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Μ
ε την αρωγή των Τοπικών Διοικήσεων, 
η αποτίμηση του έργου μας απαριθμεί 
ένα πλήθος δράσεων υπέρ του Κοινω-
νικού Προσανατολισμού της Ένωσης 

μας και της αλληλεγγύης προς τους συναδέλφους.
Προτεραιότητά μας η χάραξη μιας μακροχρόνι-
ας εθνικής στρατηγικής με εκδηλώσεις όπως: 
Η πραγματοποίηση της έκθεσης εικαστικών στη 
Θεσσαλονίκη  το Σεπτέμβριο του 2018 και στην 
Αθήνα τον ίδιο μήνα, η πρόταση για ανάληψη διορ-
γάνωσης ενός επικείμενου  Παγκοσμίου Συνεδρί-
ου ΙΡΑ , η διοργάνωση Φεστιβάλ παραδοσιακών 
χορών το 2019 στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου 
σε συνεργασία με την ΤΔ Αργολίδος, ο προγραμ-
ματισμός επετειακών εκδηλώσεων το 2020 για 
τα 55 χρόνια του ΕΤ,  η διοργάνωση του 2ου Δι-

εθνούς Συμποσίου της ΔΕΑ στην Αρχαία Ολυμπία 
το 2020 κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων αφής 
της Ολυμπιακής Φλόγας για τους Ολυμπιακούς 
Αγώνες του Τόκυο, η διοργάνωση το 2021 εορ-
ταστικών εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από 
την ίδρυση του νεότερου Ελληνικού Κράτους  και 
την πραγματοποίηση του Πανελληνίου Συνεδρίου 
στην 1η Ελληνική πρωτεύουσα το Ναύπλιο.
Θα ολοκληρώσουμε τη 10ετία  2011-2021 με 
πρωτόγνωρες δράσεις για την Ένωση και θα συ-
νεχίσουμε με τη δική σας στήριξη το έργο μας. 
Εργαλείο προβολής όλου αυτού του παραγόμε-
νου έργου, αλλά και ανεξίτηλης αποτύπωσης στο 
χρόνο, το περιοδικό που κρατάτε στα χέρια σας. 
Τριανταπέντε χρόνια ανελλιπώς οι σελίδες του 
σας κρατανε συντρόφια. Καλή ανάγνωση.
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ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

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

EDITORIAL
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63ο Παγκόσμιο Συνέδριο 
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία από 18 έως 23 Σεπτεμβρίου 2018 στο Ρότερνταμ 
της Ολλανδίας το 63ο Παγκόσμιο Συνέδριο της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών 
(ΙΡΑ), με συμμετοχή εκπροσώπων και παρατηρητών από 66 χώρες.

Τ
ο Ελληνικό Τμήμα εκπροσωπήθηκε από τον 
Αρμόδιο Διεθνών Σχέσεων κ. Κυριάκο Κάρ-
καλη και τον Πρόεδρο κ. Ιωάννη Καραπατάκη. 
Είχε δε, όπως πάντα πρωταγωνιστικό ρόλο 

στη διαδικασία με την ενεργή συμμετοχή στη συζήτη-
ση καίριων θεμάτων που αφορούν την ΙΡΑ σε διεθνές 
επίπεδο.
Οι εργασίες του συνεδρίου διεξήχθησαν στη σκιά της 
απώλειας του Παγκόσμιου Γενικού Γραμματέα Γεωρ-
γίου Κατσαρόπουλου και σε φορτισμένη συγκινησιακά 
ατμόσφαιρα. Το Ελληνικό Τμήμα είχε προετοιμάσει 
ένα αφιέρωμα στη μνήμη του, προβλήθηκε βίντεο και 
έγινε ανάκρουση του Εθνικού μας Ύμνου. Η καρέκλα 
του στο πάνελ παρέμεινε κενή και τοποθετήθηκε η 
φωτογραφία του, η Ελληνική Σημαία και ένα λουλούδι.
Για την προσωπικότητα του Γιώργου, την προσφορά 
του στην ΙΡΑ αλλά και τη σταδιοδρομία του στην Ελλη-
νική Αστυνομία, μίλησαν ο υπογράφων και ο Παγκό-
σμιος Πρόεδρος κ. Pierre Martin Moulin. 
Ανοίχτηκε από το ΙΕΒ βιβλίο συλλυπητηρίων στο 
οποίο υπέγραψαν όλα τα Εθνικά Τμήματα. Το βιβλίο 
καθώς και η σημαία της ΙΡΑ, παρελήφθησαν από την 
αντιπροσωπεία μας, προκειμένου να επιδοθούν στην 
οικογένεια του εκλιπόντος.
Το Ελληνικό Τμήμα κατέθεσε υποψηφιότητα για τη δι-
εξαγωγή του Παγκόσμιου Συνεδρίου το 2021 στην Ελ-
λάδα. Η πρόταση παρουσιάστηκε από τον υπογράφο-
ντα και προβλήθηκε ολιγόλεπτο βίντεο υποστηρικτικό 
του αιτήματός μας, το οποίο απέσπασε τα κολακευτικά 
σχόλια των συνέδρων. Η ψηφοφορία και τελική από-
φαση θα ληφθεί στο επόμενο Παγκόσμιο Συνέδριο 
το 2019. Το Ελληνικό Τμήμα παρουσίασε εφαρμογές 
στις νέες τεχνολογίες για την προβολή της ΙΡΑ και 
την επικοινωνία με τα μέλη όπως το Mobile Phone 
Application. Ιδιαίτερη μνεία έγινε στο Ελληνικό Τμή-
μα, από την Πρόεδρο της Παγκόσμιας Επιτροπής Κοι-
νωνικών και Πολιτιστικών Θεμάτων και Παγκόσμια 
Αντιπρόεδρο κα Gal Sharon, η οποία μας συνεχάρη 

καθόσον για μία ακόμα φορά είμαστε στις πρώτες θέ-
σεις με τη διοργάνωση κοινωνικών και πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων.
Για άλλη μια χρονιά βραβεύεται η Ιστοσελίδα μας με το 
χρυσό μετάλλιο για την άψογη εμφάνιση και το φιλικό 
προς το χρήστη περιβάλλον. Συγχαίρουμε το διαχειρι-
στή της ιστοσελίδας μας κ. Βασίλειο Παπά.
 Συγχαρητήρια όμως αξίζουν για την προσπάθεια και 
στην ΤΔ Τρικάλων/ΙΡΑ, η οποία συμμετείχε στον πα-
γκόσμιο διαγωνισμό βίντεο. 
Η μεγάλη αθλητική διοργάνωση IPA GAMES 2020, 
ομόφωνα αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί στο 
Μαυροβούνιο. 
Στο περιθώριο του Συνεδρίου, η αντιπροσωπεία μας, 
είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους εκπροσώ-
πους ξένων τμημάτων και να συσφίξει τις σχέσεις 
προς την κατεύθυνση της στήριξης των θέσεων μας, 
αλλά και τη στήριξη της υποψηφιότητας του υπογρά-
φοντος για τη θέση του Παγκόσμιου Αντιπροέδρου 
στις εκλογές που δα διεξαχθούν κατά τη διάρκεια των 
εργασιών του 64ου Παγκοσμίου Συνεδρίου. 
Καλωσορίζουμε τα δύο νέα εθνικά τμήματα του Κιρ-
γκιστάν και της Κολομβίας, που από φέτος εισήλθαν 
στη μεγάλη οικογένεια της ΙΡΑ. Επίσης, θα χαρούμε 
σύντομα να καλωσορίσουμε τα υπο ένταξη Εθνικά 
Τμήματα του Ουζμπεκιστάν και Αγίου Δομίνικου.
Εκφράζοντας έμπρακτα οι σύνεδροι την κοινωνική αλ-
ληλεγγύη των μελών της ΙΡΑ και μετά από αίτημα του 
Εθνικού Τμήματος Ολλανδίας δεν έγινε ανταλλαγή 
αναμνηστικών και συγκεντρώθηκαν χρήματα (συνο-
λικό ποσό 8.500,00 ευρώ) για τη στήριξη Ιδρύματος 
Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες.
Το ραντεβού συνέδρων, παρατηρητών και εκδρο-
μέων, ανανεώθηκε για το Σεπτέμβριο του 2019 στο 
Dubrovnik της Κροατίας.

