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Φίλες και φίλοι,
Ο χρόνος που φεύγει μας αφήνει με γνώσεις 
και επιτυχίες, με πλούσιες εμπειρίες τόσο σε 
εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο.
Στεκόμαστε στην αυγή του 2018 με αισιο-
δοξία και έτοιμοι για νέες επιτυχίες που θα 
έχουν ως αποτέλεσμα την πρόοδο της Ένω-
σής μας.
Είμαστε έτοιμοι και σίγουροι για να ανταπο-
κριθούμε με αξιώσεις στις απαιτήσεις του 

μέλλοντος και με γνώμονα πάντα το συλλογικό συμφέρον.
Έχοντας εμπιστοσύνη στη δημιουργική διάθεση των μελών μας, είμαστε 
βέβαιοι ότι όλοι μαζί θα πετύχουμε τους στόχους που συνεχώς θέτουμε 
κάνοντας πράξη τις αρχές του SERVO PER AMIKECO.
Είμαστε το ΔΣ που μπόρεσε με ενότητα και αλληλεγγύη να αντιμετωπίσει 
τις μεγάλες προκλήσεις και δυσκολίες.
Από την πλευρά μου είμαι αισιόδοξος γιατί πιστεύω στη φιλία, την εθε-
λοντική προσφορά των μελών μας και τη συνεργασία. 
Χρησιμοποιήσαμε τους διαθέσιμους πόρους προκειμένου να ανακαινί-

σουμε τους ξενώνες μας και δημιουργήσαμε νέο IPA HOUSE στο Νυμ-
φαίο της Φλώρινας. Το 2017 υπήρξε μια αποδοτική χρονιά σε όλους 
τους τομείς του νεοεκλεγέντος Διοικητικού μας Συμβουλίου και θα συ-
νεχίσουμε το έργο μας. Είμαστε σίγουροι ότι θα τα καταφέρουμε υλοποι-
ώντας δράσεις που προβάλλουν το Ελληνικό Τμήμα.
Με διαφάνεια στη λειτουργία μας και συνεχή ενημέρωση, υπηρετούμε 
την Ένωση και στηρίζουμε τις Τοπικές Διοικήσεις.
Βιώνουμε ως μέλη της ΙΡΑ τα αισθήματα ικανοποίησης, της χαράς, της 
τιμής και της υπερηφάνειας ως αποτέλεσμα της διεθνούς αναγνώρισης 
και επιβράβευσης του έργου μας. Στο κατώφλι του 2018 ας επιστρατεύ-
σουμε τις δυνάμεις μας για να προχωρήσουμε μπροστά, να ζήσουμε μια 
χρονιά ελπιδοφόρα και δημιουργική, αντλώντας δύναμη από το πνεύμα 
των Άγιων Ημερών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.
Θέλω να ευχηθώ από τα βάθη της καρδιάς μου σε όλους σας κάθε προ-
σωπική και οικογενειακή ευτυχία.
Χρόνια Πολλά, Ευτυχισμένο και Δημιουργικό το 2018.

Ιωάννης Καραπατάκης

Πρόεδρος  Ελληνικού Τμήματος

Editorial
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IPA
Εκδηλώσεις

Μ
ε απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθη-
κε η 13η Φιλική Συνάντηση Τοπι-
κών Διοικήσεων Χώρας Διεθνούς 
ένωσης Αστυνομικών, στην πόλη 

του Πειραιά.
Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι 

από 31 Τοπικές Διοικήσεις (Νομούς).
Οι συνάδελφοι, απήλαυσαν ένα πλούσιο 

εκδρομικό πρόγραμμα, το οποίο περιελάμ-
βανε:Kαφέ το απόγευμα της Παρασκευής στο 
café v’ammos εντός του σταδίου ΚΑΡΑΙΣΚΑ-
ΚΗ, ευγενική προσφορά της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑ-
ΚΟΣ. Επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Ελλά-
δος  το πρωινό του Σαββάτου και ξενάγηση 
από την κα Κλεοπάτρα Ρηγάκη. Επίσκεψη στο 
Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και ξενάγηση από 
την κα Πασχαλιά Σιγγίκου.

 Το απόγευμα του Σαββάτου  πραγματοποι-
ήθηκε στο ξενοδοχείο SAVOY η τελετή έναρ-
ξης της συνάντησης. Με την παρουσία τους 
μας τίμησαν:Η Βουλευτής Β Πειραία ΣΥΡΙΖΑ 
κα Εύη Καρακώστα, ο Βουλευτής Α Πειραιά 
και Νήσων ΝΔ κ. Κώστας Κατσαφάδος, ο 
δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης, τον 
οποίο ευχαριστούμε θερμά για τη  μεγάλη 
συμβολή του στη διοργάνωση της συνάντη-
σης, o Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης 
Προστασίας Επισήμων και Ευπαθών Στόχων, 
Υποστράτηγος κ. Βλάσιος Βαλατσός, o πρό-
εδρος της ΠΟΑΞΙΑ κ. Ιωάννης Κατσιαμάκας, 

o Πρόεδρος του Εθνικού Τμήματος Διεθνούς 
Ένωσης Αστυνομικών κ. Ιωάννης Καραπατά-
κης και σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο, o 
Γενικός Γραμματέας του Ταμείου Επαγγελ-
ματικής Ασφάλισης Αστυνομικών, Πυροσβε-
στών και Λιμενικών  κ. Μιχάλης Αρζιμάνο-
γλου, o Πρόεδρος της Λέσχης Αστυνομικών 

Πειραιά κ. Ιωάννης Τετράδης
Λόγω αδυναμίας παράστασης, δεν παρευ-

ρέθησαν , αλλά απέστειλαν μηνύματα: O τ. 
Υπουργός Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 
κ. Θεόδωρος Δρίτσας, o Γενικός Γραμματέας 
Συντονισμού Υπουργείου Εσωτερικών, αρ-
μόδιος επί θεμάτων αλλοδαπών, υπηκόων 

13η Φιλική Συνάντηση  
στην πόλη του Πειραιά
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IPA
Εκδηλώσεις

τρίτων χωρών και παράτυπης μετανάστευ-
σης κ. Τζανέτος Φιλιππάκος, o παγκόσμιος 
Γενικός Γραμματέας της Διεθνούς Ένωσης 
Αστυνομικών κ. Γεώργιος Κατσαρόπουλος.

Την εκδήλωση κάλυψε μουσικά η μπάντα 
της Ελληνικής Αστυνομία ενθουσιάζοντας 

τους συμμετέχοντες με τις μελωδίες του 
Μάνου Χατζιδάκι.

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν 
ο βετεράνος οδηγός αγώνων κ. Τάσος Μαρ-
κουίζος (Ιαβέρης), οποίος πραγματοποίησε 
μια απόλυτα διαφωτιστική διάλεξη για την 

οδική ασφάλεια και τα τροχαία ατυχήματα
Με τη λήξη της εκδήλωσης άπαντες οι 

συμμετέχοντες αναχώρησαν ομαδικά για το 
κέντρο διασκέδασης ΦΩΤΑΕΡΙΟ, όπου δι-
ασκεδάσαμε μέχρι πρωίας με τις μελωδίες 
του Γιάννη Πλούταρχου, του Ηλία Βρεττού 
και των Kings.

Το ΔΣ της ΤΔ Πειραιώς και Νήσων Διε-
θνούς Ένωσης Αστυνομικών αισθάνεται την 
υποχρέωση να ευχαριστήσει εκ βαθέων

•  Τον Δήμαρχο Πειραια για τη συμβολή του 
στη διοργάνωση της εκδήλωσης,

•  τους βουλευτές και λοιπούς πολιτεια-
κούς παράγοντες, τους εκπροσώπους 
συνδικαλιστικών και άλλων οργανώ-
σεων για την τιμητική παρουσία τους, 
έμπρακτη απόδειξη της αγάπης τους.

•  Την ηγεσία του Σώματος για τη συνερ-
γασία μας και την έμπρακτη στήριξη της 
εκδήλωσης

• Τους εκπροσώπους του τοπικού τύπου
• Τη μπάντα του Σώματος
• Τους χορηγούς μας και τέλος
•  Το ΔΣ του Ελληνικού Τμήματος ΙΡΑ και 

τις Τοπικές Διοικήσεις, που μας εμπι-
στεύτηκαν και μας στήριξαν

 Από τους συμμετέχοντες συναδέλφους, 
κατόπιν παρότρυνσης της Τοπικής μας Δι-
οίκησης, αντί δώρων, συγκεντρώθηκε χρη-
ματικό ποσόν, το οποίο θα αποδοθεί στο Γη-
ροκομείο Πειραιώς, μαζί με τρόφιμα που θα 
διατεθούν από εμάς

 Η επόμενη 14η Φιλική Συνάντηση, ορί-
στηκε να γίνει του χρόνου, τέτοια εποχή στην 
όμορφη Ναύπακτο, με μέριμνα  της ΤΔ Αιτω-
λίας, η οποία σε πανηγυρικό κλίμα παρέλαβε 
τη σκυτάλη.

SERVO PER AMIKECO

 Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
 Κυριάκος Κάρκαλης Άγγελος Κονταράς



6
 •

 ν
έα

 τ
ης

 ip
a

IPA
Εκδηλώσεις

6η Γενική Συνέλευση 
Αντιπροσώπων  
Νομών Επικράτειας 
Τ.Ε.Α.ΕΤ.Δ.Ε.Α.Π.Λ.

Η 
6η ετήσια Γενική Συνέλευση Αντι-
προσώπων Νομών της Επικράτειας 
Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α.Π.Λ. πραγματοποιή-
θηκε την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2017 

στη Γλυφάδα (Ξενοδοχείο PALACE). Συμμε-
τείχαν το Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη της 
Ελεγκτικής Επιτροπής, οι Αντιπρόσωποι των 
Νομών, οι συνεργάτες του ταμείου καθώς 
και επίσημοι προσκεκλημένοι.

Για τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης 
εξελέγη ως Πρόεδρος ο κ. ΚΑΤΣΙΓΑΝΝΗΣ 
Αθανάσιος και ως Γραμματείς οι κ.κ. ΚΑΛΑ-
ΜΠΟΥΚΑΣ Αχιλλέας-Βαλάντης και ΔΟΥΛΓΕ-
ΡΑΚΗΣ Αθανάσιος.

Θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζη-
τήθηκαν και εγκρίθηκαν:

1. Πεπραγμένα Δ.Σ. χρονικής περιόδου από 
Νοέμβριο 2016 έως Νοέμβριο 2017.

2. Ισολογισμός Χρήσεως 2016 & Έκθεση 
Ελεγκτή Ορκωτού Λογιστή.

3. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής.
4. Εκτέλεση Προϋπολογισμού Έτους 2017.
5. Τροποποίηση του καταστατικού του 

ταμείου ώστε τα μέλη υπό όρους και προϋ-
ποθέσεις που θα καθοριστούν από αναλογι-
στική μελέτη και κατόπιν εγκρίσεως της από 
την Ανεξάρτητη Εθνική Αναλογιστική Αρχή, 
να έχουν το δικαίωμα, κατόπιν αιτήσεώς του, 
προς το Δ.Σ. του Ταμείου να ζητήσουν αντί για 
εφάπαξ καταβολή της ατομικής τους μερίδας, 
την καταβολή σύνταξης από το Ταμείο.

6. Να μειωθεί το ελάχιστο ποσό της μηνιαί-
ας εισφοράς, μόνο για τους σπουδαστές των 
σχολών των τριών σωμάτων και για το χρο-
νικό διάστημα της εκπαίδευσής τους, από 30€ 
που είναι σήμερα σε ποσό που θα καθοριστεί 

από σχετική αναλογιστική μελέτη και κατόπιν 
εγκρίσεως της από την Ανεξάρτητη Εθνική 
Αναλογιστική Αρχή. Επίσης μόνο για τους 
σπουδαστές των σχολών των τριών σωμά-
των, η κράτηση του ποσού των 20€ που αντι-
στοιχεί στην εγγραφή να γίνεται σε δύο ισό-
ποσες δόσεις αντί εφάπαξ που ισχύει σήμερα.

7. Παροχή εξουσιοδότησης στο ΔΣ προκει-
μένου να εξετάσει και να παρουσιάσει στην 
επόμενη Γενική Συνέλευση εμπεριστατωμέ-
νη εισήγηση - πρόταση στηριζόμενη σε ανα-
λογιστική μελέτη με την οποία να παρέχεται 
η δυνατότητα στα μέλη, πέραν της μηνιαίας 
εισφοράς, να καταβάλουν εφάπαξ χρηματικό 
ποσό μία φορά το χρόνο στην ατομική τους 
μερίδα του Κλάδου Εφάπαξ.

Το Δ.Σ. του Ταμείου
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Τέχνες / Πολιτισμός

Σου το υπόσχομαι, είπε γλυκά το κοριτσάκι κι ένα χα-
μόγελο έσκασε στα χειλάκια του. Σε ευχαριστώ πολύ που 
έκανες τόσο δρόμο από εκεί ψηλά απόψε για μένα. Να 
μην με ευχαριστείς, είπε το αστεράκι και το αγκάλιασε 
ζεστά με το φως του. Να είσαι αισιόδοξο και να μην το 
βάζεις κάτω. Κοίτα απόψε ψηλά στον ουρανό να δεις που 
όλα τ΄ αστέρια θα ενωθούν για να μοιράσουν το φως της 
αγάπης και της ενότητας σε όλο τον κόσμο. Η μαγική 
αστερόσκονη της αγάπης θα απλωθεί παντού. Η δύνα-
μη της θα γεμίσει τις ψυχές όλων. Αρκεί να έχουν την 
καρδιά τους ανοικτή, να δώσουν και να πάρουν αγάπη.

Το αστέρι της φιλίας

Αυτό είναι ένα μικρό απόσπασμα του βιβλίου «Το αστέρι της φιλί-
ας» που έγραψε η συνάδελφος και Β’ Αντιπρόεδρος της ένωσής μας 
Ειρήνη Μακρυδάκη και εικονογράφησε η ζωγράφος Όλγα Χάνουζα. 
Το βιβλίο παρουσιάστηκε στο κοινό την Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2017 
και ευχόμαστε από καρδιάς να είναι καλοτάξιδο καθώς εκτός της 
πνευματικής του αξίας έχει και φιλανθρωπικό σκοπό. Την εκδήλω-

ση τίμησαν με την παρουσία τους άνθρωποι από τον Πανεπιστημιακή 
κοινότητα, την Πολιτική, τη Δημοσιογραφία, την Τοπική Αυτοδιοίκη-
ση, από τα Παιδικά χωριά S.O.S, το Σύλλογο ΑΜΕΑ Ν. Κρήτης «Το 
μέλλον»,  την Ελληνική Αστυνομία, αντιπροσωπεία του Ελληνικού 
Τμήματος της Δ.Ε.Α. και πλήθος κόσμου.

Επιμέλεια Σπύρος Φώτογλου
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Πρώτες βοήθειες 
ψυχικής υγείας
και μείωση του σεξουαλικού ενδιαφέροντος ενώ 
πολλές φορές αιτιάται και σωματικά ενοχλήματα. 
Η σκέψη στο περιεχόμενο της εμφανίζει την κα-
ταθλιπτική τριάδα μέσα από την οποία ο ασθενής 
αντιλαμβάνεται και θεωρεί αρνητικά τον εαυτό 
του, το κόσμο γύρω του και το μέλλον. 

Πιο συγκεκριμένα, τον εαυτό του τον βλέπει 
σαν ένα ανεπαρκές άτομο, ανάξιο, ανεπιθύμη-
το και ελαττωματικό σε όλους τους τομείς, 
κοινωνικό, διανοητικό, ψυχολογικό και ηθικό. 
Το κόσμο γύρω του τον αντιμετωπίζει ως ιδι-
αίτερα απαιτητικό και απορριπτικό προς αυτόν, 
κάτι που τον απογοητεύει και του αποστερεί 
την πηγή άντλησης ευχαρίστησης από αυτόν. 
Όλα αυτά λειτουργούν ως ένας φαύλος κύκλος 
αφού η κοινωνική του απόσυρση εκλαμβάνεται 
από τους γύρω του ως απόρριψη με αποτέλεσμα 
να απομακρύνονται και να διευρύνεται, έτσι, το 
χάσμα μεταξύ αυτών και του εκάστοτε ατόμου, 
που βιώνει τα παραπάνω. 

Είναι σημαντικό να μη λησμονούμε πως, η 
κατάθλιψη είναι επιλογή, όσο παράξενο και αν 
μας φαίνεται αυτό, που μόλις διαβάσαμε!! Γι αυτό, 
άλλωστε, τα αντικαταθλιπτικά από μόνα τους δεν 
κάνουν «δουλειά». Το να βρω κίνητρα ή κάτι που 
θα με γεμίζει χαρά είναι η καλύτερη υποστήριξη, 
που μπορώ να προσφέρω στον πολύτιμο εαυτό 
μου! Ένα από τα πιο απλά πράγματα, που μπορεί 
κάποιος να κάνει, είναι μια λίστα χαράς. Απλά, 
καθημερινά πράγματα που μας γεμίζουν χαρά, 
όπως μια βόλτα, να ανάψω ένα αρωματικό κερί, 

Ψυχολογία

ένας καφές με έναν φίλο… κοκ. Ας ετοιμάσει ο 
καθένας μας τη δική του λίστα χαράς για το 2018! 
Δε χρειάζεται καμία αναβολή γι αυτό! Ποιος θα το 
κάνει αυτό για εμάς αν όχι εμείς οι ίδιοι; Η απά-
ντηση είναι σκληρή… Κανείς! 

Σε αυτό το κείμενο θα ήθελα, πολύ απλά και 
συγκεκριμένα, να δώσω κάποιες ιδέες για το 
τι είναι καλό να λέμε και τι είναι καλό να απο-
φεύγουμε να λέμε, όταν έχουμε απέναντι μας 
κάποιον που αντιμετωπίζει αγχώδη διαταραχή ή 
κατάθλιψη ή όταν έχουμε υποψίες ότι το «τέρας» 
της κατάθλιψης ή το «τέρας» του έντονου άγχους 
έρχεται να κυριεύσει τον ίδιο μας τον εαυτό…

Είναι καλό να αποφεύγουμε τις κάτωθι δηλώ-
σεις: Πάψε να αισθάνεσαι άσχημα, προσπάθησε 
περισσότερο, πήγαινε να διασκεδάσεις, κανείς 
δεν σου φταίει για ότι αισθάνεσαι, αφού δεν εί-
σαι ευχαριστημένος γιατί δεν αλλάζεις τον εαυτό 
σου; δεν σου χρειάζεται βοήθεια από τον ψυχο-
λόγο, μην πάρεις φάρμακα γιατί θα εξαρτηθείς 
από αυτά, σκέψου πιο ώριμα και πιο λογικά, δεν 
αντέχω άλλο να σε βλέπω σε αυτή την κατάστα-
ση, έτσι που το πας θα μας τρελάνεις όλους, δεν 
το περίμενα να είσαι τόσο αδύνατος-η, έλα, χα-
μογέλασε λίγο, το μόνο που καταφέρνεις είναι να 
βλάπτεις τον εαυτό σου, τζάμπα βασανίζεσαι, δεν 
έχεις τίποτα, προσπάθησε να βρεις μια δουλειά ή 
κάποιο χόμπι, μια ζωή σε θυμάμαι να δημιουργείς 
προβλήματα, μπορεί να μην το κάνεις επίτηδες 
αλλά δεν αντέχω άλλο… Εικάζω ότι, οι περισ-
σότεροι, λίγο έως πολύ θα συμφωνήσουμε πως, 
οι παραπάνω δηλώσεις, κατευθύνσεις, προτρο-
πές και παραινέσεις ενδέχεται να λειτουργή-
σουν τελείως αντίστροφα από το επιθυμητό/
επιδιωκόμενο αποτέλεσμα και να προκαλέσουν 
εν συνεχεία μεγαλύτερο κακό, άθελά μας… Τι 
θα ήθελε από την άλλη να ακούει κάποιος που 
αντιμετωπίζει αγχώδη διαταραχή ή κατάθλιψη; 
Για παράδειγμα: Είμαι δίπλα σου και θα προσπα-
θήσω να σε βοηθήσω με κάθε τρόπο, σε αγαπώ/
αγαπώ και αποδέχομαι βαθιά και ολοκληρωτικά 
τον εαυτό μου, ενδιαφέρομαι πολύ για σένα και 
θέλω να καταλάβω αυτό που αισθάνεσαι, σε αυτή 
τη φάση της ζωής σου είναι απόλυτα φυσικό να 
νιώθεις άσχημα. Είναι βέβαιο ότι σε λίγο καιρό 
θα νιώθεις πολύ καλύτερα, μαζί θα το αντιμε-
τωπίσουμε, είσαι πολύ σημαντικός-η για μένα, 
αν μου ζητήσεις κάτι θα το κάνω με χαρά, έχω 
εμπιστοσύνη σ' εσένα/σε εμένα, είμαι σίγουρος 
ότι θα τα καταφέρεις/καταφέρω! 

Σας εύχομαι ολόψυχα και εγκάρδια Καλή 
Χρονιά, με ανθρώπους δίπλα σας που αγαπάτε 
και σας αγαπούν, με υγεία και ηρεμία ψυχής και 
σώματος και να θυμάστε πως, δεν είστε μόνοι 
σας! Χρόνια πολλά σε όλους και σας ευχαριστού-
με για την εμπιστοσύνη σας (τόσο εγώ όσο και η 
κα Χασάπη) όλα αυτά τα χρόνια! Να είστε καλά!

