Λασιθίου και στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου
“MIRABELLO”, από 9 έως 13 Μαΐου 2018.

Αντώνιος
• Η Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου κα
ΠΕΤΡΑΚΗ Πελαγία
• Ο Αντιπεριφερειάρχης υγείας Λασιθίου
κ. ΚΛΩΝΤΖΑΣ Εμμανουήλ
• Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης
κ. Δημήτρης ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ.
• Ο Προϊστάμενος Επιτελείου ΕΛ.ΑΣ Αντ/

γος κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ ως εκπρόσωπος του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ
• Ο Προϊστάμενος του Κλάδου Διοικητικού
ΕΛ.ΑΣ Υποστράτηγος κ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
Ανδρέας
• Ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής
Περιφέρειας Κρήτης Υπ/γος
κ. Κωνσταντίνος ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ.
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Κ

ατά την παραμονή μας οι σύνεδροι
και εκδρομείς είχαν την ευκαιρία
να επισκεφτούν μερικές από τις
ομορφιές του Νομού Λασιθίου: τη
Σπιναλόγκα, το οροπέδιο Λασιθίου, τη Σητεία και την Ι.Μ. Τοπλού.
Το ΔΣ εκφράζει τις ευχαριστίες, την ικανοποίηση και την ευαρέσκειά του προς τους
συναδέλφους μέλη των Τοπικών Διοικήσεων της ΔΕΑ και συνολικά στο εν ενεργεία
και εν αποστρατεία προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ ,
για την προσπάθεια που καταβάλλουν και
το εθελοντικό έργο που αδιαλείπτως παράγουν καθημερινά, κάνοντας πράξη τις αρχές
του SERVO PER AMIKECO. Την τελετή έναρξης του Συνεδρίου τίμησαν με την παρουσία
τους και απεύθυναν χαιρετισμό:
• Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ιεραπύτνης & Σητείας κ.κ. ΚΥΡΙΛΛΟΣ
• Ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ Σταύρος
• Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. ΖΕΡΒΟΣ
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• Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Αστυνομίας Κρήτης .
• Ο τ. Παγκόσμιος Πρόεδρος ΙΡΑ και Πρόεδρος του Κυπριακού Τμήματος IPA
κ. Μιχαλάκης Οδυσσέως.
• Ο Βοηθός του Αρχηγού της Κυπριακής
Αστυνομίας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δημήτριος
• Ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων
κ. Γρηγόριος ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ.
• Ο Γενικός Γραμματέας της Παγκρήτιας
Ένωσης Αξιωματικών Αστυνομίας
κ. ΖΕΡΒΑΚΗΣ Πέτρος
• Ο εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτων Αξιωματικών
ΕΛΑΣ κ. Ιωάννης Σκλάβος.
• Η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Φίλων Αστυνομίας κα ΛΟΥΡΙΔΑ
Γιώτα
• Ο Πρόεδρος της Ε.Α.Υ. Λασιθίου κ. ΚΑΡΤΣΑΚΗΣ Γεώργιος
Χαιρετισμούς μας έστειλαν:
• Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ Μανόλης
• Ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού
Υπουργείου Εσωτερικών κ. ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ Τζανέτος
• Ο Υπαρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγος
κ. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΛΟΥΛΟΣ Αριστείδης
Συμμετείχαν αντιπροσωπείες από τα παρακάτω κράτη: Κύπρου, Σερβίας, Ρουμανίας,
Ιταλίας, Γερμανίας, Πολωνίας, Κροατίας,
FYROM και Καναδά. Είμαστε βέβαιοι ότι
τα πολύτιμα συμπεράσματα της εσπερίδας,
που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με
την εκκλησία, την επιστημονική κοινότητα
και τους φορείς του τόπου με το πολύ ενδιαφέρον και πάντα επίκαιρο για την Κρήτη
θέμα: «Παράνομη οπλοχρησία - θύματα από

μπαλωθιές, έθιμο ή έγκλημα;», θα συμβάλλουν αποφασιστικά στη σωστή ενημέρωση
και στον διάλογο αφύπνισης της κοινωνίας και πολιτών, σχετικά με την παράνομη
οπλοχρησία. Ως μέλη της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών στείλαμε από τον Άγιο
Νικόλαο μήνυμα κατά των άσκοπων πυροβολισμών γιατί τα όπλα δεν είναι παιχνίδι.
Μόνο δυσάρεστα και πολλές φορές τραγικά αποτελέσματα έχουν επιφέρει.
Οι μπαλωθιές, ως προσχηματικό έθιμο που
σκοπό έχουν να απογειώσουν τη χαρά ή
και ως επίδειξη του νεοπλουτισμού, έχουν
στοιχίσει τη ζωή πολλών ανθρώπων και
χαρές έχουν μετατραπεί σε τραγωδίες με
θύματα σε γλέντια: παιδιά, κουμπάρους,
ακόμη και της νύφης. Ο ανυποψίαστος πολίτης που διασκεδάζει στη χαρά των συγγενών του μπορεί να είναι υποψήφιο θύμα;
Λέμε όχι και προτείνουμε η χρήση των
όπλων να γίνεται με ασφάλεια και σε νόμιμους χώρους, τα σκοπευτήρια.
Τονίζουμε ότι η Κρήτη που είναι από τους

κυριότερους τουριστικούς προορισμούς
της χώρας μας, είναι ένα ασφαλές νησί για
όσους την επισκέπτονται και απολαμβάνουν της κρητικής φιλοξενίας.
Ευχαριστούμε θερμά τον συντονιστή της
εσπερίδας Dr του Παντείου Πανεπιστημίου,
Ταξίαρχο εα της ΕΛ.ΑΣ κ. Γεώργιο Παπακωνσταντή και τους εισηγητές:
• Τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Τίτο
Ταμπακάκη, Πρωτοσύγκελο της Ιεράς Μητροπόλεως Πέτρας και Χερρονήσου.
• Τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης/Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δ/ντή
του Κέντρου Πολιτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης κ. Νίκο Παπαδάκη.
• Την Εισαγγελέα Πλημ/κών Λασιθίου κ.
Μαρία Κοντογγώνα.
• Την Ψυχολόγο-Παιδαγωγό κ. Σταυρούλα
Δελημπαλταδάκη.
• Τον διεθνώς γνωστό καλλιτέχνη της κρητικής μουσικής Βασίλη Σκουλά.
• Τον Πανελλήνιο Πρωταθλητή πρακτικής
σκοποβολής & μέλος της Εθνικής Ομάδας

Εκδηλώσεις

IPA

Σκοποβολής κ. Σηφάκη Φανούριο.
Από τον Άγιο Νικόλαο εκπέμψαμε μήνυμα
ομοψυχίας και εθελοντισμού.
Ευχαριστούμε επίσης τον Πρόεδρο του
34ου Πανελλήνιου Συνεδρίου κ. Αχιλλέα
Μπέγα και την Γραμματέα, κ. Ζωή Σκεύα,

για την πολύτιμη βοήθειά τους.
Στην τελετή έναρξης του συνεδρίου, βραβεύτηκε ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας
Τάξης κ. Δημήτρης ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ με
το μετάλλιο της ύψιστης τιμής και εθελοντισμού της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνο-

Τέλος το Πανελλήνιο Συνέδριό μας διεξήχθη σε κλίμα συναίνεσης και ομοψυχίας,
αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι η Ένωσή μας
μπορεί και θέλει να προχωρά με μεγάλα και
σταθερά βήματα μπροστά.
Ευχαριστούμε όλους όσους ανταποκριθήκαν στην πρόσκλησή μας και μας τίμησαν
με την παρουσία τους. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε την ΤΔ Λασιθίου για την άριστη διοργάνωση και τη φιλοξενία μας.
Το επόμενο 35ο Πανελλήνιο Συνέδριο για
το 2019 διεκδικεί η ΤΔ Πρέβεζας , και το
36ο για το 2020 η ΤΔ Κεφαλληνίας, ενώ οι
Φιλικές Συναντήσεις των Τοπικών Διοικήσεων θα πραγματοποιηθούν:
Για το 2018 από την ΤΔ Αιτωλίας στη Ναύπακτο 30/11 με 2/12/2018.
Για το 2019 από την ΤΔ Καστοριάς στην Καστοριά και
Για το 2020 από την ΤΔ Ροδόπης στην Κομοτηνή.
Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
Ιωάννης
Βασίλειος
ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ
ΠΑΠΑΣ
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μικών, για την πολυετή και πολύπλευρη
προσφορά του στην Ένωσή μας.
Αναμνηστικές πλακέτες επιδόθηκαν, στον
Δήμαρχο Αγίου Νικολάου κ. ΖΕΡΒΟ Αντώνιο και στον Γενικό Αστυν. Δ/ντή Κρήτης
Υποσ/γο κ. Κων/ Λαγουδάκη για την πολύτιμη προσφορά τους ως συνδιοργανωτές
του συνεδρίου καθώς και στον όμιλο ΜΟΥΖΕΝΙΔΗ για την ευγενική χορηγία του.
Ο Πρόεδρος του Εθνικού Τμήματος κ.
Ιωάννης Καραπατάκης ευχαρίστησε τους
προσκεκλημένους για την παρουσία τους
και έκανε ένα σύντομο απολογισμό.

IPA

Εκδηλώσεις

1οι Παγκόσμιοι αγώνες
ΙΡΑ (IPA GAMES)
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να όνειρο μας εκπληρώθηκε! Οι
πρώτοι παγκόσμιοι αθλητικοί
αγώνες της ΙΡΑ είναι γεγονός.
Μία απίστευτη οργάνωση με
περισσότερους από 350 αθλητές –μέλη
της ΙΡΑ απ΄ όλο τον κόσμο!
Στους αγώνες συμμετείχαν αποστολές από
23 χώρες: Βουλγαρία-Βραζιλία-Γερμανία-Γιβραλτάρ-Ελλάδα-ΗΑΕ (προσκεκλημένη
χώρα, μη μέλος ΙΡΑ)-Ιρλανδία-Ισπανία-Ισραήλ-Καναδάς-Κύπρος-Λιθουανία-Μακάο-Μονακό-ΝότιοΑφρική-Ουκρανία-Πολωνία-Πορτογαλία-Σλοβακία-Σλοβενία-Τουρκία-Τσεχία. Αστυνομικοί αθλητές
επαγγελματίες αλλά και ερασιτέχνες, είχαν
την ευκαιρία να ζήσουν τη χαρά της συμμετοχής μέσα σε εορταστικό κλίμα συναδελφικότητας αλληλεγγύης, φιλίας.
Αγωνίστηκαν δε στα εξής αθλήματα:
Αγώνας δρόμου 5 χλμ-Αθλητική σκοποβολή-Μπάσκετ-Βόλεϊ -Ποδόσφαιρο 5Χ5.
Φυσικά πρωταγωνιστικό ρόλο έπαιξαν οι
νέοι Αστυνομικοί, οι οποίοι έδωσαν ξεχωριστό παλμό, χωρίς όμως να αποκλείονται
και οι μεγαλύτερης ηλικίας.Οι αγώνες
έκλεισαν την Παρασκευή 18 Μαΐου σε πανηγυρικό κλίμα, όπου έγινε η απονομή των
μεταλλίων από τα μέλη της Παγκοσμίας
Επιτροπής Κοινωνικών και Πολιτιστικών.

Η Ελληνική αντιπροσωπεία απεχώρησε με
δύο μετάλλια στις αποσκευές της: Αργυρό
στην καλαθοσφαίριση για την ομάδα της
ΤΔ Θεσσαλονίκης (μεταξύ 5 ομάδων που
διαγωνίσθηκαν) και Χάλκινο στην κατηγορία του, στον δρόμο 5 χιλιομέτρων για τον
δρομέα Σίσυλα Αστέριο της ΤΔ Χαλκιδικής
(μεταξύ 150+ δρομέων). Ξεχωριστή όμως
ήταν και η παρουσία του δρομέα Γραμμένου Γεωργίου της ΤΔ Αχαΐας, ο οποίος κατέλαβε την 5η θέση.
Την απονομή μεταλλίων στου Έλληνες
αθλητές, έκανε ο υπογράφων, υπό την
ιδιότητά του ως μέλους της Παγκόσμιας
Επιτροπής.Ο αθλητής μας κ. Γεώργιος
Γραμμένος παρέλαβε εκ μέρους της αντιπροσωπείας μας μικρό αναμνηστικό δώρο
από την Πρόεδρο του Πορτογαλικού Τμήματος και επέδωσε λάβαρο. Επίσης αναμνηστικά δώρα επέδωσε ο Πρόεδρος της
ΤΔ Θεσσαλονίκης κ. Χριστόδουλος Χριστοδουλής.
Παράλληλα, την 17 Μαΐου 2018 συνεδρίασε η Παγκόσμια Επιτροπή Κοινωνικών και
Πολιτιστικών υποθέσεων υπό την προεδρία της Παγκόσμιας Αντιπροέδρου κας
Gal Sharon και τα μέλη: Zinaida Gantcheva
(Βουλγαρία)-Anabela Alferes (Πορτογαλία)-Denis Nadeau (Καναδάς)-

Vossie Vos (Νότιος Αφρική)-Dr. Eran
Israel (Ισραήλ)-Manel Castiaveli (Ισπανία)-Vytautas Pliuskus (Λιθουανία)-Κυριάκος Κάρκαλης (Ελλάς)-Κίκης Περικλέους
(Κύπρος)-Denis Dunne (Ιρλανδία)-Marjan
Prah-Podborski (Σλοβενία).
Η επιτροπή συζήτησε και έλαβε αποφάσεις για θέματα αρμοδιότητος της, ενόψει
των παρουσιάσεων που θα γίνουν στο 63ο
Παγκόσμιο της Ολλανδίας τον προσεχή Σεπτέμβριο.
Το Ελληνικό Τμήμα συγχαίρει τους δρομείς αθλητές μας κ.κ. Σίσυλα και Γραμμένο, καθώς την ομάδα μπάσκετ της ΤΔ Θεσσαλονίκης για τη συμμετοχή τους και τους
ευχαριστεί για την επάξια εκπροσώπηση
Οι επόμενοι αγώνες θα πραγματοποιηθούν
το 2020 σε τόπο και ακριβή χρόνο που θα
καθοριστούν αργότερα.
Εκ μέρους του Ελληνικού Τμήματος , αλλά
και της Παγκόσμιας Επιτροπής εξεφράσθησαν ευχαριστίες στους Πορτογάλους
συναδέλφους μας για την υποδοχή, τη φιλοξενία και την ιστορική διοργάνωση των
1ων IPA GAMES.
Κυριάκος Κάρκαλης
Αρμόδιος Διεθνών Σχέσεων
SCC Member

Εκδηλώσεις

IPA

Δυναμική παρουσία του
Ελληνικού Τμήματος
στην 25η Συνάντηση
Μεσογειακών Τμημάτων

Ο Πρόεδρος
Ιωάννης
ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ

Ο Γενικός Γραμματέας
Βασίλειος
ΠΑΠΑΣ
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λοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες της 25ης Συνάντησης Μεσογειακών Τμημάτων ΙΡΑ στη Λευκωσία με τη
συμμετοχή 18 Εθνικών Τμημάτων. Συγκεκριμένα συμμετείχαν εκπρόσωποι και παρατηρητές από τις εξής χώρες:
Κύπρο-Ελλάδα-Ιταλία-Μάλτα-Μολδαβία-Ισραήλ-Κροατία-Ισπανία-ΠΓΔΜ-Ρωσία-Σλοβενία-Σερβία-Ρουμανία-Ελβετία-Πορτογαλία-Βουλγαρία-Μαυροβούνιο-Γαλλία.
Εκ μέρους του ΙΕΒ παρέστησαν η Παγκόσμια Αντιπρόεδρος κα Gal
Sharon.
Ο Πρόεδρος της Παγκόσμιας Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων κ.
Alexei Gankin
Το Εθνικό μας Τμήμα εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος κ. Ιωάννης Καραπατάκης και ο Αρμόδιος Διεθνών Σχέσεων κ. Κυριάκος Κάρκαλης.
Η συνάντηση διεξήχθη σε φιλικό και ενωτικό κλίμα. Συζητήθηκαν
θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη της ΙΡΑ στην περιοχή μας
μέσω κοινών δράσεων, σε επίπεδο κοινωνικό, πολιτιστικό, αθλητικό, ανταλλαγής νεων κα.
Από το Ελληνικό Τμήμα, παρουσιάστηκαν οι προτάσεις που θα συζητηθούν στο παγκόσμιο συνέδριο της ΙΡΑ τον προσεχή Σεπτέμβριο, όπου ζητήσαμε και λάβαμε τη στήριξη των μεσογειακών τμημάτων για την υπερψήφισή τους.
Χαιρετίζοντας τις εργασίες του συνεδρίου ο Αρχηγός Αστυνομίας κ. Ζαχαρίας Χρυσοστόμου, αναφέρθηκε στον σημαντικότατο
ρόλο που διαδραματίζει η Ένωση, στην ενδυνάμωση των σχέσεων
μεταξύ των αστυνομικών, των διαφόρων χωρών μελών και κατ’
επέκταση στην επίλυση διαφόρων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες κοινωνίες. Σημείωσε μάλιστα με έμφαση, ότι
«αναμφίβολα, οι αρχές και οι αξίες της IPA, έχουν ζωτική σημασία
τόσο για την παροχή βοήθειας σε αστυνομικούς και αστυνομικούς
οργανισμούς, όσο και για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής
και σταθερότητας».
Το Κυπριακό Τμήμα επεφύλαξε θερμή υποδοχή σε όλους τους εκπροσώπους, παρατηρητές και εκδρομείς, οι οποίοι απόλαυσαν την
Κυπριακή φιλοξενία και έφυγαν από το νησί της Αφροδίτης με τις
καλύτερες αναμνήσεις
Οι επόμενες συναντήσεις ορίστηκαν για το 2019στην Ιταλία,το
2020 στο Μαυροβούνιο και το 2021 στην ΠΓΔΜ.
Το ΔΣ του Ελληνικού Τμήματος, αισθάνεται την ανάγκη να συγχαρεί το αδελφό Κυπριακό Τμήμα για την άψογη διοργάνωση και να
το ευχαριστήσει για τη ζεστή φιλοξενία.