Κυριάκος Κάρκαλης
Αρμόδιος Διεθνών Σχέσεων
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Εγκαίνια έκθεσης εικαστικών 
Ελλήνων Αστυνομικών στην 
Θεσσαλονίκη

Εγκαίνια έκθεσης 
Εικαστικών Ελλήνων 
Αστυνομικών στο 
Πολιτιστικό Κέντρο ΜΕΛΙΝΑ 

 Φίλες και φίλοι
Την 6η Σεπτεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκαν 
τα εγκαίνια της Έκθεσης Εικαστικών Ελλήνων 
Αστυνομικών σε αίθουσα του Πολεμικού Μου-
σείου Θεσσαλονίκης, με τίτλο «Εικαστικές δη-
μιουργίες και κοινωνική προσφορά των Αστυ-
νομικών»
Τα εγκαίνια τίμησαν με την παρουσία τους :
Ο Διοικητής του Πολεμικού Μουσείου Ταξίαρ-
χος κ. ΤΡΑΓΑΖΙΚΗΣ Ευάγγελος.
Ο Γραμματέας Προστασίας του Πολίτη των 
ΑΝ.ΕΛ κος ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Ευστάθιος.
Ο εκπρόσωπος του Γενικού Αστυνομικού Διευ-
θυντή Θεσσαλονίκης Ταξίαρχος κ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ 
Θεολόγος
Ο εκπρόσωπος του Γ΄. Σώματος Στρατού Πλοί-
αρχος Πολεμικού Ναυτικού ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ 
Αντώνιος.
Ο Πρόεδρος της Τ.Δ. Θεσσαλονίκης της Διε-
θνούς Ένωσης Αστυνομικών κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ 
Χριστόδουλος,
Ο Αντιπρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 
Θεόφιλος.
Ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης π. Νεκτά-
ριος Μητρόπουλος και επίτιμο μέλος της Διε-
θνούς Ένωσης Αστυνομικών. 
Ο Πρόεδρος του Συνεταιρισμού Αστυνομικών 
Θεσσαλονίκης κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας.
Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Αποστράτων Αστυ-

νομικών Θεσσαλονίκης κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Χρήστος
Πρόεδροι και μέλη Δ.Σ. των Τοπικών Διοικήσε-
ων/ΙΡΑ από τους νομούς Ημαθίας, Καρδίτσας, 
Κιλκίς, Πιερίας, Σάμου, Τρικάλων και Χαλκιδι-
κής.
Στην έκθεση οι επισκέπτες απολαύσαν έργα 
ζωγραφικής, αγιογραφίας και γλυπτικής ερασι-
τεχνών αστυνομικών καλλιτεχνών χωρίς ιδιαί-
τερες σπουδές αλλά με μεράκι και αγάπη για την 
τέχνη χωρίς να παραμελούν τα καθήκοντά τους.
Συμμετείχαν 21 εκθέτες αστυνομικοί :ΑΝΑ-
ΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Γεωργία, ΑΣΤΕΡΙΟΥ Ιωάννης, 
ΑΡΣΕΝΙΟΥ Ηλίας, ΒΟΥΡΒΑΣ Αργύρης, ΓΟΥΣΙ-
ΑΣ Νικόλαος, ΔΕΛΛΑΣ Χρήστος, ΔΙΚΑΙΟΥ Αι-
κατερίνη, ΖΩΪΤΣΟΥΔΗ Έλενα, ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ 
Ιωάννης, ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ Αθανάσιος, ΚΥΠΡΑΙΟΥ 
Ελπίδα, ΛΑΖΟΓΚΑ Ολυμπία, ΜΑΖΙΡΗ Ελένη, 
ΜΠΟΥΖΑΚΗ Μαίρη, ΠΑΝΕΡΑΣ Σταύρος, ΠΑ-
ΠΑΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ Δημήτρης, ΣΚΑΡΗ Ιουλία. 
ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ Αθανάσιος, ΣΤΡΑΤΗΡΟΥ Ανδρο-
νίκη, ΤΕΡΖΗΣ Πολυζώης και ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ 
Κωνσταντίνος.
 Η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών είναι ένας εμ-
βληματικός ιστορικός σύλλογος και το Ελληνι-
κό Τμήμα ενώνει τους εθελοντές εν ενεργεία 
και εν αποστρατεία αστυνομικούς κάτω απ’ το 
λογότυπό του SERVO PER AMIKECO.
Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος κ. Κα-
ραπατάκης τόνισε ότι, ‘’ Η αρχαία ελληνική φι-

λοσοφία, οι τέχνες και τα γράμματα έθεσαν τα 
θεμέλια του πολιτισμού μας. Το μεγαλείο της 
φιλίας και του εθελοντισμού βρίσκεται στη χαρά 
της συνεργασίας. Με τη σημερινή μας εκδήλω-
ση, αυτή τη χαρά μοιραζόμαστε μαζί σας’’. Μέσω 
των δημιουργιών αυτής της έκθεσης δίνεται η 
ευκαιρία να εκφράσουν έμπρακτα οι έλληνες 
αστυνομικοί τα συναισθήματα και τις κοινωνι-
κές τους ευαισθησίες ανταποκρινόμενοι με τον 
καλύτερο τρόπο στο λειτούργημα που υπηρε-
τούν. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί την Πο-
λιτική και Φυσική Ηγεσία του Σώματος για 
τη συνεργασία, τον Ταξίαρχο κ. ΤΡΑΓΑΖΙΚΗ 
Ευάγγελο για την παραχώρηση της αίθουσας, 
τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμ-
βουλίου της ΤΔ Θεσσαλονίκης, το συνάδελφο 
κ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ Αθανάσιο για την επιμέλεια της 
έκθεσης καθώς και όλους όσους μας τίμησαν 
με την παρουσία τους.
 Εκφράζουμε τα συγχαρητήριά μας σε όλους 
τους συναδέλφους δημιουργούς αλλά και σε 
όσους κοπίασαν και συνέβαλαν στην υλοποίηση 
αυτής της έκθεσης.
Η έκθεση διήρκησε μέχρι 12-09-2018.

 Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
 Ιωάννης Βασίλειος 
 ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ ΠΑΠΑΣ

Ε
γκαινιάστηκε με απόλυτη επιτυχία 
στις 16 Σεπτεμβρίου 2018 η Έκ-
θεση Εικαστικών Ελλήνων Αστυ-
νομικών, στο Πολιτιστικό Κέντρο 

«ΜΕΛΙΝΑ» του Δήμου Αθηναίων με τίτλο 
«Εικαστικές δημιουργίες και κοινωνική 
προσφορά των Αστυνομικών».
Η έκθεση τέλεσε υπό την αιγίδα του Αρχη-
γείου Ελληνικής
Αστυνομίας και την υποστήριξη του Δήμου 
Αθηναίων-ΟΠΑΝΔΑ.
Τα εγκαίνια τίμησαν με την παρουσία τους :
•  Η εκπρόσωπος του Προέδρου της Βου-

λής των Ελλήνων, Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ κ. 
Χαρά Καφαντάρη.

•  Ο εκπρόσωπος του Αρχηγού της Ελληνι-
κής Αστυνομίας, Προϊστάμενος του Κλά-
δου Τάξης/Α.Ε.Α. Ταξίαρχος κ. Δημήτριος 
Αθανασόπουλος .