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

Η 
κατάθλιψη από μόνη της, ως παθολο-
γική οντότητα, διαταράσσει την σκέψη, 
την συμπεριφορά αλλά και τις φυσιολο-
γικές λειτουργίες του ατόμου. Το άτομο 

δηλαδή εμφανίζεται απαισιόδοξο, αρνητικό, με 
έντονες ιδέες ενοχής και αναξιότητας, ενώ συγ-
χρόνως παραμελεί την προσωπική του εμφάνιση 
αλλά και τις δραστηριότητες του, επαγγελματικές 
και κοινωνικές. Εμφανίζει, ακόμα, διαταραχές 
στον ύπνο, διαταραχές στην πρόσληψη τροφής 
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Οι εορταστικές εκδηλώσεις για την εορτή του 
Προστάτου μας Αγίου Αρτεμίου ξεκίνησαν την 
18/10/17 με την διοργάνωση Εθελοντικής 
Αιμοδοσίας στην έδρα της Δ.Α.Χίου από την 
Δ.Ε.Α./Τ.Δ.Χίου και την Ε.Α.Υ.Ν. Χίου. Η συμμε-
τοχή ήταν πολύ ικανοποιητική. Συγκεντρώθηκαν 
34 φιάλες αίματος. Συνάμα έγινε προώθηση  του 
ημερολογίου του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγ-
γελματικής Εκπαίδευσης Χίου (Ε.Ε.Ε.Ε. Χίου), τα 
οποία και έγιναν ανάρπαστα.
Την 19/10/17 έγινε ο σημαιοστολισμός του 
υπαίθριου χώρου του Ι.Ν., μέλη της Ομάδας Εκ-
μάθησης Παραδοσιακών Χορών Δ.ΕΑ/Τ.Δ.Χίου, 
βοήθησαν στον καθαρισμό της εκκλησίας, στην 
ετοιμασία της αίθουσας του Κέντρου Νεότητας 
Αγ. Αρτεμίου και στην συσκευασία των άρτων.
Το απόγευμα της ιδίας ημέρας, έγινε αρχιερα-
τικός εσπερινός χοροστατούντος του Μητρο-
πολίτου Χίου, Ψαρών & Οινουσών κ. ΜΑΡΚΟΥ, 
πλειάδων ιερέων, επισήμων προσκεκλημένων 

Tοπική Διοίκηση Χίου

Εορτή Αγίου Αρτεμίου- Εθελοντική Αιμοδοσία

και πλήθος κόσμου. 
Ανήμερα της εορτής (20/10/17) έγινε ο Όρ-

θρος και εν συνεχεία η Δοξολογία, την οποία 
τίμησαν με  την παρουσία τους οι τοπικές 
Δημοτικές, Πολιτικές, Στρατιωτικές Αρχές, ο 
διοικητής της Πυροσβεστικής υπηρεσίας Χίου 
και ο διοικητής του Κεντρικού Λιμεναρχείου 
Χίου.  Ιδιαίτερη παρουσία είχαν οι Ερυθρο-
σταυρίτισες, με τις οποίες υπάρχει άψογη συ-
νεργασία.
 Την Ημερήσια Διαταγή του Αρχηγού εκφώνησε 
η Υ/Β ΠΑΠΑΖΙΟΥ Κωνσταντίνα.
Μετά το πέρας της Δοξολογίας, ακολούθησε 
μικρή δεξίωση στην αίθουσα του Κέντρου Νε-
ότητας Αγίου ΑΡΤΕΜΙΟΥ – Χίου.
Καθ΄ όλη την ημέρα, ο Ι.Ν. ήταν ανοικτός και 
πλήθος κόσμου προσκύνησε την εικόνα και το 
ιερό λείψανο του Αγίου ΑΡΤΕΜΙΟΥ που φυλάσ-
σετε στην εκκλησία μας, προς ευλογία.

 O Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας
 Λασκαρίδης Ζαφείριος Σοφία Τοκατλιάν

Η Τοπική Διοίκηση Κοζάνης λειτουργώντας 
σύμφωνα με το πνεύμα της Ένωσής μας που 
μεταξύ των άλλων επιδιώξεών της είναι η προ-
σφορά πολύπλευρης συνδρομής στο κοινωνικό 
σύνολο, καθώς και η ανάπτυξη και καλλιέργεια 
αθλητικού πνεύματος, διοργάνωσε το Σάββα-
το 23 Σεπτεμβρίου με μεγάλη επιτυχία το «2ο 
ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5x5» Τοπικών Δι-
οικήσεων Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη. 
Στο Τουρνουά συμμετείχαν οι Ομάδες των Το-
πικών Διοικήσεων Κοζάνης, Γρεβενών, Καστο-
ριάς και Φλώρινας, ενώ οι ομάδες των παιδικών 
Ακαδημιών Α.Ο. ΚΡΟΚΟΣ και ΔΑΝΑΟΙ έδωσαν 
άλλο χρώμα στην εκδήλωση.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης συγκεντρώθηκε 
πλήθος ειδών πρώτης ανάγκης, τα οποία προ-
σφέρθηκαν στον οργανισμό «Το Χαμόγελο του 
Παιδιού», εκπρόσωποι του οποίου παρέστησαν 
στην εκδήλωση και τα παρέλαβαν.
Η Τοπική Διοίκηση Κοζάνης θα ήθελε ιδιαίτερα 
να ευχαριστήσει
όλους όσους προσήλθαν και προσέφεραν είδη 
για την ενίσχυση του οργανισμού «Το Χαμόγελο 
του Παιδιού» 
για την ανιδιοτελή τους προσφορά τους: Αθλη-
τικές Εγκαταστάσεις «Εν Άθλω» - Βαρυτιμίδης 
Ε. Χωλόπουλος Χ. ΟΕ , EXPRESS ΚΤΕΟ ΚΟΖΑ-
ΝΗΣ Ε.Π.Ε. - Πούτας Αχιλλέας, Οινοποιείο Νίκος 
Γκατζάρας, Καραδήσογλου Κυριακή και ΣΙΑ Ο.Ε., 

ΣΩΠΗΕΔ.Ε.Η. Σπάρτακος , ΣΩΠ Σπάρτακος Α.Η.Σ. 
Αγ. Δημητρίου, Α.Η.Σ. Αγ. Δημητρίου, και
για την εθελοντική τους συμμετοχή, τους: Σύνδε-
σμο Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ν. Κοζάνης, Ελλη-
νική Ομάδα Διάσωσης/ Παράρτημα Κοζάνης και 
τον Ιατρικό Σύλλογο Κοζάνης. 
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, 
ο Ταμίας του Εθνικού Τμήματος της Διεθνούς 
Ένωσης Αστυνομικών ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ Μανώ-
λης, ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Δι-
ευθυντής Δυτικής Μακεδονίας, Ταξίαρχος ΝΤΖΙ-
ΟΒΑΡΑΣ Παναγιώτης, οι Διευθυντές Αστυνομίας 
Κοζάνης Γρεβενών και Φλώρινας, Αστυνομικοί 
Διευθυντές ΘΕΟΧΑΡΗΣ Χαράλμπος, ΚΕΡΑΜΑΣ 
Θεόδωρος και ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ Δημήτριος, αντί-
στοιχα.
Επίσης, παρέστησαν και συνεισέφεραν ουσιαστι-
κά στην προσπάθεια εκπρόσωποι των Ενώσεων 

Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομών Κοζάνης και 
Φλώρινας καθώς και του Συλλόγου Αποστρά-
των Σωμάτων Ασφαλείας Κοζάνης.
Πρωταθλήτρια του Τουρνουά αναδείχθηκε η 
Ομάδα της Φλώρινας, τη δεύτερη θέση κατέλα-
βε η Κοζάνη, την τρίτη η Καστοριά και την τέταρτη 
η ομάδα των Γρεβενών. 

 Η Πρόεδρος Η Γραμματέας
 ΡΩΜΑ Φωτεινή ΘΕΜΕΛΗ Σταυρούλα

Tοπική Διοίκηση Κοζάνης

Τουρνουά Ποδοσφαίρου 5χ5 κατά τη διάρκεια  
του οποίου συγκεντρώθηκαν είδη για «Το Χαμόγελο  
του Παιδιού»
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Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πα-
ρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 11.00 
στο κατάμεστο αμφιθέατρο του 4ου Γενικού 
Λυκείου Κορίνθου, ενημερωτική ημερίδα με 
θέμα «ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ», 
παρουσία μαθητών Λυκείου – Γυμνασίων (400) 
ατόμων περίπου, με ομιλητές έμπειρους Αξιω-
ματικούς της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονι-
κού Εγκλήματος του Αρχηγείου της Ελληνικής 
Αστυνομίας που διοργάνωσε η Τοπική Διοίκηση 
Κορινθίας , σε συνεργασία με την Διεύθυνση 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Κορινθίας. 
Την ημερίδα παρακολούθησαν μαθητές των 
σχολείων 4ου Λυκείου Κορίνθου, 2ου και 3ου 
Γυμνασίου Κορίνθου και Γυμνασίου Χιλιομοδί-
ου, εκπαιδευτικοί και απλοί πολίτες.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, ο 
Διευθυντής της Δ.Α. Κορινθίας Ταξίαρχος ΦΩ-
ΤΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος, ο Πρόεδρος του Ελλη-
νικού Εθνικού Τμήματος της Διεθνούς Ένωσης 
Αστυνομικών (I.P.A.) κ. ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ Ιωάννης 
και ο αρμόδιος Διεθνών Σχέσεων κ. ΚΑΡΚΑΛΗΣ 
Κυριάκος, ο Πρόεδρος της Ένωσης Αποστράτων 
Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Κορινθίας κ. ΠΑΛΙΑΚΑ-
ΣΗΣ Βασίλειος, ο Διοικητής του Αστυνομικού 
Τμήματος Κορίνθου Αστυνομικός Υποδιευθυ-
ντής ΤΕΤΡΑΔΗΣ Χαράλαμπος, ο Διοικητής του 
Τμήματος Τροχαίας Κορίνθου Αστυνομικός 
Υποδιευθυντής ΤΣΙΜΠΡΗΣ Ιωάννης, τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Τοπικής Διοίκησης 
Κορινθίας της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών 

Στα πλαίσια του εορτασμού του Προστάτη του 
Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας   Αγίου 
Αρτεμίου, η Τ.Δ. Ηλείας τέλεσε την Πέμπτη (19-
10-2017) και ώρα 19:30  στον Ιερό Ναό Αγίου 
Γεωργίου στην Αμαλιάδα, Εσπερινό μετά  Αρτο-
κλασίας υπέρ υγείας όλου το προσωπικού της 
Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας. Στον Εσπερινό 
παρέστησαν ο πρόεδρος κ. ΜΑΡΟΥΝΤΑΣ Νι-
κόλαος και τα μέλη του Δ.Σ. της Τ.Δ. Ηλείας, ο 
Δήμαρχος του Δήμου Ήλιδας κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟ-
ΠΟΥΛΟΣ Χρήστος,  οι Διοικητές των Υπηρεσιών 
της πόλεως της Αμαλιάδας καθώς και πολλοί 
συνάδελφοι από διάφορες Υπηρεσίες της Δ.Α 
Ηλείας.
Μετά το πέρας του εσπερινού, σε παρακείμενη 
αίθουσα του Ιερού Ναού, ακολούθησε μικρή 
δεξίωση.

 Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας  
 ΜΑΡΟΥΝΤΑΣ Νικόλαος ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
  Διονύσιος

Tοπική Διοίκηση Κορινθίας

Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο

(I.P.A.) και ο απόστρατος Αξιωματικός της Ελλη-
νικής Αστυνομίας κ. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΟΣ Ιωάννης, ο 
οποίος κάλυψε δημοσιογραφικά την εκδήλωση.
Οι ομιλητές, έμπειροι Αξιωματικοί της Διεύθυν-
σης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, επικε-
ντρώθηκαν στην ενημέρωση για τα φαινόμενα 
διαδικτυακής βίας, τους κινδύνους που ελλοχεύ-
ουν στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης και 
γενικά την πρόληψη και την αντιμετώπιση των 

κινδύνων που σχετίζονται με τις νέες τεχνολο-
γίες. Παρουσιάστηκαν δε οι βασικές «παγίδες» 
του διαδικτύου, τονίζοντας «ΝΑΙ» στο Διαδίκτυο 
αλλά με προσοχή στην χρήση του και στο τέλος 
της παρουσίασης δόθηκε χρόνος στους παρευρι-
σκομένους για υποβολή ερωτήσεων.

 Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας 
 Σπυράκος Απόστολος Φρουρόπουλος Παύλος

Tοπική Διοίκηση Ηλείας

Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας υπέρ υγείας
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Tοπική Διοίκηση Θεσπρωτίας

Εκδρομή στην Καρδίτσα και την Λίμνη Πλαστήρα

Tοπική Διοίκηση Πέλλας

Γροθιά στον καρκίνο του Μαστού
Η τοπική μας διοίκηση, στα πλαίσια των δράσεων 
που αναπτύσσει σύμφωνα με τις καταστατικές 
αρχές της Ένωσης , προάγοντας την αγάπη, τη φι-
λία και την αλληλεγγύη μεταξύ των μελών της, 
εν ενεργεία και εν αποστρατεία αστυνομικών και 
μέλη οικογενειών τους, πραγματοποίησε δράση 
για την ενημέρωση των γυναικών συναδέλφων, 
καθώς και των γυναικών που είναι συγγενικά 
πρόσωπα μελών [συζύγους, μητέρες κλπ], ανα-
φορικά με την πρόληψη της σοβαρής νόσου του 
καρκίνου του μαστού . Ειδικότερα, με ευαισθησία 
στο θέμα και γνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της 
πρόληψης της συγκεκριμένης νόσου, που αποτε-
λεί πραγματική μάστιγα στην εποχή μας, μετά από 
σχετική πρόσκληση του διακεκριμένου επιστήμο-
να,ιατρού-χειρούργου και ειδικού μαστολόγου κ. 
Κωνσταντίνου Καραπαναγιώτη, για τη συμμετοχή 
μας στη μεγάλη εκδήλωση «Γροθιά στον Καρκίνο 
του μαστού», που λαμβάνει χώρα κατά το τρέχον 
χρονικό διάστημα στη Θεσσαλονίκη, διαθέσαμε 
λεωφορείο, για τη δωρεάν μετάβαση τους στη 
σπουδαία αυτή εκδήλωση, με θέμα: «Ενημέρω-
ση και Πρόληψη για τον καρκίνο του μαστού», 
της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας Μαστού. 
Έτσι εχθές, Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2017 και 
ώρα 10.00΄, μεγάλος αριθμός γυναικών [αστυ-
νομικών, συζύγων αστυνομικών, εν ενεργεία και 

εν αποστρατεία και λοιπών μελών οικογενειών 
τους], μετέβησαν στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσ/
νίκης, όπου ο κ. Καραπαναγιώτης και η επιστη-
μονική ομάδα του [μαστολόγος, ογκολόγος , 
πλαστικός] παρείχαν κλινική εξέταση μαστού με 
υπέρηχο και λεπτομερή ενημέρωση σε θέματα 
νοσημάτων του μαστού,τονίζοντας την πολύτιμη 
αξία της πρόληψης ,της αυτοεξέτασης κλπ.
Aμέσως μετά οι συμμετέχουσες γευμάτισαν από 

κοινού σε κατάστημα της πόλης, κάνοντας πρά-
ξη τις αρχές της Ένωσής μας, την αγάπη,τη φιλία 
και την αλληλεγγύη, μέσα σε όμορφο κλίμα, στην 
ούτως ή άλλως εορταστική ατμόσφαιρα της Θεσ/
νίκης κατά την περίοδο αυτή [Ημέρα Μακεδονικού 
Αγώνα,Δημήτρια κλπ].

 Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας
 Κωνσταντίνος Χριστοδούλου Ειρήνη Σέλκου

Το Σαββατοκύριακο 25 και 26 Νοεμβρίου 2017, 
η τοπική μας διοίκηση, πραγματοποίησε εκδρομή 
στον Νομό Καρδίτσας. Αρχικά επισκεφθήκαμε 
την Ιερή Μονή Παναγίας Σπηλιώτισσας, το προ-
σκύνημα στην οποία ήταν επιθυμία όλων των 
συμμετεχόντων. Εκεί μας υποδέχθηκε θερμά ο 
Ηγούμενος, Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος ΜΗΤΡΟ-
ΠΟΥΛΟΣ, επίτιμο μέλος της Διεθνούς Ενώσεως 
Αστυνομικών, με τους μοναχούς και τους εθελο-
ντές της Ιεράς Μονής, καθώς επίσης ο Πρόεδρος 
της Τ.Δ. Καρδίτσας ΖΑΡΧΑΝΗΣ Γιώργος και ο 
Γραμματέας της Τ.Δ. Τρικάλων ΔΡΑΓΟΥΤΣΟΣ Βα-
σίλης. Αφού τελέστηκε Παράκληση Υπέρ Υγείας 
των μελών της Ένωσής μας και των οικογενειών 
τους και προσκυνήσαμε, είχαμε την χαρά να συνο-
μιλήσουμε με τον Ηγούμενο και τους Μοναχούς 
της Μονής και να γευματίσουμε μαζί τους, καθώς 
είχαν ετοιμάσει νηστίσιμο μεσημεριανό τραπέζι 
για όλους μας. Φεύγοντας, έδωσαν σε όλους μας 
Εικόνες Της Παναγίας Σπηλιώτισσας και πολλά 
ακόμα δώρα. Το βράδυ, περάσαμε μια όμορφη 
βραδιά με ωραίο φαγητό και πολύ χορό στην τα-
βέρνα «ΚΛΗΜΑΤΑΡΙΑ» και διανυκτερεύσαμε στο 
πολύ ζεστό και φιλόξενο ξενοδοχείο «ΟΔΥΣΣΕ-
ΑΣ» στα Καλύβια Πεζούλας. 
Η Κυριακή, ξεκίνησε με τον γύρο της Λίμνης 

Πλαστήρα, όπου απολαύσαμε τις ομορφιές της 
περιοχής και τα φθινοπωρινά χρώματα της φύ-
σης και στην συνέχεια τον καφέ και το φαγητό 
μας στην «ΠΛΑΖ» Πεζούλας. Στην συνέχεια επι-
σκεφθήκαμε την πόλη της Καρδίτσας, το μοναδι-
κό στην Ελλάδα Αστυνομικό Μουσείο, στο οποίο 
ο ιδρυτής του κ. ΚΑΛΛΙΑΝΤΖΗΣ μας ξενάγησε, 
δίνοντας μας την ευκαιρία να δούμε, μέσα από 
τον «θησαυρό» που με κόπο και χρόνο κατόρθω-
σε να συγκεντρώσει και να διασώσει, την ιστορία 
της Αστυνομίας Πόλεων και της Χωροφυλακής, 
τμήματα της ιστορίας του Έθνους μας. Ύστερα 

από μια σύντομη βόλτα και ένα καφέ στο κέντρο 
της πόλης, με τους φίλους μας Γιώργο Ζαρχανή 
και Βασίλη Δραγούτσο, αργά το απόγευμα ανα-
χωρήσαμε για την Ηγουμενίτσα, ενθουσιασμένοι 
από όλα όσα ζήσαμε και από την φιλοξενία του 
Πατέρα Νεκτάριου και της Τ.Δ. Καρδίτσας, τους 
οποίους καλέσαμε και περιμένουμε να τους υπο-
δεχτούμε στην Θεσπρωτία.

 Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας 
 ΧΡΗΣΤΟΥ Δημήτριος ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ  
  Κωνσταντίνος  
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Tοπική Διοίκηση Ακαρνανίας
Περήφανοι για τα μέλη μας, μάς 
δίνουν δύναμη με το παράδειγμά τους

ΚΟΡΔΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Για άλλη μια φορά μας εξέπληξε με την συμμετο-
χή του σε αγώνα βουνού. Τον είχαμε συνηθίσει να 
τρέχει σε αγώνες πέντε και δέκα χιλιομέτρων και 
ενθουσιαστήκαμε με την δύναμη του και την επίμο-
νη του. Στην συνέχεια τον είδαμε να τερματίζει στον 
κλασικό μαραθώνιο της Αθήνας και εκστασιασμέ-
νοι παραμιλούσαμε με την προσπάθεια του, μιας 
και ήταν ο πρώτος έλληνας δρομέας με ένα πόδι 
που τερμάτιζε τον κλασικό μαραθώνιο της Αθήνας. 
Όμως , ο αστυνομικός Κορδάτος Γεράσιμος από το 
Αγρίνιο, που υπηρετεί στην αστυνομική Διεύθυν-
ση Ακαρνανίας έχει βαλθεί να καταρρίπτει το ένα 
εμπόδιο μετά τον άλλο. Συνεχίζει να δημιουργεί 
νέα δεδομένα για το τι είναι ικανός να καταφέρει ο 
άνθρωπος όταν διακατέχεται από επιμονή, δύναμη 
και θέληση. Την Κυριακή  23-07-2017 έτρεξε στον 
ορεινό αγώνα 10 χιλιομέτρων του Zagori Mountain 
Running και αποτέλεσε τον πρώτο δρομέα πανελ-
ληνίως με ακρωτηριασμένο μέλος που λαμβάνει 
μέρος. Μάκη συνέχισε να δίνεις το παράδειγμα με 
την δύναμη της θέλησης.

ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ο Πανελλήνιος πρωταθλητής μας στην κατη-
γορία του στην επιτραπέζια αντισφαίριση, μας 
έκανε περήφανους για άλλη μια φορά με την 
συμμετοχή του στην ολυμπιακή λαμπαδηδρο-
μία για τους χειμερινούς ολυμπιακούς αγώνες 
που θα γίνουν στην Νότια Κορέα. Ο Παναγιώτης 
παρέλαβε την ολυμπιακή φλόγα όταν αυτή ήρθε 
στο Αγρίνιο και με συνοδεία τον μικρό του υιό 
την μετέφερε εντός της πόλης μας όπου και 
την παρέδωσε στον τελευταίο λαμπαδηδρόμο 
Χρήστο Μυριούνη, παλαίμαχο μπασκετμπολίστα 
της εθνικής μας αλλά και του Παναθηναϊκού, ο 
οποίος άναψε τον βωμό. Παναγιώτη αποτελείς 
παράδειγμα για όλους μας με την δύναμη ψυχής 
που σε διακατέχει.