Ψυχολογία

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

Θλίψη ανατέλλει
στην καρδιά…
Kαμένα δάση, ξερά φύλλα, ψόφια έντομα, νεκρά ζωάκια, σπίτια και αυτοκίνητα μια στάχτη, μαύρη
θάλασσα, γιαγιάδες και παππούδες που χάθηκαν, παιδάκια που χάθηκαν τόσο άδικα, γονείς που
πενθούν (απροσπέλαστος πόνος…), απέραντες εκτάσεις με μνήματα νεκρών…
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T

ο άγχος του θανάτου παραμονεύει
σε πολλά ορόσημα της ζωής μας –
στο σύνδρομο της άδειας φωλιάς,
στην συνταξιοδότηση, στην κρίση
της μέσης ηλικίας αλλά και στο πένθος μας
για το θάνατο άλλων ανθρώπων, στο πένθος που βιώνουμε το τελευταίο διάστημα
στη χώρα μας… Ωστόσο, η συνείδηση του
εαυτού είναι ένα υπέρτατο δώρο, ένας πολύτιμος θησαυρός όσο η ζωή. Είναι αυτό που
μας καθιστά ανθρώπους. Δυστυχώς, όμως,
έχει ένα πολύ ακριβό κόστος : την πληγή της
θνησιμότητας… Όταν ήμουν μικρό παιδάκι,
πίστευα πως αν κάνεις, πολύ απλά, αυτά που
«πρέπει», τότε, όλα θα πάνε καλά… Και ποια
είναι αυτά; Τα γνωστά λίγο πολύ σε όλους
μας! Να ακούω τους γονείς μου, να είμαι
«καλό παιδί», να ακολουθήσω μια καριέρα, να βρω έναν σωστό άντρα να παντρευτώ, να κάνω οικογένεια με πολλά παιδιά
και κάπως έτσι… να ζήσω εγώ καλά και οι
γύρω μου ακόμα καλύτερα! Ωραίο fairytale,
σωστά; Τα δικά μου «κέντρα» ζωής τα υποστήριζα απόλυτα και άκαμπτα μέχρι την
ημέρα, που κάποιο αγαπημένο μου πρόσω-

πο αρρώστησε βαριά και εν συνεχεία κατέληξε. «Εκεί» και «τότε» συνειδητοποίησα
πως υπάρχει και κάτι άλλο, βαθύτερο από
τις παραπάνω «συνηθισμένες αποστολές»
στη ζωή των ενηλίκων. Για κάποιον άλλον,
αυτή η αποστολή ή το «κέντρο» μπορεί να
είναι ο σύντροφος, για κάποιον άλλον τα
χρήματα, η διασκέδαση, η εκκλησία, κάποιος αντίπαλος ενδεχομένως, ο ίδιος ο
εαυτός για άλλους… Ας αναρωτηθούμε
όλοι : ποιο είναι εντέλει το κέντρο μας; Που
επικεντρωνόμαστε;
Τα παραπάνω, θα λέγαμε, αποτελούν έναν
τρόπο να διαχειριστούμε το μόνιμο φόβο
για τη θνητότητά μας. Έτσι ή και με άλλoυς
τρόπους αναζήτησης νοήματος της ζωής,
που εφευρίσκει ο κάθε άνθρωπος ή του
καλλιεργεί, εντέχνως, ο κοινωνικός περίγυρος-οι νόρμες της κάθε κοινωνίας, μαλακώνουμε τον τρόμο του θανάτου, καθώς
αυτός είναι πάντα παρόν, καραδοκεί σε κάποια κρυφή ρεματιά του μυαλού μας. Απλά,
το άγχος για το θάνατο περνάει φάσεις
εξάρσεων και υφέσεων σε όλη τη διάρκεια
του κύκλου της ζωής.

Ένα είναι βέβαιο, πως όλοι μας βιώσαμε, βιώνουμε και θα βιώσουμε μικρές και μεγάλες
απώλειες, για τις οποίες χρειάστηκε, χρειάζεται και θα χρειαστεί να θρηνήσουμε, καθώς
ο θρήνος είναι το απαραίτητο και φυσιολογικό στάδιο, που ακολουθεί μια απώλεια.
Είτε μας αρέσει είτε όχι, μετά από μια σημαντική απώλεια, δε θα γίνουμε ποτέ ξανά «ο
παλιός μας εαυτός». Ωστόσο, με προσπάθεια μπορούμε να ξαναχτίσουμε μια ταυτότητα που να ταιριάζει στο νέο μας ρόλο,
καλλιεργώντας, παράλληλα, την συνέχεια
με το παλιό.
Αν και το πένθος είναι ένα γεγονός όπου
δεν υπάρχει επιλογή, η εμπειρία του θρήνου, όταν γίνεται αντιληπτή ως ενεργή διεργασία αντιμετώπισης, βρίθει επιλογών
(Thomas Attig). Με άλλα λόγια, αντιμέτωποι με έναν κόσμο που πολλές φορές μοιάζει τυχαίος, άδικος ή ακόμα και κακός, μπορούμε να αντιδράσουμε με πολλούς και
διαφορετικούς τρόπους, που τελικά υπαγορεύουν το πώς θα εντάξουμε την απώλεια στη ζωή μας, τόσο εμείς όσο και οι
γύρω μας… Ποιοι είναι αυτοί οι τρόποι, που

Ψυχολογία

μπορούμε να αντιδράσουμε; Η ωραιοποίηση και εξιδανίκευση της απώλειας δεν συσκοτίζει, απλώς, την πραγματικότητα αλλά,
επίσης, περνά με έμμεσο τρόπο, το μήνυμα
ότι η απώλεια και ο θρήνος του παιδιού ή
ακόμα και του ενήλικα είναι κατά κάποιο
τρόπο μη αποδεκτοί και όχι ανοιχτοί προς
συζήτηση. Από την άλλη πλευρά, η αδιάκοπη επικέντρωση στον πόνο της απώλειας
μοιάζει λίγο με το να κοιτάζει κανείς κατάματα τον ήλιο, κάτι το οποίο μπορεί να
προκαλέσει σημαντική βλάβη στα μάτια,
αν διαρκέσει πολύ. Ο θρήνος, λοιπόν, περιπλέκεται όταν κανείς προσηλώνεται σε
μια μόνο κατεύθυνση, σε έναν μόνο προσανατολισμό, είτε σε διαρκή μηρυκασμό είτε
σε παρατεταμένη αποφυγή του βιώματος
του πόνου. Γι αυτόν τον λόγο, οι σύγχρονοι θεωρητικοί του πένθους τονίζουν ότι, ο
θρήνος είναι μια διεργασία που κυμαίνεται
μεταξύ του να αισθάνεται κανείς και του να
δρα… Χρειάζεται, θα λέγαμε, ένα πάντρεμα
εσωστρεφούς και εξωστρεφούς προσανατολισμού. Χρειάζεται, το άτομο που πενθεί,
να δώσει στον εαυτό του την άδεια τόσο να

βυθιστεί στο θρήνο όσο και να αποσπαστεί
από αυτόν.
Έτσι και μόνο έτσι, θα μπορέσουμε να ενσωματώσουμε την τραυματική εμπειρία
της απώλειας στον αναθεωρημένο κόσμο
των πεποιθήσεων μας, στη νέα μας «κοσμοκατασκευή»… Δίνοντας ένα προσωπικό νόημα (που αυτό δε θα το κάνει κανένας
ειδικός ψυχικής υγείας, θα το κάνει ο άνθρωπος που βίωσε την απώλεια, στο δικό
του χρόνο, με το δικό του ρυθμό), η τραγωδία μπορεί να μας μεταμορφώσει και
η εμπειρία να μας κάνει «πιο λυπημένους
αλλά και πιο σοφούς». Σύμφωνα με τον
αγαπημένο μου συγγραφέα- ψυχοθεραπευτή Irvin Yalom, «παρόλο που η σωματική διάσταση του θανάτου μας καταστρέφει,
η ιδέα του θανάτου μας σώζει»…
Διδασκόμαστε με άλλα λόγια από την απώλεια, οραματιζόμαστε εκ νέου τον εαυτό
μας, ανοιγόμαστε σε δυνατότητες που κάποτε φάνταζαν ανέφικτες, αναπτύσσουμε
δεξιότητες και ενδιαφέροντα που ήταν
λανθάνοντα, καλλιεργούμε σχέσεις με
άλλους που κάποτε ήταν παραμελημένες

και ανεξερεύνητες. Είναι εύκολο να παραστρατήσω ακόμα περισσότερο με δικές μου
αιθεροβασίες και φιλοσοφικούς ακροβατισμούς. Δε θα το κάνω. Άλλωστε, κανένας
δεν είναι άτρωτος μπροστά στο υποφέρειν.
Ναι… η απώλεια μας συρρικνώνει, μπορεί
όμως να μας οδηγήσει και στην ανανέωσή
μας. Ναι… η απώλεια οικείων σχημάτων
ζωής μπορεί να μας αναστατώνει συθέμελα, ταυτόχρονα όμως μπορεί να γίνει και
πρόκληση για να διευρύνουμε την ταυτότητά μας και να εντάξουμε εν συνεχεία σε
αυτήν, την με κόπο κερδισμένη σοφία, που
συνοδεύει την εμπειρία της απώλειας.
Υπό μια βαθύτερη έννοια, λοιπόν, ο πόνος
της απώλειας είναι ένας καθρέφτης, που
αντικατοπτρίζει πόσο πολύτιμοι είναι οι
δεσμοί που μας συντηρούν (ας μη λησμονούμε πως όλα όσα μας άγγιξαν και μας
έπλασαν είναι ακόμα μαζί μας- με έναν
εσωτερικό δεσμό πια) και τέλος, η εύθραυστη φύση της ζωής μπορεί να γίνει η απαραίτητη υπενθύμιση της ανάγκης ώστε να
τη θεμελιώνουμε στα υπέρτατα ζητήματα
και μόνο…

ΝΕΑ ΤΟΠΙΚΏΝ ΔΙΟΙΚΉΣΕΩΝ
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TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

Εορτασμός Αποστόλου Παύλου
Με επισημότητα εορτάστηκε στις 29 Ιουνίου 2018 στον
Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών στην πρώην Σχολή
Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ στη Λ. Μεσογείων 96 από την Τοπική
Διοίκηση Αθηνών-Αττικής, η μνήμη του Προστάτου Αγίου
της Ένωσής μας, Αποστόλου των Εθνών, Παύλου, χοροστατούντος του Προϊσταμένου της Θρησκευτικής Υπηρεσίας, Πανοσιολογιότατου Αρχιμανδρίτη π. Νεκταρίου.
Με την παρουσία τους μας τίμησαν ο Γενικός Γραμματέας
Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
κ. Δημήτριος Αναγνωστάκης, ο Αρχηγός του Σώματος,
Αντιστράτηγος κ. Κωνσταντίνος Τσουβάλας, ο Πρόεδρος
του ΕΤ ΙΡΑ κ. Ιωάννης Καραπατάκης, οι Αντιπρόεδροι κκ
Μαρούντας και Σκάρλιος και η κυρία Μακρυδάκη, ο Γεν.
Γραμματέας κ. Βασίλειος Παπάς, ο Ταμίας κ. Μανόλης
Ζαχαριουδάκης, ο αρμόδιος διεθνών σχέσεων και αναπλ.
Γεν. Γραμ. κ. Κυριάκος Κάρκαλης, το μέλος κ. Βλάσιος
Βαλατσός, ο διευθύνων τις συνεδριάσεις του ΔΣ κ. Κων/
νος Λύτρας, η Αντιπρόεδρος της ΤΔ Αθηνών-Αττικής κ.
Έφη Αντωνίου, ο Γεν. Γραμ. κ. Σταύρος Σταυρακάκης, ο
Ταμίας κ. Σπύρος Ασημακούλας, ο αρμόδιος δημοσίων
σχέσεων κ. Εμμανουήλ Κυριακάκης, η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Φίλων Αστυνομίας κ. Γιώτα Λουρίδα, ο Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Αποστράτων Αθηνών
κ.Ιωάννης Σκλάβος, πολλά μέλη εν ενεργεία και εν αποστρατεία της ΤΔ Αθηνών – Αττικής ΙΡΑ.
Ο Πρόεδρος τόνισε ότι πέραν της θρησκευτικής αξίας που
έχει η σημερινή ημέρα, έχει ιδιαίτερη σημασία στη συνεί-

δηση όλων των εθελοντών εν ενεργεία και αποστρατεία
Αστυνομικών που υπηρετούν τις αρχές του “SERVO PER
AMIKECO”. Ευχαρίστησε ιδιαίτερα την Πολιτική και Φυσική ηγεσία του Σώματος για τη στήριξη του κοινωνικού και
πολιτιστικού έργου της ΔΕΑ καθώς και τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη π. Νεκτάριο για την πνευματική διακονία στο προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ.
Ευχαρίστησε όλους για τη συλλογική προσφορά και διαβεβαίωσε, ότι το ΔΣ θα είναι πάντα δίπλα στους συναδέλφους. Ακολούθησε μικρή δεξίωση .
Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Καραπατάκης

Η Γ. Γραμματέας
Σταύρος Σταυρακάκης

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΙΟΥ

Εκδρομή χορευτικής ομάδας

Την Κυριακή 06/05/2018 πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη ημερήσια εκδρομή της χορευτικής μας ομάδας. Ο
βροχερός καιρός δεν μας εμπόδισε να ξεκινήσουμε την
εκδρομή μας προς την Βορειοδυτική Χίο. Πρώτος σταθ-

μός η Ιερά Μονή Μουνδών, ανδρικό μοναστήρι που δεν
λειτουργεί. Την προστασία της Ι.Μονής έχουν αναλάβει οι
κάτοικοι του διπλανού χωριού Διευχα. Μετά την ξενάγηση
στο καθολικό της Ι.Μ. ακολούθησε καφές με λουκουμάδες στο γραφικό χωριουδάκι ΔΙΕΥΧΑ. Έπειτα ακολούθησε ξενάγηση και γευσιγνωσία στο οινοποιείο ΚΕΦΑΛΑ
στη Βολισσό Χίου. Σένα μαγευτικό χώρο, δοκιμάσαμε
κρασιά από την περιοχή της Βολισσού. Η βροχή είχε πια
σταματήσει και αυτό μας διευκόλυνε στην ανάβαση με τα
πόδια στο κάστρο της Βολισσού. Επίσκεψη στη βόρεια
Χίο, σημαίνει και επίσκεψη στο προσκύνημα της Αγίας
Μαρκέλλας της Χιωπολίτιδας. Ο καιρός είχε ποια φτιάξει,
μέχρι και ήλιος βγήκε και ήρθε η ώρα για φαγητό, σε παραδοσιακή ταβέρνα στην Κατάβαση Χίου. Φαγητό με χορό.
Αργά το απόγευμα επιστρέψαμε στην πόλη της Χίου.
Ο Πρόεδρος
Ζαφειριος Λασκαριδης

Η Γ. Γραμματέας
Σοφια Τοκατλιαν

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΘΙΏΤΙΔΑΣ

Απόδοση βοηθήματος
πολυτέκνου

Let’s do it 2018
Η Τ.Δ. Φθιώτιδας ,πάντα πιστή στον θεσμό της οικογένειας
αλλά και με την στήριξη του Εθνικού Τμήματος ,παρέδωσε
προβλεπόμενο χρηματικό ποσό σε πολύτεκνη οικογένεια μέλους μας.Η Διεθνής Ένωση Αστ/κών έμπρακτα προσφέρει
στην οικογένεια και την κοινωνία .