•  Ο Επίτιμος Αρχηγός της Ελληνικής Αστυ-
νομίας κ. Κων/νος Τσουβάλας

•  Ο Δ/ντής της Δ/νσης Δίωξης Ηλεκτρονι-
κού Εγκλήματος/Α.Ε.Α. κ. Γεώργιος Πα-
παπροδρόμου,

•  Ο Δ/ντής του Ενιαίου Συντονιστικού Κέ-
ντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρί-
σεων/Α.Ε.Α. Ταξίαρχος κ. Πέτρος Τζεφέ-
ρης

•  Ο τέως Πρόεδρος της ΠΟΑΞΙΑ κ. Δημή-
τριος Γεωργατζής και πολλούς άλλους 
καλούς παλιούς και νέους φίλους

•  Ο Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Τμήμα-
τος ΙΡΑ και Πρόεδρος της ΤΔ Ηλείας κ. 
Νικόλαος Μαρούντας.

•  Ο Πρόεδρος της Τ.Δ. Πειραιώς και Νή-
σων της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών 
κ. Κυριάκος Κάρκαλης.

•  Ο Αντιπρόεδρος της Αθλητικής Ένωσης 
Αστυνομικών κ. Δημήτριος Αβανίδης

•  Ο Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Απο-
στράτων Αστυνομικών Αθηνών κ. Ιωάν-
νης Σκλάβος

•  Ο Αντιπρόεδρος της UNESCO Πειραιώς 

και Νήσων και ιδιωτικός ερευνητής κ. 
Γεώργιος Τσούκαλης.

•  Ο Γιάννης Βέλλης, Γενικός Γραμματέας 
της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΛΟΓΟΤΕ-
ΧΝΩΝ και Επίτιμος Πρόεδρος του Ελλη-
νικού εθνικού Τμήματος του E.C.F.PO

Στην έκθεση οι επισκέπτες απήλαυσαν 
έργα ζωγραφικής, αγιογραφίας και γλυ-
πτικής ερασιτεχνών αστυνομικών καλλι-
τεχνών χωρίς ιδιαίτερες σπουδές αλλά με 
μεράκι και αγάπη για την τέχνη χωρίς να 
παραμελούν τα καθήκοντά τους.
Συμμετέιχαν 38 εκθέτες αστυνομικοί 
:ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Γεωργία, ΑΝΤΩΝΟ-
ΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος, ΑΞΙΩΤΗΣ Δημήτριος, 

ΑΞΙΩΤΗΣ Στυλιανός, ΑΡΣΕΝΙΟΥ Ηλίας, 
ΑΣΤΕΡΙΟΥ Ιωάννης, ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ Ελευ-
θέριος, ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ευάγγελος, ΒΟΥΡΒΑΣ 
Αργύρης, ΓΚΙΡΛΕΜΗ Μαρινέλλα, ΓΟΥΣΙΑΣ 
Νικόλαος, ΔΕΛΛΑΣ Χρήστος, ΔΗΜΗΤΡΙ-
ΟΥ Δημήτριος, ΔΙΚΑΙΟΥ Αικατερίνη, ΖΑ-
ΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ Αικατερίνη, ΖΩΪΤΣΟΥΔΗ 
Έλενα, ΚΑΛΤΣΗΣ Χαράλαμπος, ΚΑΡΑΠΑ-
ΤΑΚΗΣ Ιωάννης, ΚΟΛΙΝΤΖΙΚΗΣ Θεόδω-
ρος, ΚΟΥΤΣΙΑΡΗΣ Κων/νος, ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ 
Αθανάσιος, ΚΥΠΡΑΙΟΥ Ελπίδα, ΛΑΖΟΓΚΑ 
Ολυμπία, ΜΑΡΓΕΛΗ Μαρία, ΜΑΤΖΙΡΗ 
Ελένη, ΜΠΑΡΑΚΟΥ Κωνσταντίνα, ΜΠΟΥ-
ΖΑΚΗ Μαίρη, ΜΠΡΑΖΙΑ Μαρία, ΝΑΚΟΣ 
Δημήτριος, ΠΑΝΕΡΑΣ Σταύρος, ΠΑΠΑΣΑ-
ΡΑΦΙΑΝΟΣ Δημήτρης, ΠΥΡΡΑΚΗ Γεωργία, 
ΣΚΑΡΗ Ιουλία. ΣΤΡΑΤΗΡΟΥ Ανδρονίκη, 
ΤΕΡΖΗΣ Πολυζώης, ΤΡΥΦΕΡΗΣ Θεόδω-
ρος, ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ Κωνσταντίνος και 
ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος.
Μέσω των δημιουργιών αυτής της έκθεσης 
δίνεται η ευκαιρία να εκφράσουν έμπρακτα 
οι έλληνες αστυνομικοί τα συναισθήματα 
και τις κοινωνικές τους ευαισθησίες αντα-
ποκρινόμενοι με τον καλύτερο τρόπο στο 
λειτούργημα που υπηρετούν.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Διοί-
κησης Αθηνών-Αττικής ευχαριστεί θερμά 
την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία του Σώμα-
τος γιατί έθεσαν την εκδήλωση υπό την αι-
γίδα τους, το Δήμο Αθηναίων και τον Πρό-
εδρο του ΟΠΑΝΔΑ κ. Κων/νο ΜΠΙΖΑΝΗ για 
τη δωρεάν παραχώρηση του χώρου, την 
διευθύντρια του ΜΕΛΙΝΑ κ. Ευαγγελινού, 
τους συναδέλφους που βοήθησαν στην 
επιμέλεια της έκθεσης καθώς και όλους 
όσους μας τίμησαν με την παρουσία τους.
Εκφράζουμε τα συγχαρητήριά μας σε 
όλους τους συναδέλφους δημιουργούς 
που μας εκπλήσσουν ευχάριστα σε κάθε 
έκθεση, αλλά και σε όσους κοπίασαν και 
συνέβαλαν στην υλοποίησή της.
Η έκθεση θα διήρκησε μέχρι 26-09-2018 
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Βραβεύσεις Τοπικών 
Διοικήσεων στο 
34ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου

IPA
Εκδηλώσεις

Κ
ατά τις εργασίες του 34ου Συνεδρίου μας συζητήθηκαν προ-
τάσεις με γόνιμο και παραγωγικό διάλογο και αναπτύχθηκαν 
αρκετά θέματα από τους αντιπροσώπους με χρήσιμα συμπερά-
σματα για την Ένωσή μας. Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κα-

νονισμό Λειτουργίας/ΔΕΑ και κατόπιν εισηγήσεως των αρμοδίων 
Αντιπροέδρων και των επιτροπών τους, έγινε αντικειμενική αξιο-
λόγηση και βραβεύτηκαν για το έργο τους οι Τοπικές Διοικήσεις:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η Επιτροπή έλαβε υπόψη τις ηλεκτρονικές αναφορές όλων των Τοπι-
κών Διοικήσεων και η απόφαση για τη βράβευση των Τοπ. Διοικήσεων 
ελήφθη σύμφωνα με τις δραστηριότητές τους, τη βαθμολόγηση του συ-
στήματος και τις εγγραφές νέων μελών. Ως εκ τούτου απονεμήθηκαν:
Α) Βραβείο στην ΤΔ Τρικάλων για την εγγραφή 122 νέων μελών, βαθ-
μοί 161.
Β.  Έπαινοι, στις τρεις πρώτες ΤΔ:
1.  Πιερίας για την εγγραφή 62 νέων μελών, βαθμοί 91 .
2.  Λάρισας για την εγγραφή 43 νέων μελών, βαθμοί 57.
3.  Λασιθίου για την εγγραφή 42 νέων μελών, βαθμοί 47. 
Γ.  Επίσης από την Επιτροπή Διοικητικών Θεμάτων βραβεύτηκαν και οι 

Τοπικές Διοικήσεις με τις καλύτερες ιστοσελίδες :
1.  Τ.Δ. Θεσσαλονίκης
2. Τ.Δ. Καρδίτσας
3. Τ.Δ. Πειραιώς & Νήσων