ΜΠΑΝΙΑΣ ΝΙΚΟΣ
Μετά την Τρίτη θέση του στο Παγκράτιο άθλημα 
σε ευρωπαϊκό τουρνουά ακολούθησε η πρώ-
τη θέση στο 6ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 
BRAZILIAN JΙU-JITSU (NΟ GI), με 506 συμμε-
τοχές! 1η Θέση (ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΆΛΛΙΟ) στην κατη-
γορία του (-79,5/MASTER 2/WHITE) κάνοντας 
3 νίκες σε ισάριθμους αγώνες. Να αναφέρουμε 
ότι το JIU JITSU αποτελεί πλέον και ολυμπιακό 
άθλημα. Νίκο συνέχισε να μας εκπλήσσεις και 
να αποτελείς παράδειγμα προς μίμηση. Η προ-
σπάθεια και η προσήλωση στους στόχους πάντα 
φέρνει θετικά αποτελέσματα.

Η τοπική μας διοίκηση συγχαίρει τα μέλη της 
για τις επιδόσεις τους, κυρίως όμως για το 
παράδειγμα που δίνουν σε όλους εμάς με την 
δύναμη της ψυχής τους. 

Με κάθε επισημότητα και με την συμμετοχή 
πλήθους συναδέλφων,  πολιτών, αλλά και 
φορέων της πόλης μας πραγματοποιήθηκαν 
οι εκδηλώσεις της τοπικής μας διοίκησης 
για τον εορτασμό του προστάτη μας «Αγίου 
Αρτεμίου». Την παραμονή της εορτής η τοπι-
κή μας πραγματοποίησε στο εκκλησάκι του 

Αγίου Αρτεμίου το οποίο η ίδια κατασκεύασε  
στον Αύλιο χώρο της Αστυνομικής Διεύθυν-
σης  Ακαρνανίας  πανηγυρικό εσπερινό μετ’ 
αρτοκλασίας. Κάθε χρόνο πλήθος συναδέλ-
φων εν’ ενεργεία και εν αποστρατεία, αλλά 
και πλήθος πιστών της πόλης μας συμμε-
τέχουν στην απογευματινή λειτουργία του 
εσπερινού.
Την ημέρα του Αγίου Αρτεμίου η τοπική μας 
με την συνεργασία του συλλόγου εθελο-
ντών αιμοδοτών Αγρινίου και τον σύλλογο 
εργαζομένων της τοπικής αυτοδιοίκησης 
συνδιοργάνωσε ολοήμερη εθελοντική αι-
μοδοσία στο Παπαστράτειο μέγαρο Αγρινίου. 
Η συρροή του κόσμου και των συναδέλφων 
ξεπέρασε κάθε προσδοκία μας  και συγκε-
ντρώθηκαν συνολικά 116 φιάλες αίματος. 
Οφείλουμε να συγχαρούμε τους συνδιορ-
γανωτές, τους συναδέλφους αλλά και τους 
απλούς πολίτες που προσήλθαν να προσφέ-
ρουν αίμα για τις ανάγκες των συνανθρώ-
πων μας που το χρειάζονται.
Ο Άγιος Αρτέμιος να μας έχει όλους υπό την 
σκέπη του.

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εκδηλώσεις 
εορτασμού 
του προστάτη 
μας  «Αγίου 
Αρτεμίου» - 
Αρτοκλασία
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Tοπική Διοίκηση Χανίων
Φιλικός αγώνας ποδοσφαίρου στην Λεμεσσό
Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η 5ήμερη 
(22/27-11-2017) εθιμοτυπική επίσκεψη της 
ομάδας ποδοσφαίρου της τοπικής μας με επι-
κεφαλή τον πρόεδρο της Ιωάννη Περράκη στην 
όμορφη πόλη της Λεμεσού Κύπρου.
Ανταποκρίθηκαμε με χαρά στην πρόσκληση του 
Πρόεδρου της ΙΡΑ Λεμεσου αγαπητου φίλου 
Κυριάκου Περικλέους, που είχε μεταφερθεί από 
τον αρχηγό της ομάδας που συμμετείχε σε φι-
λανθρωπικό τουρνουά που είχε διοργανώσει η 
ΙΡΑ ΧΑΝΙΩΝ σε συνεργασία με τον Δήμο Χανίων 
και Πλατανιά Νέας Κυδωνίας .
Την Πέμπτη 23-02-2017 στις 10.00 η 10με-
λης αποστολή μας επισκέφτηκε τα γραφεία του 
Εθνικού Τμήματος της ΙΡΑ Κύπρου όπου είχαμε 
την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να συναντήσουμε τον 
πρόεδρο θρύλο της ΙΡΑ παγκοσμίως αξιότιμο 
κ. Μιχαλάκη Οδυσσέους. Παρόν ήταν και ο Γ΄ 
Αντιπρόεδρος του Εθνικού Τμήματος της Ι.Ρ.Α. 
Κύπρου και πρόεδρος του Τοπικού Συνδέσμου 
Ι.Ρ.Α. Λεμεσού και αγαπητός φίλος κ. Περικλέ-
ους Κυριάκος.
Στην συνέχεια μεταβήκαμε στην Αστυνομική Δι-
εύθυνση Λεμεσου και στα γραφεία του Τοπικού 
Συνδέσμου ΙΡΑ Λεμεσου Κύπρου , όπου , είχαμε 
την μεγάλη τιμή να συναντήσουμε τον Αστυνομικό 
Διευθυντή της Λεμεσού Αξιότιμο κ. Νίκο Νίκου !
Την επομένη το πρωί ημέρα Παρασκευή 24-11-

2017 και ώρα 17.00 με μεριμνα της ΙΡΑ ΛΕΜΕ-
ΣΟΥ η αποστολή μας μεταφέρθηκε  στο γήπεδο 
όπου έλαβε χώρα ο  φιλικός αγώνας ποδοσφαί-
ρου μεταξύ των ομάδων της ΙΡΑ ΧΑΝΊΩΝ και της 
ΙΡΑ Λεμεσου.
Ευχαριστούμε για όλα αυτά το  I.P.A, που υλο-
ποιεί με τον καλύτερο τρόπο το σύνθημα και την 
ιδέα δημιουργίας του SERVO PER AMIKECO και 
ιδιαίτερα τους φίλους Κικη Περικλέους  και Πα-

ναγιώτη Σοφοκλεους! Στην συνέχεια στην απο-
στολή μας παρατέθηκε γεύμα όπου τα μέλη των 
ομάδων σε αδελφικό κλίμα πέρασαν υπέροχες 
στιγμές!
Το Σάββατο 25 -11-2017 το πρωί 10.00 η ώρα 
την σκυτάλη φιλοξενίας και ξενάγησης της απο-
στολής μας, ανέλαβαν τα μέλη του Ευρωπαϊκού 
Συνδέσμου φίλων Αστυνομίας Κύπρου με επικε-
φαλή τον πρόεδρο του Αναστάσιο Πουλλο!  

Ήταν μεγάλη μας χαρά και ιδιαίτερη τιμή η πρόσκληση που δέχθηκε η ομά-
δα καλαθοσφαίρισης της Τ.Δ. Χανίων ως εκπροσώπου της ΕΛ.ΑΣ , προκει-
μένου συμμετάσχει στο 4ο Παγκρήτιο τουρνουά Μπάσκετ «Commander”s 
Cup» το οποίο διοργάνωσε η Διοίκηση της Αμερικάνικης Βάσης Ναυτικού 
στην Σούδα Χανίων. 
Το τουρνουά διεξήχθη από 01 έως 03 Νοεμβριου 2017 στο πανέμορφο 
κλειστό αθλητικό κέντρο ‘BULLS” της Αμερικάνικης βάσης.
Για 4η συνεχόμενη χρονία διοργανώθηκε το commander’s cup στην αμε-
ρικάνικη βάση της Σούδας (NSA Souda Bay) .Tο τουρνουά μπάσκετ ήταν 
τριήμερο, όπως κάθε χρόνο με πολλά events - δώρα σε μικρούς και με-
γάλους και διαγωνισμό τριπόντων , με οικοδέσποτη την ομάδα μπάσκετ 
των αμερικανών (NSA SOUDA BAY) να κατακτά για δεύτερη φορά στην 
ιστορία του θεσμού το στέμμα αφήνοντας δεύτερη την περσινή πρωτα-
θλήτρια 115Π.Μ.(CW HELLENIC AIR FORCE). Την τριάδα του βάθρου συ-
μπλήρωσε ο πρωταθλητής του 2014 (HELLENIC NAVY) . 4η ομάδα στην 
κατάταξη η ομάδα της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών Χανίων ( ΙΡΑ ΧΑ-
ΝΊΩΝ αφήνωντας πίσω στην 5η κ 6η θέση αντίστοιχα την ομάδα 133 Π.Μ. 
(133 CG HELLENIC AIR FORCE) από το Ηράκλειο και του NMIOTC/ΚΕΝΑΠ . 
Σκοπός του τουρνουά ήταν η σύσφιξη σχέσεων και καλής συνεργασίας 
μεταξύ των ένστολων εκπροσώπων του Νησιού μας, δίνοντας την ευκαι-
ρία για άλλη μια φορά στην Τ.Δ. Ι.Ρ.Α. ΧΑΝΙΩΝ να αφήσει το στίγμα του 
SERVO PER AMICEKO ,αποσπώντας τα ευμενή σχόλια των διοργανωτών, 
των φιλάθλων αλλά και των συμμετασχόντων αθλητών.
Η ομάδα μας παρά την δύσκολη κλήρωση που είχε, κατάφερε να προκρι-
θεί επάξια στην επόμενη φάση, κάνοντας τρεις νίκες και δύο ήττες στον 
όμιλο της. 
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά το Διοικητή της Αμερικάνικης Ευ-

κολίας Σούδας Cpt Brad J. Collins NSA Souda Bay Commanding Officer 
καθώς και τον διευθυντή του αθλητικού τμήματος της βάσης Byron Gale 
MWR FITNESS/SPORTS DIRECTOR Επίσης ο υπογράφων πρόεδρος της 
Τοπικής μας Διοίκησης ευχαριστεί θερμά, για την ιδιαίτερα μεγάλη τιμή 
που του έγινε ως επίσημος προσκεκλημένος να συμμετέχει ως κριτής σε 
ιδιαίτερα ευχάριστο διαγωνισμό των παιδιών που παρακολούθησαν τους 
τελικούς του τουρνουά! 
Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Διοίκησης Χανίων ευχαρι-
στούμε θερμά πρώτους από όλους τους αθλητές της ομάδας μας για την 
μεγάλη προσπάθεια και την καταπληκτική τους εμφάνιση

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 Ο Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας
 Περράκης Ιωάννης Ελένη Παπαθανασίου

4ο Παγκρήτιο τουρνουά Μπάσκετ «Commander”s Cup»
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Ένστολοι Αστυνομικοί μέλη της I.P.A. Δράμας, με 
χαρά ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Προϊστα-
μένης του Τμήματος Παιδείας & Αθλητισμού του 
Δήμου Δράμας κα. ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ Αναστασίας και 
επισκέφθηκαν την Πέμπτη 10 Αυγούστου 2017 
το πρωί το 15ο Δημοτικό Σχολείο Δράμας, όπου 
λαμβάνει χώρα το πρόγραμμα «Δημιουργικής 
απασχόλησης παιδιών» κατά την περίοδο των 
θερινών διακοπών, για παιδιά ηλικίας από 6 έως 
12 ετών.
Ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Δράμας 
και Πρόεδρος της I.P.A. Δράμας Α/Α΄ ΣΚΑΡΛΙΟΣ 
Μηνάς, με τη Γενική Γραμματέα ΕΥΚΑΡΠΙΔΟΥ 
Ευμορφίλη και με τη βοήθεια γυναικών αστυνο-
μικών μίλησαν στα παιδιά για το σκοπό και τον 
πολυδιάστατο ρόλο που επιτελεί στην κοινωνία 
η Ελληνική Αστυνομία, για την αναγκαιότητα 
να τηρείται από γονείς και παιδιά ο Κώδικας 
Οδικής Κυκλοφορίας, απάντησαν σε ερωτή-
σεις των παιδιών, μοιράσθηκε σε όλα τα παιδιά 
εβδομαδιαίο σχολικό πρόγραμμα, ενώ στη συνέ-

χεια τους περίμενε μια ευχάριστη έκπληξη στον 
προαύλειο χώρο του σχολείου , καθώς αστυ-
νομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. τους ανέβασαν στις 
μηχανές φορώντας τους κράνος και κάνοντας 
χρήση των ηχητικών και φωτεινών σημάτων. 
Η χαρά των παιδιών ήτανε ζωγραφισμένη στα 
πρόσωπά τους, καθώς νιώσανε για λίγο μικροί 
αστυνομικοί. 

Tοπική Διοίκηση Δράμας
Επίσκεψη σε παιδιά Δημοτικού 
στα πλαίσια  του προγράμματος 
δημιουργικής απασχόλησης  
του Δήμου Δράμας

Η Τ.Δ Δράμας (I.P.A.) , σε συνεργασία με την Πα-
νελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών 
Αιμοδοτών και το Δήμο Δράμας, συμμετείχε 
για δεύτερη συνεχή χρονιά στη διοργάνωση της 
15ης Πανελλήνιας Λαμπαδηδρομίας Εθελοντών 
Αιμοδοτών, η οποία πραγματοποιήθηκε το από-
γευμα της Τρίτης 12 Σεπτεμβρίου 2017 στην 
πόλη της Δράμας.
Η τελετή αφής της «Φλόγας της Αγάπης» 
πραγματοποιήθηκε στο Άγαλμα της Νίκης, πα-
ρουσία πλήθος κόσμου, μαθητών, εθελοντών, 
εκπροσώπων Συλλόγων και Φορέων του Νο-
μού, αλλά και των Αρχών της πόλης. Μαθητές 

15η Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία 
Εθελοντών Αιμοδοτών στη Δράμα

από δημοτικά σχολεία, με συνοδεία εθελοντών 
αστυνομικών μελών της IPA Δράμας, με αναμ-
μένες τις δάδες, διέσχισαν τους κεντρικούς 
δρόμους της πόλης, φωνάζοντας διαρκώς 
συνθήματα υπέρ της εθελοντικής αιμοδοσίας, 
προκειμένου να ευαισθητοποιήσουν την τοπική 
κοινωνία, καταλήγοντας στην κεντρική Πλατεία 
Ελευθερίας, όπου άναψαν το βωμό και ακολού-
θησαν πολιτιστικές εκδηλώσεις, με την υπόσχε-
ση να δημιουργηθεί και στη Δράμα, καθώς δεν 
υφίσταται μέχρι σήμερα, ένας Σύλλογος Εθελο-
ντών Αιμοδοτών.
Παράλληλα την ίδια ημέρα το πρωϊ πραγματο-
ποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία Εθελοντική Αιμο-
δοσία για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού 
Νοσοκομείου Δράμας, σε κεντρικό σημείο της 
πόλης (Τμήμα Δημόσιας Υγείας Δήμου Δράμας) 
με τη συμμετοχή πολιτών, αλλά και εθελοντών 
αιμοδοτών αστυνομικών. Η Τ.Δ. Δράμας (I.P.A.) 
με την πρωτοβουλία της αυτή απέσπασε τα ευ-
μενή σχόλια της τοπικής κοινωνίας, αποδεικνύ-
οντας έμπρακτα για μια ακόμη φορά ότι οι Έλλη-
νες Αστυνομικοί είναι δίπλα στο συνάνθρωπο.

Για το Δ.Σ.
 Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας
 ΣΚΑΡΛΙΟΣ Μηνάς ΕΥΚΑΡΠΙΔΟΥ Ευμορφίλη

Την 22-11-2017 η Τ.Δ. Φθ/δας, αποδεικνύ-
οντας ότι η αιμοδοσία είναι πράξη αγάπης και 
απόδειξη κοινωνικής ευαισθησίας πραγμα-
τοποίησε εθελοντική αιμοδοσία στο Γεν. Νο-
σοκομείο Λαμίας. Ευχαριστούμε όλους τους 
συναδέλφους που η ανταπόκριση τους ήταν 
συγκινητική .

Ενημερωτικές 
συναντήσεις 
με την φυσική 
ηγεσία

Την 3 Νοεμβρίου 2017 το Διοικητικό συμ-
βούλιο, επισκέφθηκε τον Γενικό Περιφ. Δ/
ντή Περιφ. Στερεάς Ελλάδας Υποστράτηγο κ. 
Γεωργακόπουλο Νικόλαο καθώς και τον Δ/
ντή Αστυνομίας Φθ/δας Αστυνομικό Δ/ντή κ. 
Μαντζιώκα Αστέριο.
Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν σε 
εγκάρδιο κλίμα ,όπου έγινε ενημέρωση για 
τις δράσεις της Τοπικής μας, καθώς και για 
τις μελλοντικές εκδηλώσεις που έχουμε σχε-
διάσει. Ο κ .Γενικός  και ο κ. Αστυν. Δ/ντής, δή-
λωσαν αρωγοί στις κοινωνικές  δράσεις της 
Τ.Δ Φθιώτιδας που προάγουν το έργο της 
Αστυνομίας στην τοπική κοινωνία.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ
 Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας
 Χάψας Μενέλαος Σπανάκη Δήμητρα

Tοπική Διοίκηση 
Φθιώτιδας

Εθελοντική 
αιμοδοσία



1
5

 •
 ν

έα
 τ

ης
 ip

a

Tοπική Διοίκηση Ιωαννίνων
Συνάντηση με τον Πρόεδρο 
και μέλη του Δ.Σ της Τ.Δ. 
Θεσσαλονίκης

Στις 8-9-2017 ο Α Αντιπρόεδρος κ.Χρήστου Αθανάσιος και ο Γ Αντιπρόε-
δρος κ. Παργινός Χρήστος επισκέφτηκαν τα γραφεία της τοπικής διοίκησης 
Θεσσαλονίκης και είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν και να ανταλλά-
ξουν εποικοδομητικές απόψεις για θέματα που αφορούν τη Δ.Ε.Α.,με τον 
Πρόεδρο κ. Γιαννακόπουλο Βασίλειο και το μέλος και Προεδρεύων των 
συνεδριάσεων Δ.Σ. και υπεύθυνο του περιοδικού,ιστοσελίδας και επικοι-
νωνίας κ. Βασιλάκη Ηλία.

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία από τη Τοπική Διοίκηση Ιωαννίνων και με 
διάρκεια από 29-9-2017 έως 8-10-1017 «Έκθεση Φωτογραφίας με ελεύ-

θερο θέμα» στον εκθεσιακό χώρο του Πνευματικού Κέντρου Ιωαννίνων.
Στα εγκαίνια της εκθέσεως  στις 30 Σεπτεμβρίου 2017 και κατά τη διάρκεια 
αυτής παρευρέθησαν εκπρόσωποι της φυσικής και πολιτικής ηγεσίας,οι 
Πρόεδροι των Τ.Δ Θεσπρωτίας και Πρεβέζης,καθώς και πλήθος κόσμου.
Τέλος σύσσωμο στην τελετή των εγκαινίων παρευρέθηκε το διοικητικό 
συμβούλιο της Τοπικής Διοίκησης Ιωαννίνων της Δ.Ε.Α.

Έκθεση Φωτογραφίας  
με ελεύθερο θέμα

Επίσκεψη στα γραφεία του 
Ε.Τ., Συνάντηση με τον 
Πρόεδρο και τον Αναπλ. 
Γεν. Γραμματέα
Στις 27 Σεπτεμβρίου 2017, ο Α Αντιπρόεδρος της Τοπικής Διοίκησης Ιω-
αννίνων κ. Αθανάσιος Χρήστου και ο Γ Αντιπρόεδρος κ.Παργινός Χρήστος, 
συναντήθηκαν στα κεντρικά γραφεία του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος της 
Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών, με τον Πρόεδρο κ. Καραπατάκη Ιωάννη 
και τον Αναπλ. Γεν. Γραμματέα και αρμόδιο Διεθνών Σχέσεων κ. Καρκαλή 
Κυριάκο.

Επίσκεψη στην  Έκθεση 
ζωγραφικής

Στα εγκαίνια της Έκθεσης ζωγραφικής «Η οδική ασφάλεια με τα μάτια των 
παιδιών» που πραγματοποιήθηκε στα Ιωάννινα, στις 2 Οκτωβρίου 2017 
στο ΓΑΚ-Ιστορικό Αρχείο Ηπείρου που διοργανώσε η Ελληνική Αστυνομία, 
σε συνεργασία με τη «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ», παρευρέθηκαν, ο 
Πρόεδρος κ.Σπυρίδων Κίτσιος και ο ΓΑντιπρόεδρος κ. Παργινός Χρήστος. 
Μαζί μας και ο Πρόεδρος της Τ.Δ. Πρεβέζης κ. Κίτσιος Σοφοκλής.

Ακόμη μια μεγάλη νίκη για το μέλος της Τ.Δ.Ιωαννίνων 
στον διεθνή αγώνα τριάθλου Ocean Lava Rhodes 70.3 
international triathlon race.
Στα ψηλότερα σκαλιά του βάθρου των νικητών βρέθηκε το 
μέλος της Τ.Δ.Ιωαννίνων κ.Λέκκος Δημήτριος κατακτώντας 
την 2η θέση γενικής και την πρώτη θέση κατηγορίας, στον 
διεθνή αγώνα τριάθλου που πραγματοποιήθηκε στο τέλος 
Οκτωβρίου στο νησί της Ρόδου.
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Η οδική ασφάλεια μέσα 
από τα μάτια των παιδιών
Ξεκίνησε το «ταξίδι στην Κρήτη» της έκθεσης ζωγραφικής «Η οδική 
ασφάλεια μέσα από τα μάτια των παιδιών» που διοργανώνει η Ελλη-
νική Αστυνομία σε συνεργασία με τη Συμμαχία για την Ελλάδα. 
Η έκθεση αυτή θεωρούμε ότι βοηθά να διαμορφωθούν οι αυριανοί 
υπεύθυνοι οδηγοί, οι αυριανοί υπεύθυνοι πολίτες. 

Αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της Τοπικής Διοίκησης Ηρακλείου της Διε-
θνούς Ένωσης Αστυνομικών, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο κ. Μα-
νόλη Ζαχαριουδάκη, τη Γενική Γραμματέα κ. Έφη Φλουρή, τον Ταμία 
κ. Εύαγγελο Γαργανουράκη, την Ανάπλ. Ταμία κ. Άρια Θεοδοσάκη και 
τον Πρόεδρο της Ε.Ε. κ. Μιχάλη Νηστικάκη, παρευρέθηκε στα εγκαίνια 
της έκθεσης για την οδική ασφάλεια μέσα από τα μάτια των παιδιών, 
που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 07/11/2017 στο «Συνεδριακό 
Κέντρο Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας» παρουσία της πολιτι-
κής και φυσικής ηγεσίας μας.  Στο περιθώριο της Έκθεσης συναντη-
θήκαμε  με τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. 
Κωνσταντίνο ΤΣΟΥΒΑΛΑ. 