Η Τ.Δ.Φθιώτιδας,για ακόμα μια φορά,αναδεικνύοντας τον εθελοντισμό, συμμετείχε στην εθελοντική δράση “Let’s do it 2018”.
Συμμετείχαν μαζί με συναδέλφους ,ο Αντιδήμαρχος Λαμιέων
κ.Καραγιάννης,ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου κ.Χαλβαντζής
και ο Γεν.Γραμματέας του Δήμου κ.Καλαμπαλίκης.
Ο Πρόεδρος
Μενέλαος Χάψας

Η Γεν.Γραμματέας
Δήμητρα Σπανάκη

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΛΕΙΑΣ

Στα πλαίσια της πρώτης εβδομάδας δράσης 2018 του Ελληνικού
Τμήματος, την Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018 στο Δημοτικό Στάδιο Τραγανού Ηλείας, πραγματοποιήθηκε τουρνουά ποδοσφαίρου συμπαράστασης και αλληλεγγύης. Η πρωτοβουλία αυτή είχε σαν στόχο να
εξασφαλιστεί βοήθεια και στήριξη σε συμπολίτη μας με πρόβλημα
υγείας. Στο τουρνουά συμμετείχαν οι παλαίμαχοι των ποδοσφαιρικών ομάδων Δάφνης Ανδραβίδας, Νίκης Τραγανού, Ολυμπιακού
Ζαχάρως και η ποδοσφαιρική ομάδα της Τοπικής Διοίκησης Ηλείας της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών. Η Ένωσή μας αισθάνεται
την υποχρέωση να ευχαριστήσει θερμά, τους διοργανωτές και τους

συμμετέχοντες για την πρωτοβουλία τους αυτή καθώς επίσης και
τους θεατές για τη μεγάλη ανταπόκριση και τη διάθεση να συνδράμουν στο φιλανθρωπικό σκοπόΤην εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Διευθυντής της Δ.Α. Ηλείας Α/Δ κ. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ
Σωτήριος, ο Α΄ Υποδιεθυντής Α/Δ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ Ευάγγελος, ο
πρόεδρος της Τ.Δ Ηλείας κ. ΜΑΡΟΥΝΤΑΣ Νικόλαος και μέλη του
Δ.Σ. της Ένωσής μας.
Ο Πρόεδρος
Νικόλαος Μαρούντας

Ο Γενικός Γραμματέας
Διονύσιος Γιαννακόπουλος
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Ποδοσφαιρικό τουρνουά

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΙΕΡΙΑΣ

Εορτασμός Προστάτη Ελληνικού
Εθνικού Τμήματος της Δ.Ε.Α..
Την 29/6/2018 ημέρα εορτασμού του Προστάτη του
Εληνικού Εθνικού Τμήματος της Διεθνούς Ένωσης
Αστυνομικών Αποστόλου Παύλου και ώρα 12:00, με
πρωτοβουλία της Τοπικής Διοίκησης, τελέστηκε αρτοκλασία στον Ιερό Προσκυνηματικό Ναΐσκο Αγίου Αρτεμίου & Απόστολου Παύλου, που βρίσκεται στον προαύλιο
χώρο της Δ.Α. Πιερίας. Ακολούθησε μικρή δεξίωση στο
κυλικείο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πιερίας.
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος
Παπανικολάου

Ο Γεν. Γραμματέας
Αγαθάγγελος
Κιουρόπουλος

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΡΟΔΟΠΗΣ
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Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα “Συμβαίνει και εδώ”
Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 16-052018 και ώρα 19.00’ στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ
“Γεώργιος Παυλίδης” η ενημερωτική εκδήλωση με θέμα “Συμβαίνει και εδώ” την οποία
συνδιοργάνωσαν η Α21, το Europe Direct
Κομοτηνής και η Τοπική Διοίκηση Ροδόπης
της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών.
Η εκδήλωση απευθυνόταν σε επαγγελματίες κοινωνικών και ιατρικών υπηρεσιών,
στα σώματα ασφαλείας και τις αρχές, στους
φοιτητές αλλά και στο ευρύ κοινό της Κομοτηνής και στόχευε στην ενημέρωση για
το έγκλημα της εμπορίας ανθρώπων σε μια
προσπάθεια συνεργασίας όλων των φορέων για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων.
Ομιλητές στην εκδήλωση ήταν η Διευθύντρια της οργάνωσης Α21 κ. Μαρίνα Ντονοπούλου με την ομάδα της όπου τόνισαν
ότι η σωματεμπορία (human trafficking)
είναι το παράνομο εμπόριο ανθρώπων,
κυρίως για τους σκοπούς της κατανα-

γκαστικής εργασίας και της σεξουαλικής
εκμετάλλευσης ενώ απεύθυναν χαιρετισμό, η Πρόεδρος της Τοπικής Διοίκησης
Ροδόπης της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών κ. Ζωή ΣΚΕΥΑ, ο Διευθυντής της
Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης Αστυνομικός Διευθυντής κ. Μιχαήλ ΣΕΒΔΥΝΙΔΗΣ, η Διευθύντρια του Γραφείου Europe
Direct Κομοτηνής κ. Λουΐζα ΣΑΛΤΣΙΔΟΥ,
ο Αντιδήμαρχος Κομοτηνής κ. Νικόλαος
ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ο εκπρόσωπος του
Μητροπολίτη Μαρωνείας και Κομοτηνής κ.
Βαλάντης ΔΗΜΟΥ και η εκπρόσωπος του
Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στο τέλος της εκδήλωσης

το συμπέρασμα που εξήχθη ήταν πως η
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων,
κυρίως γυναικών και παιδιών με σκοπό τη
σεξουαλική εκμετάλλευση αποτελεί πολιτική προτεραιότητα, τόσο σε ευρωπαϊκό
όσο και σε διεθνές επίπεδο ενώ ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η
προστασία των θεμελιωδών ελευθεριών
αποτελούν βασικές υποχρεώσεις και στόχους ενός ευνομούμενου κράτους.
Συνοδοιπόροι προς αυτή την κατεύθυνση
είμαστε κ εμείς πρώτα μέσα από την ενεργό δράση εκτελώντας το λειτούργημα του
αστυνομικού και κατ’ επέκταση ως μέλη
της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών που
ως Ένωση με Διεθνείς προεκτάσεις επιδιώκει την πραγμάτωση του υψηλού στόχου
της προστασίας της ύπαρξης και της αξιοπρέπειας του ανθρώπου.
Η Πρόεδρος
Ζωή
Σκεύα

Ο Γεν. Γραμματέας
Δημήτρης
Φεγγομύτης

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΑΜΟΥ

Ευχές στον Ποιμενάρχης μας κ.κ Ευσέβιο,
Με ιδιαίτερη λαμπρότητα η Ιερά Μητρόπολη Σάμου και Ικαρίας
εορτάζει κάθε χρόνο την ιερά μνήμη του ενδόξου ιερομάρτυρος
Ευσεβίου επισκόπου Σαμοσάτων και τα ονομαστήρια του σεπτού
Ποιμενάρχου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ.κ Ευσεβίου.
Μετά το πέρας της θείας Λειτουργίας στο ιδιαίτερο γραφείο του στο
Μητροπολιτικό Μέγαρο, ο Ποιμενάρχης μας, δέχτηκε της ευχές από
τον πρόεδρο της Τοπικής Διοίκησης ΙΡΑ Σάμου και πρόεδρο Συνδέσμου Αποστράτων Αστυνομικών Σάμου κ. Αβραμίδη Γεώργιο, τον
γραμματέα της Τοπικής Διοίκησης ΙΡΑ Σάμου κ. Σακερλή Γεώργιο,
τον γραμματέα του Συνδέσμου Αποστράτων Αστυνομικών Σάμου κ.
Μητώνα Στέφανο και το μέλος κ. Αδάμ Παντελή.
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Αβραμίδης

Ο Γεν. Γραμματέας
Γεώργιος Σακερλής

Λαϊκοί Αγώνες Δρόμου "Γρηγόρης Τσικριτέας"
Συγχαρητήρια σε όλους τους Συναδέλφους που έλαβαν μέρος
στους Αγώνες δρόμου "Γρηγόρης Τσικριτέας"
Αγώνες τιμής! μνήμης! και προσφοράς για φιλανθρωπικό σκοπό!
καθώς τα έσοδα εδόθησαν για την θεραπεία της Αναστασίας Τριανταφύλλου.
Ο πρόεδρος της ΙΡΑ ΣΑΜΟΥ Γεώργιος Αβραμίδης προσέφερε
στους Συναδέλφους από μια μπλούζα για να τρέξουν στους αγώνες με το σήμα της ΙΡΑ ΣΑΜΟΥ.
Μετά τον τερματισμό τους οι συνάδελφοι Αστυνομικοί δρομείς
έλαβαν από την Τοπική Διοίκηση ΙΡΑ ΣΑΜΟΥ για ΕΝΘΥΜΙΟ από
μια μπλούζα με το σήμα της ΙΡΑ ΣΑΜΟΥ και μία Δίκαια Κούπα του
Πυθαγόρα.

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Για μία ακόμα φορά η Τοπική Διοίκηση
Λασιθίου της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών δείχνει το κοινωνικό της πρόσωπο
προσφέροντας προσωπικά είδη ρουχισμού.
Πέρα από την εγκληματικότητα που καθημερινά προσπαθούν να πατάξουν ως ενεργοί Αστυνομικοί, πέρα από το να βρίσκονται
στο πλευρό του πολίτη όσο το δυνατόν
περισσότερο γίνεται, τα μέλη της Ι.Ρ.Α. (
Έλληνες εν ενεργεία και εν αποστρατεία
Αστυνομικοί ) φροντίζουν - στο βαθμό που
μπορούν, να βοηθούν και όσους έχουν ανάγκη, δείχνοντας και το άλλο τους "πρόσω-

Αυτή τη φορά με αφορμή την αποβίβαση
στην ακτή της Κάτω Ζάκρου 60 ατόμων
(03/06/2018) μεταξύ αυτών γυναικών και
μικρών παιδιών, η Τοπική Διοίκηση Λασιθίου κινητοποιήθηκε άμεσα, περισυνέλλεξε διάφορα ρούχα , παπούτσια και τρόφιμα
τα οποία και προσέφερε στους φιλοξενούμενους εχθές 4 Ιουνίου 2018 στους χώρους όπου φιλοξενούνται στη Σητεία.
πο", αυτό της προσφοράς στον συνάνθρωπο χωρίς διάκριση φυλετική, χρώματος, ή
θρησκείας.

Η Πρόεδρος
Κωνσταντίνος
Φραγκάκης

Ο Γεν. Γραμματέας
Δημήτρης
Κοντοπαυλάκος
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Προσφορά τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης στους
συνανθρώπους μας.

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΪΑΣ

Εορτή Ελληνικού Τμήματος Διεθνούς Ενώσεως
Αστυνομικών - Τελετή αρτοκλασίας εις μνήμην του
προστάτη Αγίου της Ένωσης Αποστόλου Παύλου.
Με κατάνυξη και επισημότητα εορτάστηκε
την 29η Ιουνίου 2018 στον Ιερό Ναό των
Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στο
Μπεγουλακι Πατρών από την Τοπική μας
διοίκηση , η μνήμη του Προστάτη Αγίου της
Ένωσής μας, Αποστόλου των Εθνών, Παύλου. Με την παρουσία τους μας τίμησαν ο
Βουλευτής Αχαΐας κ. Νίκος Νικολόπουλος,
ο Αντιπεριφερειαρχης Ενέργειας- Αντιστράτηγος ε.α κ. Δημήτριος Δριβιλας., ο
Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος Ταξίαρχος κ.
Κων/νος Στεφανόπουλος, ο Διευθυντής
Αστυνομίας Αχαΐας Ταξίαρχος κ. Νικόλαος
Κοτρωνιας, ο Αστυνομικός Διευθυντής κ.
Βασίλειος Τσουρας, ο Αστυνομικός Διευθυντής κ. Γεώργιος Μιχαλόπουλος, ο πρό-

εδρος του Συνδέσμου Αποστράτων Ελληνικής Αστυνομίας και τέως Χωροφυλακής
κ. Κων/νος Βοριάς, η Αντιπρόεδρος της
Ένωσης Συνταξιούχων Αστυνομίας Πόλεων, Πατρών και Ελληνικής Αστυνομίας «Ο
Άγιος Μηνάς», Υποστράτηγος ε.α. Ευσταθία Γιαννια, ο πρόεδρος του Υπεραστικού
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Συμμετοχή στις εκδηλώσεις
για την Παγκόσμια Ημέρα
Εθελοντή Αιμοδότη

Η Τοπική μας διοίκηση ανταποκρινόμενη
στο κάλεσμα του Τμήματος Αιμοδοσίας
του νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας» ήταν
παρούσα με σύσσωμο το διοικητικό της
συμβούλιο καθολη την διάρκεια λειτουργίας ενημερωτικού περιπτέρου για την αιμοδοσία στο κέντρο της πόλης των Πατρών.
Μια δράση ενταγμένη στο διήμερο εκδηλώσεων για την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη που πραγματοποιήθηκε το
Σαββάτο 7 Μαΐου 2018 πρωινές ώρες στον
κεντρικό πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου.

Οι εθελοντές μας, συνέδραμαν στην προσέλκυση πολιτών για ενημέρωση από το
εξειδικευμένο προσωπικό της αιμοδοσίας
και μοίρασαν ενημερωτικό υλικό καθώς
και καλαίσθητο μπρελόκ που η μια όψη
είχε εικόνα σχετική με την παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη και η άλλη όψη είχε
το λογότυπο της ένωσης μας. Επιπλέον
στηρίξαμε και υλικά την εκδήλωση αυτή
καθώς θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό τον
σκοπό για τον όποιο πραγματοποιήθηκε και
είμαστε πάντοτε διαθέσιμοι για τέτοιου επιπέδου εθελοντικές δράσεις.

ΚΤΕΛ Αχαΐας κ. Ανδρέας Μανωλοπουλος,
η πρώην Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Μακεδονίας και
Ηπείρου κ Δήμητρα Μπάστα-Γεωργακοπουλου, ο επίτιμος πρόεδρος της Τοπικής
μας Διοίκησης κ. Θεόδωρος Τζοβολος,
σύσσωμο το διοικητικό συμβούλιο του
Πολιτιστικού Συλλόγου Μπεγουλακίου, ο
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων του Ελληνικού Τμήματος / Δ.Ε.Α. κ Σπυρίδων Φωτογλου.
Ακολουθησε κέρασμα και ανταλλαγή
ευχών στο πνευματικό κέντρο και ευχαριστούμε θερμά το συμβούλιο του Ιερού
Ναού και τους ιερείς μας, πατέρα Σωτήριο
και τον πατέρα Παναγιώτη για την όμορφη
φιλοξενία.

Εθελοντική
αιμοδοσία
Σας ενημερώνουμε ότι την 2 κ΄3 Μαΐου
2018, πρωινές ώρες από κοινού με την
Ε.Α.Υ.Α. πραγματοποιήθηκε εθελοντική
αιμοδοσία στην λέσχη του Αστυνομικού
Μεγάρου.
Η προσέλευση των συναδέλφων ήταν συγκινητική και συλλέχτηκαν σχεδόν 70 φιάλες αίματος για την τράπεζα της ΕΛ.ΑΣ.

Ευχαριστούμε την Διεύθυνση Αστυνομίας
Αχαΐας για την παραχώρηση της Λέσχης
του Αστυνομικού Μεγάρου και το Τμήμα
Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας» για την συνεργασία.
Συνεχίζουμε την εθελοντική προσφορά
στον συνάδελφο και στον συνάνθρωπο.
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Νικόλαου Αναστασίος Χαλιμος Κων/νος

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΡΑΜΑΣ

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ενδιαφέρουσα Ημερίδα με θέμα «Ας
μιλήσουμε για επικοινωνία» που διοργάνωσε η Τοπική μας διοίκηση την Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018 και ώρα 19:00΄ στην
κατάμεστη αίθουσα πολλαπλών χρήσεων
του Δημαρχείου. Η διάλεξη που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια των κοινωνικών
εκδηλώσεων της I.P.A. Δράμας, ήταν η
πρώτη από μια σειρά ενημερωτικών διαλέξεων πουπρογραμματίστηκαν να γίνουν
στη πόλη της Δράμας, το προσεχές χρονικό
διάστημα από διακεκριμένους επιστήμονες και ειδικούς εκπαιδευτές, με θέματα
που αφορούν το σύγχρονο άνθρωπο. Το
έργο των εθελοντών αστυνομικών και τη
σημαντική κοινωνική προσφορά της Τ.Δ.
Δράμας, τόσο στην τοπική κοινωνία, όσο
και σε Πανελλαδικό επίπεδο, παρουσίασε
ο Πρόεδρος της I.P.A. Δράμας και Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών κ. ΣΚΑΡΛΙΟΣ
Μηνάς, ο οποίος είναι και διαπιστευμένος

διαπραγματευτής της ΕΛ.ΑΣ.
Στα πλαίσια της εκδήλωσης τιμήθηκε ο
ομιλητής και Πρόεδρος της Ένωσης Διαπραγματευτών Ελλάδος (ΕΝΔΙΕ) κ. Ανδρέας Κωνσταντακόπουλος, από τους
Διαπραγματευτές της Ελληνικής Αστυνομίας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας
& Θράκης, για την πολυετή και σημαντική
προσφορά του ως Εκπαιδευτής Διαπραγματευτής της ΕΛ.ΑΣ.
Για τη δύναμη της επικοινωνίας μίλησε ο
Πρόεδρος της Ένωσης Διαπραγματευτών
Ελλάδος (ΕΝΔΙΕ) κ. Ανδρέας Κωνσταντακόπουλος, με πολυετή εμπειρία ως «Διαπραγματευτής Ομηριών και Κρίσεων»,
καθόσον υπήρξε Ανώτατος Αξιωματικός
της ΕΛ.ΑΣ. εκπαιδευμένος από τη New
Scotland Yard και το FBI, έχοντας στο
ενεργητικό του τον χειρισμό υποθέσεων
απαγωγών γνωστών επιχειρηματιών και
εφοπλιστών, αεροπειρατείας στο Διεθνή
Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος»,
καθώς και περιπτώσεις ομηριών, που

προσέλκυσαν το ενδιαφέρον της κοινής
γνώμης. Την εκδήλωση τίμησαν με την
παρουσία τους ο Αντιπεριφερειάρχης Δράμας κ. ΠΑΤΑΚΑΚΗΣ Αργύρης, ο Δήμαρχος
Δράμας κ. ΜΑΜΣΑΚΟΣ Χριστόδουλος, η
Εισαγγελέας Δράμας κα. ΛΑΘΗΡΑ Χρυσάνθη, ο Ανακριτής Δράμας κ. ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ
Χρήστος,η Πρωτοδίκης Δράμας κα. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ Αικατερίνη, ο εκπρόσωπος του Δ/
ντή της Δ/νσης Αστυνομίας Δράμας, Αστυν.
Υποδ/ντής ΔΡΑΓΟΥΔΑΚΗΣ Αναστάσιος
και Πρόεδρος της Ένωσης Αξ/κων Ανατ.
Μακ.-Θράκης, ο Πρόεδρος της Τ.Δ. Καβάλας της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών κ.
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Θεμιστοκλής, οι Αξιωματικοί
Διαπραγματευτές της Περιφ. Ανατ. Μακ. Θράκης, Πρόεδροι Συλλόγων, Οργανισμών
και Φορέων Ν.Δράμας, αστυνομικοί και
πλήθος κόσμου.
Ο Πρόεδρος
Μηνάς
ΣΚΑΡΛΙΟΣ

H Γεν. Γραμματέας
Ευμορφίλη
ΕΥΚΑΡΠΙΔΟΥ
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Με επιτυχία η Ημερίδα με θέμα την Επικοινωνία