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Μετά την αντικειμενική αξιολόγηση και ψηφοφορία που έγινε, βραβεύτη-
καν οι παρακάτω ΤΔ: 
Α)  Βραβείο στην Τ.Δ. Τρικάλων με 179 ψήφους,
Β)  Έπαινοι, στις δύο πρώτες ΤΔ:
1. Λασιθίου με 177 ψήφους
2. Ηρακλείου με 176 ψήφους, 
3. Καρδίτσας με 170 ψήφους, 
4. Τ.Δ. Ακαρνανίας με 164 ψήφους, 
5. Τ.Δ. Σερρών με 128 ψήφους και 
6. Τ.Δ. Πιερίας με 119 ψήφους
 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η Επιτροπή Κοινωνικών Θεμάτων αφού έλαβε υπόψη τις αναφορές 
προόδου των Τοπικών Διοικήσεων, μελέτησε προσεκτικά τις δραστη-
ριότητές τους και επέλεξε ΟΜΟΦΩΝΑ τις επτά (7) επικρατέστερες. Από 
την ηλεκτρονική ψηφοφορία που διεξήχθη πανελλαδικά βραβεύτηκαν 
οι παρακάτω ΤΔ: 
Α.  Βραβείο στην Τ.Δ. Τρικάλων με 184 ψήφους,

Β.  Έπαινοι, στις τρεις πρώτες ΤΔ: 
1. Καρδίτσας με 176 ψήφους, 
2. Ηρακλείου με 171 Ψήφους, 
3. Δράμας με 168 Ψήφους, 
4. Ξάνθης με 164 ψήφους, 
5. Ακαρνανίας με 129 ψήφους και 
6. Μαγνησίας με 129 ψήφους.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συγχαίρει όλες τις βραβευμένες Τοπικές Διοι-
κήσεις για την πλούσια δραστηριότητα που επέδειξαν κατά το έτος 2017 
και προτρέπει και τις υπόλοιπες Τοπικές να συνεχίσουν να προβάλλουν 
με τις δράσεις τους την εικόνα της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών. 
 Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον ευελπιστούμε ότι θα εντατικοποι-
ήσουμε τις δράσεις μας και μέσα από διάλογο θα υλοποιήσουμε τους 
στόχους μας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

 Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
 Ιωάννης Βασίλειος 
 ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ ΠΑΠΑΣ

Ψυχολογία

 Της  Ιωάννας Τσάκωνα
Ψυχολόγος Msc

Υγειονομικός Αξιωματικός ΕΛ.ΑΣ.
ΓΕ.Π.Α.Δ.Δ.Ε. 

Π
οιες είναι οι δικές σου περιοριστι-
κές, πυρηνικές, προκαθορισμένες 
πεποιθήσεις για τον εαυτό σου, 
για τα πράγματα και τους ανθρώ-

πους, που τις θεωρείς a priori αληθινές και 
περιορίζουν εντέλει τις επιλογές σου, τις 
κινήσεις σου, τις δράσεις σου και άρα την 
ίδια τη ζωή σου; Εσύ, ποια ψέματα έχεις 
πιστέψει; Είναι άραγε αυτές οι πεποιθήσεις 
αληθινές; Στηρίζονται στην πραγματικότη-
τα; "Συναντάς" κάπου τον εαυτό σου στις 
παραπάνω μη βοηθητικές πεποιθήσεις; 

Ποιές αναμνήσεις και ποια γεγονότα από το 
παρελθόν μας επιβεβαιώνουν την αξιοπι-
στία και την εγκυρότητα αυτών των πεποι-
θήσεων; Αυτές οι πεποιθήσεις είναι δικές 
μου ή μήπως μου τις έμαθαν; Είναι προϊόν 
δικής μου εμπειρίας ή προϊόν εμπειρίας 
άλλων ανθρώπων; Μήπως κάποιος μου 
μετέφερε αυτές τις πεποιθήσεις σε πολύ 
μικρή ηλικία; Μήπως είναι φυτεμένες στον 
εγκέφαλό μου από τους γονείς μου; Πως θα 
εξαλείψω όλα αυτά που νόμιζα ότι ήμουν ή 
που με έκαναν να πιστεύω ότι είμαι, πως 

θα κόψω το λώρο απο όλα αυτά που με 
κρατούν σκλαβωμένο/η και όταν βρεθώ, 
τελικά, σε αυτό το κενό της επίγνωσης, όλα 
αυτά, που δεν είμαι εγώ, να σβήσουν;
Καταρχάς είναι σημαντικό να καταλάβω ότι 
ο νους κάνει κουμάντο στη ζωή μου! Και 
δυστυχώς ο υπηρέτης έχει γίνει αφέντης 
μας! Στόχος, λοιπόν, να γίνουμε αφεντικά 
των σκέψεων μας! Στόχος, επίσης, να κα-
ταλάβω ότι, οι άνθρωποι δεν αισθάνονται 
άγχος, δυστυχία, έντονο θυμό και αγανά-
κτηση εξαιτίας αυτών που τους συμβαίνουν 

Εσύ ποιά ψέματα  
έχεις πιστέψει; 
Είμαι άχρηστος/η», «είμαι ανίκανος/η – δε θα τα καταφέρω», «όλες οι γυναίκες είναι υστερικές 
και υπερβολικές», «όλοι οι άνδρες είναι αναίσθητοι», «είμαι πολύ μεγάλος/η γι αυτό», «το χρήμα 
καταστρέφει τους ανθρώπους», «τα χρήματα είναι η ρίζα όλων των κακών», «η αφθονία δεν είναι για 
εμένα- δεν είμαι τυχερός/η», «δεν υπάρχει πραγματική αγάπη», «οι σχέσεις είναι καταπιεστικές»,  «δεν 
αξίζω», «θα είμαι για πάντα μόνος/η», «δε θα είμαι ασφαλής», «ζω σε έναν επικίνδυνο/εχθρικό κόσμο», 
«δε θα αντέξω αν συμβεί κάτι δύσκολο», «οι άντρες δεν είναι μονογαμικοί», «οι γυναίκες χρησιμοποιούν 
το σεξ σαν όπλο», κλπ, κλπ … !!!
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Με τη συμμετοχή ενενήντα (90) περίπου μελών και φί-
λων της Τ.Δ. Κορινθίας πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 
(26/08/2018) και από ώρες 20:00΄ - 23:00΄ ο διάπλους της 
διώρυγας Ισθμού Κορίνθου, εκδήλωση που διοργάνωσε η 
Τ.Δ. Κορινθίας. Το ολόγιομο φεγγάρι του Αυγούστου, ήταν 
πανσέληνος βλέπετε, και η αύρα του Σαρωνικού μας συ-
ντρόφεψαν  σε μια μικρή κρουαζιέρα, που περιλάμβανε διά-
πλου της διώρυγας του Ισθμού και ταξιδάκι στα ήρεμα νερά 
του Σαρωνικού κόλπου. Η μουσική και το ποτό ανέβασαν 
το κέφι  και ο χορός στο κατάστρωμα του πλοίου «ΑΡΓΩ» 
ξεδιπλώθηκε. Μικροί μεγάλοι έγιναν ένα και απόλαυσαν το 
όμορφο ταξίδι, ξεχνώντας για λίγο τα προβλήματα της κα-
θημερινότητας. 
    Αποβιβαστήκαμε από το πλοίο με τις καλύτερες εντυπώ-
σεις, δίνοντας ραντεβού για την επόμενη εκδήλωση της  Το-
πικής Διοίκησης Κορινθίας.  
    Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους συμμετείχαν στην εκ-
δήλωση μας, καθώς επίσης τον καπετάνιο και το πλήρωμα 
του «ΑΡΓΩ» για την όμορφη κρουαζιέρα.