Επίσκεψη στον παιδικό 
σταθμό του Αστυνομικού 
Μεγάρου Ηρακλείου
Η  Τ.Δ. Ηρακλείου συμμετέχοντας στις εορταστικές εκδηλώσεις της Δ.Α. 
Ηρακλείου, επισκέφθηκε την  20/10/2017 τον παιδικό σταθμό του Αστυ-
νομικού Μεγάρου Ηρακλείου και δώρισε ένα radiocd για τις ανάγκες των 
εκδηλώσεων του παιδικού σταθμού με την ευχή να έχουν τα παιδιά καλή 
πρόοδο και υγεία.
Με την υλοποίηση αυτής της υπόσχεσης επιδιώκεται η επίτευξη πολλών 

μαθησιακών στόχων: Τα νήπια είναι δυνατόν να μάθουν να ακούνε με προ-
σοχή, να ανακαλύπτουν, να συγκρίνουν, να ομαδοποιούν, να ταξινομούν, 
να συνεργάζονται, να χαίρονται!!!
Η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών ήταν είναι και θα είναι  συνεχώς κοντά  
στον παιδικό σταθμό που αποτελεί το στολίδι του Αστυνομικού Μεγάρου 
και θα βοηθά με τις μικρές της δυνάμεις την εύρυθμη λειτουργία του παι-
δικού σταθμού.  

Αποδοχή δωρεάς και έκφραση ευχαριστιών
Θα θέλαμε να σας εκφράσουμε τις ιδιαίτερες ευχαριστίες, εμάς των εκπαι-

δευτικών, των γονέων και κυρίως των παιδιών για τη δωρεάν του συστή-

ματος ήχου που κάνατε στο σχολείο μας. 

Ο Νίτσε είπε πως χωρίς μουσική, η ζωή θα ήταν ένα λάθος. Σας ευχαρι-

στούμε που μας δώσατε τη δυνατότητα να προσπαθήσουμε να την κάνουμε 

σωστή και όμορφη για τα παιδιά. 

Με εκτίμηση 
Η διευθύντρια του σχολείου 
Μαλάτου Ελευθερία

Tοπική Διοίκηση Ηρακλείου
Χαιρετούμε δεν αποχαιρετούμε
Με ιδιαίτερη συγκίνηση, αντιπροσωπεία της Τ.Δ. Ηρακλείου, αποτελού-
μενη από τον Πρόεδρο κ. Μανόλη Ζαχαριουδάκη, τη Γενική Γραμματέα κ. 
Εφη Φλουρή και τον Ταμία κ. Ευάγγελο Γαργανουράκη, παραβρέθηκε την 
Κυριακή 22 Οκτωβρίου στην αποχαιρετιστήρια Θεία Λειτουργία στον Ιερό 
Ναό του Αγίου Νικήτα της 11ης ΜΚΒ από τον Πρωτοπρεσβύτερο Αντισυ-
νταγματάρχη π. Νεκτάριο Μαρκάκη, ο οποίος μετατίθεται στην Θεσσαλο-
νίκη, στο Γ’ Σώμα Στρατού και θα ιερουργεί στον Ιερό Στρατιωτικό Ναό 
Αγίου  Κωνσταντίνου.
Δωρίσαμε, ενώπιον του εκκλησιάσματος, ως ενθύμιο φιλίας και συνερ-
γασίας, την πλακέτα της Ένωσης μας και το καπέλο μας για να μας θυμάται 
στη Θεσσαλονίκη και τον ευχαριστήσαμε για ότι πρόσφερε σε μας και στα 
μέλη της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών.
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Με ενωμένες δυνάμεις 
μεταφέρουμε το μήνυμα 
της πρόληψη του καρκίνου 
του μαστού στο Αστυνομικό 
μέγαρο Ηρακλείου
Η Τ.Δ Ηρακλείου σε συνεργασία με την Εταιρεία Πρόληψης για τον Καρ-
κίνο του Μαστού «Στόχος – Πρόληψη» με απόλυτη επιτυχία μετέφεραν 
το μήνυμα της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης (αυτοεξέταση και 
μαστογραφία), στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Αστυνομικού Με-
γάρου Ηρακλείου. 
Το Σάββατο (21/10/2017) εξετάστηκαν 31 γυναίκες (Αστυνομικοί – Πολιτι-
κοί Υπάλληλοι – σύζυγοι και σύντροφοι Αστυνομικών), έχουν ήδη συμπλη-
ρωθεί τα ραντεβού για το Σάββατο 04/11/2017 και υπάρχει λίστα ανα-

μονής για την 
0 8 / 0 3 / 2 0 1 8 , 
πλην όμως μην 
σταματάτε να 
δηλώνετε τη 
συμμετοχή σας. 
Οι εξετάσεις 
πραγματοποι-
ήθηκαν και θα 
πραγματοποιη-
θούν πάλι στην 

αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Αστυνομικού Μεγάρου Ηρακλείου, 
δωρεάν, με πλήρη εχεμύθεια, δεσμευόμενοι από το ιατρικό απόρρητο και 
χωρίς ουδεμία υποχρέωση των εξεταζόμενων.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι υπηρετούντες  στην Δ.Α. Ηρακλείου, 
(Αστυνομικοί εν ενεργεία και εν αποστρατεία – Πολιτικοί υπάλληλοι) και οι 
σύζυγοι - σύντροφοι των Αστυνομικών και επαναλαμβάνομαι ότι δεν είναι 
μόνο θλιβερό προνόμιο των γυναικών ο καρκίνος του μαστού. 
Ευχαριστούμε τους Ευστράτιο Καραγιαννακίδη, Ιατρό Ακτινοδιαγνωστι-
κής. Γεώργιο Προκοπάκη, Ιατρό Χειρούργο. Γεωργία Μηλάκη, Παθολόγο 
– Ογκολόγο. 
Υπεύθυνοι για την εύρυθμη συνεργασία είναι ο Πρόεδρος της Ι.Ρ.Α. Ηρα-
κλείου κ. Μανόλης Ζαχαριουδάκης και η Αντιπρόεδρος «Στόχος - Πρό-
ληψη για τον καρκίνο» και ιδρύτρια παραρτήματος Κρήτης κ. Κλεάνθη 
Ζαχαράκη.

Tοπική Διοίκηση Ηρακλείου
Εθελοντική αιμοδοσία

Στα μονοπάτια της ιστορίας 
της πόλης του Ηρακλείου
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ξενάγηση στα ιστορικά μνημεία 
της πόλης μας  που διοργάνωσε η Ι Ρ Α Ηρακλείου την Παρασκευή  
08/09/2017 και ώρα 17:00. 
  Πολλές γοητευτικές εικόνες και ταυτόχρονα σταθμούς της ιδιαίτερης 
ιστορίας του Μεγάλου Κάστρου είχαν  την ευκαιρία να γνωρίσουν όσοι 
παρακολουθήσαν την ξενάγηση που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία 

με την εθελόντρια ξεναγό κ. Αθηνά ΣΦΑΚΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ την οποία 
και ευχαριστούμε ιδιαίτερα. 
Η προνομιακή μας ξενάγηση, περιελάμβανε   επιλεγμένους χώρους 
της πόλης του Ηρακλείου, προσφέροντας στους συμμετέχοντες την 
ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με την ιστορική και πολιτιστική κληρονο-
μιά της, μέσω χαρακτηριστικών μνημείων, μεταξύ των οποίων :  ΠΥΛΗ 
ΔΕΡΜΑΤΑ – ΠΥΛΗ ΠΡΙΟΥΛΗ – ΠΑΡΑΛΑΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΕΝΕΤΙΚΩΝ ΤΟΙ-
ΧΩΝ – ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΩΝ ΔΟΜΗΝΙΚΑΝΩΝ – ΠΛΑΤΕΙΑ 18 ΑΓΓΛΩΝ 
– ΕΝΕΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ - ΦΡΟΥΡΙΟ ΚΟΥΛΕ καθώς και άλλα κεντρικά ση-
μεία διέλευσης, η σπουδαιότητα των οποίων παραμένει, δυστυχώς, 
άγνωστη στο ευρύ κοινό. Άγνωστο παρέμενε μέχρι την ξενάγηση ότι 
τα δύο πρώτα αναφερόμενα μνημεία ευρίσκοντο στη περιοχή του «Αρ-
χιαστυνόμου». 
Μετά το πέρας της ξενάγησης η Ένωση μας κέρασε τους συμμετέχο-
ντες στο κατάστημα με την επωνυμία «Μικρό Σαράι»  Αγίου Τίτου και 
Ευρώπης.  

Για την Τ.Δ. Ηρακλείου
 Ο Πρόεδρος  H Γενική Γραμματέας 
 Μανόλης Ζαχαριουδάκης Έφη Φλουρή 

Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε την 
Δευτέρα   04 Δεκεμβρίου  2017 στο Αστυνομικό 
Μέγαρο Ηρακλείου η 19η εθελοντική αιμοδοσία 
που διοργάνωσαν:
Διεθνής  Ένωση Αστυνομικών / Τοπική Διοίκη-
ση Ηρακλείου, Παγκρήτια Ένωση Αξιωματικών 
Αστυνομίας, Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων 
Ηρακλείου, Σύλλογος Πολιτικών Υπαλλήλων 
Κρήτης, Σύνδεσμος Αποστράτων Σωμάτων 
Ασφαλείας «Ο Τάλως», υπό την αιγίδα της Δι-
εύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου.
Η ανταπόκριση των συναδέλφων μας  στο κάλε-
σμα των ενώσεων κρίθηκε ικανοποιητική, συ-
γκεντρώνοντας αρκετές δεκάδες φιάλες αίμα.

Οι συνδιοργανώτριες ενώσεις  ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΝ  
τους  Αστυνομικούς που αφιέρωσαν 10 λεπτά 
απ΄ τη ζωή τους προσφέροντας ζωή στο συνάν-
θρωπο στέλνοντας με την πράξη τους αυτή το 
μήνυμα της αλληλεγγύης και της προσφοράς. 

Για τις Ενώσεις
Οι Πρόεδροι

 Ι.Ρ.Α. Π.ΕΝ.Α.Α.
 Μ. Ζαχαριουδάκης Σ. Καρακούδης
 Ε.Α.Υ.Η ΤΑΛΩΣ
 Γ. Πικράκης Ν. Ουρανός
 Π.Ο.Π.Υ. 
 Ε. Στίνη
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Στις 24/09/2017 ως εκπρόσωπος του Δ.Σ του 
Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Ένωσης 
Αστυνομικών,  παρεβρέθηκε στο μνημόσυνο 
και στα αποκαλυπτήρια του μνημείου για τον 
πεσόντα στο καθήκον, Ειδικό Φρουρό ΣΤΑΘΗ 
ΛΑΖΑΡΙΔΗ, στο Τσοτύλι Κοζάνης από τον Όμι-
λο Φίλων Αστυνομίας Δυτικής Αττικής και την 
οικογένεια του πεσόντος στο καθήκον Ειδικού 
Φρουρού το μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης μας κ. 
Μανόλης Ι. Ζαχαριουδάκης.
Ευχαριστούμε τον Όμιλο Φίλων Αστυνομίας 
Δυτικής Αττικής και την οικογένεια του πε-
σόντος στο καθήκον Ειδικού Φρουρού για 
την πρόσκληση με χαιρετισμό και κατάθεση 
στεφάνου.  
Παραθέτουμε απόσπασμα από την ομιλία που 
πραγματοποιήθηκε από τον κ. Μανόλη Ζαχα-
ριουδάκη στα αποκαλυπτήρια του μνημείου. 
«Τα πραγματικά περιστατικά λίγο πολύ είναι 

γνωστά σε όλους μας. 

Δυο χρόνια συμπληρώνονται όταν έφυγε από 

τη ζωή ο Ειδικός φρουρός Λαζαρίδης Ευστά-

θιος. Ο χρόνος, ως ο δίκαιος πιστωτής όλων, 

κύλησε από τότε -ασφαλώς οδυνηρά κι επί-

πονα για τους οικείους του- τους οποίους δεν 

ξεχνούμε, θέλω να πιστεύω- και μετουσίωσε 

την απώλεια αυτή σε ένα είδος θυσίας για την 

προστασία των συμφερόντων του κοινωνικού 

συνόλου. Πέραν τούτου όμως, η ανάμνηση του 

προσώπου σήμερα, έρχεται να επαναφέρει τα 

ανοικτά ακόμη ζητήματα της απορρύθμισης 

των αξιών της κοινωνίας, της ηθικής έκπτω-

σης, της ανασυγκρότησης του αισθήματος 

μιας γενικότερης απειλής. Την αδυναμία, των 

ανθρώπων να προσαρμοστούν στις νέες και 

ραγδαίες κοινωνικές, οικονομικές και πολιτι-

σμικές μεταβολές της ζωής, η οποία σε πολλές 

περιπτώσεις καταλήγει σε πράξεις ανερμήνευ-

τες, απροσδιόριστες και ασαφείς. 

Κρίνεται λοιπόν αναγκαίο, στο βαθμό που τα 

περιστατικά αυτά εμμένουν, να οδηγηθούμε 

επιτέλους σε οριστική πάταξη των όποιων 

ακραίων συμπεριφορών και φαινομένων της 

καθημερινής ζωής. 

Γίνεται, τέλος, σαφές ότι απέναντι σε ένα τέ-

τοιο κοινωνικό και πολιτισμικό μοντέλο ζωής, 

οφείλουμε να προτάξουμε ένα διαφορετικό 

κώδικα αξιών και να επαναπροσδιορίσουμε 

τη σχέση μας με ό,τι μας οδήγησε μέχρι εδώ. 

ΣΤΑΘΗ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Εσαεί ΑΞΙΟΣ γι αυτό και 

ΑΘΑΝΑΤΟΣ».

Αποκαλυπτήρια Μνημείου για τον πεσόντα στο 
καθήκον Ειδικό Φρουρό ΣΤΑΘΗ ΛΑΖΑΡΙΔΗ

Στη Γλυφάδα, στο ξενοδοχείο PALACE διεξή-
χθη από 15-17 Οκτωβρίου 2017 το 20ο Πα-
γκόσμιο Συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Ναυ-
τιλιακών Ερευνών,(IAMI) με εκπροσώπηση 
από πολλές χώρες της Ευρώπης και των ΗΠΑ.
Επρόκειτο για ένα συνέδριο άκρως επαγγελ-
ματικό, που παρουσίασε εξαιρετικό ενδιαφέ-
ρον και προσέλκυσε κολακευτικά δημοσιεύ-
ματα του Διεθνούς Τύπου. Εκπροσωπήθηκε 
η Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα.
Η Ένωσή  μας εκπροσωπήθηκε από τον Πρό-
εδρο κ. Ιωάννη Καραπατάκη και τον Αρμόδιο 
Διεθνών Σχέσεων κ. Κυριάκο Κάρκαλη, ο 
οποίος εκλήθη να απευθύνει χαιρετισμό στους 
συνέδρους. Επίσης τιμήθηκε με πλακέτα για 
την συνεισφορά του στη διοργάνωση του συ-
νεδρίου.
Να σημειωθεί, ότι το εν λόγω συνέδριο, φι-
λοξενείται για πρώτη φορά στη χώρα μας και 
αυτό εμπεριέχει μια ιδιαίτερη σημειολογία.
Οι σύνεδροι εξεφράσθησαν με τα καλύτερα 
λόγια για  την πατρίδα μας, αλλά και για το 

20ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ INTERNATIONAL 
ASSOCIATION OF MARINE INVESTIGATIONS (IAMI) 
στη Γλυφάδα

Ελληνικό Τμήμα της ΙΡΑ και έφυγαν με τις κα-
λύτερες εντυπώσεις και με την υπόσχεση να 
επιστρέψουν στο μέλλον. Η βραδιά έκλεισε με 

δείπνο υπό τους ήχους Ελληνικής μουσικής 
και…  Ελληνικούς χορούς στις υπέροχες εγκα-
ταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Πειραιώς.
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Φιλοξενία συναδέλφων από το Ε.Τ. του Ισραήλ

Επίσκεψη στα γραφεία μας, μελών Τοπικής Διοίκησης SIBIU/ ΙΡΑ Ρουμανίας .

Εορτασμός του Μεγαλομάρτυρα 
Αγίου Μηνά Προστάτη της 
πρώην Αστυνομίας Πόλεων

Πραγματοποιήθηκε 11 Νοεμβρίου 2017 από την Πανελληνία Ένωση Αποστράτων 
Αξιωματικών Αστυνομίας Πόλεων στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών ο ετή-
σιος εορτασμός του Προστάτη της πρώην Αστυνομίας Πόλεων Μεγαλομάρτυρα 
Αγίου Μηνά, όπου με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού μελών της Ένωσης τελέ-
σθηκε Θεία Λειτουργία, Αρτοκλασία και επιμνημόσυνη δέηση για τους νεκρούς 
συναδέλφους μας.
Μετά το πέρας της θρησκευτικής τελετής πραγματοποιήθηκε πεζή μετάβαση και 
κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Τιμές απέδωσε το 
Τμήμα Μουσικής της Ελληνικής Αστυνομίας και ακολούθησε μικρή δεξίωση στο 
Ξενοδοχείο Αμαλία.
Το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών εκπροσώπησε ο Πρό-
εδρος κ. Ιωάννης Καραπατάκης και την Τοπική Διοίκηση Αθηνών-Αττικής/ΙΡΑ ο 
Γεν. Γραμματέας κ. Σταύρος Σταυρακάκης. 
Ευχαριστούμε για την πρόσκληση και συγχαίρουμε τον Πρόεδρο Αντιστράτηγο εα 
κ. Ηλία Παπαευθυμίου και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την άριστη 
διοργάνωση.

Την 8η Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στη Γλυ-
φάδα (Ξενοδ. PALACE) η 6η Γενική Συνέλευ-
ση του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης 
(Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α.Π.Λ.), όπου έγινε ο ετήσιος απολο-
γισμός, η ανάλυση των πεπραγμένων και οι μελλο-
ντικοί στόχοι του. Τα αποτελέσματα ήταν απίστευτα 
ενθαρρυντικά τόσο σε επίπεδο απόδοσης, όσο και 
σε εγγραφές νέων μελών.
Η ίδρυση και λειτουργία του Ταμείου αποτελούν 
την κορυφαία δραστηριότητα του Ελληνικού Τμή-
ματος/ΙΡΑ εκδηλώνοντας έμπρακτα την αλληλεγ-
γύη μας σε όλους τους συναδέλφους.
Συγχαρητήρια στο Προεδρείο της ΓΣ, το Διοικητικό 
Συμβούλιο και όλους τους εκπροσώπους για το ση-
μαντικό έργο σας. Σας ευχαριστούμε που συνεχίζε-
τε με διαφάνεια, σοβαρά, με ήθος και υπευθυνότητα 
την κοινωνική προσφορά.

Έναρξη του 28ου Ετήσιου 
Τακτικού Συνεδρίου της 
ΠΟΑΞΙΑ την 23η Οκτω-
βρίου 2017 στο Ξενοδο-
χείο ELITE CITY RESORT 
στην ΚΑΛΑΜΑΤΑ. Ευχα-
ριστούμε τον φίλο Πρόε-
δρο κ. Ιωάννη Κατσιαμά-
κα και τα τα μέλη του ΔΣ 
για την πρόσκληση.



2
0

 •
 ν

έα
 τ

ης
 ip

a

Έξι μαθήτριες μας εξέπληξαν ευχάριστα με την 
προγραμματισμένη επίσκεψή τους στο Μου-
σείο μας, προκειμένου να ενισχύσουν την ελπί-
δα μας και να παραδώσουν με πολλή αγάπη τα 
μαλλιά τους για τις ανάγκες του Πανελλήνιου 
Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «ΑΛ-
ΜΑ ΖΩΗΣ». Σκοπός της δωρεάς αυτής είναι η 
κατασκευή περουκών για πάσχουσες γυναίκες, 
οι οποίες υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία.
Τα παιδιά, Αμαλία Μπούνια, Ιωάννα Ρίζου, 
Ειρήνη Καραβάιου, Θεοδώρα Αδαμοπούλου, 
Ευθαλία Γιαννακοπούλου, Ευθαλία-Φανουρία 
Καραούλα και Σπύρος Ρίζο, τα υποδέχθηκαν οι 
κ.κ. Δημήτρης Καλλιαντζής, ιδρυτής του Μου-
σείου, Γιώργος Ζαρχανής, πρόεδρος του Δ.Σ. 
της Τοπικής Διοίκησης της Διεθνούς Ενώσεως 
Αστυνομικών (I.P.A.) και Νίκος Γούσιας, γενι-
κός γραμματέας αυτής. Οι μικροί μαθητές, οι 
οποίοι έλαβαν επίσημα τον Τίτλο των Φίλων 

Tοπική Διοίκηση Καρδίτσας
Μία δωρεά αγάπης διαφορετική...