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
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ΕΓΚΑΙΝΙAΣΤΗΚΕ Η EΚΘΕΣΗ ΚΕΙΜΗΛIΩΝ ΣΤΗ
ΔΙΕYΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜIΑΣ ΜΑΓΝΗΣIΑΣ
Παρουσία του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντίνου Τσουβάλα
και του Γ.Γ. του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, Δημήτρη Αναγνωστάκη
Ως μία σημαντική μέρα για τη Διεύθυνση Αστυνομίας Μαγνησίας και την Ελληνική Αστυνομία, χαρακτήρισε τη σημερινή ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντίνος Τσουβάλας, κατά την τελετή
των εγκαινίων της έκθεσης κειμηλίων που πραγματοποιήθηκε
το πρωί 20-4-2018 στο κτίριο της Αστυνομικής Διεύθυνσης
Μαγνησίας.
Στα εγκαίνια παραβρέθηκε και ο Γ.Γ. του Υπουργείου Δημόσιας
Τάξης, Δημήτρης Αναγνωστάκης, ενώ την τελετή έκανε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος.
Όλα τα κειμήλια της έκθεσης αποτυπώνουν ανάγλυφα την
ιστορική διαδρομή των αστυνομικών Σωμάτων στην Ελλάδα
και ιδιαίτερα στη Μαγνησία.
Ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. εξέφρασε τα συγχαρητήριά του στη
Διεύθυνση Αστυνομίας Μαγνησίας για την προσπάθειά της,
σημειώνοντας ότι η έκθεση κειμηλίων που εγκαινιάστηκε σήμερα είναι η πρώτη επίσημη ουσιαστικά, θεσμική περιφερειακή
έκθεση.
"Τη στηρίζουμε ανεπιφύλακτα και πιστεύουμε να βρει μιμητές
σε πολλές περιοχές της χώρας μας", επεσήμανε χαρακτηριστικά ο κ. Τσουβάλας.
Από την πλευρά του ο Γ.Γ. του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης,
Δημήτρης Αναγνωστάκης τόνισε πως "φιλοδοξούμε ότι αυτή η
έκθεση θα αποτελέσει κίνητρο για να έρθουμε ακόμη πιο κοντά

23 ΙΟΥΛIΟΥ 2018,
ΕΘΝΙΚH ΤΡΑΓΩΔIΑ

Ξημέρωσε μία δύσκολη μέρα, θλίψη, πόνος και μάτια
βουρκωμένα. Η επέτειος αποκατάστασης της Δημοκρατίας συνοδεύτηκε με δεκάδες αθώα θύματα της πύρινης
λαίλαπας. Το Ελληνικό Τμήμα ΙΡΑ με πόνο ψυχής εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή του στις οικογένειες
των αδικοχαμένων συμπολιτών μας καθώς και σε όσους
δοκιμάζονται από τις καταστροφικές πυρκαγιές.
Ένα μεγάλο "ευχαριστώ" στους Πυροσβέστες, τα πληρώματα των πυροσβεστικών αεροσκαφών, τους διασώστες
του ΕΚΑΒ, τους αστυνομικούς, τον Ερυθρό Σταυρό και
όλους τους εθελοντές. Όλοι γράψατε ιστορίες αυτοθυσίας κατά την ώρα του καθήκοντος.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σύμφωνα με την από 4-7-2018 διαταγή ΑΕΑ/ΚΛΑΔΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, διατάσσεται η καταχώρηση στα
ατομικά βιβλιάρια των εκπαιδευομένων συναδέλφων, του αποδεικτικού παρακολούθησης σεμιναρίων στο διεθνές εκπαιδευτικό κέντρο GIMBORN στη
Γερμανία. Για την ενημέρωσή σας!

ιδιαίτερα με τις νεαρές ηλικίες του δημοτικού και γυμνασίου
και λυκείου. Είναι κάτι που επιδιώκουμε για να μάθουν τα
παιδιά ότι η ΕΛ.ΑΣ είναι πρωτίστως ένα Σώμα με κοινωνικό
πρόσημο και τελευταία είναι η καταστολή". "Είμαι σίγουρος ότι
η επισκεψιμότητά της θα είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα".
Το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών
εκπροσώπησε ο Πρόεδρος κ. Ιωάννης Καραπατάκης ο οποίος τιμήθηκε από τον Αστυν. Δ/ντή κ. Βασίλειο Καραϊσκο για τη
δωρεά αντικειμένων στο μουσείο.
Εκφράζουμε τα συγχαρητήριά μας στους συντελεστές της δημιουργίας του μουσείου.

Την Κυριακή 20 Μαΐου 2018, πραγματοποιήθηκε στην
Αμφίπολη Σερρών, η 3η Πανελλήνια χορευτική συνάντηση
Μακεδόνων από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών
Συλλόγων Μακεδόνων. Συμμετείχαν 140 πολιτιστικοί σύλλογοι από όλη την Ελλάδα με περίπου 2.500 χορευτές.
Τα Δυναμικό παρόν στην εκδήλωση, έδωσε για πρώτη φορά,
το χορευτικό τμήμα Ενηλίκων της Τοπικής μας διοίκησης .
Η πρόεδρος
ΝΑΛΠΑΝΤIΔΟΥ Παρασκευή

Η Γεν. Γραμματέας
ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ Αθηνά

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΉΣ

Εθιμοτυπική επίσκεψη στον νέο
Αστυνομικό Διευθυντή της Δ. Α. Χαλκιδικής
Αντιπροσωπεία του Δ.Σ της Ένωσής μας εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρο κ. ΠΑΛΛΗ Δημήτριο ,τον Β΄ Αντιπρόεδρο κ. ΠΕΙΡΑΛΗ Χρήστο τον υπεύθυνο Δημοσίων
Σχέσεων κ. ΗΛΙΑΚΗ Ελευθέριο και το μέλος κ. ΠΑΠΑ
Βασίλειο, πραγματοποίησε εθιμοτυπική επίσκεψη την
Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018 στον Αστυνομικό Διευθυντή
Χαλκιδικής Ταξίαρχο κ. ΜΠΑΣΙΟΥΚΑ Αθανάσιο. Η συνάντηση διεξήχθη σε άριστο κλίμα ενδεικτικό των σχέσεων
αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού
Ο Πρόεδρος
ΠΑΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ο Γεν. Γραμματέας
ΤΣΑΓΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ξενάγηση συναδέλφων από την Κροατία
Στα πλαίσια της 1ης Εβδομάδας Δράσης του Ελληνικού Εθνικού τμήματος Τμήματος και πιστοί στις
αξίες της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών και του
"Υπηρετώ δια της φιλίας",την Πέμπτη 28 Ιουνίου
2018 αφού υποδεχθήκαμε τους Κροάτες συναδέλφους στα γραφεία μας,απολαύσαμε σε ένα πολύ ευχάριστο περιβάλλον μια πολύ όμορφη συζήτηση και
μια σύντομη περιήγηση στην πόλη των Ιωαννίνων.
Έπειτα είχαμε την χαρά να τους ξεναγήσουμε στα
τουριστικά αξιοθέατα της περιοχής. Πιο συγκεκριμένα βρεθήκαμε στον ιστορικό αρχαιολογικό χώρο της
Δωδώνης,στο Μουσείο Ελληνικής Ιστορίας Παύλου
Βρέλλη (κέρινα ομοιώματα),και στο Μουσείο Αλή
Πασά και Επαναστατικής περιόδου στο Νησί της Λίμνης Παμβώτιδας. Οι φίλοι μας έμειναν εντυπωσιασμένοι από την ιστορία της περιοχής και εξέφρασαν
την επιθυμία να επιστρέψουν στο μέλλον
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3η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΠΟΛΗ ΣΕΡΡΩΝ

ΝΕΑ ΤΟΠΙΚΏΝ ΔΙΟΙΚΉΣΕΩΝ

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Χορευτική Ομάδα

Η χορευτική ομάδα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων, αποτελούμενη και από μέλη
της Τοπικής Διοίκησης Ιωαννίνων της Δ.Ε.Α.,ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση του Συλλόγου
Ηπειρωτών Γαλατσίου Αττικής και συμμετείχε
σε χορευτική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε
την 22-06-2018, στο Γαλάτσι Αττικής.

1ο εργασιακό ομαδικό πρωτάθλημα
Μετά και την 2η αγωνιστική (17/6) έληξε το 1ο
εργασιακό ομαδικό πρωτάθλημα στα Ιωάννινα
με συμμετοχή έξι (6) ομάδων. Ένα πρωτάθλημα, που έγινε για 1η φορά, είχε επιτυχία και
αποτελεί Πανελλήνια πρωτοτυπία. Διοργανώθηκε από το τμήμα Νεολαίας και Άθλησης του
Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ιωαννιτών.
Αναλυτικά για τα αποτελέσματα των αγώνων.
Πρωταθλητές αναδείχτηκαν οι εκπαιδευτικοί,
της Β/θμιας εκπαίδευσης πετυχαίνοντας 5 νίκες
σε ισάριθμους αγώνες. Την 2η θέση κατέλαβαν
επίσης εκπαιδευτικοί της Α/θμιας εκπαίδευσης
πετυχαίνοντας 4 νίκες και 1 ήττα. Την 3η θέση
κέρδισαν οι Γιατροί με 3 νίκες και 2 οριακές
ήττες με 4-3 από τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας
και Β/θμιας. Στην 4η θέση βρέθηκε η Διεθνής
Ένωση Αστυνομικών,Τοπική Διοίκηση Ιωαννίνων,(Καρακατσάνης Παναγιώτης,Κίτσιος Βασί-

λειος,Παργινός Χρήστος)με 2 νίκες και 3 ήττες.
Την 5η και 6η θέση κατέλαβαν το ΚΕΘΕΑ και οι
Έμποροι-Βιοτέχνες αντίστοιχα. Πραγματοποιήθηκαν πολύ ωραίοι αγώνες και όλοι οι συμμετέχοντες ενθουσιασμένοι δήλωσαν ότι θα
πρέπει να επαναληφθεί και την επόμενη χρονιά.

Κοινωνική προσφορά και
αλληλεγγύη προς το συνάνθρωπο
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Διάκριση αθλητή
στην διοργάνωση
Almiraman 2018
Την 1η θέση γενικής κατηγορίας και 1η θέση
ηλικιακής κατηγορίας στον Πανελλήνιο και
διεθνή αγώνα τριάθλου μεσαίας απόστασης
half ironman 70.3 triathlon,στην διοργάνωση
Almiraman 2018,που διεξήχθη στην παραλία
της Κατερίνης,το Σάββατο 12 και Κυριακή 13
Μαΐου 2018, κατέκτησε ο αγωνιζόμενος με τα
χρώματα της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών,με την υποστήριξη του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος,κ.Λέκκος Δημήτριος.
Αξίζει να αναφερθεί επίσης ότι ο αθλητής πέραν της έμπρακτης στήριξης του
Ελληνικού Εθνικού Τμήματος, συνάντησε την
αμέριστη συμπαράσταση των μελών της Τοπικής Διοίκησης Πιερίας οι οποίοι του στάθηκαν
σε ότι χρειάστηκε πρεσβεύοντας στο έπακρο
τις άξιες της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών,το "Υπηρετώ δια της φιλίας"και την ανάπτυξη των δεσμών φίλιας μεταξύ των μελών
της Δ.Ε.Α.

Τις ημέρες αυτές των εορτών, ημέρες κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης προς το
συνάνθρωπο, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ιωαννίνων από κοινού με την Διεθνή
Ένωση Αστυνομικών και την Ένωση Αποστράτων Αστυνομίας, επισκέφθηκαν το γηροκομείο
Κόνιτσας, προσφέροντας τρόφιμα και είδη
πρώτης ανάγκης για τους ηλικιωμένους που
φιλοξενούνται στις εγκαταστάσεις του.
Μια συμβολική προσφορά ενίσχυσης της
προσπάθειας που καταβάλει η ιερά Μητρόπολη Δρυϊνουπόλεως Πωγωνιανής και Κονίτσης, αλλά και οι κάτοικοι της ακριτικής αυτής
περιοχής του τόπου μας που μοχθούν για την
ανακούφιση των ανθρώπων που φιλοξενούνται, αλλά και για την συνέχιση της λειτουργίας του ξενώνα.

Αθλητική Διάκριση
Δυο χάλκινα μετάλλια ο απολογισμός της συμμετοχής μέλους μας
κ.Καρακατσάνη Παναγιώτη,στο
3o Ανοικτό τουρνουά ατομικών
και διπλών αγωνισμάτων επιτραπέζιας αντισφαίρισης,για ανεξάρτητους και βετεράνους αθλητές
– αθλήτριες Βόρειας Ελλάδας
που διεξηχθη υπό την αιγίδα της
Ε.Φ.Ο.ΕΠ.Α, με 126 συμμετοχές
και συνολικά 329 παιχνίδια (μονά
& διπλά).

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΕΡΡΩΝ

Αποχαιρετιστήρια Καλοκαιρινή εκδήλωση

σαλονίκης κ. ΛΑΜΠΑΔΑΣ Γεώργιος, ο Υπεύθυνος Δημ. Σχέσεων της I.P.A. Θεσσαλονίκης κ.

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Δημήτριος , ο Αντιπρόεδρος της
Ένωσης Αστυνομικών ε.α. Θεσσαλονίκης κ.
ΓΟΥΛΑΣ Χρήστος και ο Διευθυντής των καταστημάτων τηλεφωνίας και ενέργειας «Δίκτυο»
κ. ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ Γεώργιος.
Τέλος να ευχαριστήσουμε τον Δήμο Σερρών
για την δωρεάν παραχώρηση του χώρου, τον
Σύλλογο Ποντίων Φοιτητών Ν. Σερρών για
την εθελοντική προσφορά τους καθώς και το
Σώμα εθελοντών Σαμαρειτών διασωστών και
Ναυαγοσωστών Σερρών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Διήμερη εκδρομή
στην Θεσσαλία

3η Πανελλήνια χορευτική
Συνάντηση Μακεδόνων.

Η Τοπική Διοίκηση Ι.Ρ.Α. Σερρών σε συνεργασία με το μουσικό της
τμήμα, πραγματοποίησε διήμερη εκδρομή την 13-14/04/2018, στα
Μετέωρα Καλαμπάκας, στην Λίμνη Πλαστήρα καθώς και στις πόλεις
Τρικάλων και Καρδίτσας. Μας υποδέχθηκαν θερμά, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τοπικής Διοίκησης Τρκάλων και της Τοπικής
Διοίκησης Καρδίτσας. Ξεναγηθήκαμε στα υπέροχα Μετέωρα, στο Λαογραφικό Μουσείο Καρδίτσας καθώς και στο Μουσείο Αστ υνομίας
Καρδίτσας. Διανυκτερεύσαμε στον ξενοδοχείο "KOSTA FAMISSI"
στην Καλαμπάκα. Επιστρέψαμε όλοι στις Σέρρες με τις καλύτερες
και ομορφότερες εντυπώσεις .

Την Κυριακή 20 Μαΐου 2018 πραγματοποιήθηκε στην Αμφίπολη Σερρών η 3η Πανελλήνια χορευτική Συνάντηση Μακεδόνων.
Περισσότεροι από 2.500 χιλιάδες χορευτές, από Πολιτιστικούς Συλλόγους της Ελλάδας πιάστηκαν χέρι, χέρι και υπό τους ήχους ζουρνάδων
και κρουστών, χόρεψαν παραδοσιακούς χορούς της Μακεδονίας. Στην
εκδήλωση συμμετείχε δυναμικά και φέτος το χορευτικό τμήμα της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών Σερρών (Ι.Ρ.Α.)
ο Πρόεδρος
Στέργιος Μπαγκος

ο Γεν. Γραμματέας
Θεοφάνης Καπης
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Η Τοπικη μας διοικηση την Κυριακή 10-062018 και ώρα 11:00, διοργάνωσε στους ξενώνες του Δήμου Σερρών, πρώην κατασκηνώσεις
Χρυσοπηγής, την Καλοκαιρινή αποχαιρετιστήρια
εκδήλωση για τα μέλη της καθώς για τους αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερρών.
Στην εκδήλωση το μουσικό τμήμα Ι.Ρ.Α. Σερρών
παρουσίασε το καλοκαιρινό του πρόγραμμα το
οποίο ειναι αφιερωμένο στην απελευθέρωση
των Σερρών και την Μακεδονία .
Η εκδήλωση περιλάμβανε γεύμα και πολύ
χορό με την συνοδεία ζωντανής ορχήστρας.
Επίσης για τους μικρούς και μεγάλους υπήρχαν αθλοπαιδιές. Περισσότεροι από 350 μικροί
και μεγάλοι, απόλαυσαν δοκιμασίες Survivor.
Στην εκδήλωση μας παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος Σερρών κ. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Πέτρος και την Δ.Α.
Σερρών εκπροσώπησε ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής κ. ΜΙΚΡΟΣ Δημήτριος.
Επίσης, στην εκδήλωση δυναμικό παρών
έδωσε η Τ.Δ. Ι.Ρ.Α. Θεσσαλονίκης, με 20 μέλη
αντιπροσωπεία, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος του Συνεταιρισμού Αστυνομικών Θεσσαλονίκης κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας , ο Πρόεδρος
της I.P.A. Θεσσαλονίκης κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ
Χριστόδουλος, ο Γ. Γραμματέας της I.P.A. Θεσ-

Επίσκεψη στην Θεσσαλονίκη
Την Τετάρτη 02/05/2018 και ώρα 12:00, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τ.Δ. Ι.Ρ.Α. Σερρών πραγματοποίησε
εθιμοτυπική επίσκεψη στον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Κεντρικής Μακεδονίας Υποστράτηγο κ. Νικόλαο
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟ στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Μας υποδέχθηκε εγκάρδια και συζητήσαμε μαζί
του θέματα που αφορούν τις δραστηριότητες και τις
δράσεις της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών.
Στην συνέχεια επισκεφτήκαμε τα γραφεία της Τ.Δ.
Ι.Ρ.Α. Θεσσαλονίκης όπου μας υποδέχθηκαν θερμά
ο Πρόεδρος κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Χριστόδουλος ο Γ.
Γραμματέας ΛΑΜΠΑΔΑΣ Γιώργιος και ο Υπεύθυνος
επικοινωνίας & Πρόεδρος του Συνεταιρισμού Αστυνομικών κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας. Συζητήθηκαν θέματα που
αφορούν τις μελλοντικές κοινές δράσεις των δυο Τοπικών Διοικήσεων. Εν συνέχεια μας παρέθεσαν γεύμα
σε κατάστημα της πόλης της θεσσαλονίκης όπου συμμετείχε και ο Διευθυντής των καταστημάτων «Δίκτυο»
κ. ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ Γεώργιος, καθώς και η προϊσταμένη
του Συνεταιρισμού Αστυνομικών Θεσσαλονίκης κ. ΦΙΛΑΝΘΙΔΟΥ Αικατερίνη.
Με εκτίμηση το Δ.Σ

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΞΑΝΘΗΣ

Επίσκεψη στον Δήμο
momchilovtsi
Βουλγαρίας
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Την 18/5/2018 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη της Ι.Ρ.Α.
Ξάνθης και της Ένωσης Αποστρατων Αστυνομικών
Ξάνθης στον Δήμο momchilovtsi Βουλγαρίας κατόπιν
πρόσκλησης της Δημάρχου Siyka Surkova.