 Ο Πρόεδρος Η Γ. Γραμματέας 
 ΣΠΥΡΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΦΡΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 

αλλά εξαιτίας αυτών, που λένε οι ίδιοι στον 
εαυτό τους, γι αυτά που τους συμβαίνουν… 
Δεν έχει, τόσο, σημασία, λοιπόν, αυτό που 
ζούμε αλλά πώς το ερμηνεύουμε! 
Ένας τρόπος, για να ξεφύγω από όλο αυτό 
το «παραμύθι» δίχως τέλος, είναι, γράφο-
ντας και επαναλαμβάνοντας εν συνεχεία 
στον εαυτό μου θετικές- εναλλακτικές πε-
ποιθήσεις! Η συνεχής επανάληψη θετικών 
πεποιθήσεων θα ενισχύσει την εικόνα για 
τον εαυτό μας και θα δημιουργήσει ρήγμα 
στην κλειστή επαναλαμβανόμενη διαδικα-
σία, που αφορά τις περιοριστικές πεποιθή-
σεις μας. Ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο 
αναγνωρίζουμε τη παλιά διαδικασία, τη δι-
ακόπτουμε, την σπάμε και μετά την αντικα-
θιστούμε με μια νέα θετική και ενισχυτική 
πεποίθηση. Σταδιακά, η νέα πεποίθηση θα 
γίνει αληθινή! 
Παραδείγματα τέτοιων θετικών πεποιθή-
σεων; Αξίζω την αγάπη και τον σεβασμό, ο 
άλλος χρειάζεται αγάπη και σεβασμό από 
μένα όπως και εγώ χρειάζομαι το ίδιο από 
αυτόν, είμαι ικανός να αντιμετωπίζω ό,τι 
και αν συμβεί, είμαι ένα ιερό ον και αξίζω 

ό,τι πιο όμορφο υπάρχει στο σύμπαν, είμαι 
πάντα ασφαλής, ό,τι συμβαίνει είναι ευ-
καιρία για εξέλιξη, έχω καταφέρει να ξε-
περάσω τόσα και μπορώ να καταφέρω ότι 
προκύπτει, η αξία μου είναι ανεξάρτητη από 
τα αποτελέσματα των προσπαθειών μου, 
είμαι μια θεία δημιουργία και η αξία μου εί-
ναι ανεξάρτητη από το αν οι άλλοι είναι ικα-
νοποιημένοι μαζί μου ή όχι, ό,τι με πόνεσε 
στο παρελθόν δεν υπάρχει πια, είμαι ικανός 
να προστατεύσω τον εαυτό μου – δεν είμαι 
παιδί πια, δε χρειάζεται να ζω τη ζωή μου 
σύμφωνα με τις πεποιθήσεις ή τις προσδο-
κίες των γονιών μου ή των άλλων. Να τους 
αγαπώ, να τους σέβομαι, να τους βοηθώ 
αλλά ζω σύμφωνα με τις δικές μου αρχές, 
ανάγκες και πεποιθήσεις. Αξίζω το ίδιο με 
κάθε άλλη ψυχή, ούτε λιγότερο, ούτε και 
περισσότερο... 
Ως παιδιά δε μπορούσαμε, δυστυχώς, πολ-
λές φορές, να επιλέγουμε… Ως ενήλικες, 
όμως, έχουμε εμείς την ευθύνη του εαυτού 
μας και επομένως, μπορούμε να επιλέξου-
με τι κρατάμε, τι διαιωνίζουμε και τι ξεφορ-
τωνόμαστε! 

Ας προσέξουμε λοιπόν τι επαναλαμβά-
νουμε στην καθημερινότητά μας και πάνω 
από όλα τι πιστεύουμε! Ποιες «ιστορίες» 
έχουμε πιστέψει και έχουμε χτίσει τις ζωές 
μας πάνω σε αυτές; Ποιές είναι οι δικές 
μας φανταστικές φυλακές; Ποια ψέματα 
έχουμε πιστέψει και έχουν γίνει αλήθεια 
μας; Μια αλήθεια, μάλιστα, που την υπερα-
σπιζόμαστε με πάθος... Μα, για ποια πραγ-
ματικότητα, αλήθεια, μιλάμε; Είναι αργά να 
αναθεωρήσουμε; Όχι! Ας ξαναδούμε όλες 
τις «αλήθειες» μας από την αρχή… Γιατί μι-
λάμε για την ψυχή μας! 
Κλείνω το παρόν κείμενο με την περίφημη 
διατύπωση του αστρονόμου Τζέημς Τζήνς, 
ο οποίος είπε το εξής : "Το σύμπαν πλέον 
αρχίζει να μοιάζει περισσότερο σα μια τε-
ράστια σκέψη παρά σα μια μεγάλη μηχανή". 
Και αυτή η σκέψη δείχνει πως, το «κβαντι-
κό άλμα» προς την καλύτερη εκδοχή του 
εαυτού μας μπορεί να συμβεί κάθε στιγμή 
και όχι μόνο στον κόσμο των ηλεκτρονίων 
αλλά και στον ενεργειακό κβαντικό κόσμο 
του ανθρώπινου μυαλού! Γιατί, όπως προ-
ανέφερα, μιλάμε για την ψυχή μας! 

Ψυχολογία
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TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ο Καραγκιόζης «ξεκινά» το Σχολείο!!! 

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Διοργάνωση κρουαζιέρας – διάπλους διώρυγας 
Ισθμού Κορίνθου

Η Τοπική Διοίκηση Ηρακλείου καλωσορίζοντας 
τη νέα σχολική χρονιά διοργάνωσε με μεγάλη 
επιτυχία, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, 
που γέμισε με χαρούμενες παιδικές φωνές, του 
Αστυνομικού Μεγάρου Ηρακλείου, την Δευτέρα 
17/09/2018 και ώρα 18:30 εκδήλωση - παρά-
σταση Καραγκιόζη, διαχρονική και πάντα επί-
καιρη με τίτλο «Ο Καραγκιόζης, ο Αλέξανδρος 
και ο καταραμένος όφις» από το θέατρο σκιών 
«NAMASTE»
Μετά το τέλος της παράστασης ακολούθησε 
μία μικρή παρουσίαση της σκιάς και του φωτός. 
Γνωριμία των παιδιών με τις φιγούρες, τις τε-
χνικές του θεάτρου σκιών, απαντήθηκαν όλες 
οι ερωτήσεις των παιδιών που μετά όλα μαζί 
έφτιαξαν την δική τους φιγούρα και  την πήραν 
μαζί τους. 
Η Ένωση μας με μεγάλη αγάπη προς τα παιδιά, 
πρόσφερε δωρεάν σε όλα τα παιδιά,  μικρά και 
μεγάλα,  την παράσταση αυτή,  που  άφησε τις 
καλύτερες εντυπώσεις.