του Αστυνομικού Μουσείου Καρδίτσας, ενθου-
σιάστηκαν με τα μουσειακά εκθέματα, τα οποία 
περιεργάζονταν με προσοχή και περιέργεια και 
προτού αποχωρήσουν, κατέγραψαν τις εντυ-
πώσεις τους στο βιβλίο επισκεπτών του Μου-
σείου. Στους καινούργιους φίλους μας προ-
σφέρθηκαν αστυνομικά σήματα, περιοδικά και 
τετράδια με μηνύματα κυκλοφοριακής αγωγής.
Τις οκτώ κοτσίδες των ευαίσθητων δωρητρι-
ών παρέλαβαν οι κ.κ. Ζαρχανής και Γούσιας, 
για να τις προωθήσουν στο Σύλλογο «ΑΛΜΑ 
ΖΩΗΣ», όπως άλλωστε κατά τακτά χρονικά δι-
αστήματα η ευγενής αυτή πράξη συνεχίζεται με 
πρωτοβουλία των γυναικών Αστυνομικών της 
Τοπικής μας Διοίκησης.
Το μήνυμα που επικράτησε στα χείλη των παι-
διών είναι: «Χαρίζοντας τα μαλλιά σας, χαρί-
ζετε δύναμη, ελπίδα, αισιοδοξία και χαρά στις 
γυναίκες που δοκιμάζονται από τον καρκίνο 

του μαστού».
Ένα ευχαριστώ από καρδιάς και ένα μεγάλο 
μπράβο στα παιδιά, αλλά και στους γονείς τους, 
οι οποίοι καλλιεργούν την ευαισθησία, την αγά-
πη και τον αλτρουισμό σε αυτά!
Η ευχή μας είναι ένας κόσμος χωρίς καρκίνο 
του μαστού, με έγκαιρη διάγνωση και σωστή 
πρόληψη.

Αστυνομικό Μουσείο Καρδίτσας

Πέτυχαν διάνα  
οι σκοπευτές μας 
Άξια λόγου και δυναμική ήταν η παρουσία των μελών της σκοπευτικής 
μας ομάδας για δεύτερη συνεχή χρονιά στο Πανελλήνιο Κύπελλο Πρα-
κτικής Σκοποβολής Ενόπλων Δυνάμεων-Σωμάτων Ασφαλείας 2017, 
που διεξήχθη στο στρατόπεδο «Κατσιμήτρου» , στο Πέραμα Ιωαννίνων  
την Κυριακή 5 Νοεμβρίου. 

Στον αγώνα έλαβαν μέρος σκοπευτές αστυνομικοί , στρατιωτικοί , λι-
μενικοί και πυροσβέστες από όλη την Ελλάδα με τους αστυνομικούς 
να είναι εκείνοι που πήραν τη μερίδα του λέοντος στα μετάλλια των πε-
ρισσότερων κατηγοριών. Για την σκοπευτική μας ομάδα θριαμβευτική 
ήταν η παρουσία του Παναγιώτη-Αθανάσιου Γκένα, ο οποίος κατέκτησε 
την πρώτη θέση στις κατηγορίες Classic και Classic Overall για πρώτη 
φορά με μια δυναμική και ποιοτική εμφάνιση. Από κοντά και ο συνήθης 
ύποπτος Μιχάλης Παπαδάκης, ο οποίος δοκίμασε τις δυνάμεις του σε 
μια νέα γι’ αυτόν κατηγορία, την Standard, κατακτώντας την 5η θέ-
ση. Στην ίδια κατηγορία ανέβηκε στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου στο 
ομαδικό, κατακτώντας την πρώτη θέση με την ομάδα της Ελληνικής 
Αστυνομίας, έχοντας δίπλα του και τον Φώτη Σακελλάρη. Καλή εμφά-
νιση πραγματοποίησε και ο Προκόπης Θανόπουλος, συμβάλλοντας στη 
γενικά πολύ καλή απόδοση της ομάδας μας. 

Δωρεά βιβλίων  
στη Δημόσια Βιβλιοθήκη 
Μουζακίου 
Σε μια γενναιόδωρη 
και αξιέπαινη προ-
σφορά προχώρησαν 
πρόσφατα, μέσω της 
τοπικής μας διοίκη-
σης, το μέλος μας κ. 
Παναγιώτης Τασιό-
πουλος με τη σύζυγο 
του κ. Αγορή Μπολ-
τσή, η οποία είναι 
πολιτική υπάλληλος 
της Ελληνικής Αστυ-
νομίας.
Συγκεκριμένα, δώ-
ρισαν ικανό αριθμό 
βιβλίων, με πλούσια 
θεματολογία, στη 
Δημόσια Βιβλιοθήκη 
Μουζακίου για τον 
εμπλουτισμό της ήδη 
σημαντικής συλλογής της. Τα βιβλία έγιναν δεκτά με ιδιαίτερη ικανο-
ποίηση από τους υπευθύνους και διατέθηκαν άμεσα στο αναγνωστικό 
κοινό, που αξίζει να σημειωθεί ότι είναι σημαντικά μεγάλο για τα δε-
δομένα μιας μικρής κωμόπολης, όπως είναι το Μουζάκι. Ταυτόχρονα 
ευχαρίστησαν την τοπική μας διοίκηση και συζητήθηκαν διάφοροι τρό-
ποι συνεργασίας γα το μέλλον.
Η τοπική μας διοίκηση εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια στους δω-
ρητές για την αλτρουιστική και ανιδιοτελή τους κίνηση, η οποία σαφώς 
κινείται στα πλαίσια του «Υπηρετώ δια της φιλίας» που πρεσβεύει η 
Ένωση μας. Με γνώμονα τον εθελοντικό και κοινωνικό χαρακτήρα της, 
η τοπική μας διοίκηση είναι ιδιαίτερα υπερήφανη όταν διαθέτει στο 
δυναμικό της τέτοια μέλη. 
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Tοπική Διοίκηση Καρδίτσας
Εικόνες και μνήμες του 4̓0 
Μια σπουδαία εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην Καρδίτσα από τη θε-
ατρική ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας, με σκοπό την ενίσχυση του 
κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Καρδίτσας. «Εικόνες και μνήμες 
του ‘40» ο τίτλος της εκδήλωσης που αποτελούνταν από θεατρικό ανα-
λόγιο, συνδυασμένο με προβολή σπάνιων οπτικών ντοκουμέντων και το 
θεατρικό μονόπρακτο «Ο φανταράκος» του Αλέκου Σακελάριου. Οι συνά-
δελφοι-ηθοποιοί απέδωσαν σε πολύ υψηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα στην 
αίθουσα του Δημοτικού Κινηματοθέατρου να είναι διάχυτη η συγκίνηση 
στους θεατές, ως αποτέλεσμα του γλαφυρού συνδυασμού λόγου, εικόνας 
και ήχου. Διάχυτη ήταν η αίσθηση ότι μέσα από την εκδήλωση μεταφερθή-
καμε νοερά σε εκείνη τη δύσκολη στιγμή της πατρίδας μας, όπου τους θρι-
άμβους στα βουνά της Ηπείρου διαδέχτηκε το μαύρο σκοτάδι της κατοχής. 
Η θεατρική ομάδα προσκλήθηκε από την τοπική διοίκηση Καρδίτσας, η 
οποία και διοργάνωσε τις δύο παραστάσεις που δόθηκαν με την πολύτιμη 
βοήθεια του Δήμου Καρδίτσας. Συγκεκριμένα, την Κυριακή 12 Νοέμβρη 
δόθηκε η πρώτη παράσταση για το ευρύ κοινό, ενώ την επόμενη ημέρα 
δόθηκε μια επιπλέον παράσταση για μαθητές. Στις δύο αυτές ημέρες συ-
γκεντρώθηκαν μεγάλες ποσότητες τροφίμων και άλλων ειδών πρώτης 
ανάγκης, οι οποίες θα διατεθούν σε ευάλωτες οικονομικά οικογένειες της 
περιοχής μας μέσα από τη δομή του κοινωνικού παντοπωλείου.
Στην παράσταση της Κυριακής παραβρέθηκαν ο Γενικός Περιφερειακός 
Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλίας Υπ/γος κ. Δημήτριος  Κοτσιάφτης, ο 
Αστυνομικός Δ/ντης Καρδίτσας Ταξίαρχος κ. Βασίλειος Καραπιπέρης, ο 
πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Καρδίτσας κ. Σωκράτης 
Μαυρογιώργος, ο πρόεδρος της Ένωσης Αποστράτων νομού Καρδίτσας 
κ. Θωμάς Βαλομάνδρας, ο ιδρυτής και διευθυντής του Αστυνομικού Μου-
σείου Καρδίτσας κ. Δημήτριος Καλλιαντζής, εκπρόσωπος του Μητροπο-
λίτη Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων, η βουλευτής Καρδίτσας κ. 
Χρυσούλα Κατσαβριά-Σιωροπούλου, εκπρόσωποι του Δήμου Καρδίτσας, 

εκπρόσωπος της Π.Υ. Καρδίτσας, ο ηγούμενος της μονής Σπηλιάς και επί-
τιμο μέλος της ΙΡΑ Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Μητρόπουλος, εκπρόσω-
ποι της ΙΡΑ Τρικάλων, Αστυνομικοί της Δ.Α. Καρδίτσας με τις οικογένειες 
τους και πολλοί πολίτες. 
Ευχαριστούμε θερμά τη θεατρική ομάδα του Αρχηγείου, η οποία αποτε-
λείται από εξαίρετους ανθρώπους και είμαστε χαρούμενοι που είχαμε την 
ευκαιρία να τους γνωρίσουμε από κοντά. Με μπροστάρη τον σκηνοθέ-
τη Γιώργο Μπασιάκο είμαστε σίγουροι ότι θα επαναλάβουν αντίστοιχου 
επιπέδου εκδηλώσεις στο μέλλον. Επίσης ευχαριστούμε για την υποστή-
ριξη τους στην οργάνωση της εκδήλωσης, τα ξενοδοχεία Κιέριον, Άρνη 
και Αύρα, το κατάστημα «Νησί της μάγισσας Κίρκης», τα σούπερ μάρκετ 
ΜΙΧΑΗΛ, την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Καρδίτσας, την Ένωση 
Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ. Θεσσαλίας, τον επιχειρηματία του Δημοτικού Κινη-
ματοθέατρου και τον τεχνικό Τσικρίκα Βασίλειο. 

Την αποστολή της τοπικής διοίκησης Vranje του Σέρβικου εθνικού τμή-
ματος ΙΡΑ είχαμε την ευκαιρία να υποδεχτούμε και φιλοξενήσουμε στην 
Καρδίτσα. Οι Σέρβοι φίλοι μας, συνοδευόμενοι από τον κ. Ζήση Βόγδο, 
βρέθηκαν στην Καρδίτσα στα πλαίσια τετραήμερης εκδρομής που πραγ-
ματοποίησαν στην Ελλάδα και λίγο πριν μεταβούν στη Μαγνησία για να 
συναντηθούν με την αντίστοιχη τοπική διοίκηση, με την οποία έχουν αδελ-
φοποιηθεί.
Με την άφιξη της η αποστολή από το Vranje μετέβηκε στην Ιερά Μονή 
Σπηλιάς, συνοδευόμενη από μέλη της τοπικής μας διοίκησης. Στον ιερό 

χώρο της Μονής, που βρίσκεται στα απίστευτης ομορφιάς και μοναδικό-
τητας βουνά των Αγράφων, οι Σέρβοι φίλοι μας φιλοξενήθηκαν για μια 
βραδιά και είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τη Θεία Λειτουργία 
που πραγματοποιήθηκε ειδικά για εκείνους. Επίσης έτυχαν ιδιαίτερα θερ-
μής φιλοξενίας από την αδελφότητα των μοναχών και τον ηγούμενο Αρ-
χιμανδρίτη κ. Νεκτάριο Μητρόπουλο, αποχωρώντας τελικά την επόμενη 
ημέρα με τις καλύτερες εντυπώσεις και με πολλά δώρα και αναμνηστικά 
για τον καθένα. Ο ηγούμενος, επίτιμο μέλος από φέτος του εθνικού μας 
τμήματος, έδειξε με τον καλύτερο τρόπο την εκτίμηση που τρέφει για την 
Ένωση μας και τα μέλη της και έκανε πράξη τη ρήση του ότι η Μονή θα 
πρέπει να λογίζεται ως το 5ο ΙΡΑ House της Ελλάδας.
Στη συνέχεια και πάντα συνοδεία της τοπικής μας διοίκησης, οι Σέρβοι 
συνάδελφοι μας ξεναγήθηκαν στη Λίμνη Πλαστήρα και στην πόλη της 
Καρδίτσας. Φυσικά, ιδιαίτερη και αναλυτική παρουσίαση έγινε στο Αστυ-
νομικό Μουσείο Καρδίτσας, όπου ο ιδρυτής και διευθυντής του Μουσείου 
κ. Δημήτρης Καλλιαντζής τους ξενάγησε και παρουσίασε όλα τα εκθέμα-
τα. Στους επισκέπτες μας καταστήσαμε σαφές ότι τα μέλη του εθνικού 
τμήματος της Σερβίας είναι πάντα καλοδεχούμενα στην Ελλάδα και την 
Καρδίτσα ειδικότερα και ανταλλάξαμε αναμνηστικά και δώρα. Από τη με-
ριά μας επιθυμούμε να ευχαριστήσουμε τη τοπική διοίκηση Vranje για την 
τιμή που μας έκανε να επισκεφθεί την περιοχή μας, καθώς και τους φίλους 
μας Γιώργο και Καρολίνα που βοήθησαν ιδιαίτερα με τις διερμηνείες τους 
από τη Σερβική στην Ελληνική γλώσσα. 

 Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
 Γεώργιος Ζαρχανής Νικόλαος Γούσιας

Υποδοχή της IPA Vranje στην Καρδίτσα
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Tοπική Διοίκηση Καρδίτσας
Αιμοδοσίες ΙΡΑ Καρδίτσας
Με την τρίτη και τελευταία αιμοδοσία της χρονιάς, που οργανώθηκε και 
πραγματοποιήθηκε με την ευκαιρία της γιορτής του πολιούχου του Σώ-
ματος Αγίου Αρτεμίου, έκλεισε και ο φετινός κύκλος αιμοδοσιών της 
τοπικής μας διοίκησης. 
Τα τελευταία χρόνια οργανώ-
νονται τρεις αιμοδοσίες κάθε 
έτος και σε σταθερά χρονικά δι-
αστήματα, έτσι ώστε να γίνεται 
καλύτερος προγραμματισμός 
από τους εθελοντές αιμοδότες. 
Σε κάθε αιμοδοσία, που γίνεται 
στο άριστα οργανωμένο Κέντρο 
Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου 
Καρδίτσας, προσέρχονται εθε-
λοντικά τα μέλη και οι φίλοι 
μας που επιθυμούν να δωρί-
σουν στους συνανθρώπους 
τους αυτό το πολύτιμο αγαθό 
που λέγεται αίμα. 

Η IPA Καρδίτσας συμμετείχε 
στα Niške Igre III
Στα Niške Igre III ή «παιχνίδια του Νις» είχε την ευκαιρία να πάρει φέτος 
μέρος η τοπική μας διοίκηση. Στα πλαίσια των πολύ δυνατών σχέσεων 
που έχουμε αναπτύξει με την τοπική διοίκηση ΙΡΑ του Νις στη Σερβία, 
λάβαμε με χαρά τη σχετική πρόσκληση, στην οποία και ανταποκριθήκαμε 
με ευχαρίστηση. Έτσι, το τριήμερο 13 – 15 Οκτωβρίου βρεθήκαμε στη 

Σερβία και λάβαμε μέρος στην εκδήλωση που διοργανώθηκε για τρίτη 
χρονιά. Συμμετείχαν επίσης εκτός της τοπικής μας, που ήταν φυσικά και 
η μόνη εκπρόσωπος της χώρας μας, τοπικές διοικήσεις από τη Σερβία, τη 
Βοσνία και Ερζεγοβίνη και τη Βουλγαρία. Με πολλές από τις παραπάνω 
τοπικές διοικήσεις είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις και 
πληροφορίες για την Ένωση μας και με ιδιαίτερη ικανοποίηση δεχθή-
καμε τις προσκλήσεις που μας έγιναν για επίσκεψη στις πόλεις τους, 
στις οποίες και θα προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε σε εύθετο χρόνο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ευρισκόμενοι καθ’ οδόν πραγματοποιήσαμε επί-
σκεψη και στην τοπική διοίκηση του Vranje, όπου τύχαμε θερμής υποδο-
χής και μας παρατέθηκε γεύμα. 

 Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
 Γεώργιος Ζαρχανής Νικόλαος Γούσιας

Tοπική Διοίκηση Λάρισας
Εθιμοτυπική επίσκεψη 
στον Δήμαρχο του Δήμου 
Τεμπών κ. Κολλάτο 
Κωνσταντίνο
Αντιπροσωπεία του Δ.Σ., με επικεφαλής τον Πρόεδρο κ. ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ 
Αχιλλέα επισκέφθηκε σήμερα 16-11-2017 και ώρα 11.30΄ τον Δήμαρχο 
του Δήμου Τεμπών κ. ΚΟΛΛΑΤΟ Κωνσταντίνο.
Η συνάντηση διεξήχθη σε πολύ θερμό και φιλικό κλίμα, όπου έγινε ενη-
μέρωση του κ. Δημάρχου για τα ιδανικά και τις αρχές που πρεσβεύει 
η Διεθνής Ένωση, 
αλλά και για τις 
δράσεις της Τοπικής 
Διοίκησης Λάρισας. 
Επίσης συζητήθηκε 
η συνεργασία με-
ταξύ των φορέων 
για την προβολή 
του Δήμου Τεμπών 
(π.χ. διοργάνωση 
Πανθεσσαλικής συ-
νάντησης, διεξαγω-
γή ημερίδων) καθώς και η εθελοντική συμμετοχή της Τοπικής μας, σε 
κοινωνικές εκδηλώσεις που θα διοργανώσει ο Δήμος Τεμπών. Τέλος  ο 
κ. Δήμαρχος δήλωσε υποστηρικτής και αρωγός κατά το μέτρο του δυνα-
τού, ενώ μετά το πέρας της επίσκεψης έγινε ανταλλαγή αναμνηστικών. 

Εθιμοτυπική επίσκεψη στον 
Περιφερειάρχη Θεσσαλίας  
κ. Αγοραστό Κωνσταντίνο
Αντιπροσωπεία του Δ.Σ., με επικεφαλή τον Πρόεδρο κ. ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ 
Αχιλλέα επισκέφθηκε σήμερα 18-10-2017 και ώρα 16.00 τον Περιφε-
ρειάρχη Θεσσαλίας κ. ΑΓΟΡΑΣΤΟ Κωνσταντίνο.
Η συνάντηση διεξήχθη σε πολύ θερμό και φιλικό κλίμα, όπου έγινε ενη-
μέρωση του κ. Περιφερειάρχη για τα ιδανικά και τις αρχές που πρεσβεύ-
ει η Διεθνής Ένωση, αλλά και για τις δράσεις της Τοπικής Διοίκησης 
Λάρισας. Επίσης 
συζητήθηκε η συ-
νεργασία μεταξύ 
των φορέων για την 
προβολή της Περι-
φέρειας Θεσσαλίας 
(π.χ διεξαγωγή Πα-
νελληνίου συνεδρί-
ου, Πανθεσσαλικής 
συνάντησης) καθώς 
και η εθελοντική 
συμμετοχή της Τοπικής μας σε κοινωνικές εκδηλώσεις που θα διορ-
γανώσει η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Τέλος  ο κ. Περιφερειάρχης δήλωσε 
υποστηρικτής και αρωγός κατά το μέτρο του δυνατού, των προσπαθειών 
μας, όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο Θεσσαλίας, ενώ 
του προσφέρθηκαν αναμνηστικά από τον Πρόεδρο της Τοπικής μας.

 Ο Πρόεδρος H Γενική Γραμματέας 
 Αχιλλέας ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ Αφροδίτη ΛΙΑΚΟΥ    
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Tοπική Διοίκηση Λασιθίου
Ενημερωτικές ημερίδες – εσπερίδες για την ασφάλεια  
στον κυβερνοχώρο 
Σας γνωρίζουμε ότι η Τοπική Διοίκηση Λασιθίου σε συνεργασία με την 
Διεύθυνση Αστυνομίας Λασιθίου και την Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήμα-
τος, διοργάνωσαν με απόλυτη επιτυχία ημερίδες και εσπερίδες την 13η 
και 14η Νοεμβρίου 2017 στον Άγιο Νικόλαο, στην Ιεράπετρα, στην Ση-
τεία και στο Οροπέδιο Λασιθίου με θεματικό αντικείμενο “Εγκλήματα στο 
Κυβερνοχώρο – Προφυλάξτε τα παιδιά σας”. Με σκοπό την ενημέρωση 
ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων της περιοχής μας επί συγκεκριμένων 
παραβατικών συμπεριφορών – φαινομένων και την προστασία αυτών.
Οι εκδηλώσεις απευθύνθηκαν σε μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης, εκπαιδευτικούς και πολίτες αναφορικά με θέματα όπως το cyber 
bulling, τους κινδύνους που ελλοχεύουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
και γενικότερα για θέματα ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο.
Κεντρικός ομιλητής των ημερίδων – εσπερίδων ήταν ο Διευθυντής της 
Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Αστυνομικός Διευθυντής κ. Παπαπρο-
δρόμου Γεώργιος.
Πλήθος κόσμου προσήλθε στους χώρους όπου πραγματοποιήθηκαν με 
επιτυχία οι εκδηλώσεις, ενώ ο κ. Παπαπροδρόμου επεσήμανε τον ρόλο 
της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος που δεν είναι μόνο 

η καταστολή αλλά και η πρόληψη, ενημερώνοντας παιδιά και ενήλικες 
για το πως να πλοηγούνται με ασφάλεια στο διαδίκτυο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί θερμά τον κ. Παπαπροδρόμου Γε-
ώργιο για την προσπάθεια που κατέβαλε να ενημερωθούν μαθητές και 
πολίτες του Νομού Λασιθίου. Δίνοντας τους με αυτόν τον τρόπο την δυνα-
τότητα να αναγνωρίσουν και να είναι σε θέση να αποφύγουν ενδεχόμενες 
απειλές στον διαδίκτυο.

Ημερήσια εκδρομή στο Δικταίο Άντρο
Την Κυριακή 05 Νοεμβρίου 2017 η Τοπική Διοίκηση Λασιθίου πραγ-
ματοποίησε ημερήσια εκδρομή στο Οροπέδιο Λασιθίου.
Στην εκδήλωση συμμετείχε μεγάλος αριθμός μελών της τοπικής μας 
καθώς και μέλη των οικογενειών τους. 
Μετά το πέρας της εκδρομής, τα μέλη δείπνησαν σε παραδοσιακή τα-

βέρνα στο Τζερμιάδο Λασιθίου. 
Παρά τις χαμηλές θερμοκρασίες καθ΄όλη την διάρκεια της εκδρο-
μής μας, το κέφι ήταν αμείωτο, πράγμα που αποδεικνύει την επί-
τευξη του σκοπού της εκδρομής, που ήταν η χαλάρωση, η ψυχική 
τόνωση καθώς και η σύσφιξη των σχέσεων των μελών μας.  