Εκδρομη στην πόλη Smolian
Η Ι.Ρ.Α. Ξάνθης και η Ένωση Αποστρατων Αστυνομικών Ξάνθης την 20-21/5/2018
πραγματοποίησαν εκδρομη στην πόλη Smolian κατόπιν πρόσκλησης του Συνδέσμου Ασφάλειας Smolian.

Συνάντηση και εποικοδομητική
συζήτηση είχε το Δ/Σ της Ι.Ρ.Α.
Ξάνθης στην πόλη Smolian Βουλγαρίας με την κ. Mariana Grancharska μέλος του Δ/Σ του
Βουλγάρικου Εθνικού τμήματος.
Η κ.Grancharska κατά την διάρκεια του επίσημου δείπνου εξέφρασε δημόσια τα συγχαρητήρια προς το Ελληνικό Τμήμα και ειδικά στην ομάδα Μπάσκετ Ι.Ρ.Α. Μακεδονία
Θεσσαλονίκη για την κατάκτηση της Δεύτερης θέσης στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ι.Ρ.Α
στην Πορτογαλία.

Εθελοντικός
καθαρισμός
περιαστικού
άλσους
Ξάνθης.
Η Ι.Ρ.Α.ΞΑΝΘΗΣ παρέα με πολιτιστικούς και αθλητικούς
συλλόγους την Κυριακή 29
Απριλίου συμμετείχε στην Πανελλήνια εθελοντική δράση
let's do it creece. Ταυτόχρονα
υπήρχαν δραστηριότητες για
μικρά παιδιά ενώ ακολούθησε
BBQ music party.

Πασχαλινή
Κατασκήνωση Αγάπης
Άλλη μία Πασχαλινή Κατασκήνωση Αγάπης ολοκληρώθηκε με επιτυχία
σήμερα με την παράδοση δεμάτων αγάπης με ρούχα, παιχνίδια, τρόφιμα,
είδη πρώτης ανάγκης καθώς και Πασχαλινές λαμπάδες, τσουρέκια και
αυγά σε είκοσι τρεις οικογένειες του νομού μας
Με εκτίμηση το Δ.Σ

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ

Πράξεις των αποστόλων
Πραξ. 16,11 Αναχθέντες ουν από της Τρωάδος ευθυδρομήσαμεν εις
Σαμοθράκην, τη δε επιούση εις Νεάπολιν,
Πραξ. 16,12 εκειθέν τε εις Φιλίππους, ήτις εστί πρώτη της μερίδος της
Μακεδονίας πόλις κολωνία. Ήμεν δε εν αυτή τη πόλει διατρίβοντες ημέρας τινάς,
Πραξ. 16,11 Αφού δε από την Τρωάδα ανοιχθήκαμε με το πλοίον εις την
θάλασσαν, επλεύσαμεν κατ' ευθείαν εις την Σαμοθράκην·
την επομένην δε εις την Νεάπολιν.
Πραξ. 16,12 Από εκεί επροχωρήσαμεν στους Φιλίππους, πόλιν η οποία
είναι η σπουδαιοτέρα ρωμαϊκή αποικία της περιοχής της
Μακεδονίας. Εμείναμεν δε εις την πόλιν αυτήν μερικάς
ημέρας.
Νεάπολη όπως αναφέρει ο προστάτης της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών και προστάτης των Εθνών Απόστολος Παύλος είναι η σημερινή
πόλη της Καβάλας. Το Δ.Σ. της Tοπικής Διοίκησης Καβάλας την Τετάρτη 28/06/2018 και ώρα 20:00 παρακολούθησε τον Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό του Αποστόλου Παύλου στην
Καβάλα, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Φιλίππων
Νεαπόλεως & Θάσου κ.κ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ, καθώς και των Σεβασμιωτάτων
Μητροπολιτών Μιλήτου κ.κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, Ξάνθης και Περιθεωρίου κ.κ.
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, Σερρών και Νιγρίτης κ.κ. ΘΕΟΛΟΓΟΥ, Ελευθερουπόλεως κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ και Ν. Ιωνίας - Φιλαδελφείας - Ηρακλείου &
Χαλκηδόνος κ.κ. ΓΑΒΡΙΗΛ.
Στην συνέχεια πραγματοποιήθηκε η λιτανεία της Ιεράς Εικόνας του Αποστόλου Παύλου, σε κεντρικούς δρόμους της πόλης συνοδεία Πολιτικών
και Στρατιωτικών Ένοπλων Αρχών καθώς και διαφόρων πολιτιστικών
συλλόγων της πόλης για να καταλήξει στο Ιερό Βήμα του Αποστόλου
Παύλου, το σημείο όπου ο Απόστολος κατέβηκε από το πλοιάριο το
οποίο μετέφερε τόσο τον ίδιο όσο και τους μαθητές του και το οποίο
Βήμα βρίσκεται παραπλεύρως του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου, όπου
και έγινε η απόλυση του Εσπερινού. Την εικόνα μετέφεραν καθ' όλη την
διαδρομή Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καβάλας και μέλη
της Τοπικής Διοίκησης Καβάλας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Θεμιστοκλής ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Κωνσταντίνος ΚΟΥΡΟΥΚΑΦΑΣ
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Πανηγυρικός εσπερινός του Αποστόλου Παύλου

Επίσκεψη μέλους στην
Μελβούρνη

Φιλοξενία Ρώσων
συναδέλφων

Το χρονικό διάστημα από 17-03-2018 έως 01-04-2018 ο Α’ Αντιπρόεδρος της Τ.Δ. Καβάλας ΚΑΝΤΖΙΔΗΣ Χρήστος, επισκέφθηκε την Μελβούρνη της Αυστραλίας. Φιλοξενήθηκε στο ΙΡΑ HOUSE Μελβούρνης,
όπου τον υποδέχθηκαν ο Treror O’ Shanesse με την σύζυγό Denese υπεύθυνοι ευγενικοί και φιλόξενοι διαχειριστές του ξενώνα της ΙΡΑ HOUSE
Μελβούρνης. Τον ξενάγησαν σε διάφορα μέρη στην πόλη της Μελβούρνης. Επίσης το μέλος της Τοπικής μας, παρακολούθησε την παρέλαση
της Εθνικής Επετείου 25ης Μαρτίου 1821, όπου παρέλασαν ένστολοι
Αστυνομικοί Ελληνικής καταγωγής που υπηρετούν στην Αστυνομία της
Μελβούρνης, με τα χρώματα της Ελληνικής σημαίας μας.
Έγινε ανταλλαγή αναμνηστικών και διάλογος για την ΙΡΑ, ανταλλάχθηκαν απόψεις, σε πολύ καλό φιλικό κλίμα και από την συζήτηση προέκυψε
ταύτιση απόψεων σε θέματα της Ι.Ρ.Α.

Την 24-03-2018 επισκέφθηκε την πόλη μας, ο συνάδελφος
OGVEV Μichail πρόεδρος μέλος
της ΙΡΑ Ρωσίας - Τ.Δ. ΒΟΡΟΝΙΖΚΙ,
ο οποίος συνοδευόταν από τον
OVSIANNIKOV Vladimir, αντιπρόεδρο της ίδιας Τοπικής. Οι δύο συνάδελφοι έμειναν ενθουσιασμένοι από την συνάντησή μας. Τους
συναδέλφους υποδέχθηκαν στα
γραφεία της Τ.Δ. ο πρόεδρος ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Θεμιστοκλής, με τον συ-

νάδελφο Πολιτικό Υπάλληλο του
Τ.Τ. Καβάλας ΑΔΑΜΙΔΗ Γεωργάκη ο οποίος έκανε χρέη διερμηνέα.
Η συζήτηση έγινε σε πολύ καλό
φιλικό κλίμα και από την συζήτηση προέκυψε ταύτιση απόψεων σε
θέματα της Ι.Ρ.Α., ενώ παράλληλα
έγινε ανταλλαγή δώρων.
Κατόπιν ξεναγήθηκαν στην πόλη
της Καβάλας, όπου έδειξαν γοητευμένοι από τις ομορφιές της
πόλης μας, καθόσον και οι δύο φιλοξενούμενοι επισκέπτονται για
πρώτη φορά τόσο την χώρα μας
όσο και την πόλη μας και μετά την
ξενάγηση τους παρατέθηκε γεύμα
σε κατάστημα της πόλης.
Αναχωρώντας για την πατρίδα
τους, μας διαβεβαίωσαν ότι θα μεταφέρουν στο Εθνικό Τμήμα Ρωσίας, την φιλοξενία που γεύτηκαν τις
λίγες ώρες που παρέμειναν στην
όμορφη πόλη της Καβάλας.

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΣΒΟΥ

Ζωγραφίζω για το περιβάλλον

Την Τρίτη 05/06/2018, Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, το ΔΣ της Τοπικής μας Διοίκησης σε συνεργασία με τη Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Λέσβου και το Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Καλλονής,
πραγματοποίησε διαγωνισμό ζωγραφικής με τη συμμετοχή μαθητών του

Δ.Σ. Καλλονής με θέμα το περιβάλλον και τη προστασία του.
Σε συνέχεια παρόμοιας δράσης που υλοποιήσαμε πέρυσι σε σχολεία της
Μυτιλήνης, φέτος επισκεφθήκαμε το Δημοτικό Σχολείο Καλλονής όπου
τα παιδιά ζωγράφισαν για το περιβάλλον. Ήταν πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι οι μαθητές είχαν πολύ ανεπτυγμένη περιβαλλοντική συνείδηση
και γνώσεις σχετικά με τους τρόπους μόλυνσης αλλά και προστασίας του
περιβάλλοντος και με τη φαντασία τους αποτύπωσαν τις ιδέες τους στις
ζωγραφιές τους. Οι δύο καλύτερες βραβεύτηκαν, ενώ μοιράστηκαν τσάντες ανακύκλωσης σε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν.
Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τη Δντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Λέσβου κα Στρατάκη Αικατερίνη, το Δντη του Δημοτικού Σχολείου
Καλλονής κο Χονδρονικόλα Πάτροκλο καθώς τους εκπαιδευτικούς του
Δ.Σ. Καλλονής που βοήθησαν στην ολοκλήρωση της δράσης μας αυτής.
Η έκθεση ζωγραφικής των παιδιών αναρτήθηκε στη σελίδα μας στο
facebook “Ipa Lesvou Greece”.
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Εορτασμός Αποστόλου Παύλου
Με λαμπρότητα γιορτάστηκε και στη Λέσβο η μνήμη του
προστάτη της Ένωσης μας Αποστόλου Παύλου. Το απόγευμα της 28ης Ιουνίου 2018 τελέστηκε πανηγυρικός
εσπερινός και αρτοκλασία στο πανέμορφο ναΰδριο του
Αποστόλου Παύλου στην Επάνω Σκάλα Μυτιλήνης. Ανήμερα της εορτής του Αγίου, την 29η Ιουνίου, τελέστηκε
θεία λειτουργία και δοξολογία, χοροστατούντος του Πρωτοσύγκελου της Μητρόπολης Μυτιλήνης κκ Ιακώβου. Για
τη ζωή και το έργο του Αποστόλου Παύλου μίλησε ο Πρό-

εδρος της Τοπικής μας Διοίκησης ΣΑΜΑΡΑΣ Παναγιώτης
στον πανηγυρικό λόγο της μέρας. Με την παρουσία τους,
μας τίμησαν η Αντιπεριφερειάρχης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κα ΓΟΜΟΥ-ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗ Καλλιόπη, ο
Υποδιευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λέσβου Α/Υ’
ΒΑΖΟΥΡΑΣ Ηλίας, πλήθος πιστών και συναδέλφων.
Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης Σαμαράς

Ο Γενικός Γραμματέας
Πολυχρόνης Κανιμάς

Εκδρομή στην Ι.Μ. Παμμεγίστων Ταξιαρχών
Η Τοπική μας Διοίκηση, στο πλαίσιο των πολιτιστικών της δραστηριοτήτων, διοργάνωσε την πρώτη εκδρομή της, την Κυριακή 24 Ιουνίου 2018.
Σκοπός μας ήταν να προσφέρουμε σε όλους τους συναδέλφους και τις οικογένειές τους λίγες ώρες ξεκούρασης και χαλάρωσης από την καθημερινότητα. Αρχικά, επισκεφτήκαμε την Ιερά Μονή Παμμεγίστων Ταξιαρχών
Μανταμάδου όπου παρακολουθήσαμε τη Θεία Λειτουργία και στη συνέχεια
ήπιαμε καφέ στο κυλικείο που βρίσκεται στο προαύλιο της Μονής.
Στη συνέχεια μεταβήκαμε στο Γενί Λιμάνι, ένα πολύ γραφικό λιμανάκι
στη Σκάλα Κάπης όπου κολυμπήσαμε και παίξαμε στη παραλία ενώ στη
συνέχεια γευματίσαμε σε ταβέρνα της περιοχής.
Τέλος, σταματήσαμε στα Ξαμπέλια, μια εξαιρετική παραλία του νησιού,

όπου ήπιαμε τον απογευματινό μας καφέ, φάγαμε παγωτό και κολυμπήσαμε στη πανέμορφη θάλασσα, μικροί και μεγάλοι παίξαμε παιχνίδια στη
παραλία.
Η μετακίνηση έγινε με λεωφορείο που μίσθωσε η Τοπική μας Διοίκηση
και ήταν δωρεάν για τους συμμετέχοντες. Ευχαριστούμε θερμά το ταξιδιωτικό γραφείο «PARIS TOURS» για την άψογη συνεργασία και τη βοήθεια
στην οργάνωση της εκδρομής καθώς και τον υπεύθυνο δρομολογίων κο
Στέλιο Νταρέλλη.
Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης Σαμαράς

Ο Γενικός Γραμματέας
Πολυχρόνης Κανιμάς

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Την 28/4/2018, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία,
στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου,
σημαντική ενημερωτική Ημερίδα του ΤΕΑΑΠΛ.Παρέστησαν τα μέλη του Δ.Σ. του ΤΕΑΑΠΛ: Πρόεδρος
Τσαγανός, Οργαν. Γραμματέας Λίτσιος, μέλος Αθανασίου. Τους υποδέχθηκαν ο Διοικητής Βλάχος, ο
Υποδιοικητής Τζανταρίδης, η Αστυν. Β΄ Λαμπούδη,
ο Υπαστυνόμος Β΄ Αθανάσογλου (παρατηρητής
ΤΕΑΑΠΛ), διδακτικό και εκπαιδευτικό προσωπικό,
ο Πρόεδρος της Τ.Δ. (ΙΡΑ) Ορεστιάδας Λύτρας και
ο Γ.Γ. Αντωνιάδης.
Την ημερίδα παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον δόκιμοι αστυφύλακες, εκπαιδευτές, ε.ε.
αστυνομικοί, κλπ.
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Σ
ΛΥΤΡΑ

Ο Γενικός Γραμματέας
Απόστολος
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
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Ημερίδα Τ.Ε.Α.Α.Π.Λ. στο Τ.Δ.Α. Διδυμοτείχου.

Σ.Ε.Α.Υ.Ο.
6η Τακτική
Γενική Συνέλευση

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Ημερίδα Τ.Ε.Α.Α.Π.Λ. στην Ορεστιάδα.
Πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ορεστιάδα με επιτυχία ενημερωτική Ημερίδα του
Τ.Ε.Α.Α.Π.Λ. σε συνεργασία με την Τοπικη μας
διοικηση. Παρέστησαν τα μέλη του Δ.Σ. του ΤΕΑΑΠΛ.: Πρόεδρος Τσαγανός, Οργαν. Γραμματέας Λίτσιος, μέλος Αθανασίου και ο εκπρόσωπος
του Ταμείου Ν. Έβρου Δουλγεράκης.
Τους υποδέχθηκαν ο Πρόεδρος της Τ.Δ. Ορεστιάδας Λύτρας, οι Α΄, Β΄ και Γ΄ Αντιπρόεδροι
Παπουτσούδης, Ζαβράκης, Γκακίδης, ο Γ.Γ.
Αντωνιάδης, η αν. Ταμίας Βαλασίδου, ο Υπ. Δημ.
Σχέσεων Βαμβακάς και ο Υπαστυνόμος Β΄ Αθα-

νάσογλου (παρατηρητής ΤΕΑΑΠΛ).
Χαιρετισμό απηύθυνε ο Δ/ντής της Δ.Α. Συριτούδης. Παρέστησαν: Δ/τές Αστυνομικών υπηρεσιών, ο Πρόεδρος της Συνδικαλιστικής Ένωσης Αστυν. Υπαλλήλων Ορεστιάδας Ακίδης, ο
Β΄Αντιπρόεδρος της Συνδικαλιστικής Ένωσης
Συνοριακών Φυλάκων Ν. Έβρου Δερβεντλής,
το μέλος της Συνδικαλιστικής Ένωσης Πυροσβεστών Αν. Μακ.& Θράκης Μανάβης.
Την ημερίδα παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αστυνομικοί, πυροσβέστες και συνοριακοί φύλακες.