 Ο Πρόεδρος Η Γ. Γραμματέας 
 Μανόλης Ζαχαριουδάκης Έφη Φλουρή 
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TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Άλλη μια μεγάλη 
αθλητική 
διάκριση

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το 4ο Τουρ-
νουά Μπάσκετ Σωμάτων Ασφαλείας Λέ-
σβου που διοργάνωσε η Τοπική μας Διοί-
κηση και έτσι  μας δόθηκε η ευκαιρία για 
άλλη μια φορά να βρεθούμε όλα τα μέλη 
των σωμάτων ασφαλείας του νησιού και 
να περάσουμε μαζί ωραίες στιγμές πάντα 
μέσα από το πνεύμα του ευ αγωνίζεσθε. 
Πρώτη στη βαθμολογία ήρθε φέτος η ομά-
δα της Ελληνικής Αστυνομίας, δεύτερη 
η ομάδα του Λιμενικού Σώματος, τρίτη η 
ομάδα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας  και 
τέταρτη η ομάδα του Frontex. Στον δια-

γωνισμό τριπόντων και προσωπικών βο-
λών που ακολούθησε μετά το τέλος των 
αγώνων νικητής στα τρίποντα  ήταν ο ΚΟ-
ΝΤΟΝΙΚΑΣ Ελευθέριος  του Λιμενικού Σώ-
ματος και στις προσωπικές βολές ο ΚΑΖΑ-
ΝΤΖΗΣ Χαράλαμπος της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας Μυτιλήνης.  
Εκ μέρους της Διεύθυνσης Αστυνομίας 
Λέσβου παρέστη ο Α/Α’ ΔΗΜΟΥ Κωνστα-
ντίνος όπου απένειμε στους νικητές ανα-
μνηστικά βραβεία.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε:
- Τους συναδέλφους  και μέλη μας ΑΜΟΥ-
ΤΖΙΑ Δημήτριο και ΠΡΩΤΟΥΛΗ Ιωάννη για τη 
συμμετοχή τους ως κριτές – χρονομέτρες.
- Την κα ΛΕΙΒΑΔΙΤΟΥ Ζωή για την ιατρική 
κάλυψη των αγώνων.
- Το Mytilini Sports Club για τη παροχή 
εξοπλισμού.

 Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας 
 Παναγιώτης Σαμαράς Πολυχρόνης Κανιμάς

    Την 12-6-2018, ο Πρόεδρος της Τ.Δ. Ορεστιάδας Λύτρας, επισκέφθηκε το Τ.Δ.Α., όπου 
παρουσία του Διοικητού Κ. Βλάχου, αξιωματικών και εκπαιδευτών, πραγματοποίησε σε 
συνεργασία με το μέλος της Τ.Δ. Αθανάσογλου, ευρεία ενημέρωση για την ΙΡΑ και για την 
Τ.Δ. σε 200 δοκίμους. Μοιράστηκαν έντυπα και το περιοδικό νέα της ΙΡΑ.

 Ο Πρόεδρος  Η Γεν.Γραμματέας
 Κωνσταντίνος  ΛΥΤΡΑΣ Απόστολος  ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

Την πρόκριση για το Παγκόσμιο Πρωτά-
θλημα Τριάθλου I.M.70.3 WC, πέτυχε ο 
αγωνιζόμενος με τα χρώματα του Ελλη-
νικού Εθνικού Τμήματος της Διεθνούς 
Ενώσεως Αστυνομικών,κ.Λέκκος Δημή-
τριος,αφού κατέλαβε την τρίτη θέση της 
κατηγορία του,στον Ευρωπαϊκό αγώνα 
Τριάθλου I.M.70.3 Gdynia που διεξήχθη 
στην Πολωνία.  Ένας δύσκολος αγώνας 
με 760m θετική υψομετρική στο ποδήλατο 
και 180m στο τρέξιμο ,με δύσκολες καιρι-
κές συνθήκες και συνεχείς εναλλαγές. Μία 
πτώση λίγο πριν την ζώνη αλλαγής στοίχι-
σε 4 λεπτά στον Δημήτρη,με αποτέλεσμα 
να κερδίσει πολύτιμο έδαφος ο δεύτερος 
νικητής 
Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα τριάθλου θα 
διεξαχθεί στη Νίκαια της Γαλλίας,το Σε-
πτέμβριο του 2019.

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΣΒΟΥ
4ο Τουρνουά Μπάσκετ Σωμάτων 
Ασφαλείας Λέσβου 

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
Ενημερωτική επίσκεψη στο Τ..Δ.Α 
Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου.

Στα πλαίσια της εθελοντικής αιμοδοσί-
ας που οργανώσαμε ως Διεθνής Ένωση 
Αστυνομικών / Τ.Δ. Φωκίδας από κοινού 
με την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων 
Φωκίδας σε συνεργασία με τον Δήμο Δελ-
φών και τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμο-
δοτών Άμφισσας ‘Οι Άγιοι Ανάργυροι’, την 
Τετάρτη 19/09/2018 στην αίθουσα συνε-
δριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Δελφών στην Άμφισσα, θα θέλαμε 

να ευχαριστήσουμε όλους τους συναδέλ-
φους Αστυνομικούς και τους πολίτες που 
αγκάλιασαν αυτή την πρωτοβουλία και 
προσήλθαν στην αιμοδοσία. Οι ανάγκες για 

αίμα είναι διαρκείς και η προσφορά όλων 
μας πολύτιμη.
Επίσης, την Παρασκευή 21/09/2018 πραγ-
ματοποιήθηκε Λαμπαδηδρομία στους δρό-
μους της Άμφισσας, στα πλαίσια της 16ης 
Πανελλήνιας Λαμπαδηδρομίας της Φλό-
γας της Αγάπης, με αφετηρία της το κτήριο 
της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φωκίδας, και 
συμμετείχαμε ενεργά μαζί με άλλους φο-
ρείς της περιοχής μας. Οι δρόμοι γέμισαν 
από μικρούς και μεγάλους και με τη μεγάλη 
συμμετοχή όλων των φορέων που παρα-
βρέθηκαν αναδείξαμε όλοι μας τα ιδεώδη 
που πρεσβεύει η εθελοντική αιμοδοσία. 
Τέλος, στα πλαίσια των βραβεύσεων τοπι-
κών φορέων από τον Σύλλογο Εθελοντών 
Αιμοδοτών Άμφισσας ‘Οι Άγιοι Ανάργυροι’, 
βραβεύτηκε μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της 
Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Φωκί-
δας κ. ΝΤΕΛΗΣ Χρήστος και ο Πρόεδρος 
της Διεθνής Ένωσης Αστυνομικών / Τ.Δ. 
Φωκίδας κ. ΛΑΜΠΑΔΑΡΗΣ Ιωάννης.

 Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας 
 Ιωάννης  Ανάργυρος 
 ΛΑΜΠΑΔΑΡΗΣ  ΖΩΜΕΝΟΣ 

Εθελοντική αιμοδοσία
16η Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία της Φλόγας της Αγάπης

Στα πλαίσια της τριήμερης επίσκεψης του 
Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης κ. Ανα-
γνωστάκη Δημητρίου στη Στερεά Ελλάδα 
(19-21 Ιουλίου 2018) συνοδευόμενος από 
τους Προϊσταμένους των Κλάδων Διοικητι-
κής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμι-
κού και Οικονομοτεχνικής Υποστήριξης και 
Πληροφορικής του Αρχηγείου της Ελληνικής 
Αστυνομίας, Υποστρατήγους Ανδρέα Δασκα-
λάκη και Παναγιώτη Ντζιοβάρα, αντίστοιχα, 
καθώς και τον Γενικό Περιφερειακό Αστυ-
νομικό Διευθυντή Στερεάς Ελλάδας, Υπο-
στράτηγο Μιλτιάδη Πουρσανίδη, πραγματο-
ποιήθηκε συνάντηση την 20η Ιουλίου και με 
αντιπροσωπία της Τοπικής Διοίκησης Φωκί-
δας, την Ά Αντιπρόεδρο κα ΣΑΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ 
Αναστασία, τον Β’ Αντιπρόεδρο κ. ΛΕΤΣΟ 
Επαμεινώνδα και τον Αρμόδιο Δημοσίων 
Σχέσεων κ. ΜΑΝΑΝΑ Ιωάννη, και συζητήθη-
καν διάφορα θέματα δράσης της Τοπικής μας 
και θέματα κοινωνικού περιεχομένου. 
Εξήρε την προσπάθεια συνολικά της Διε-
θνούς Ένωσης Αστυνομικών και από την 
Τοπική μας παραδόθηκαν συμβολικά ανα-
μνηστικά δώρα