Την Πέμπτη  26/10/2017, μετά από αίτημα 
συνάντησης εκ μέρους της Τοπικής Διοίκη-
σης Λασιθίου, ο Διευθυντής της  Διεύθυνσης 
Αστυνομίας Λασιθίου Α/Υ’ κ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Εμ-
μανουήλ παρουσία και του Υποδιευθυντή της 
Δ.Α. Λασιθίου Α/Υ’ κ. ΚΑΖΑΜΙΑ Εμμανουήλ 
δέχθηκαν  με εγκαρδιότητα αντιπροσωπεία της 
Ένωσής μας. Στη συνάντηση που πραγματοποι-
ήθηκε, είχαμε την ευκαιρία να ενημερώσουμε 
τον κ. Διευθυντή για τις μέχρι τώρα δράσεις 
μας καθώς και για τις εκδηλώσεις που έχουμε 
ήδη σχεδιάσει για το μέλλον. Ιδιαίτερη έμφα-
ση δόθηκε στο Πανελλήνιο συνέδριο της Διε-
θνούς Ενώσεως Αστυνομικών που για πρώτη 
φορά θα πραγματοποιηθεί το 2018 στον Νομό 
Λασιθίου.
Ο Διευθυντής της Δ/νσης Αστυνομίας Λασιθίου 
μας καλωσόρισε και μας υποσχέθηκε ότι θα 
είναι αρωγός σε οποιαδήποτε κοινωνικό-πο-
λιτιστική δράση της Τοπικής Διοίκησης Λασι-
θίου, που σκοπό έχει να προάγει το έργο της 
Αστυνομίας στην τοπική κοινωνία. Επίσης μας 
διαβεβαίωσε ότι η φυσική ηγεσία θα είναι στο 
πλευρό της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών 
και θα βοηθήσει στην διεξαγωγή του 34ου Πα-
νελλήνιου Συνεδρίου προκειμένου το εν λόγω 

Συνάντηση του Δ.Σ. με τον Αστυνομικό Διευθυντή Λασιθίου

συνέδριο στο Νομό μας, να αποτελέσει σταθμό 
αναφοράς για τα μελλοντικά συνέδρια της Δ.Ε.Α.
Ιδιαίτερη έκπληξη κατά την διάρκεια της συ-
νάντησης μας, αποτέλεσε η επίσκεψη του 
επικεφαλή του Ψυχιατρικού - Ψυχολογικού 
Τμήματος της ΕΛ.ΑΣ - Αστυνομικού Διευθυ-
ντή Υγειονομικού, κ.  ΚΟΥΦΑΚΗ Εμμανουήλ, 
ο οποίος βρέθηκε στο Νομό μας προκειμένου 
μιλήσει στους Αστυνομικούς σχετικά με το ερ-
γασιακό στρες κατά την διάρκεια άσκησης των 
καθηκόντων μας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Διοίκη-
σης Λασιθίου ευχαρίστησε τον Διευθυντή της 
Δ/νσης Αστυνομίας Λασιθίου για την μέχρι τώ-
ρα στήριξη του στην Ένωσή μας. Ανανεώσαμε 
το ραντεβού μας προκειμένου προγραμματι-
σθούν κοινές δράσεις με την φυσική ηγεσία με 
μοναδικό γνώμονα την κοινωνία του Λασιθίου.

 Ο Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας
 Φραγκάκης Κων/νος Ζερβάκη 
  Μαρία - Σπυριδούλα
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Tοπική Διοίκηση Ορεστιάδας
Ενημερωτική συνάντηση 
εργασίας Προέδρων Τ.Δ. 
Ορεστιάδας και Σ.Ε.Α.Υ.Ο. 
με τον Μητροπολίτη  
κ. Δαμασκηνό
Σας γνωρίζουμε  ότι, την 
17/11/2017 σε αγαστή συ-
νεργασία οι Πρόεδροι της Τ.Δ. 
Ορεστιάδας (Ι.Ρ.Α.) και της Συν-
δικαλιστικής Ένωσης Αστυνο-
μικών Υπαλλήλων Ορεστιά-
δας (Σ.Ε.Α.Υ.Ο.) Λύτρας Κ. και 
Ακίδης Ηλίας, επισκέφθηκαν 
τον Σεβασμιότατο Μητροπολί-
τη Διδυμοτείχου, Ορεστιάδας 
και Σουφλίου κ. Δαμασκηνό σε 
ενημερωτική συνάντηση εργα-
σίας και ανταλλαγή από-ψεων 
σε θέματα που αφορούν τις 2 
ενώσεις. 

Ορκωμοσία στο Τμήμα 
Δοκίμων Αστυφυλάκων 
Διδυμοτείχου

Σας γνωρίζουμε ότι, την 10/11/2017 πραγματοποιήθηκε στο Τ.Δ.Α. Δι-
δυμοτείχου η τελετή Ορκωμοσίας 196   δοκίμων Αστυφυλάκων, 21ης 
εκπαιδευτικής σειράς 2017-2019.Μετά από σχετική πρόσκληση, παρέ-
στησαν εκπροσωπώντας την Τ.Δ., οι: Πρόεδρος Λύτρας, Γ.Γ. Αντωνιά-
δης, Δημ. Σχέσεων Αλεξιάδης. Τιμώμενο πρόσωπο ο Δ/της Αστυνομικής 
Ακαδημίας Υποστράτηγος Κορδολαίμης Παν.

 Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
 Κωνσταντίνος ΛΥΤΡΑΣ Απόστολος  ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

Tοπική Διοίκηση Πιερίας
Εγκαίνια Πάρκου  
των Χρωμάτων

Το Σάββατο 02 Δεκεμβρίου 2017, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του 
«Πάρκου των Χρωμάτων», στο οποίο φέτος για πρώτη φορά συμμε-
τέχει η Τοπική Διοίκησή μας, ύστερα από αίτημα μας για κοινή χρήση 
του περιπτέρου της Αστυνομίας, το οποίο έκανε δεκτό και ευχαρι-
στούμε ιδιαίτερα γι αυτό τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας 
Πιερίας Αστυνομικό Διευθυντή κ. ΤΖΗΜΑ Γεώργιο. Στο περίπτερο ο 
επισκέπτης μπορεί να παρακολουθεί χρήσιμο οπτικοακουστικό υλικό 
για την δημόσια ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, τις δράσεις της 
Διεθνής Ένωσης Αστυνομικών κ.α., καθώς και να λαμβάνει σχετικά 
έντυπα πληροφοριακά φυλλάδια. 
Στα εγκαίνια παρευρέθηκε ο Διευθυντής της Αστυνομικής Διεύθυνσης 
Πιερίας κ. ΤΖΗΜΑΣ Γεώργιος, αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμ-
βουλίου της Τοπικής Διοικήσεώς μας και αρκετοί συνάδελφοι. Ευ-
χάριστη έκπληξη αποτέλεσε το γεγονός της επίσκεψης ατόμων από 
την Μέριμνα Παιδιού Πιερίας, τα οποία έδειξαν την αγάπη τους για την 
αστυνομία και φωτογραφήθηκαν με μεγάλη χαρά μαζί μας. 

Επίσκεψη στο Διευθυντή 
της Διεύθυνσης 
Αστυνομίας Πιερίας
Αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της Τοπικής Διοικήσεώς μας, επισκέφτηκε 
την 11 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 10:00 τον Διευθυντή της Διεύθυν-
σης Αστυνομίας Πιερίας, Αστυνομικό Υποδιευθυντή κ. ΤΖΗΜΑ Γε-
ώργιο και η συνάντηση διεξήχθη σε πολύ φιλικό κλίμα.
Σκοπός της επίσκεψής μας ήταν να του εκφράσουμε την επιθυμία 
μας, να δράσουμε από κοινού με την Διεύθυνση Αστυνομίας Πιερί-
ας, κατά τη διάρκεια των εορταστικών εκδηλώσεων που θα γίνουν 
στο «Πάρκο των Χρωμάτων» στην Κατερίνη την περίοδο των Χρι-
στουγέννων. Μέσα από την δράση μας αυτή θέλουμε να προβάλ-

λουμε τον ενεργό 
ρόλο που έχει η Δι-
εθνής Ένωση Αστυ-
νομικών Πιερίας, 
μέσα από τις δράσεις 
της στην τοπική κοι-
νωνία. Επίσης ο τρό-
πος με τον οποίο θα 
συμμετάσχουμε, έχει 
στόχο να φέρει τα 
μικρά παιδιά κοντά 
στην Αστυνομία και 
να αναδείξει μέσα 
από το πνεύμα των 

Χριστουγέννων τον ιδιαίτερα σημαντικό κοινωνικό ρόλο του επαγ-
γέλματος του Αστυνομικού. 
Ο κ. Διευθυντής έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την πρότασή μας 
και δήλωσε υποστηρικτής και αρωγός κατά το μέτρο του δυνατού, 
των προσπαθειών. Τέλος του προσφέρθηκαν αναμνηστικά από τον 
Πρόεδρο της Τοπικής μας, κ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Κωνσταντίνο.
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Αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της Τοπικής Διοικήσε-
ώς μας, επισκέφτηκε τη Τρίτη 28 Νοεμβρίου 
2017 και ώρα 10:30 τον Δήμαρχο Κατερίνης, κ. 
ΧΙΟΝΙΔΗ Σάββα. Η συνάντηση διεξήχθη σε πολύ 
φιλικό κλίμα, παρουσία και του προέδρου του 
Οργανισμού Πολιτισμού (ΟΠΠΑΠ) κ. ΠΑΥΛΙΔΗ 
Θεόδωρου. 
Σκοπός της επίσκεψής μας ήταν να αναδείξου-
με τον ρόλο και το σκοπό της Διεθνής Ενωσης 
Αστυνομικών, να παρουσιάσουμε τις δράσεις 
και τις μελλοντικές μας βλέψεις ως νεοεκλεγεν 
Δ.Σ. και να γνωστοποιήσουμε την πρωτοβουλία 
μας να δράσουμε από κοινού με την Διεύθυν-
ση Αστυνομίας Πιερίας, κατά τη διάρκεια των 
εορταστικών εκδηλώσεων που θα γίνουν στο 
«Πάρκο των Χρωμάτων» στην Κατερίνη, την πε-
ρίοδο των Χριστουγέννων. Μέσα από την δράση 
μας αυτή θέλουμε να προβάλλουμε τον ενεργό 
ρόλο που έχει η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών 
Πιερίας, στην τοπική κοινωνία. 
Επίσης ο τρόπος με τον οποίο θα συμμετάσχου-
με, έχει στόχο να φέρει τα μικρά παιδιά κοντά 
στην Αστυνομία και να αναδείξει μέσα από το 
πνεύμα των Χριστουγέννων τον ιδιαίτερα ση-

Tοπική Διοίκηση Πιερίας
Επίσκεψη στον Δήμαρχο  Κατερίνης

μαντικό κοινωνικό ρόλο του επαγγέλματος του 
Αστυνομικού. 
Τέλος αναπτύχθηκαν απόψεις και ιδέες με 
γνώμονα την ανάπτυξη του αισθήματος ασφά-
λειας και το γενικότερο συμφέρον της τοπικής 
κοινωνίας.
Ο κ. Δήμαρχος έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για 

την πρότασή μας και δήλωσε υποστηρικτής των 
προσπαθειών και μελλοντικών δράσεων. Τέλος 
του προσφέρθηκε αναμνηστικό - λάβαρο, με το 
έμβλημα της Διεθνής Ένωση Αστυνομικών 
Πιερίας, με το λογότυπο «Servo per Amikeco - 
Υπηρετώ δια της Φιλίας», από τον Πρόεδρο της 
Τοπικής μας, κ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Κωνσταντίνο.

Εθελοντική Αιμοδοσία 

Η Τοπική Διοίκηση Πιερίας ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα - προτροπή 
του Αρχηγείου της ΕΛ. ΑΣ (με την υπ. αριθμ. 1821 / 17 / 2063092 από 
13-10-2017 δ/γη) για εθελοντική αιμοδοσία το διάστημα από 16-20 
Οκτωβρίου υλοποίησε την εξής ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ 
Την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου ημέρα γιορτής, μνήμης και τιμής στο πρό-
σωπο του ιερομάρτυρα, προστάτη του σώματος της ΕΛ. ΑΣ. Αγ. Αρτεμίου, 
το Δ.Σ της Τοπικής Διοίκησης και απλά μέλη, μετά το πέρας της Θείας 
Λειτουργίας στον Ι. Ν. Θειας Ανάληψης και την όμορφη δεξίωση που πα-
ρέθεσε η Δ. Α. Πιερίας, μεταβήκαμε στο τμήμα Αιμοδοσίας του Γεν. Νο-
σοκομείου Πιερίας και δώσαμε αίμα για την τράπεζα αίματος της ΕΛ.ΑΣ. 
Μάλιστα φέτος οι μισές από τις συνολικές φιάλες που θα συγκεντρωθούν 
θα διατεθούν σε παιδιά που πάσχουν από μεσογειακή αναιμία. 
Ευχαριστούμε θερμά για την εγκάρδια υποδοχή και άψογη εξυπηρέτηση 
την Διευθύντρια Κα. ΦΙΛΙΠΠΟΒΙΤΣ Σνεζάνα, την Συντονίστρια Διευθύ-
ντρια Κα. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Μαργαρίτα, την Προϊσταμένη Κα. ΓΩΡΓΙΩ-
ΤΟΥ Γεωργία, τις νοσηλεύτριες Κα. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ Όλγα και Κα. ΚΟΥ-
ΓΙΟΥΜΤΖΗ Βασιλική και τον Βιολόγο Κο. ΖΟΡΜΠΑ Ιωάννη. 
Στηρίζουμε οποιαδήποτε εθελοντική δράση οποιουδήποτε φορέα και 
ευχόμαστε σε όλους υγεία και καλές επιτυχίες στην ΕΛ.ΑΣ.   

Προσφορά τροφίμων  
στο Σύλλογο Πολυτέκνων 
Πιερίας 

Είναι γνωστό σε όλους μας ότι τα τελευταία χρόνια όλοι οι πολίτες περ-
νούν δύσκολες στιγμές, απόρροια της οικονομικής κατάστασης της χώ-
ρας μας και ιδιαιτέρως οι πολυμελής οικογένειες. 
Η Τοπική Διοίκηση Πιερίας, ως αναπόσπαστο κομμάτι της τοπικής κοι-
νωνίας, αντιλαμβανόμενη την επικρατούσα κατάσταση, πήρε την πρω-
τοβουλία και συγκέντρωσε τρόφιμα, τα οποία θέλοντας να αναδείξει το 
σημαντικό πρόβλημα που μαστίζει την ελληνική κοινωνία, σε συνεργασία 
με το Σύλλογο Πολυτέκνων Πιερίας, παρέδωσε αυτά σε πολύτεκνες οι-
κογένειες που τα έχουν πραγματικά ανάγκη.
Τέλος θέλουμε να ευχαριστήσουμε όσους συνέβαλλαν χορηγικά και 
οικειοθελώς  για τη συγκέντρωση των ανωτέρω αγαθών, δείχνοντας 
μεγαλοψυχία και το αληθινό ανθρώπινο πρόσωπο της κοινωνίας μας.

 Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Κωνσταντίνος ΚΙΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Αγαθάγγελος
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Tοπική Διοίκηση Ροδόπης
Η I.P.A. Ροδόπης στην υψηλότερη κορυφή της Ιταλίας

Έκθεση φωτογραφίας
Την Παρασκευή 20-10-2017, Ημέρα της Ελληνικής Αστυνομίας και του Προστάτη του Σώματος 
Αγίου Αρτεμίου, κατόπιν πρότασης της Τοπικής μας Διοίκησης πραγματοποιήθηκε από κοινού 
με τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ροδόπης «έκθεση φωτογραφίας» στην αίθουσα εκδηλώσεων της 
Διεύθυνσής μας. 
Στην έκθεση έγινε μία σύντομη αναδρομή στον χρόνο και παρουσιάστηκαν φωτογραφίες του 
προσωπικού εν ώρα υπηρεσίας καθώς και φωτογραφίες εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν 
από το έτος 1991 έως σήμερα.  Η ενέργεια αυτή αποτέλεσε μία ευχάριστη έκπληξη για όλους, 
έλαβε μεγάλης αποδοχής από το κοινό και τους συναδέλφους ενώ τα σχόλια ήταν άκρως θετικά.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
 Η Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
 Ζωή ΣΚΕΥΑ Δημήτρης ΦΕΓΓΟΜΥΤΗΣ

Ο Εμμανουηλίδης Βαγγέλης είναι εν αποστρα-
τεία συνάδελφος, από τα παλαιότερα μέλη της 
Ένωσης μας και ενεργός ορειβάτης τα τελευ-
ταία 25 χρόνια κατά τη διάρκεια των οποίων 
έχει κάνει αναβάσεις σχεδόν σε όλα τα βουνά 
τις Ελλάδος. Ενδεικτικά έχει ανεβεί 15 φο-

ρές τον Όλυμπο (2918μ.), 5 φορές το Σμόλι-
κα (2637μ.), 5 φορές το Γράμμο (2520μ.) , τη 
Γκιώνα, τα Τζουμέρκα, τον Ταΰγετο, το Σάος 
Σαμοθράκης κ.α. Τα τελευταία 4 χρόνια κάνει 
αναβάσεις εκτός Ελλαδικού χώρου, Μουσαλά 
Βουλγαρίας (2.925 μ.), Τρίγκλαβ Σλοβενίας, 
πέρυσι στα Καρπάθια Ρουμανίας και φέτος στις 

15 με 22 Ιουνίου στους Δολομίτες Ιταλίας στο 
ύψος Piz Boe (3152μ.) όπου περπάτησαν με την 
αποστολή σε 6 ημέρες 50 ώρες διασχίζοντας 
110 χλμ. και πάνω από 8.500 χλμ. υψομετρικά. 
Στη φετινή αποστολή εξέφρασε την επιθυμία 
να φέρει το έμβλημα της I.P.A. και να ανεβάσει 
τη σημαία μας στην υψηλότερη κορυφή της Ιτα-

λίας, κάτι το οποίο έγινε δεκτό με χαρά από το 
Δ.Σ. και αισίως πραγματοποιήθηκε. 
Ο ίδιος προτρέπει τα μέλη της Ένωσης να 
ασχοληθούν με την ορειβασία και το βουνό 
καθώς η φύση θα τους το ανταποδώσει με την 
ευχαρίστηση που θα τους προσφέρει. 
Καλή δύναμη και καλές αναβάσεις!

Tοπική Διοίκηση Σάμου
Αγώνας Δρόμου 
τιμής και μνήμης
Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη το Σάββατο 11 Νοεμ-
βρίου 2017, ο πρώτος Αγώνας Δρόμου τιμής και 
μνήμης για την 105η επέτειο Ένωσης της Σάμου 
με την Ελλάδα, που διοργάνωσε ο Δήμος Σάμου και 
ο οποίος περιλάμβανε Αγώνα Δρόμου 3.200 μέ-
τρων όλων των ηλικιών. Η τοπική διοίκηση Σάμου 
συμμετείχε με το μέλος της, Κοντογιάννη Γεώργιο 
τερματίζοντας στην πρώτη πεντάδα αποσπώντας 
το θερμό χειροκρότημα του κόσμου και τα συγχα-
ρητήρια του Δημάρχου κ. Μιχάλη Αγγελόπουλου!
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Το Ευπαλίνειο Όρυγμα, στην εκδήλωση 
ανακήρυξης του Ευπαλινείου Ορύγματος 
ως Διεθνές Ιστορικό Τοπόσημο Μηχανικής 
από την American Society of Civil Engineers 
(ASCE), την Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2017. Η 
εκδήλωση, υπό την αιγίδα του ΥΠ.ΠΟ.Α. και 
με την υποστήριξη του Δήμου Σάμου, πραγ-
ματοποιήθηκε στην κατάμεστη αίθουσα του 
Δημαρχείου Σάμου. Ακολούθησε Αποκάλυψη 
Αναμνηστικής Πλάκας στη Νότια Είσοδο του 
Ευπαλινείου Ορύγματος, από την Υπουργό 
Πολιτισμού κα Λυδία Κονιόρδου και τον Elias 
Sayah κυβερνήτη στη Διεθνή Περιφέρεια της 
ASCE. 
Παρόντες στην εκδήλωση ήταν επίσης ο Μη-
τροπολίτης Σάμου, Ικαρίας, Φούρνων και Κορ-
σεών κ.κ. Ευσέβιος, ο Βουλευτής Σάμου Δημή-
τρης Σεβαστάκης, ο Δήμαρχος Σάμου Μιχαήλ 
Αγγελόπουλος, ο πρόεδρος του Συνδέσμου 

Tοπική Διοίκηση Σάμου
Ανακήρυξη του Ευπαλινείου Ορύγματος  
ως Διεθνούς Ιστορικού Τοποσήμου Μηχανικής

Αστυνομικών Σάμου και πρόεδρος της ΤΔ ΙΡΑ 
Σάμου ΔΕΑ Αβραμίδης Γεώργιος, εκπρόσωποι 
του ΕΜΠ και της ASCE, εκπρόσωποι των υπη-

ρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Α. που υλοποίησαν το έργο 
και τοπικοί παράγοντες.

Το ΔΣ

Tοπική Διοίκηση Σερρών
Στολισμός του 
Χριστουγεννιάτικου 
δένδρου
To Σάββατο 09/12/2017 και ώρα 18:00 πραγματοποιήθηκε 
απο την Τ.Δ  Ι.Ρ.Α. Σερρών σε συνεργασία με την Διεύθυνση 

Αστυνομίας, ο  στολισμός του Χριστουγεννιάτικου δένδρου 
στην Λέσχη της Αστυνομίας. 
Κατα την διάρκεια της εκδήλωσης ακούστηκαν Χριστου-
γεννιάτικα τραγούδια από το παιδικό μουσικό τμήμα της 
Τοπικής μας Διοίκησης. Την εκδήλωση τίμησαν με την 
παρουσία τους ο Διευθυντής Αστυνομίας Σερρών Α/Δ κ. 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος και ο Α/Υ κ. ΜΙΚΡΟΣ Δημή-
τριος.