Την 18-4-2018, μετά από τιμητική πρόσκληση,
η Τ.Δ. συμμετείχε στην 6η Τακτική Γενική Συνέλευση της Συνδικαλιστικής Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ορεστιάδας, στην οποία
ο Πρόεδρος της Τ.Δ. Ορεστιάδας κ. ΛΥΤΡΑΣ
απηύθυνε χαιρετισμό.
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Σ
ΛΥΤΡΑ

Ο Γενικός Γραμματέας
Απόστολος
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕIΟΥ
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Πολιτιστική περιήγηση στην επαρχία Πεδιάδος
και την 133 Σ.Μ.
Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ημερήσια πολιτιστική περιήγηση της Ι.Ρ.Α. Ηρακλείου στην επαρχία Πεδιάδος σε συνεργασία με την
133 Σ.Μ.
Γνωρίσαμε τα ιστορικά αρχαιολογικά μνημεία
της επαρχίας Πεδιάδος, το Μέγαρο Νίρου και
το Ανάκτορο Μαλίων, με μια νέα ματιά, σε μέρη
που όλοι γνωρίζουμε και αγαπάμε, αλλά δεν
έχουμε επισκεφτεί, χαρήκαμε τις διαδρομές,
απολαύσαμε τα χρώματα, ακούσαμε τους ψιθύρους και αφήσαμε τη σιωπή να μας ταξιδέψει στον παράδεισο της γενέτειρας του Δία, το
Δικταίο Άνδρο.Το επίτιμο μέλος του Ελληνικού
Εθνικού Τμήματος και της Ι.Ρ.Α. Ηρακλείου,
εθελόντρια ξεναγός κ. Αθηνά Σφακάκη Κυριακάκη χάραξε τις πολιτιστικές και ιστορικές διαδρομές της περιπλάνησης και έχτισε με λόγια
τις εικόνες, όπως μοναδικά αυτή γνωρίζει και
την ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Η σκυτάλη δόθηκε
στην 133 Σ.Μ. όπου μας υποδέχθηκε ο Υποδιοικητής της 133 Σ.Μ. Σμήναρχος (Ι) κ. Ευάγγελος
Ανδρεαδάκης και η Σμηνίας (ΟΒΡΕ) κ. Πηνελόπη Καπετανικόλα έχοντας ετοιμάσει πλούσιο

μπουφέ για να μας καλωσορίσουν.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος της Ι.Ρ.Α. Ηρακλείου
κ. Μανόλης Ζαχαριουδάκης κατέθεσε στεφάνι
τιμής και ευγνωμοσύνης καθώς και όλοι Αστυνομικοί μέλη της Ι.Ρ.Α. Ηρακλείου κατέθεσαν
από ένα λευκό τριαντάφυλλο στο μνημείο πεσόντων της πολεμικής αεροπορίας. Στην μνήμη

μας οι ήρωες Ιωσήφ Αναστασάκης, Κωνσταντίνος Ηλιάκης και Γεώργιος Μπαλταδώρος που
προστέθηκαν πρόσφατα στο μακρύ κατάλογο
των ηρώων της Πολεμικής Αεροπορίας.
Κατόπιν ξεναγηθήκαμε στην 133 Σ.Μ. παρακολουθήσαμε επίδειξη εκπαίδευσης στρατιωτι-

Να ευχαριστήσουμε θερμά :
Τον Διοικητή της 133 Σ.Μ. Σμήναρχο (Ι) κ. Ιωάννη ΣΓΟΥΡΑΚΗ
Τον Υποδιοικητή της 133 Σ.Μ. Σμήναρχο (Ι) κ.
Ευάγγελο ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ
Τον Σμηναγό (ΤΜΑ) κ. Παναγιώτη ΤΣΟΥΛΦΙΔΗ
Τον Υποσμηναγό (Ι) κ. Αλέξη – Χρήστο ΛΑΒΑΤΖΙΩΤΗ
Τον Υποσμηναγό (Ι) κ. Στυλιανό ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Τον Ανθυπασπιστή (ΑΦΜΣ) κ. Εμμανουήλ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ
Την Σμηνία (ΟΒΡΕ) κ. Πηνελόπη ΚΑΠΕΤΑΝΙΚΟΛΑ
Τον Σμηνία (ΟΑΦΜΣ) κ. Αλέξανδρο ΠΛΑΜΑΡΙΤΗ
Τον Σμηνία (ΟΟΑΑΔ) κ. Αντώνιο ΣΦΑΙΡΙΔΗ
Θα ήταν παράλειψη να μην ευχαριστήσουμε τον
απερχόμενο Διοικητή της 133 Σ.Μ. τον Σμηναγό
(Ι) κ. Απόστολο ΔΟΥΚΕΛΛΗ με τον οποίο πραγ-

ματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση και συζήτηση.
Η γαστρονομία, η παραδοσιακή κουζίνα και η
γεύση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του πολιτισμού μας. Γύρω από το τραπέζι, την ώρα της
παρέας, αφύπνισε τις αισθήσεις μας το συγκρότημα του Μιχάλη ΣΑΒΟΥΙΔΑΚΗ με παραδοσιακά
κρητικά ακούσματα με guest star τον κ. Μιλτιάδη ΚΟΥΝΕΝΟ.
Το κάθε ταξίδι είναι όμορφο όταν επιστρέφεις
με ασφάλεια και φρόντισαν για αυτό ο Όμιλος
ΜΟΥΖΕΝΙΔΗ με το υπερσύγχρονο λεωφορείο
και τον έμπειρο οδηγό τον Γιάννη ΜΑΡΚΑΚΗ.
Ευχαριστούμε τον Αστυνομικό Διευθυντή Ηρακλείου Ταξίαρχο κ. Ιωσήφ ΚΑΝΑΚΟΥΣΑΚΗ για
την συμμετοχή του.
Ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ για τη συμμετοχή σε
όλα τα μέλη μας και τα μέλη των οικογενειών
τους, στους εκπροσώπους Αρχών - Φορέων και
πολιτιστικών συλλόγων, στους πολίτες φίλους
μας.
Ο Πρόεδρος
H Γενική Γραμματέας
Μανόλης Ζαχαριουδάκης Έφη Φλουρή

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΩΚΙΔΑΣ

Επίσκεψη στα Γραφεία της
Τοπικής πραγματοποίησε
ο Πρόεδρος του
Εθνικού Τμήματος κ.
ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ Ιωάννης.

Πραγματοποιήθηκε την 1 και 4 Απριλίου 2018 σταγραφείατου Συλλόγου Εθελοντών ΑιμοδοτώνΙτέας«Ο Πελεκάνος»εθελοντική αιμοδοσία
που συνδιοργάνωσανη ΔιεθνήςΈνωση Αστυνομικών Τ.Δ Φωκίδας και
η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Φωκίδας .
Η ανταπόκριση των εθελοντών αιμοδοτών κρίνεται ικανοποιητική και
συμμετείχαν σ’ αυτή συμπολίτες μας και συνάδελφοι του Νομού μας.
Ευχαριστούμε θερμά όλους τους Εθελοντές αιμοδότες συμπολίτες μας
και συναδέλφουςπου ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και έδωσαν αίμα,
όσο και αυτούς που δεν μπόρεσαν να δώσουν.
Επίσης ευχαριστούμε το Σύλλογο Εθελοντών ΑιμοδοτώνΙτέας « Ο
Πελεκάνος » καιτο προσωπικό της ΜονάδαςΑιμοδοσίας του Γενικού
Νοσοκομείου Άμφισσαςγια τηνάψογη συνεργασία.

Τον κ. ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗ Ιωάννη, υποδέχτηκαν ο Πρόεδρος της Τοπικήςκ.
ΛΑΜΠΑΔΑΡΗΣ Ιωάννης, ο πρώην Πρόεδρος κ. ΠΑΣΧΑΛΗΣ Γρηγόριος, ο
Γεν. Γραμματέας κ. ΖΩΜΕΝΟΣ Ανάργυρος, ο Ταμίας κ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ Νικόλαος & ο Αναπλ. Ταμίας κx. ΚΟΝΤΟΛΑΤΗΣ Δημήτριος. Στην συνάντηση
παρευρέθηκε και ο Πρόεδρος της Ε.Α.Υ.Ν. Φωκίδας κ. ΝΤΕΛΗΣ Χρήστος. Εν συνεχεία επισκέφθηκαν τον Αναπλ. Διευθυντή της Διεύθυνσης
Αστυνομίας Φωκίδας Αστυνομικό Διευθυντή κ. ΧΟΛΕΒΑ Αθανάσιο & τον
Αστυνομικό Υποδιευθυντή κ. ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΟ Ιωάννη οι οποίοι τυγχάνουν
από τα παλαιότερα μέλη της ένωσής μας.

Εθελοντική αιμοδοσία

Ο Πρόεδρος
Ιωάννης ΛΑΜΠΑΔΑΡΗΣ

Ο Γενικός Γραμματέας
Ανάργυρος ΖΩΜΕΝΟΣ

27 • νέα της ipa

κών σκύλων και στη συνέχεια δίπλα στο F16
οι πιλότοι της 133 Σ.Μ. με ευγένεια, χαμόγελο,
επί 90 λεπτά δεχόταν και με περίσσια ευγένεια
απάντησαν σε όλες τις ερωτήσεις μας, λύνοντας
όλες μας τις απορίες.

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΩΚΙΔΑΣ

Εορτασμός Αποστόλου Παύλου
Στα πλαίσια του εορτασμού του Προστάτη του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών « Απόστολου των
Εθνών Παύλου » τελέστηκε σήμερα (29-6-2018) αρτοκλασία
στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου του Μητροπολιτικού
Ναού Άμφισσας. Με την παρουσία του μας τίμησε ο Αστυν. Διευθυντής Φωκίδας κ. Ιωάννης ΝΤΑΛΑΧΑΝΗΣ καθώς και πολλοί
αγαπημένοι φίλοι και συνάδελφοι όπου εν συνεχεία απολαύσαμε
τον καφέ μας σε κατάστημα της πόλης μας.
Ο Πρόεδρος
Ιωάννης ΛΑΜΠΑΔΑΡΗΣ

Ο Γενικός Γραμματέας
Ανάργυρος ΖΩΜΕΝΟΣ

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
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Θεατρικό έργο «Η Γραμμή» του Ίσραελ Χόροβιτς
από την ΘεατρόPolice.

Η θεατρική ομάδα ΘεατρόPolice της Διεθνούς
Ένωσης Αστυνομικών, Τοπικής Διοίκησης
Ακαρνανίας και της Ένωσης Αστυνομικών
Υπαλλήλων Ακαρνανίας για πέμπτη συνεχή χρονιά ανέβασε θεατρική παράσταση στο
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Αγρινίου. Η ομάδα μας ανταποκρίθηκε άριστα στην πρόκληση να ανεβάσει ένα
διαφορετικό έργο φέτος, το οποίο απαιτούσε
ιδιαίτερες ικανότητες απ’ τους ηθοποιούς. Το
κατάμεστο θέατρο και στις τέσσερις παραστά-

σεις που δόθηκαν, αλλά και το ένθερμο χειροκρότημα των θεατών αποτέλεσε την καλύτερη
ανταμοιβή της προσπάθειας όλων των παιδιών
που έπαιξαν αλλά και της σκηνοθέτου μας κυρίας Γιούλης Μαρούση.
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος τα έσοδα από
τις τέσσερις (4) θεατρικές παραστάσεις δόθηκαν
σε κοινωνικές δομές τις περιοχής μας. Φέτος
αποφασίσθηκε να ενισχυθούν το 1ο και το 2ο
Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου, το Ειδικό

Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου Μαρία ΔΗΜΑΔΗ και
η Εταιρεία Ψυχικής Υγείας παιδιού και Εφήβου
Αιτωλοακαρνανίας (ΕΨΥΠΕΑ). Ευχαριστούμε
όλους όσους μας τίμησαν με την παρουσία τους
και συνέβαλαν στην ενίσχυση των κοινωνικών
δομών που επιλέγησαν. Τους χορηγούς της παράστασης που χωρίς την δική τους συνδρομή θα
ήταν δύσκολο να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα.
Το Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου καθώς και την
σκηνοθέτη μας Γιούλη ΜΑΡΟΥΣΗ.

8ος Λαϊκός Αγώνας Δρόμου Άγιος Αρτέμιος
Με μεγαλύτερη συμμετοχή από κάθε άλλη χρονιά πραγματοποιήθηκε ο καθιερωμένος πλέον
Λαϊκός αγώνας δρόμου Άγιος Αρτέμιος που
διοργάνωσε η τοπική διοίκηση Ακαρνανίας, της
Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών. Οι συμμετοχές
ξεπέρασαν τις 450 στην απόσταση των 1.000
μέτρων τους μικρούς μαθητές και τις 250 στην
απόσταση των 8χλμ. Η διοργάνωσή μας πλέον
έχει αρχίσει να παίρνει κάθε χρόνο και μεγαλύτερες διαστάσεις, κάτι που μας χαροποιεί
ιδιαίτερα, αλλά και μας γεμίζει ευθύνη για την
καλύτερη ανταπόκριση στις ολοένα και μεγαλύτερες απαιτήσεις της διοργάνωσης.
Πρώτοι νικητές αναδείχθηκαν:
Γενική κατάταξη ανδρών.
1.ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ Κωνσταντίνος
2.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ευθύμιος
3.ΝΑΤΣΙΑΣ Ηλίας
Γενική κατάταξη γυναικών
1. ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Χριστίνα
2. ΤΖΑΛΟΚΩΣΤΑ Δήμητρα
3. ΧΑΛΑΖΙΑ Χρυσάνθη
Πρώτος εν ενεργεία αστυνομικός ο ΝΑΤΣΙΑΣ
Ηλίας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ιωαννίνων.
Πρώτη εν ενεργεία αστυνομικός η ΣΤΟΥΠΑ
Αλίκη της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακαρνανίας.
Πρώτος εν αποστρατεία αστυνομικός ο ΚΑΨΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ
Πρώτος νικητής σωμάτων ασφαλείας και ενόπλων δυνάμεων ο ΚΟΥΚΕΣΗΣ Οδυσσέας.
Πρώτος αστυνομικός της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακαρνανίας ο ΛΥΣΣΑΡΗΣ Κωνσταντίνος.
Στον παιδικό αγώνα πρώτος τερμάτισε ο Φο-

ραδούλας Κωνσταντίνος απ’ την Ακαδημία της
Γυμναστικής Εταιρίας Αγρινίου.
Για να πραγματοποιηθεί ο αγώνας μας αυτός
συνέβαλλαν πολλοί άνθρωποι και φορείς τους
οποίους θέλουμε μέσω του παρόντος δελτίου
να ευχαριστήσουμε.
1.Τον δήμο Αγρινίου στο πρόσωπο του Δημάρχου κ. Παπαναστασίου αλλά και του αντιδημάρχου αθλητισμού κ. Γκρίζη που για μια ακόμη
φορά στήριξαν τον αγώνα μας.
2.Το Εθνικό τμήμα της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών.
3.Την Διεύθυνση Αστυνομίας Ακαρνανίας και
τον Διευθυντή της, Α/Δ κ. Παπαευθυμίου Δημήτρη.
4.Το τμήμα τροχαίας Αγρινίου, τον Διοικητή του
Α/Υ κ. Τζιακώστα Μιχάλη καθώς και όλους τους

συναδέλφους που έλαβαν μέτρα τροχαίας και
μέτρα τάξης για τον αγώνα.
5.Τους χορηγούς του αγώνα μας.
Χωρίς την υποστήριξη όλων αυτών δεν θα μπορούσαμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις
μιας τόσο μεγάλης διοργάνωσης.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλουμε επίσης σε
όλους τους εθελοντές του αγώνα, πολίτες
και αστυνομικούς που υπερέβαλαν εαυτό για
να ανταποκριθούν στην αυξημένη συμμετοχή
που είχαμε φέτος. Σε όλους τους συλλόγους
που στήριξαν τον αγώνα μας με την συμμετοχή
τους, αλλά και σε όλους του αθλητές από πολλά
μέρη της Ελλάδας που έρχονται κάθε χρόνο να
συμμετάσχουν στον αγώνα μας.