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΩΚΙΔΟΣ 
Συνάντηση εργασίας με τον Γενικό 
Γραμματέα Δημοσίας Τάξεως
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  Το τετραήμερο 20-23 Σεπτεμβρίου 2018 
η Τοπική Διοίκηση Λάρισας της Διεθνούς 
Ένωσης Αστυνομικών πραγματοποίησε προ-
σκυνηματική εκδρομή στο Άγιον Όρος, αποτε-
λούμενη από σαράντα οκτώ (48) άτομα χωρι-
σμένα σε τέσσερις (4) ομάδες  ώστε να είναι 
εύκολη η μετακίνηση μας εντός του Όρους και 
η φιλοξενία μας στις Ιερές  Μονές. Κατά την 
παραμονή μας επισκεφτήκαμε τις Ιερές Μο-
νές Βατοπαιδίου, Αγίου Παύλου, Διονυσίου, 
Ξενοφώντος, Δοχειαρίου, Κουτλουμουσίου, 
Παντοκράτορος  και τις Ιερές Σκήτες Αγίου 
Ανδρέα και Νέα Σκήτη. Δεν θα μπορούσε να 
λείπει από το πρόγραμμα μας  η διέλευση από 
τις Καρυές που είναι η πρωτεύουσα του Αγίου 
Όρους  και η επίσκεψη μας στο Ιερό Ναό του 
Πρωτάτου  όπου  στο  ιερό Βήμα φυλάσσεται 
η θαυματουργή εικόνα  “ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ”, στο 
κελί του γέροντα Γαβριήλ, στην Παναγούδα 
όπου διέμενε ο Άγιος Παΐσιος,  στην Ιερά Επι-

στασία, στην πολιτική Διοίκηση του Όρους κα-
θώς και στο Αστυνομικό Τμήμα. Κατά την επι-
στροφή μας παρατέθηκε γεύμα σε εστιατόριο 
της Ουρανούπολης όπου μας υποδέχτηκαν ο 
Αστυνομικός Υποδιευθυντής Χαλκιδικής  και 
μέλος μας κ. Παπαδόπουλος Κυριάκος κα-
θώς και ο  Γ. Γραμματέας του Εθνικού Τμήμα-
τος και μέλος της Τ.Δ. Χαλκιδικής  κ. Παππάς 
Βασίλειος. 
  Νιώθοντας την ανάγκη και την ηθική υποχρέ-
ωση, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά 
όλους τους συμμετέχοντες για την άψογη συ-
νεργασία, τον Αστυνομικό Διευθυντή Ημαθίας 
και μέλος μας κ. Σιμούλη Χρήστο που μας συ-
νόδευσε, το προσωπικό του Α.Τ. Άγιου Όρους 
και ιδιαίτερα τον Υ/Α΄ κ. Τσαγάνη Ιωάννη και 
τον Γραμματέα Αρχ. κ. Καραλιλιόπουλο Γε-
ώργιο καθώς και το ΚΤΕΛ Τρικάλων που συ-
νετέλεσαν ώστε να στεφθεί με επιτυχία αυτό 
το προσκύνημα.

Προσκυνηματική εκδρομή 
στο Άγιον Όρος

Προσφορά 
αίματος για τους 
πυρόπληκτους 
της Αττικής από 
Σέρβο Αστυνομικό 
μέλος της Τοπικής 
Διοίκησης του 
Βράνιε της 
Διεθνούς Ένωσης 
Αστυνομικών

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
Προσφορά ειδών πρώτης ανάγκης 
για τους πυρόπληκτους της Αττικής

Πρωινές ώρες της 14-08-2018 επισκέφτη-
κε το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας ο Σέρβος 
Αστυνομικός Stojilkovic Ivica, μέλος της 
Τοπικής Διοίκησης του Βράνιε της Διεθνούς 
Ένωσης Αστυνομικών, προκειμένου να προ-
σφέρει αίμα για τους πυρόπληκτους της Ατ-
τικής. Στο Νοσοκομείο τον υποδέχθηκαν ο 
Πρόεδρος της Τοπικής μας κ. Καλαμπούκας 
Αχιλλέας καθώς και ο Πρόεδρος της Τοπικής 
Διοίκησης Καρδίτσας κ. Ζαρχανής Γεώργιος 
με τον Γενικό Γραμματέα κ. Γούσια Νικόλαο, 
οι οποίοι έχουν αναπτύξει μία ιδιαίτερη σχέ-
ση με το Σέρβικο Εθνικό Τμήμα. Στο πνεύμα 
της Θεσσαλικής φιλοξενίας ακολούθησε 
ξενάγηση σε αυτόν και την οικογένεια του, 
στην πόλη της Λάρισα (Μητροπολιτικό Ναό 
Αγίου Αχιλλείου, Αγίου Βησσαρίωνα, Αρχαίο 
Θέατρο, εμπορικό κέντρο), και του προσφέρ-
θηκαν αναμνηστικά από τους Προέδρους 
των Τοπικών Διοικήσεων. Αυτές οι ενέρ-
γειες επιβεβαιώνουν το σκοπό της Διεθνούς 
Ένωσης, που είναι η δημιουργία πνεύματος 
αλληλεγγύης, φιλαλληλίας, αμοιβαίας κα-
τανόησης, φιλίας και αδελφοσύνης, μεταξύ 
των αστυνομικών και των οικογενειών τους 
σε Εθνική και Παγκόσμια κλίμακα.

 Ο  Πρόεδρος Ο  Γεν.  Γραμματέας
 Αχιλλέας Αφροδίτη
 ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ ΛΙΑΚΟΥ 

Η Τοπική Διοίκηση Λάρισας με πόνο ψυ-
χής εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή 
της, στις οικογένειες των αδικοχαμένων 
συμπολιτών μας καθώς και σε όσους δοκι-
μάζονται από τις καταστροφικές πυρκαγιές. 

Θερμά συλλυπητήρια, κουράγιο σε όλους 
και ειδικά σ’ αυτούς που ακατάπαυστα προ-
σφέρουν τις υπηρεσίες τους και σώζουν 
ζωές.
  Σήμερα 25-07-2018 η Τοπική μας αντα-
ποκρίθηκε άμεσα στο κάλεσμα του Δήμου 
Λαρισαίων και προσέφερε είδη πρώτης 
ανάγκης στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του 
Δήμου, ώστε να αποσταλούν ως βοήθεια 
στους πυροπαθείς. Κατά την επίσκεψη μας 
συναντήσαμε τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής 
Πολιτικής κ. Δεληγιάννη Δημήτριο στον 
οποίο δηλώσαμε ότι θα είμαστε αρωγοί σε 
οποιαδήποτε πρωτοβουλία στήριξης των 
συνανθρώπων μας. 

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Η τοπική μας διοίκηση στα πλαίσια της πρώτης εβδομάδας 
δράσης του Ελληνικού τμήματος της  Δ.Ε.Α από 23/06 έως 
29/06/2018 πραγματοποίησε τις παρακάτω δράσεις.

 Στις 25/06/2018 συμμετείχε με ομάδα δρομέων είκοσι 
μελών της οι οποίοι έτρεξαν με την φανέλα της Ι.Ρ.Α 
στον αγώνα δρόμου 5χλμ, που διοργάνωσε ο Δήμος 
Αγρινίου με το τοπικό παράρτημα του Ο.Κ.Α.Ν.Α. Ο 
αγώνας δρόμου πραγματοποιήθηκε  με την ευκαιρία 
της παγκόσμιας ημέρας κατά των ναρκωτικών. Η το-
πική μας διοίκηση με την συμμετοχή της έστειλε ηχηρό  
μήνυμα ότι είμαστε μαζί στον αγώνα  κατά των ναρκω-
τικών και υπέρ του αθλητισμού.
 Στις 28/06/2018 πραγματοποίησε αρτοκλασία στον 
Ιερό Ναό των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου 
στα Διαμαντεϊκα Αγρινίου. Στον πανηγυρικό εσπερινό 
χοροστάτησε ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανί-
ας κ.κ Κοσμάς, ενώ παρευρέθηκαν σύσσωμες οι αρχές 
της πόλης προεξάρχοντος του Δημάρχου Αγρινίου κ. 
Παπαναστασίου Γεώργιου. 