Παράσταση από  
το θέατρο Σκιών

Το Σάββατο 21 Οκτωβρίου 2017, τα μέλη της τοπικής μας  και τα παιδιά αυτών, 
είχαν την χαρά να παρακολουθήσουν στην αίθουσα της Λέσχης Αστυνομίας Σερ-
ρών, την παράσταση από το θέατρο Σκιών Βογιατζή «ΘΗΣΕΑΣ ΚΑΙ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ». 
Μικροί και μεγάλοι ενθουσιάστηκαν και ευχαριστήθηκαν την παράσταση, ενώ στο 
τέλος αυτής οι μικροί μας φίλοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τι κρύβεται στο 
πίσω μέρος του παραβάν, να δουν τα σκηνικά, τις φιγούρες του Καραγκιόζη και 
των άλλων ηρώων.
               
 Ο Πρόεδρος Ο Αν. Γ.Γραμματέας
 ΜΠΑΓΚΟΣ Στέργιος ΚΩΔΩΝΑΚΗΣ Απόστολος
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Tοπική Διοίκηση Τρικάλων
Ημερίδα με θέμα «Πολίτες για την Ζωή»
Η Τοπική Διοίκηση Τρικάλων σε συνεργασία με 
τον Δήμο Τρικκαίων, αντιλαμβανόμενοι την σπου-
δαιότητα της ενημέρωσης αστυνομικών- υπαλλή-
λων του Δήμου- πολιτών, σε θέματα πρώτων βο-
ηθειών, διοργάνωσαν ημερίδα πρώτων βοηθειών 
που παρουσιάστηκε από εκπαιδευτές του Εκπαι-
δευτικού Κέντρου Υποστήριξης Ζωής (Ε.Κ.Υ.Ζ.) 
http://ekyz.gr/ με θέμα «Πολίτες για την Ζωή», 
σε συνεργασία με το ανωτέρω Κέντρο, στην κα-
τάμεστη από κόσμο αίθουσα συνεδριάσεων του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων. Η 
ανωτέρω ενημερωτική ημερίδα πραγματοποιή-
θηκε την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2017 και ώρες 
11.00΄- 15.00, με ΔΩΡΕΑΝ συμμετοχή και με Θε-
ματολογία: Ισχύουσα Νομοθεσία, Ασφάλεια Χώ-
ρου και Αρχική Εκτίμηση Περιστατικού, Κλήση του 
112, Σοβαροί τραυματισμοί και ασθένειες, Καρδι-
οπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), Αναφορά 
και επίδειξη στον Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδωτή 
(ΑΕΑ), Αντιμετώπιση Αιμορραγιών, Αντιμετώπιση 
Πνιγμονής από ξένο αντικείμενο.
Στην εκδήλωση σύντομο χαιρετισμό απεύθυναν 
o Γ΄ Αντιπρόεδρος της Τοπικής μας κ. ΑΡΓΥΡΙ-
ΟΥ Στέφανος, ο Διευθυντής της Δ.Α Τρικάλων κ. 

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, καθώς και ο Πρόε-
δρος του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων κ. 
ΛΑΠΠΑΣ Μιχαήλ.Στους συμμετέχοντες χορηγή-
θηκαν βεβαιώσεις παρακολούθησης.
Να ευχαριστήσουμε θερμά όσους παρευρέθησαν 
στην ανωτέρω ημερίδα, και κυρίως τους εκπαι-

δευτές του  Εκπαιδευτικού Κέντρου Υποστήριξης 
Ζωής (Ε.Κ.Υ.Ζ.) που δίδαξαν με απόλυτη μετα-
δοτικότητα την εμπειρία και τις γνώσεις τους, σε 
ένα άριστο κοινό, στους οποίους ο Ταμίας μας κ. 
ΜΑΣΤΟΡΑΣ Μιχαήλ, παρέδωσε ως αναμνηστικό, 
ένα κάδρο της Τοπικής μας.

Η τοπική μας διοίκηση , νιώθοντας έντονη την 
ανάγκη να περάσει  τα σύνορα του σύγχρονου 
κόσμου και να ζήσει την βυζαντινή εκκλησιαστι-
κή παράδοση, πραγματοποίησε προσκυνηματική 
εκδρομή στο Άγιον Όρος από 16 έως 19 Οκτω-
βρίου 2017.
Με λεωφορείο του ΚΤΕΛ Τρικάλων, ναυλωμένο 
από την Τοπική μας, αναχωρήσαμε για το «Περι-
βόλι της Παναγίας», (34) μέλη συνοδευόμενα από 
τον ορισθείσα υπεύθυνο της Μητρόπολης Τρίκκης 
και Σταγών για τα Σώματα Ασφαλείας Ν. Τρικά-
λων, Πάτερ ΚΑΡΑΜΙΝΤΖΙΟ  Ευάγγελο.
Αρχικά με την άφιξη μας με το πλοίο της γραμ-
μής, επισκεφτήκαμε την Ι. Μέγιστη Μ. Βατοπεδίου, 
όπου προσκυνήσαμε εκτός όλων των άλλων την 
θαυματουργή εικόνα ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΥ-
ΘΙΑΣ , ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, καθώς 
και ΤΗΝ ΚΑΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥ-
ΣΟΣΤΟΜΟΥ.
Στην συνέχεια μεταβήκαμε στην Σκήτη του Αγίου 
Ανδρέα επονομαζόμενη «Σεράγι», της Ι. Μεγίστης 
Μονής Βατοπεδίου όπου είχε προγραμματιστεί 
η διαμονή μας, και προσκυνήσαμε μεταξύ πολ-
λών άλλων  κειμηλίων  και την ΚΑΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ 
ΑΝΔΡΕΑ.
Κατά την επιστροφή μας από το λιμάνι της Δάφνης, 
μεταβήκαμε στην Ουρανούπολη όπου μας περίμε-
νε αντιπροσωπεία της Τ.Δ. Χαλκιδικής, με επικε-
φαλής  τον Πρόεδρο της κ. ΠΑΛΛΗ Δημήτριο, τον  
Γ.Γραμματέα του Εθνικού Τμήματος και μέλος της 
Τ.Δ. Χαλκιδικής  κ. ΠΑΠΠΑ Βασίλειο και την Ταμία 

κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Θωμαή. Έγινε ανταλλαγή 
αναμνηστικών και συζήτηση που αφορούσε, τόσο 
τις δύο τοπικές όσο και την Ι.Ρ.Α. γενικότερα.
Νιώθοντας την ανάγκη και την ηθική υποχρέωση, 
θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τον Ηγούμενο 
της Σκήτης του Αγίου Ανδρέα Γέροντα Εφραίμ για 
την υποδοχή και την φιλοξενία που μας παρείχε 
στο χώρο της Ι. Μονής, τον Ηγούμενο  της Ι.Μ.Μ. 
Βατοπεδίου Γέροντα Εφραιμ, τον Ηγούμενο από το 
κονάκι της Ι.Μ. Εσφιγμένου Γέροντα  Βαρθολομαίο, 
τις αδελφότητες των Ι.Μ. Κουτλουμουσιου, Πα-
ντοκράτορα, Παναγούδας, Σταυρονικήτα, Ιβήρων, 
Πρωτάτου, Σκήτη Προφήτη Ηλία, για την υποδο-
χή και την πρόσβαση που μας παρείχαν στις θαυ-
ματουργές εικόνες και κειμήλια της Ορθοδοξίας 
μας, τον «πρώτο» της Ιεράς Επιστασίας του Αγίου 

Όρους Γέροντα Γερβάσιο  ιερομόναχο Ιβηρίτη, τον 
Διοικητή και το προσωπικό του Α.Τ. Άγιου Όρους 
και του Α.Σ. Βατοπεδίου, καθώς και προσωπικά τον 
Υ/Α΄ ΖΑΪΜΗ Παναγιώτη για τις διευκολύνσεις  που 
μας παρείχαν, την Τ.Δ. Χαλκιδικής για την πολύτι-
μη βοήθειά κατά την παραμονή στην περιοχή τους, 
όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν στην 
εκδρομή και τέλος τον Πάτερ ΚΑΡΑΜΙΝΤΖΙΟ Ευ-
άγγελο  που μας συνόδευσε στο ευλογημένο ταξίδι 
στην «καρδιά» της Ορθοδοξίας μας.

SERVO  PER  AMIKECO
(Υπηρετώ δια της φιλίας)

 Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
 ΜΠΕΓΑΣ Αχιλλέας ΔΡΑΓΟΥΤΣΟΣ Βασίλειος

Eκδρομή στο Άγιον Όρος
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Η τοπική μας συνεχίζει  το κοινωνικό της 
έργο. Την  5/9/2017   παρέδωσε στο Γη-
ροκομείο Ξάνθης 200 κιλά τρόφιμα (πίτες).

Πραγματοποιήθηκε από την τοπική μας με 
μεγάλη επιτυχία από 2/9 έως 9/9/2017,  
Έκθεση Πυρογραφίας στο Σπιτάκι Τέχνης 
και Πολιτισμού. «Γωνιές της παλιάς Ξάν-
θης».

Πραγματοποιήθηκε την 22/9/2017 από κοινού 
με την Ένωση Αποστράτων Ξάνθης τετραήμερη 
εκδρομή για τα μέλη μας στη Ρουμανία .

Tοπική Διοίκηση ΞάνθηςTοπική Διοίκηση Τρικάλων
Αθλητική βραδιά- 
Ίδρυση ομάδας Ποδοσφαίρου

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 12 Μαΐου 
και ώρα 19.00 ,́ στο GREEN CAFE– ΑΘΛΗΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ, στην Πύλη-Τρικάλων, με αφορμή την 
ίδρυση ομάδας ποδοσφαίρου της Ι.Ρ.Α. Τρικά-
λων, «αθλητική βραδιά» για όλα τα μέλη- τις 
οικογένειές τους και τους φίλους της.  Η ανω-
τέρω βραδιά περιλάμβανε:
Παράδοση αθλητικών εμφανίσεων στην νεοι-
δρυθείσα ποδοσφαιρική ομάδα της Ι.Ρ.Α. Τρι-
κάλων.
Ποδοσφαιρικό αγώνα 8Χ8, μεταξύ των ομάδων 
Ι.Ρ.Α. Τρικάλων και Ι.Ρ.Α. Καρδίτσας, ο οποίος 
έληξε με σκορ 3-2 υπέρ της ομάδας της Ι.Ρ.Α. 
Καρδίτσας.
Αθλοπαιδιές για τους μικρούς μας φίλους στον 
εκεί χώρο (Παιδική χαρά- τραμπολίνο- ποδό-
σφαιρο).
Κληρώσεις δώρων.
Ο Πρόεδρος της Τ.Δ Τρικάλων κ. ΜΠΕΓΑΣ 
Αχιλλέας, αφού καλωσόρισε και ευχαρίστησε 
τους παρευρισκόμενους για την παρουσία τους, 
ανέφερε τις μελλοντικές δράσεις που προ-
γραμματίζει η Τοπική μας, ζητώντας παράλλη-
λα την στήριξη όλων των μελών μας σε αυτές 
και επέδωσε στον πρόεδρο της Τ.Δ. Καρδίτσας 
αναμνηστικό ενθύμιο για την συμμέτοχη τους 
στο αγώνα.
Στην συνεχεία ο Αναπλ. Γ. Γραμματέας της 
I.P.A. Τρικάλων κ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Κωνσταντίνος,   
επέδωσε στους υπεύθυνους της ομάδος ποδο-
σφαίρου της Ι.Ρ.Α. Τρικάλων, κ. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ 
Αλέξανδρο (Β΄ Αντιπρόεδρος) και κ. ΘΕΟΔΩ-
ΡΟΥ Θωμά (Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων), 
αναμνηστικό ενθύμιο για την συμμετοχή της στο 
αγώνα.
Το παρόν στην εκδήλωση έδωσαν ο Διευθυντής 
της Δ.Α Τρικάλων κ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γεώρ-
γιος ,ο Αντιδήμαρχος  Διοικητικών- Οικονομι-
κών Υπηρεσιών- Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-
σης του Δήμου Πύλης  κ. ΑΛΕΚΟΣ Ευάγγελος, 
ο Καθηγούμενος της Ι.Μ. Παναγίας Σπηλιάς 
Αρχιμανδρίτης κ. Νεκτάριος Μητρόπουλος, ο 

Παγκόσμιος Γενικός Γραμματέας της Ι.Ρ.Α κ. 
ΚΑΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος , Ο Γ Αντιπρόε-
δρος του Εθνικού Τμήματος και Ταμίας της Τ.Δ. 
Θεσσαλονίκης κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Χριστόδου-
λος μαζί με τον Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων 
της Τ.Δ. Θεσσαλονίκης κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ  Ηλία, ο 
Αναπληρωτής Ταμίας του Ελληνικού Εθνικού 
Τμήματος και Πρόεδρος της Τ.Δ. Ηρακλείου κ. 
ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ Μανώλης, ο πρώην Πρόε-
δρος του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος και Β΄ 
Αντιπρόεδρος της Τ.Δ. Λακωνίας κ. ΚΟΝΤΑΚΟΣ 
Χρήστος, ο οποίος έφερε μαζί του και δώρισε 
την μπάλα με την οποία διεξήχθη ο αγώνας, ο 
Διοικητής του Α.Τ. Πύλης κ. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ 
Χρήστος, σύσσωμο το Δ.Σ της Τ.Δ. Καρδίτσας 
με επικεφαλή τον Πρόεδρο της κ. ΖΑΡΧΑΝΗ Γε-
ώργιο, αντιπροσωπεία της Τ.Δ. Θεσπρωτίας με 
επικεφαλή τον Πρόεδρο κ. ΧΡΗΣΤΟΥ Δημήτριο, 
αντιπροσωπεία της Τ.Δ. Λάρισας με επικεφαλή 
τον Πρόεδρο κ.  ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ  Αχιλλέα, το μέ-
λος του Τ.Ε.ΑΤ.Δ.Ε.Α.Π.Λ. κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Πανα-
γιώτης, ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών 
Υπαλλήλων Τρικάλων κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Ιωάν-
νης και ο Πρόεδρος της Τοπικής κοινότητας Αγ. 
Βησσαρίωνα κ. ΤΡΙΧΙΑΣ Γεώργιος.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους συ-
ναδέλφους και τις  οικογένειες τους, που μας 
τίμησαν με την παρουσία τους (η συμμετοχή ξε-
πέρασε τα 200 άτομα), το Δήμο Πύλης για την 
βοήθεια που μας προσφέρει δείχνοντας έμπρα-
κτα κάθε φορά την συμπαράσταση στην Τοπική 
μας, τον γιατρό του Κ.Υ Πύλης κ. ΒΑΣΙΑΔΗ Δη-
μήτριο, ο οποίος πρόσφερε αφιλοκερδώς τις 
υπηρεσίες του κατά την διάρκεια του αγώνα, το 
πλήρωμα του ΕΚΑΒ για την εμφανή παρουσία 
του, τους χορηγούς των δώρων μας, το κατά-
στημα GREEN CAFÉ και όλους όσους συνέβαλ-
λαν ώστε να στεφθεί η Αθλητική Βραδιά μας, με 
απόλυτη επιτυχία.

 Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
 ΜΠΕΓΑΣ Αχιλλέας ΔΡΑΓΟΥΤΣΟΣ Βασίλειος
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Περίπου 2 τόνοι βασικών ειδών πρώτης ανάγκης, τροφίμων, ειδών 
ένδυσης και υπόδησης συγκεντρώθηκαν από την ανθρωπιστική δρά-
ση αλληλεγγύης και παραδώθηκαν  σήμερα προς τους πληγέντες της 
Μάνδρας, οι οποίοι υπέστησαν μεγάλες καταστροφές και απώλειες, 
από τις πλημμύρες της προηγούμενης εβδομάδας. 
Η δυναμική και συγκινητική συνάμα ανταπόκριση των πολιτών της 
Ξάνθης στο κάλεσμα του πολιτιστικού συλλόγου Κατασκηνωτών  για 
την παροχή βοήθειας, αποδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι στην πόλη 
μας και ευρύτερα στην Θράκη, η αγάπη και το πραγματικό ενδιαφέρον 
του κόσμου για το συνάνθρωπο που βρίσκεται σε δυσμένεια, περισ-
σεύουν, ακόμη και από το υστέρημα του. 
Η Διεθνή Ένωση Αστυνομικών Ξάνθης   ανάλαβε τον συντονισμό 
αυτής της προσπάθειας καθώς και την μεταφορά των αγαθών στην 
Μάνδρα Αττικής. 
Ευχαριστούμε θερμά: 
Την Αστυνομική Ακαδημία  και τον Διοικητή της Αντιστράτηγο Πανα-
γιώτη Κορδολαίμη για τη διάθεση φορτηγού οχήματος της Ελληνικής 
Αστυνομίας και την άμεση έγκριση της απόφασης σχετικά  με τη μετα-
φορά των υλικών από την Ξάνθη προς το Δημαρχείο Μάνδρας. 
Τον Αντιστράτηγο Βαλατσό Βλάση για την πολύτιμη  βοήθεια του. 
Την Διεύθυνση Αστυνομίας Ξάνθης και το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυ-

λάκων Ξάνθης για την αμέριστη υποστήριξη τους με τη διάθεση αν-
θρωπιστικού υλικού. 
Τους εκδότες και δημοσιογράφους του τοπικού έντυπου, ραδιοφωνι-
κού και ηλεκτρονικού τύπου για την ενίσχυση συμπαραστάτη και την 
επικοινωνιακή  της συλλογικής προσπάθειας.

Tοπική Διοίκηση Ξάνθης
Ανθρωπιστική δράση αλληλεγγύης

Τετραήμερη εκδρομή πραγματοποίησαν από κοινού η Ι.Ρ.Α. Ξάνθης και η 
Ένωση Αποστράτων Ξάνθης στους Νομούς Τρικάλων και Καρδίτσας. Ευχα-
ριστούμε τις Τ/Δ Ι.Ρ.Α. των δυο Νομών για την άψογη  φιλοξενία τους

11/11/2017 Ξάνθη. 
Συνάντηση από κοινού με την  Ένωση Αποστράτων Ξάνθης με τον  Σύν-
δεσμο Εθνικής Ασφάλειας του Σμόλιαν Βουλγαρίας .
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21/10/2017 Σμόλιαν Βουλγαρίας
Εορταστικές εκδηλώσεις 105ης Εθνικής επετείου απελευθέρωσης από 
τους Τούρκους. Ήμασταν παρόν μετά από πρόσκληση του Συνδέσμου 
Ασφαλείας Σμόλιαν.

Η τοπική μας συνεχίζοντας το κοινωνικό της έργο και την εθελοντική 
προσφορά δώρισε 5 κρεβάτια της COCO -MAT (πλήρες σετ σεντόνια 
- μαξιλάρια - πετσέτες) στην Ι.Μ Αγίας Ειρήνης Ξάνθης. COCO-MAT σε 
ευχαριστούμε!

Την πόλη Σμόλιαν της Βουλγαρίας επισκέφτηκε αντιπροσωπεία της Ι.Ρ.Α 
Ξάνθης κατόπιν πρόσκλησης του Δημάρχου και του Συνδέσμου Ασφά-
λειας της πόλης.

Tην Τρίτη 17/10/2017 τα Δ/Σ της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών Ξάνθης  
και της Ένωσης Αποστράτων Αστυνομικών Ξάνθης παρέθεσαν δείπνο 
προς τιμή του Δημάρχου Ξάνθης κ.Χαράλαμπου Δημαρχόπουλου.

Tοπική Διοίκηση Ξάνθης

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΑ 2017
Το τριήμερο 24-26/7/2017 πραγματοποιήθηκαν στα Άβδηρα Ξάνθης 
πολιτιστικές εκδηλώσεις η τοπική μας για ακόμη μια φορά ήταν παρών.

Μια βραδιά αγάπης για τους παππούδες και τις γιαγιάδες του Γηροκο-
μείου Ξάνθης 
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Άρθρα - Επιστολές - Διοικητικά Θέματα

34ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 9 –13 MΑΪΟΥ 2018

Σας γνωρίζουμε ότι θα διεξαχθεί το Πανελλήνιο Συνέδριο για το έτος 2018 στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου, από 9 έως 13 Μαΐου  2018.
 