Με εκτίμηση το Δ.Σ

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ

Θεατρική Παράσταση για καλό σκοπό
Βεριβάκη Χριστίνας«Τα Όντα» , έδωσε για άλλη
μια φοράτο στίγματου SERVO PER AMICEKOαποσπώντας τα ευμενή σχόλιατων πολιτών .
Την παράσταση στην οποία συμμετείχε σε σημαντικό ρόλο και η ηθοποιός αγαπητή συνάδελφος
και φίληΒοηθός Γενικού Γραμματέα της ΙΡΑ
ΧΑΝΊΩΝ κ. Βιγλακη Ελένη , παρακολούθησαν
ο υπογράφοντες πρόεδρος Ιωάννης Περράκης
, η Γενική ΓραμματέαςΕλένη Παπαθανασίου και
ο επικεφαλής της εξελεγκτικής επιτροπής της
ΙΡΑ ΧΑΝΊΩΝ Κλεάνθης Μουστάκας.
ΟΠρόεδρος
ΙωάννηςΠερράκης

ΗΓενική Γραμματέας
Ελένη Παπαθανασίου
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Από μια καλλιτεχνική παρουσίαση ημέρα
γιορτής για το χανιώτικο θέατρο με στόχο την
αλληλεγγύη την τέχνη και παράλληλανα συγκεντρωθούνχρήματα για το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων Με Ειδικές Ανάγκες
(Κ.Η.Φ.Α.Μ.Ε.Α), προκειμένου να βοηθήσουμε,
τη δύσκολη αυτή περίοδο που διανύουμε, συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη, δεν θα
μπορούσε να λείπει η Τοπική ΔιοίκησηΧανίων
της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών, που με την
συμμετοχή της στην έξοχη θεατρική παράσταση του Συλλόγου Φίλων Θεάτρου Χανίων και
της ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ – ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ, που
παρουσίασετην 4Ιουνίου 2018 και ώρα 21.30 ,
στο Θέατρο “Βλησίδης Δημήτριος” ,το έργο της

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ

Συνάντηση με μέλος του Δ.Σ. του Ε.Τ. Ολλανδίας
Ήταν μεγάλη μας χαρά και ιδιαίτερη τιμή η επίσκεψη
στην πόλη των Χανίωναπό την 11 έως την 18 Μαίου
2018 , του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της
Τοπικής Διοίκησης ZEELAND του Εθνικού Τμήματος Ι.Ρ.Α. Ολλανδίας Mr. Peter VERDAASDONK.
Μέσα σε εγκάρδιο και συναδελφικό κλίμα ανταλλάχτηκαν απόψεις και ιδέες για τα πλαίσια λειτουργίας των Τοπικών Διοικήσεων των Πόλεων
Χανίων- Zeeland, και πιθανές μελλοντικές τους
συνεργασίες.
ΟΠρόεδρος
ΙωάννηςΠερράκης

ΗΓενική Γραμματέας
Ελένη Παπαθανασίου

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ

Παρουσίαση παιδικού βιβλίου της συγγραφέασυναδέλφου κα. Δέσποινας Γκουτζολίκα.
Το Σάββατο 19 Μαΐου 2018 στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο Λάρισας,
πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η
παρουσίαση του νέου παιδικού βιβλίου
΄΄Τι φοβάται η Τυτώ;΄΄, της συγγραφέα-συνάδερφου Δέσποινας Γκουτζολίκα,
για το οποίο μίλησαν οι α) Δρ. Μαρία
Γιαννακού,Διδάκτορας Νευροψυχολογίας του Α.Π.Θ.- Ψυχολόγος ΕΛ.ΑΣ- ψυχοθεραπεύτρια, β) Νικόλαος Καραφυλλίδης,Αξιωματικός ΕΛ.Α.Σ.-συγγραφέας
καιγ) Ιωάννα Γκανέτσα, αστυνομικός και
συγγραφέας, ενώ τίμησε με την πα-

ρουσία του ο Γενικός Περιφερειακός
Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλίας
Υποστράτηγος κ. Ιωάννης Τόλιας. Υποστηρικτής της εκδήλωσης μεταξύ άλλων
ήταν η Τοπική Διοίκηση Λάρισας. Την
Ένωση μας εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος
κ. Αχιλλέας Καλαμπούκας και η Γενική
Γραμματέας κα. Αφροδίτη Λιάκου, οι
οποίοιαπένειμαν στην συγγραφέα ένα
λάβαρο της Τοπικής μας, έδωσαν συγχαρητήρια για την αξιέπαινη προσπάθεια
της, και της ευχήθηκαν ολόψυχα να είναι
καλοτάξιδο το βιβλίο της.

30 • νέα της ipa

Προσκυνηματική εκδρομή στην Ιερά Μονή Παναγίας
Ελεούσας στην Ξυνιάδα Δομοκού
Επίσκεψη στη Ιερά Μονή Παναγίας Ελεούσας
στην Ξυνιάδα Δομοκού πραγματοποιήθηκε την
Μεγάλη Τρίτη από την Τοπική Διοίκηση Λάρισας.
Οι συνάδελφοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την κατανυκτική Ακολουθία του Νυμφίου και να προετοιμαστούν για την Σταύρωση
και Ανάσταση του Κυρίου. Τους επισκέπτες της
Μονής υποδέχθηκε ο Ηγούμενος πατήρ Αθανάσιος, ο οποίος σε ηλικία έξι ετών δέχθηκε την επίσκεψη της Παναγίας που του υπέδειξε το σημείο
ανευρέσεως της εικόνας. Ξεναγηθήκαμε στους
χώρους της Ιεράς Μονής και καθοδηγηθήκαμε πνευματικά με της συμβουλές του γέροντα.
Ο Πρόεδρος
H Γενική Γραμματέας
Αχιλλέας
Αφροδίτη
ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ
ΛΙΑΚΟΥ

Εορτασμός Προστάτη της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών
"Αποστόλου Παύλου"

ΡΗΣ Βασίλειος, οεκπρόσωπος της Περιφέρειας
Θεσσαλίας κ. ΚΑΛΟΜΠΑΤΣΙΟΣ Χρήστος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γ. Γραμματέας του Συνδέσμου
Αποστράτων Χωρ/κης και Ελληνικής Αστυνο-

μίας Ν. Λάρισας κ. ΔΙΒΑΝΗΣ Βασίλειος και ΖΑΧΟΣ Σωτήριος, ο Πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Θεσσαλίας κ. ΚΑΛΟΥΣΙΟΣ Χρήστος και
μέλη του Δ.Σ, ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Λάρισας κ. ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ Αθανάσιος και
μέλη του Δ.Σ., καθώς και πλήθος συναδέλφων.
Μετά το πέρας της αρτοκλασίας τηρήθηκε ενός
λεπτού σιγή στην μνήμη του μακαριστού Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου κυρού Ιγνατίου
και εν συνεχεία τρισάγιο στην μνήμη του. Σε
όλους τους παρευρισκομένους προσφέρθηκαν
ως ευλογία, εικονίτσες του Αποστόλου Παύλου.
Ο Πρόεδρος
H Γενική Γραμματέας
Αχιλλέας
Αφροδίτη
ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ
ΛΙΑΚΟΥ

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

75η Επέτειος από την
«Μάχη της Πόρτας»

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018 , στην έδρα του
Αστυνομικού Μεγάρου Τρικάλων και κατά τις ώρες 09.00- 13.00,
εθελοντική αιμοδοσία μελών μας- συναδέλφων- φίλων της Ελληνικής Αστυνομίας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα του Εθελοντή
Αιμοδότη που καθορίστηκε η 14η Ιουνίου κάθε έτους και διοργάνωσαν από κοινού, η Τοπική μας διοικηση και η Διεύθυνση Αστυνομίας
Τρικάλων . Ταυτόχρονα εγγράφηκαν ως εθελοντές δότες Μυελού
των Οστών μέλη μας , με μια διαδικασία απλή και ανώδυνη, αλλά
εξαιρετικά ελπιδοφόρα, καθώς δυνητικά μπορεί να σώσει μια ζωή.
Κατά την διάρκεια της εθελοντικής αιμοδοσίας διανεμήθηκαν ενημερωτικά φυλλάδια για τον εθελοντή αιμοδότη και τον εθελοντισμό
γενικότερα.

Μεγάλη τιμή για την Τοπική μας η πρόσκληση από το Δήμο Πύλης, να
παραβρεθούμε στην εκδήλωση που διοργάνωσε για την 75η Επέτειο
από την «Μάχη της Πόρτας». Μία μάχη ιστορικής σημασίας για την περιοχή της Θεσσαλίας, αλλά και της Ελλάδας γενικότερα. Παρουσία του
Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων κ. Νίκου Βούτση, του Γενικού Αρχιερατικού Πύλης π. Δημητρίου Κατσαρού, των Βουλευτών Τρικάλων
Αθανάσιου Παπαδόπουλου, Παναγιώτας Δριτσέλη, Χρήστου Σιμορέλη
και Κώστα Σκρέκα, Αρχών του τόπου και της ευρύτερης περιοχής, του
κ. Β΄ Υποδιευθυντού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, Α/Υ΄
Στυλιανού Μπιλιάλη, του κ. Διοικητού του Α.Τ. Πύλης Α/Α΄ Χρήστου
Παπαδογιάννη, παρουσίας πλήθους κόσμου αλλά απογόνων των τότε
αγωνιστών, γιορτάστηκε με ιδιαίτερη λαμπρότητα η ανωτέρω Επέτειος. Εκδήλωση υψηλού συμβολισμού και ψυχικής ανάτασης.
Η Τοπική μας εκπροσωπήθηκε στις εκδηλώσεις της 75ης Επετείου
της «ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ», από τον Πρόεδρο μας κ. Μπέγα Αχιλλέα, τον Γ. Γραμματέα μας κ. Δραγούτσο Βασίλειο και τον Α΄
Αντιπρόεδρο μας κ. Τσιγαρίδα Γεώργιο.

Εθελοντική αιμοδοσία.

Η προσέλευση των αστυνομικών, των Πολιτικών Υπαλλήλων του
Σώματος αλλά και των φίλων της Ελληνικής Αστυνομίας ήταν συγκινητική, με αποτέλεσμα να δοθεί ένα ηχηρό μήνυμα υπέρ του εθελοντή
αιμοδότη και να συγκεντρωθεί ικανός αριθμός φιαλών αίματος, οι
οποίες διατέθηκαν για τις ανάγκες της Τράπεζας αίματος της Ελληνικής Αστυνομίας, και ικανοποιητικός αριθμός εγγραφών για δωρεά
μυελού των οστών.

Ο Πρόεδρος
ΜΠΕΓΑΣ Αχιλλέας

Ο Γεν. Γραμματέας
ΔΡΑΓΟΥΤΣΟΣ Βασίλειος
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Στα πλαίσια της 1ης εβδομάδας δράσης (23-29
Ιουνίου) του Ελληνικού Τμήματος και με αφορμή τον εορτασμό του Προστάτη της Ένωσης μας
΄΄Αποστόλου Παύλου΄΄, η Τοπική Διοίκηση
Λάρισας, πραγματοποίησε συγκέντρωση τροφίμων στην Λέσχη του Αστυνομικού Μεγάρου,
τα οποία προσφερθήκαν σήμερα 3-7-2018 στα
συσσίτια της Ιεράς Μητρόπολης Λάρισας.
Ανήμερα της εορτής του Αποστόλου Παύλου,
την Παρασκευή 29 Ιουνίου και ώρα 12:00, τελέσθηκε στο παρεκκλήσιο του Αγίου Αρτεμίου
στο Αστυνομικό Μέγαρο Λάρισας, αρτοκλασία,
στην οποία παραβρέθηκαν οΓενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλίας Υποστράτηγος κ. ΤΟΛΛΙΑΣ Ιωάννης, ο Διευθυντής
Αστυνομίας Λάρισας Ταξίαρχος κ. ΚΑΡΑΠΙΠΕ-

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

1ο Εργασιακό
Πρωτάθλημα Μπάσκετ
Εργαζομένων–
Παλαιμάχων– Ανέργων

Ένας μαραθώνιος αγώνων που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2017, στον
οποίο συμμετείχαν 10 ομάδες έφτασε σήμερα στο τέλος του. Η ομάδα
μπάσκετ της τοπικης μας διοικησης, αντιμετώπισε στον Τελικό του 1ο
Εργασιακού Πρωταθλήματος Μπάσκετ Εργαζομένων– Παλαιμάχων–
Ανέργων που διοργάνωσε ο Δήμος Τρικκαίων, την ομάδα της Εξωτερικής Φρουράς του Καταστήματος Κράτησης Τρικάλων. Το παιχνίδι
κρίθηκε στην παράταση, με νικητή την Ομάδα μας, με σκορ 58-55.
Να συγχαρούμε τον Δήμο Τρικκαίων, την Δ/νση Αστυνομίας Τρικάλων, όλες τις ομάδες που συμμετείχαν στο 1ο Εργασιακό τουρνουά,
και ιδιαιτέρως την Ομάδα της Εξωτερικής Φρουράς Καταστηματος
Κράτησης Τρικάλων για τον συγκλονιστικό Τελικό, αλλά και όλους
τους συναδέλφους- φίλους- πολίτες που παρευρέθηκαν και παρακολούθησαν τον Τελικό.

Φιλοξενία συναδέλφων
από Σερβία και Ελλάδα

Μέλη με του διοικητικού μας συμβουλίου , υποδεχτήκαμε και
ξεναγήσαμε, κατόπιν ενεργειών του Β΄ Αντιπροέδρου μας κ.
Αλεξάνδρου ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ, Σέρβους συναδέλφους και μέλη Τοπικών Διοικήσεων της Ελλάδας στα Μετέωρα. Συγκεκριμένα
είχαμε την χαρά να υποδεχτούμε, τον Πρόεδρο της ΙΡΑ Καρδίτσας κ. Ζαρχανή Γεώργιο με μέλη της Τοπικής του, τον Ηγούμενο Ιεράς Μονής Σπηλιάς Αρχιμανδρίτη Νεκτάριο Μητρόπουλο,
τον Πρόεδρο της Τοπικής Διοίκησης Σάμου κ. Αβραμίδη Γεώργιο με μέλη της Τοπικής του, τον Πρόεδρο ΙΡΑ Nis Σερβίας
κ. Sasa Spasic, εκπρόσωπο του Δήμου Mediana -Nis k. Nikolic
Ivan, τον Αντιδήμαρχο του Δημου Niska banja από Σερβια κ.
Milosevic Zarko, την Bojana Ilic εκπρόσωπος της Ipa Pristina
Σερβίας και πάρα πολλούς συναδέλφους οι οποίοι βρίσκονταν
στην Χώρα μας για το 2ο Κύπελλο φιλίας IPA Ni – Καρδίτσας,
καθώς επίσης και για αδελφοποίηση της ΙΡΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ με την
Τοπική Διοίκηση IPA Nis τα οποία έλαβαν χώρα στην Καρδίτσα
1 και 2 Ιουνίου 2018.
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Εορτασμός του προστάτη μας Απόστολου
των Εθνών Παύλου
Η Ι.Ρ.Α. Τρικάλων τίμησε τον προστάτη της Απόστολο των Εθνών Παύλο
Με τη δέουσα λαμπρότητα και θρησκευτική
κατάνυξη η Τοπική Διοίκηση Τρικάλων τέλεσε την Πέμπτη 28 Ιουνίου και ώρα 19:00’, στο
πανέμορφο Εξωκλήσι του Ιερού Ναού Αγ. Γεωργίου- Ριζαριού- Τρικάλων, Μέγα Εσπερινό
μετά Αρτοκλασίας και υψώματος, στα πλαίσια
του εορτασμού του Προστάτη του Ελληνικού
Τμήματος της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών, Απόστολου των Εθνών Παύλου.
Παρευρέθηκαν ο κ. Δ/ντής της Δ. Α. Τρικάλων
Α/Δ΄ Γεώργιος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ο κ. Α΄ Υποδ/
ντης της Δ.Α. Τρικάλων Α/Υ’ Στέργιος ΝΙΝΤΟΣ,
ο Πάτερ Ευάγγελος ΚΑΡΑΜΙΝΤΖΙΟΣ ως εκπρόσωπος της Μητρόπολης ο οποίος μαζί με
τον Πάτερ Ελευθέριο ΚΟΡΔΑΜΠΑΛΟ τελέσαν

και τον Μέγα Εσπερινό,, ο κ. Διοικητής του
Τ.Ε.Φ.Κ.Κ. Τρικάλων Α/Υ’ Αθανάσιος ΚΑΠΠΑΣ,
Εκπρόσωπος της ΣΜΥ Τρικάλων, ο Πρόεδρος
της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Τρικάλων κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Ιωάννης, ο Πρόεδρος

του Συνδέσμου Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Τρικάλων κ. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Ιωάννης με
τον Γραμματέα κ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αχιλλέα, ο
Πρόεδρος του ΚΤΕΛ Ν. Τρικάλων κ. ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ Βασίλειος, Αξιωματικοί της Δ.Α Τρικάλων,
συνάδελφοι με τις οικογένειες τους, φίλοι και
πλήθος κόσμου οι οποίοι μας τίμησαν με την
παρουσία τους.
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους /ες
όσους/ες, παρευρέθηκαν στον εορτασμό του
Προστάτη μας και ιδιαιτέρως τον π. Ελευθέριο
για την άμεση και ένθερμη ανταπόκριση του για
δεύτερη φορά, στην πραγματοποίηση του Εσπερινού μας στην Ενορία του.
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
ΜΠΕΓΑΣ Αχιλλέας ΔΡΑΓΟΥΤΣΟΣ Βασίλειος

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Τρίτη θέση στο
πανελλήνιο πρωτάθλημα
καλαθοσφαίρισης

Με εντυπωσιακό τρόπο έκλεισε την παρουσία της στο 15ο
πρωτάθλημα Αστυνομικών Διευθύνσεων που διεξήχθη στις
Σέρρες η ομάδα της τοπικής μας διοίκησης, που συμμετείχε
εκπροσωπώντας τη Διεύθυνση Αστυνομίας Καρδίτσας καιέφτασε μέχρι τον μικρό τελικό για πρώτη φορά στην ιστορία
της. Για την ιστορία η σύνθεση της ομάδας μας ήταν: Χονδρόπουλος, Μακρής, Καραγιάννης, Τσίγκας, Πετράκης, Χρήστου,
Παπανικολάου (προπονητής Χονδρόπουλος). Κατά τη διάρκεια των αγώνων είχαμε την ευκαιρία να συναντηθούμε με
τον πρόεδρο της τοπικής διοίκησης Σερρών κ. Στέργιο Μπάγκο και τον τέως πρόεδρο κ. Παντελή Χράπα, τους οποίους
ευχαριστούμε για την άριστη φιλοξενία τους.
Ευχαριστούμε θερμά την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων
Καρδίτσας για την οικονομική και ηθική υποστήριξη της ομάδας και επίσης τη Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας και την
εταιρεία «Α. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ & ΣΙΑ» για την προμήθεια των
αθλητικών εμφανίσεων.