Πρόγραμμα:

Τετάρτη 09/05/2018
14: 00-19: 00 Αφίξεις – Τακτοποίηση στα δωμάτια
20:30 Δείπνος σε μπουφέ

Πέμπτη 10/ 05/2018
08: 00-09: 00 Πρωινό
09: 00-14: 00 Αναχώρηση με λεωφορεία για Ελούντα και επιβίβαση σε πλοίο με τελικό προορισμό τη Νήσο Σπιναλόγκα 
12:30 Επιστροφή στο ξενοδοχείο  - Ελεύθερος χρόνος
14.00 Γεύμα στο ξενοδοχείο
18:00 ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
 Προσέλευση επισήμων προσκεκλημένων,   συνέδρων, παρατηρητών και εκδρομέων.Χαιρετισμοί.
18.45  Εσπερίδα  “Παράνομη οπλοχρησία – Θύματα από μπαλωθιές. Έθιμο ή έγκλημα?” Συνδιοργάνωση με Γενική Αστυνομική Δ-νση 

Περιφέρειας Κρήτης και Περιφέρεια Κρήτης
21.30 Δείπνος - Gala

Παρασκευή 11/05/2018
07:30-08:30 Πρωινό

 Σύνεδροι:
09:00-11:00 Εργασίες Πανελληνίου Συνεδρίου.
11:00 – 11:30  coffee break
11:30 – 14:00  Εργασίες Πανελληνίου Συνεδρίου.
14:00 – 16:30 Γεύμα στο ξενοδοχείο.
16:30 – 19:30 Εργασίες Πανελληνίου Συνεδρίου.
20.30 Δείπνος σε μπουφέ

 Εκδρομείς:
08:30-15:00  Αναχώρηση - Επίσκεψη  ΙΜ Τοπλού Σητείας. Ξενάγηση στο Μοναστήρι και στους χώρους παρασκευής κρασιού. Επίσκεψη στην 

πόλη της Σητείας –ξενάγηση, ελεύθερος χρόνος. Αναχώρηση για ξενοδοχείο 13.15
15:00 Γεύμα στο ξενοδοχείο – Επίσκεψη στον Άγιο Νικόλαο. Ελεύθερο απόγευμα
20.30 Δείπνος σε μπουφέ

Σάββατο 12/05/2018
07:30-08:30 Πρωινό
08: 30-14:30 Αναχώρηση για Οροπέδιο Λασιθίου. Επίσκεψη  στο Δικταίο Άνδρο (Σπήλαιο που γεννήθηκε ο Δίας) και στην ΙΜ Παναγίας Κεράς.
14:30 Γεύμα στο ξενοδοχείο.
20:00 ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
21.00 Επίσημος δείπνος ’’GALA‘’, βραδιά με ζωντανή μουσική

Κυριακή 13/05/2018
Πρωινό και αναχωρήσεις

Δήλωση συμμετοχής εκδρομέων/επισκεπτών το αργότερο έως 29 Μαρτίου 2018.
Οι τιμές συμμετοχής κατ΄άτομο διαμορφώθηκαν, όπως παρακάτω:
Μονόκλινο 400,00€
Δίκλινο 250,00€
Τρίκλινο 230,00€

Χρεώσεις παιδιών:
Διευκρινίζεται ότι :
1.  Σύμφωνα με την προσφορά του ξενοδοχείου η διαμονή μέχρι 1 παιδιού (έως 12 ετών) είναι δωρεάν ,εφόσον διαμείνει στο ίδιο δίκλινο 

δωμάτιο με  τους γονείς του.
2. Η διαμονή δεύτερου  παιδιού έως 8 ετών είναι επίσης δωρεάν εφόσον διαμείνει στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς.
3. Δεύτερο παιδί άνω των 8 ετών, δύναται να διαμείνει με τους γονείς  σε  δίχωρο δωμάτιο και με επιπλέον χρέωση 10,00 ευρώ ημερησίως

Οι τιμές κατ΄ άτομο περιλαμβάνουν πλήρη διατροφή (πρωινό, γεύμα και δείπνο σε μπουφέ, πακέτο ποτών με λευκό ή κόκκινο κρασί – εγχώρια 
μπύρα – αναψυκτικά και νερό) μόνο κατά τη διάρκεια των φαγητών.
Επίσης αναψυκτικά και καφέ στο κεντρικό μπαρ του ξενοδοχείου οποιαδήποτε ώρα.
Δωρεάν παροχές σε όλους τους συμμετέχοντες: Ελεύθερη χρήση σε εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα, γυμναστήριο  και internet (wi-fi) σε όλους 
τους κοινόχρηστους χώρους και τα δωμάτια. Έκπτωση 30% στις a la carte θεραπείες του Spa Center. 
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Λένε πως η πρώτη φορά είναι πάντα η καλύτερη κι αν δεν ισχύει αυτό, σίγουρα είναι η πιο αξέ-
χαστη! Έτσι ακριβώς θυμάμαι την πρώτη μου φορά που ως μέλος της Διεθνούς Ένωσης Αστυ-
νομικών, αποφάσισα να παρακολουθήσω ένα σεμινάριο στο εκπαιδευτικό κέντρο του Gimborn 
της Γερμανίας.

Αρχικά τα συναισθήματα ήταν ανάμικτα , μιας και στην ιδέα και μόνο ότι θα έμενα σε ένα κά-
στρο, σε ένα μέρος όπου διαφέρει κατά πολύ από την Ελλάδα με φόβιζέ αλλά με συνάρπαζε 
ταυτόχρονα. Τελικά το όλο ζεστό κλίμα που αισθάνθηκα, από την φιλοξενία και την οργάνωση 
τους, έκανε όλους τους φόβους μου να εξαφανιστούν και να ανυπομονώ να αρχίσει το σεμινάριο.

Η πρώτη μέρα δεν άργησε να ξημερώσει και πέρα από άλλους δύο συναδέλφους μου από Ελ-
λάδα όλοι οι άλλοι μου ήταν εντελώς άγνωστοι. Είχαμε βέβαια πολλά κοινά όπως το επάγγελμα, 
το σκοπό και την ιδέα της ένωσης της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών. Δεν άργησε να αλλάξει το 
όλο κλίμα και να γίνουμε μια παρέα όλοι τόσο οι συμμετέχοντες όσο και οι εισηγητές.

Το σεμινάριο είχε θέμα “Εγκλήματα στο κυβερνοχώρο - διαδικτυακές απειλές και τρομοκρατία 
στο κυβερνοχώρο”. Ένα πραγματικά ενδιαφέρον αντικείμενο με εισηγητές από όλο τον κόσμο, 
αστυνομικούς από εξειδικευμένες υπηρεσίες του εξωτερικού  αλλά και καθηγητές με διατριβές 
πάνω στο χώρο και τα εγκλήματα μέσω διαδικτύου. Το σεμινάριο περιελάβανε κάθε μέρα και 
διαφορετική ενότητα και στο τέλος μας δινόταν η δυνατότητα να ρωτήσουμε τις απορίες μας 
αλλά και να συζητήσουμε σχετικά.

Μετά το πέρας των εισηγήσεων στα μέσα της ημέρας, είχαμε την δυνατότητα να γευτούμε 
την γερμανική κουζίνα και στην συνέχεια να περάσουμε όμορφα στο χώρο του μπαρ του κά-
στρου,  συζητώντας με τους συναδέλφους μας σχετικά με την υπηρεσιακή και μη ζωή του καθε-
νός μας. Το ζεστό κλίμα μεταξύ μας και τα χαμόγελα, μας έκαναν να περνάμε υπέροχα τις ώρες 
μέχρι να ολοκληρωθεί το βράδυ μας.

Η Παρασκευή δεν άργησε να έρθει και τα συναισθήματα ήταν ανάμικτα και πάλι. Αυτή την φορά 
νομίζω πως όλοι μας είχαμε μέσα μας χαρά για τους νέους φίλους που κάναμε αλλά από την άλ-
λη μεγαλύτερη χαρά που θα επιστρέφαμε πίσω στην πατρίδα μας με πολύ περισσότερες γνώσεις 
σε σχέση με αυτές που είχαμε μια βδομάδα πριν.

Το Εθνικό Τμήμα της Διεθνής Ένωσης Αστυνομικών δίνει την δυνατότητα κάθε χρόνο σε 
όσους αστυνομικούς το επιθυμούν να πραγματοποιήσουν ανάλογο ταξίδι για την παρακολούθη-
ση σεμιναρίου στο Gimborn και πραγματικά νοιώθω τυχερός που ανήκω στην οικογένεια αυτή 
της Ι.Ρ.Α. και μπορώ πέραν των άλλων να παρακολουθώ σεμινάρια σαν κι αυτά. Σίγουρα λοιπόν 
η εμπειρία μου στο Gimborn της Γερμανίας θα μου μείνει αξέχαστη.

  
Κωνσταντίνος Φραγκάκης
Πρόεδρος της Ι.Ρ.Α. ΤΔ Λασιθίου
Μέλος του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος

Παρακολούθηση σεμιναρίου 
στο Gimborn 

It is known that the first time is always 
the best and it is certainly the most 
unforgettable. That’s exactly how I 
remember my first time when I attended a 
seminar in Ginborn, Germany as a member 
of IPA.

At first, my feelings were complicated, 
because the idea of staying in a castle at a 
country so different from Greece scared me, 
but it was fascinating at the same time. By 
the time I reached the castle, their warmth, 
their hospitality and their organization 
made my fears disappear  and I was looking 
forward to begin the lectures.

Our first day came but I felt weird, 
because everybody was completely 
stranger, except two of my Greek colleges, 
although we all had a lot in common such 
as our profession, the cause and the idea of 
IPA. Soon we all, participants and lecturers, 
came closer with each other.

The seminar was about “ Cybercrimes, 
Cyber threats and Cyber terrorism”. Each 
subject was really interesting and it was 
presented by lecturers all over the world 
with specialty in cybercrime. There was a 
different section every day and at the end 
of each lecture we had the chance to ask 
questions and discuss over each subject.

By the time lectures were over, we had 
the chance to taste German cuisine and 
afterwards we relaxed and discussed with 
each other at the castle’s bar. That was the 
way we spend our evenings in a friendly and 
happy atmosphere.

When Friday finally came, feelings were 
mixed once again. We were all happy for 
our new friendships, but we were also 
glad to return back home filled with new 
knowledge.

The national section of IPA gives the 
opportunity to every police officer to 
participate in seminars that take place in 
Ginborn. I truly feel blessed for being a 
member of IPA  and for being able to attend 
similar seminars. My experience from 
Ginborn will be unforgettable. 

Konstantinos Fragakis
Member of Greek section of IPA
President of IPA Lasithi Region
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«My Gimborn 
experience»
Gimborn Castle is a place, where 
police officers of all ranks meet, 
exchange experiences and learn 
together.

I attended a seminar about:
Cybercrime, Cyber Threats and 

Cyber Terrorism, from 20-11-1017 
to 24-11-2017

All the speakers were special-
ized and very contagious with the 
issues they presented. The topics, 
analyzed in a unique way, gave 
us the opportunity to understand 
plenty of things about the cyber-
world and how the crime can be 
introduced into this world. We also 
had a constructive conversation 
about the topics above.

Close to the conference centre 
there is the Gimborn Scholßhotel, 
a place where you can taste tra-
ditional German food. Moreover, 
there is a full-equiped gym and a 
sauna. Near to the castle, there 
is an extensive network of hiking 
trails leading through nature.

The International Police asso-
ciation undertakes to facilitate in-
ternational co-operation through 
friendly contacts between police 
officers of all continents and to 
contribute to a mutual understand-
ing of professional problems.

All the participators, based on 
this undertaking, succeeded, in a 
few days, to create strong friend-
ship with each other and have a 
great time during the seminar.

I would recommend it without 
any doubt to any IPA member.

Last but not least,special thanks 
to the Hellenic National sec-
tion,which accepted my application 
to participate to this seminar.

I had the uncompromising sup-
port from the first moment,that I 
filled the form,to the last moment 
I came back.

Christos Parginos
I.P.A.Region of Ioannina

Details of the seminars available 
at Gimborn are available from 
Hellenic National Section or by 
visiting the IBZ Gimborn web site.

Also visit us:
ipa-ioannina.blogspot.com

Ευχαριστήρια επιστολή 

του Υπαστυνόμου Β’ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ Κωνσταντίνου του Νικολάου.

ΘΕΜΑ: «Cybercrime, Cyber threats and Cyber Terrorism», 

20-24 Nοεμβρίου 2017

Σας αποστέλλω την εν λόγω επιστολή κατόπιν της συμμετοχής μου στο τετραήμερο 
επιμορφωτικό σεμινάριο της I.P.A με θέμα «Cybercrime, Cyber threats and Cyber 
Terrorism», το οποίο έλαβε χώρα από 20 έως 24 Νοέμβρη 2017 στο Gimborn της 
Γερμανίας.

Το σεμινάριο διεξάγονταν καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 09.00-
17.00 σε μια αίθουσα του κάστρου, με σύνολο ωρών 28. Εντός της αίθουσας υπήρ-
χαν οι καλύτερες συνθήκες για την διεξαγωγή του σεμιναρίου, καθώς φιλοξένη-
σε άριστα και τα 16 μέλη της I.P.A, και τους ομιλητές, οι οποίοι προέρχονταν από 

διάφορα κράτη ανά τον κόσμο. Εξηγούσαν τόσο την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εγκλήματος αλλά και τις 
διάφορες πρακτικές που εφαρμόζονται σε σώματα ασφαλείας ανά τον κόσμο. Η ενημέρωση που παρείχαν 
σχετικά με το κυβερνοέγκλημα, καθώς και τις διαστάσεις που έχει προσλάβει στο χώρο της τρομοκρατίας, 
αποτέλεσε ένα σημαντικό εφόδιο και μια βαρύνουσας σημασίας γνώση για κάθε συνάδελφο που το παρα-
κολούθησε. Επιμορφωτική υπήρξε και η επίσκεψη μας στην πόλη της Κολωνίας.

Οι εγκαταστάσεις του Gimborn ήταν οι κατάλληλες για τη διαμονή των διαφορετικής εθνικότητας συ-
ναδέλφων. Τα δωμάτια διαμονής ήταν λειτουργικά δημιουργώντας ένα ευχάριστο περιβάλλον για τον 
κάθε επισκέπτη. Οι έτεροι χώροι, ψυχαγωγίας, γυμναστικής, εστιατορίου έδιναν ευκαιρίες συναναστροφής 
και επικοινωνίας με τους συμμετέχοντες στο σεμινάριο συναδέλφους. Επιπροσθέτως το προσωπικό του 
Gimborn καθώς και όλοι οι συντελεστές ήταν άψογα συνεργάσιμοι, ευγενικοί και πάντα πρόθυμοι να βοη-
θήσουν ή να λύσουν κάποιο πρόβλημα που πιθανόν ανέκυπτε. 

Το σημαντικότερο και ίσως πολυτιμότερο κομμάτι του σεμιναρίου ήταν οι συναναστροφή και η γνωριμία 
με συναδέλφους διαφορετικών εθνικοτήτων, ένα κομμάτι που πρεσβεύει η I.P.A. H γνωριμία με διαφορε-
τικής προέλευσης συναδέλφους αποτέλεσε ένα σημαντικό θεμέλιο, για την κατανόηση τόσο των διαφορε-
τικών πολιτισμών που υπάρχουν στον κόσμο άλλα και των διαφορετικών πρακτικών και συστημάτων που 
λαμβάνουν χώρα σε έτερα κράτη. Οι γνωριμίες λοιπόν αποτέλεσαν τον άξονα γύρω από τον οποίο οποίων 
συσφίχτηκαν οι σχέσεις 16 άγνωστων μέχρι τότε ανθρώπων και συναδέλφων.

Το εν λόγω σεμινάριο αποτέλεσε μια μοναδική εμπειρία για εμένα και ένα ουσιαστικό εφόδιο για την 
αστυνομική μου καριέρα. Τα εφόδια που αποκόμισα, θεωρητική-πρακτική γνώση στο τομέα του ηλεκτρονι-
κού εγκλήματος και στον συσχετισμό με την τρομοκρατία, σίγουρα αποτελούν ένα έναυσμα για την περαιτέ-
ρω μελέτη και γνώση του κυβερνοεγκλήματος. Μοναδική όμως εμπειρία αποτέλεσε, πέραν του σεμιναρίου, 
και η γνωριμία μου με τα υπόλοιπα 15 μέλη στου σεμιναρίου. Η φιλία λοιπόν, και η συσφιξη των ανθρωπί-
νων σχέσεων, μου έδωσε την ευκαιρία να κατανοήσω αλλά και να αποδεχτώ του διαφόρους πολιτισμούς. 
Ενισχύθηκε το ανθρώπινο αίσθημα, φέρνοντας με κοντά με τους ανθρώπους και συναδέλφους αυτούς.

Ευχαριστώ θερμά το Πρόεδρο και το διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικού Τμήματος της I.P.A, οποίοι 
έκαναν δεκτή την αίτηση μου για το σεμινάριο, δίνοντας μου με αυτόν τον τρόπο την ευκαιρία να ανοίξω 
τους ορίζοντες μου τόσο σε επίπεδο γνώσης αλλά και σε επίπεδο ‘ανθρωπιάς’. Τα σεμινάρια αποτελούν ένα 
εφόδιο σημαντικό για το επάγγελμα μας και θα συνιστούσα να δοθεί ευκαιρία και σε έτερους συναδέλφους 
για την παρακολούθηση τους.

Σας ευχαριστώ θερμά! 

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ Κων/νος
Υπαστυνόμος Β ,́ Α.Τ. Χαϊδαρίου

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Με την παρούσα επιστολή, θα ήθελα να ευχαριστήσω δημόσια, τα Διοικητικά Συμβούλια του 
Ελληνικού Εθνικού Τμήματος και της Τοπικής Διοίκησης Θεσπρωτίας, της Διεθνούς Ένωσης 
Αστυνομικών, για την άμεση ανταπόκριση, σε σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισα.
Με την ηθική και οικονομική βοήθεια, σε μια δύσκολη στιγμή, επιβεβαίωσαν την κοινωνική ευ-
αισθησία, την συναδελφική αλληλεγγύη και τα ιδεώδη του Servo Per Amikeco, που πρεσβεύει 
η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών.

Με εκτίμηση 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Πέτρος
Μέλος Τ.Δ. Θεσπρωτίας Ι.Ρ.Α.



3
5

 •
 ν

έα
 τ

ης
 ip

a

Άρθρα - Επιστολές - Διοικητικά Θέματα

ΠΡΟΣ:
Γραφείο Αναπλ.Υπουργού Δημόσιας Τάξης 
και Προστασίας του Πολίτη κ. Νικολάου Τόσκα

ΘΕΜΑ: «Πρόταση αξιοποίησης της σχολής  

Αστυφυλάκων Σητείας, ως κατασκήνωση 

παιδιών».

Κύριε Υπουργέ,

Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές ευχαριστίες των με-
λών της Ένωσής μας για την ουσιαστική στήριξη των δρα-
στηριοτήτων μας και να σας προτείνουμε την υπαγωγή της 
πρώην Σχολής Δοκίμων Αστυφυλάκων Σητείας στο Ίδρυμα 
«Παιδικές Εξοχές» Ελληνικής Αστυνομίας και τη λειτουργία 

της ως κατασκήνωσης για τα παιδιά μας.
Σκοπός της πρότασής μας είναι η αξιοποίηση των υφι-
στάμενων κτιριακών υποδομών, η επαναλειτουργία της 
Σχολής ως κατασκήνωση για τις ανάγκες των οικογενει-
ών των συναδέλφων προσφέροντας στα παιδιά μας την 
κάλυψη της  στοιχειώδους  ανάγκης των διακοπών τους, 
η εκδήλωση έμπρακτα της κοινωνικής αλληλεγγύης προς 
τους αστυνομικούς και η ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. 
Επισημαίνουμε δε ότι οι πρωτοβουλίες αξιοποίησης-χρη-
ματοδότησης των εγκαταστάσεων της σχολής μπορεί  να 
πραγματοποιηθούν και μέσω χρηματοδοτικών προγραμμά-
των της Περιφέρειας Κρήτης.
Κύριε Υπουργέ, πιστεύουμε  ότι η ευαισθησία σας, η πρω-
τοποριακή σκέψη στη δύσκολη οικονομική συγκυρία για τη 
χώρα μας, ο σχεδιασμός των πολιτικών αντιμετώπισής της, 
η κοινή προσπάθεια όλων των φορέων και η συνεργασία 
μας, θα πρέπει να συνεχιστεί με μεγαλύτερη ένταση στο 
μέλλον.
Στην κατεύθυνση αυτή το Διοικητικό μας Συμβούλιο είναι 
πρόθυμο να συμβάλει αποφασιστικά και θα θέλαμε να ζη-
τήσουμε μια ενημερωτική συνάντηση μαζί σας στο εγγύς 
μέλλον, σε χρόνο που εσείς θα μας καθορίσετε.

SERVO PER AMIKECO
Με εκτίμηση

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
 Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας 
 Ιωάννης Καραπατάκης Βασίλειος Παπάς

Άμφισσα, 12 Δεκεμβρίου 2017 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Της THANU- FATOS Manjola, σύζυγος  

του Υ/Ά  Θάνου Ευσταθίου του Παναγιώτη,  
μέλους της Δ.Ε.Α /Ε.Ε.Τ - Τ.Δ. ΦΩΚΙΔΑΣ.

Προς: 
Τη Διεθνή Ένωση Αστυνομικών / Ελληνικό Εθνικό Τμήμα. 
Τη Διεθνή Ένωση Αστυνομικών / Τοπική Διοίκηση Φωκίδας. 

Με την παρούσα επιστολή μου θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές 
μου ευχαριστίες, τόσο στον Πρόεδρο και τα μέλη των Διοικητι-
κών Συμβουλίων της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών / Ελληνι-
κό Εθνικό Τμήμα όσο και στην Τοπικής Διοίκησης Φωκίδας, για 
την ευαισθησία που δείξατε ανταποκρινόμενοι στο σοβαρό πρό-
βλημα υγείας του συζύγου μου και την αμέριστη στήριξή σας, προς 
την οικογένειά μας, συμβάλλοντας ηθικά αλλά και οικονομικά.
Σε καιρούς χαλεπούς οικονομικώς που διανύουμε σαν λαός, με 
συγκινεί η συναντίληψη και η έμπρακτη, στο μέτρο του δυνατού 
συμπαράσταση που επιδεικνύετε προς τους συνανθρώπους σας.
Με αυτές τις σκέψεις παρακαλώ δεχθείτε τις ολόθερμες ευχαρι-
στίες μου με την ευχή ότι,όλοι μας τις Άγιες μέρες που έρχονται 
να τις περάσουμε με τα αγαπημένα μας πρόσωπα…

Με εκτίμηση 
THANU- FATOS Manjola

Η ομάδα μπάσκετ  
της ΕΛ.ΑΣ. στην κορυφή  
της Ευρώπης
 Η Εθνική ομάδα μπάσκετ της ΕΛ.ΑΣ, κατέκτησε για τέταρτη φορά στην ιστο-
ρία της το χρυσό μετάλλιο στο 8ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, που διεξήχθη 
από τις 23 έως τις 29 Σεπτεμβρίου στο κλειστό της Γλυφάδας. 

Η ελληνική ομάδα αγωνίστηκε στον μεγάλο τελικό εναντίον της ομάδας 
της  Λιθουανίας, και νίκησε  με σκορ 95-84, ανεβαίνοντας στο πρώτο σκαλί 
του βάθρου. Η σύνταξη του περιοδικού εκφράζει τα θερμά συγχαρητήρια σε 
όλους τους συντελεστές της μεγάλης αυτής επιτυχίας.
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