Θρίαμβος στο 1ο
πανελλήνιο πρωτάθλημα
πρακτικής σκοποβολής
αστυνομικών

Την Κυριακή 10 Ιουνίου διεξήχθη στο σκοπευτήριο Μαλακάσας το 1ο
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πρακτικής Σκοποβολής Αστυνομικών, το
οποίο διοργάνωσε η Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος. Ήταν ένας υπέροχος
και καλά οργανωμένος αγώνας, όπου οι αθλητές μας ήταν για μια ακόμα
φορά πρωταγωνιστές. Η ομάδα αποτελούνταν από τους Μιχάλη Παπαδάκη, Γιώργο Βητοβάρη και Προκόπη Θανόπουλο, που ανήκουν στον
Α.Σ.Ο.Καρδίτσας«Άρτεμις» και τον Φώτη Σακελλάρη του Ο.Π.Σ.Κ. και
φυσικά ευχαριστούμε θερμά τους δύο συλλόγους για την άψογη συνεργασία που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια. Όσον αφορά τώρα τις επιδόσεις
τους, είχαμε δύο πρωτιές και αντίστοιχα κύπελλα και μια δεύτερη θέση.
Συγκεκριμένα, στην κατηγορία Production Optics νικητής αναδείχθηκε ο
Προκόπης Θανόπουλος, με τον Γιώργο Βητοβάρη να κατακτά τη δεύτερη
θέση, ενώ στην κατηγορία Classic θριάμβευσε ο Μιχάλης Παπαδάκης,
προσθέτοντας έναν ακόμη τίτλο στην πλούσια συλλογή του. Καλή ήταν
και η εμφάνιση του Φώτη Σακελλάρη, ο οποίος όμως περιορίστηκε στην
8η θέση της κατηγορίας Production.
. Ευχαριστούμετην Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Καρδίτσας και το
Σωματείο Συνοριακών Αστυνομικών για την οικονομική και ηθική τους
υποστήριξη προς την ομάδα.

Για μια ακόμη χρονιά η τοπική μας διοίκηση Καρδίτσας έλαβε μέρος
στο Let’s do it! GREECE, την πανελλήνια, ταυτόχρονη εκδήλωση καθαρισμού του περιβάλλοντος, στην οποία κάθε χρόνο πλέον σπάει
το ρεκόρ συμμετοχών και υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον. Για τη
φετινή χρονιά οι δράσεις πραγματοποιήθηκαν σε περισσότερα από
1.500 σημεία σε όλη τη χώρας.Για πρώτη φορά πραγματοποιήσαμε τη δράση μας στην περιφέρεια του Δήμου Σοφάδων και συγκεκριμένα στο Ανώγειο, όπου βρίσκεται ένα πανέμορφο δάσος. Την
ομορφιά του ωραίου τοπίου χαλούσαν τα – όχι πολλά ευτυχώς - πεταμένα σκουπίδια επισκεπτών και περαστικών και οι εθελοντές μας
έπιασαν δουλειά συγκεντρώνοντας τα για το απορριμματοφόρο. Στη
συνέχεια φυσικά, όπως έχει γίνει παράδοση, στους συμμετέχοντες
προσφέρθηκε πικ νικ.
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ζαρχανής

Ο Γεν. Γραμματέας
Νικόλαος Γούσιας
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Let’s do it! για την ΙΡΑ Καρδίτσας
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2o Niš – Karditsa IPA Friendship Cup

Με πολύ μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η
δεύτερη έκδοση του κυπέλλου φιλίας IPA που
συνδιοργανώνουν οι τοπικές διοικήσεις Nis και
Καρδίτσας. Μετά το πρώτο κύπελλο που έγινε
το 2017 στη Nis της Σερβίας, αυτή τη φορά ήταν
η σειρά της Καρδίτσας να φιλοξενήσει αυτή τη
γιορτή του ποδοσφαίρου, της φιλίας και της
συνεργασίας μεταξύ των δύο τοπικών διοικήσεων.
Στο φετινό κύπελλο συμμετείχαν από τη Σερβία οι ομάδες της IPA Nis– Policija και IPA Nis–
Zandarmerija και από την Ελλάδα οι ομάδες
των τοπικών διοικήσεων Καρδίτσας και Σάμου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι με τη Σάμο αγωνίστηκαν
και παίκτες των τοπικών διοικήσεων Χανίων,
Τρικάλων και Χαλκιδικής, δίνοντας έτσι ένα
χαρακτήρα «Εθνικής Ελλάδος» στην ομάδα.
Στον πρώτο ημιτελικό η Καρδίτσα νίκησε τη
Σάμο με σκορ 3-1, ενώ στο δεύτερο ημιτελικό
η Zandarmerija επικράτησε εύκολα με το ευρύ 5-1.Οι δύο αγώνες έγιναν στο γήπεδο του
Ατρομήτου Παλαμά, όπου με την υποστήριξη
του Δήμου Παλαμά ακολούθησε μια βραδιά
μπάρμπεκιου για όλους τους συμμετέχοντες,
η οποία κράτησε ως αργά με τους παίκτες και
τους λοιπούς εκδρομείς να το απολαμβάνουν
με την καρδιά τους. Νωρίτερα ο Δήμαρχος Παλαμά, κ. Γιώργος Σακελλαρίου, πρόσφερε δώρα και αναμνηστικές πλακέτες στις τέσσερις
ομάδες καλωσορίζοντας όλους στην πόλη του.
Την επόμενη ημέρα, Σάββατο 2 Ιουνίου στην πόλη της Καρδίτσας και συγκεκριμένα στο γήπεδο
των Καμινάδων, έγιναν ο μικρός και ο μεγάλος
τελικός του κυπέλλου. Αρχικά, στο μικρό τελικό
η ομάδα της Σάμου κατάφερε να προηγηθεί με
1-0 με σκόρερ τον Γραμματέα του εθνικού μας

τμήματος, Βασίλη Παπά, όμως οι Σέρβοι της
IPA Nis– Policija κατάφεραν να ανατρέψουν το
σκορ στο δεύτερο ημίχρονο και νικώντας με 2-1
κατέλαβαν την τρίτη θέση. Ο τελικός ήταν ένα
συγκλονιστικό ματς, πραγματική διαφήμιση του
ποδοσφαίρου. Η ομάδα της Καρδίτσας κατάφερε να φτάσει σχετικά εύκολα και γρήγορα σε
ένα 2-0, σκορ που έδειχνε ότι δώσει μια εύκολη
νίκη. Όμως η ομάδα της Nis– Zandarmerija με
διαρκή αντεπίθεση στο δεύτερο ημίχρονο έκανε το 2-3, σκορ που κράταγε έως το τελευταίο
λεπτό των καθυστερήσεων.
Τότε, ο Δημήτρης Αναστασίου της Καρδίτσας
με απίθανο απευθείας φάουλ έστειλε τις δύο
ομάδες στη διαδικασία των πέναλτι. Ο έμπειρος
τερματοφύλακας των γηπεδούχων, Άρης Τσιγγινές, αποδείχθηκε κέρβερος και αποκρούοντας
τρία πέναλτι έδωσε το βαρύτιμο τρόπαιο στην
ομάδα της Καρδίτσας. Το τρόπαιο του τουρνουά
ήταν ένα μοναδικό και μεγάλης καλλιτεχνικής
αξίας έργο που φιλοτέχνησε ο κεραμίστας Τίμος Χατζηλαγός του εργαστηρίου «Υδρία» στη
Σάμο. Η απονομή του τροπαίου στους νικητές
έγινε από τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλίας, Υποστράτηγο κ.
Ιωάννη Τόλια και των υπόλοιπων κυπέλλων
από το Δήμαρχο Καρδίτσας, κ. Φώτη Αλεξάκο,
τον Δήμαρχο Σοφάδων κ. Θάνο Σκάρλο από
κοινού με το Δήμαρχο Niska Banja, κ. Dejan
Jovanovisτων οποίων οι Δήμοι είναι αδελφοποιημένοι, τον Δήμαρχο Μουζακίου και πρόεδρο Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας, κ. Γεώργιο Κωτσό και
τον Γενικό Γραμματέα του ελληνικού εθνικού
τμήματος, κ. Βασίλειο Παπά.
Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην
περιοχή μας, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία

να επισκεφθούν τα μοναδικά Μετέωρα και
την ανυπέρβλητης ομορφιάς Λίμνη Πλαστήρα,
όπως και το Αστυνομικό Μουσείο της πόλης
μας, όπου έγιναν δεκτοί και ξεναγήθηκαν από
τον ιδρυτή κ. Δημήτριο Καλλιαντζή. Στην επίσκεψη τους στα Μετέωρα, η οποία οργανώθηκε
στην εντέλεια από τον διοικητή του Α.Τ. Καλαμπάκας και Β’ Αντιπρόεδρο της τοπικής διοίκησης Τρικάλων, Α/Β’ κ. Αλέξανδρο Αγραφιώτη,
υποδέχθηκαν όλους τους επισκέπτες ο πρόεδρος της τ.δ. Τρικάλων κ. Αχιλλέας Μπέγας με
μέλη του διοικητικού του συμβουλίου.
Πριν τους αγώνες δόθηκε συνέντευξη τύπου με
την παρουσία του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ.
Κώστα Αγοραστού και του Αντιπεριφερειάρχη
Καρδίτσας, κ. Βασιλείου Τσιάκου, οι οποίοι εξήραν την προσπάθεια των διοργανωτών και τόνισαν ότι τέτοιου είδους εκδηλώσεις υποστηρίζονται άμεσα από τους ίδιους, καθώς συμβάλουν
στην αλληλεγγύη και επικοινωνία των λαών και
είναι σημαντικές για την περιοχή της Καρδίτσας
και της Θεσσαλίας ευρύτερα. Αξίζει να σημειωθεί ότι όλοι οι αγώνες μεταδόθηκαν ζωντανά
από το διαδίκτυο, μέσα από το Karditsapress.gr.
Τιμητική ήταν η παρουσία των προέδρων τ.δ.
Χανίων, κ. Ιωάννη Περράκη, Λάρισας, κ. Αχιλλέα Καλαμπούκα και Αργολίδας, κ. Κατσιγιάννη
Αθανασίου και καθοριστική η παρουσία του επίτιμου μέλους μας, πανοσιολογιότατου Αρχιμανδρίτη Νεκτάριου Μητρόπουλου, ο οποίος με τις
συμβουλές του και την παρουσία του βοήθησε
στην προετοιμασία της διοργάνωσης και των
επίσημων τελετών.
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Γεώργιος Ζαρχανής Νικόλαος Γούσιας

Άρθρα - Επιστολές - Διοικητικά Θέματα

νω στο θέμα της τρομοκρατίας, να λάβει απόψεις από τους
άλλους συναδέλφους και να λύσει τις απορίες του. Έτσι
είχαμε την ευκαιρία πέρα από τις θεωρητικές και πρακτικές
γνώσεις που λάβαμε να μοιραστούμε και τις εμπειρίες μας.
Επιπρόσθετα, το απόγευμα μίας διδακτικής ημέρας έγινε
επίσκεψη όλης της ομάδας των εκπαιδευομένων στην
πόλη της Κολωνίας, όπου είχαμε συνάντηση με μέλη της
γερμανο-τουρκικής κοινότητας όπου συζητήθηκαν τα ζητήματα που αφορούν την συνύπαρξη και τον διάλογο που έχει
αναπτυχθεί ανάμεσα στις διάφορες εθνοτικές κοινότητες
που συμβιούν στην περιοχή.
Στο τέλος του σεμιναρίου, ανταλλάξαμε διάφορα αναμνηστικά με τους συναδέλφους όπως σύμβολά της αστυνομίας διάφορα άλλα σύμβολα του εθνικού τμήματος IPA.

Αθήνα, 03 Ιουλίου 2018

ΑΡΥΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ
ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΕΠΙΣΕΛΕΙΟΤ
__________

ΠΡΟ
Πρόεδρο Τοπικής Διοίκηζης Αθηνών Αηηικής
ηοσ Ελληνικού Εθνικού Τμήμαηος
Διεθνούς Ενώζεως Αζησνομικών
Κύριο Ιωάννη Καραπαηάκη
Ικηίνοσ 2
10552 Αθήνα

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Σασ ευχαριςτϊ πολφ για τθν πρόςκλθςθ να παρευρεκϊ ςτισ εκδθλϊςεισ
τισ οποίεσ διοργανϊνετε, ωςτόςο τθ ςυγκεκριμζνθ θμζρα και ϊρα ςυνζπεςε θ
υποχρεωτικι μου παρουςία ςε υπθρεςιακό ςυμβοφλιο και δεν μπόρεςα να
παραςτϊ.
Ο εορταςμόσ του Προςτάτθ τθσ Ενϊςεϊσ ςασ, Αποςτόλου των Εκνϊν
Παφλου, εκτόσ από το κρθςκευτικι του ςθμαςία χρειάηεται να κεακεί και ωσ
προσ το ςυμβολιςμό του για το ρόλο, τθ λειτουργία και τθν εν γζνει
φυςιογνωμία τθσ Διεκνοφσ Ζνωςθσ Αςτυνομικϊν, κακϊσ θ αποςτολι τθσ είναι
άρρθκτα ςυνδεδεμζνθ ςτθ ςυνείδθςθ κάκε αςτυνομικοφ με τθν προςφορά, τθν
αλλθλεγγφθ, τθ φιλία και τθν ευγενι άμιλλα, αλλά και τθ διεκνικότθτα και
ομαδικότθτα του χαρακτιρα τθσ, αφοφ ςτουσ κόλπουσ τθσ ςυνεργάηονται
τοπικζσ ενϊςεισ όλθσ τθσ Ελλάδασ, ανταλλάςοντασ τεχνογνωςία και εμπειρία
κατά τθ δράςθ τουσ και τθν ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν.
Εφχομαι

καλι

δφναμθ

και

ευδόκιμθ

ςυνζχεια

ςτο παρεχόμενο

πολυδιάςτατο ζργο τθσ Ζνωςισ ςασ.
Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΕΠΙΣΕΛΕΙΟΤ

Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ
ΑΝΣΙΣΡΑΣΗΓΟ

 Π. Κανελλοπούλου 4, Αθήνα 10177
 210-6920562  213-1520102  generalstaff.commander@hellenicpolice.gr
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Αντιπροσωπεία του Ελληνικού Τμήματος αποτελούμενοι από τους Α/Α΄ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ Εμμανουήλ, Α/Β ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Αθανάσιο και Υ/Α ΑΪΝΤΙΝΙΔΗ Λεωνίδα συμμετείχαμε σε σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε κατά το
χρονικό διάστημα 19.03.2018 / 23.03.2018 στο κάστρο
Gimbron της Γερμανίας με θεματική «Κατανόηση της Τρομοκρατίας», κατόπιν εγκρίσεως από το Ελληνικό Τμήμα.
Οι πρώτες εντυπώσεις μας από τον τόπο διεξαγωγής ήταν
πολύ θετικές. Το κάστρο του Gimborn βρίσκεται μέσα σε
ένα πολύ όμορφο και ήσυχο φυσικό περιβάλλον σε επαρχιακή περιοχή της Γερμανίας, περίπου 40 λεπτά από την
Κολωνία. Τα δωμάτια καθώς και οι λοιπές εγκαταστάσεις
ήταν πολύ προσεγμένα, ενώ το προσωπικό των εγκαταστάσεων ιδιαίτερα φιλικό και εξυπηρετικό. Οι διαλέξεις
του σεμιναρίου λάμβαναν χώρα τις πρωινές μέχρι τις
απογευματινές ώρες εντός στο Κάστρο. Σε αυτό συμμετείχαν περίπου 25 συνάδελφοι από διάφορες χώρες και
ηπείρους. Ειδικότερα, υπήρχε εκπροσώπηση από τη Δανία, Νορβηγία, Αυστραλία, Πακιστάν, Νέα Ζηλανδία, Μάλτα και Ελλάδα. Οι διοργανωτές φρόντισαν να τηρούνται
όλα τα χρονοδιαγράμματα του σεμιναρίου και των λοιπών
δραστηριοτήτων έτσι ώστε όλη η διοργάνωση να διεξαχθεί πολύ ομαλά.
Ειδικότερα οι θεματικές που αναπτύχθηκαν στο εν θέματι σεμινάριο ήταν οι ακόλουθες :
Σαλαφισμός και Τζιχαντισμός / Ριζοσπαστικοποίηση και
στρατολόγηση. Αστυνόμευση σε κοινότητες Μουσουλμάνων σε χώρες της Ευρώπης (το παράδειγμα της Σουηδίας). Online ριζοσπαστικοποίηση. Η χρήση του διαδικτύου
στη διάδοση εξτρεμιστικών ιδεών. Η επίθεση του Άντρες
Μπρέιβικ στην Νορβηγία τον Ιούλιο του 2011. Λάθη και
παραλείψεις της Νορβηγικής Αστυνομίας
Οιεπιθέσεις των τζιχαντιστών στο Λονδίνο το 2017. Οι εισηγητές του σεμιναρίου προέρχονταν από διαφορετικές χώρες
και επαγγελματικούς χώρους (αστυνομία/ακαδημαϊκό
περιβάλλον). Οι ακαδημαϊκοί εισηγητές μας παρουσίασαν τα πορίσματα των ερευνών τους πάνω στο θέμα της
τρομοκρατίας, ενώ οι αστυνομικοί εισηγητές ανέλυσαν
όλες τις πτυχές των τρομοκρατικών χτυπημάτων που
έλαβαν στη χώρα τους. Στο τέλος των διαλέξεων ακολουθούσαν συζητήσεις σχετικές με όσα ειπώθηκαν και ο
καθένας είχε την ευκαιρία να εκφράσει την άποψη του πά-
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