Για το Δ.Σ
Ο Υπεύθυνος επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων.
Ταμπακέλης Δημοσθένης
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Σας ενημερώνουμε ότι την 27η  Ιουνίου 2018, ημέρα 
Τετάρτη, και από ώρες 09:00 έως 11:30 , σε συνεργα-
σία με το ΚΕΔΜΟΠ - "Χάρισε Ζωή" του Πανεπιστημίου 
Πατρών πραγματοποιήθηκε καμπάνια ενημέρωσης και 
προσέλκυσης εθελοντών δοτών μυελού των οστών 
στην λέσχη του αστυνομικού μεγάρου της Διεύθυνσης 
Αστυνομίας Αχαΐας. 
Η συγκεκριμένη δράση είναι ενταγμένη στην πανελλή-
νια 1η Εβδομάδα Δράσης 2018 του Ελληνικού Τμήμα-
τος της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών. Η συμμέτοχη 
των συναδέλφων υπήρξε συγκινητική με αποτέλεσμα 
την εγγραφή περίπου τριάντα νέων εθελοντών. 
Ευχαριστούμε θερμά το ΚΕΔΜΟΠ- Χάρισε Ζωή και τις 
υπέροχες εθελόντριες του. Ευχαριστούμε θερμά τους 
συναδέλφους που συμμετείχαν και την Δ.Α. Αχαΐας για 
την παραχώρηση του χώρου.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΛΙΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη ο Φιλανθρωπικός Αγώνας ποδοσφαίρου 
μεταξύ της Αθλητικής Ένωσης Καρλοβάσου και της Τ.Δ ΙΡΑ ΣΑΜΟΥ για 
τη στήριξη των πυρόπληκτων οικογενειών που διοργανώθηκε από τον 
Δήμο Σάμου και τον ΔΟΠΠΟΝΑΣ.
Ο Αγώνας διεξήχθη στο Δημοτικό Στάδιο Καρλοβάσου παρουσία του 
Δημάρχου Σάμου κ. Αγγελόπουλου Μιχάλη και της πρόεδρου του ΔΟΠ-
ΠΟΝΑΣ κας Ανδρεάδου Σουλτάνας, όπου, εγκαινιάσθηκε και ο φυσικός 
χλοοτάπητας του γηπέδου Καρλοβάσου με Αγιασμό από τον ιερέα πα-
τέρα Αναστάσιο Σινάνη. Αμέσως μετά το τέλος του αγώνα ο Δήμος Σά-
μου και ο ΔΟΠΠΟΝΑΣ έδωσαν Έπαινο στην Α.Ε ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ, την ΙΡΑ 
ΣΑΜΟΥ, στους Διαιτητές του Αγώνα ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ Γεώργιο, ΡΙΓΛΗ Αλίκη 
και ΠΑΠΑΔΑΜ Ευθύμιο, καθώς και  σε όλους όσους αγωνίσθηκαν και 
συνετέλεσαν στην διεξαγωγή του Αγώνα.
Στο αγωνιστικό κομμάτι, για την ιστορία, ο φιλανθρωπικός αγώνας έλη-
ξε με 3-1 υπέρ της ΑΕΚ, με την ΙΡΑ ΣΑΜΟΥ να ανοίγει το σκορ στο 15ο 
λεπτό με υπέροχο σουτ πλασέ του Εμμανουήλ Κουρλετάκη μετά από 
ωραία κάθετη πάσα του Παναγιώτη Κότσιαρη και στο 42ο λεπτό η ΑΕΚ 
ισοφάρισε σε 1-1 με πέναλτι.
Στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ ήταν πολύ καλύτερη και με δυο υπέροχα 
γκολ πήρε τη νίκη με 3-1.
Ο γραμματέας της ΙΡΑ ΣΑΜΟΥ κ. Σακερλής Γεώργιος παρέδωσε στον 
πρόεδρο της ΑΕΚ κ. Χιώτη το Λάβαρο της ΙΡΑ ΣΑΜΟΥ ενώ ο πρόεδρος 
και αρχηγός της ομάδας κ. Αβραμίδης Γεώργιος, με τον αρχηγό της ομά-
δας της ΑΕΚ κ. Μανιτσούδη αντάλλαξαν τα Λάβαρα και την ιστορία των 
δυο Συλλόγων.
Για τον αγώνα κλήθηκαν να αγωνιστούν τα μέλη και οι φίλοι της ΙΡΑ:
 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΘΕΟΔΩΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ, ΤΑΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗ-

ΤΡΙΟΣ, ΓΛΕΖΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΣΗΡΑΣ ΗΛΙΑΣ, ΜΠΑΚΑΛΙΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟ-
ΛΗΣ, ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ, ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΚΡΙΒΟΣ 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ,  ΣΑΚΕΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΣΟΠΑΝΟΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΒΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙ-
ΟΣ, ΛΑΜΝΑΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΟΤΣΙΑΡΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΚΟΥΡΛΕΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑ-
ΝΟΥΗΛ, ΚΑΡΣΑΣ ΤΕΟ, ΘΡΑΒΑΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, ΛΑΓΟΣ ΗΛΙΑΣ, ΓΚΙΛΑΣ 
ΔΑΜΙΑΝΟΣ, ΣΚΟΥΔΡΙΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΜΑΥΡΟΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, 
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΜΟΥ)

Για το Δ.Σ
 Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας
 Αβραμίδης Γεώργιος  Σακερλής Γεώργιος

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΙΑΣ
1η εβδομάδα δράσης 2018 - Καμπάνια ενημέρωσης και 
προσέλκυσης εθελοντών δοτών μυελού των οστών

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΑΜΟΥ
Ποδοσφαιρικός αγώνας για τη στήριξη  
των πυρόπληκτων οικογενειών
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Τα γραφεία του Εθνικού 
Τμήματος επισκέφθηκε ο 
Πρόεδρος του ΕΤ ΙΡΑ Κανα-
δά κ. Chris Barratt, ο οποίος 
βρίσκεται στη χώρα μας. 
Τον Καναδό Πρόεδρο υπο-
δέχθηκε στο Αεροδρόμιο 
Ελευθέριος Βενιζέλος το 
πρωί της Κυριακής 7-10-
2018, ο Αρμόδιος Διεθνών 
Σχέσεων κ. Κυριακός Κάρ-
καλης, ενω το απόγευμα της ίδιας ημέρας παρετέθη 
γεύμα σε γνωστό εστιατόριο της Αθήνας, παρουσία και 
του Προέδρου του Εθνικού Τμήματος κ. Ιωάννη Καρα-
πατάκη. Συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος 
για τη Διεθνή Δράση της Ένωσής μας. 

Σε μια σεμνή, λιτή και απέριττη τελετή και 
υπό της σκιάς της πρόσφατης εθνικής τρα-
γωδίας στις εγκαταστάσεις  της Σχολής 
Αξιωματικών του Σώματος, παρεδόθη η 
αρχηγία από τον Στρατηγό κ. Κωνσταντί-
νο Τσουβάλα  στον έως τώρα Υπαρχηγό 
Αντιστράτηγο κ. Αριστείδη Ανδρικόπουλο. 
Την Ένωση μας εκπροσώπησε ο Αν. Γεν. 
Γραμματέας και Αρμόδιος Διεθνών Σχέ-
σεων κ. Κυριάκος Κάρκαλης, ο οποίος σε 
μια σύντομη συνομιλία με τον απελθόντα 
Αρχηγό, τον ευχαρίστησε εκ μέρους όλων 
των μελών για τη συμπαράσταση και την 
ουσιαστική βοήθεια που μας παρείχε όλα 
αυτά τα χρόνια. Τόσο στην ΙΡΑ, όσο και στο 

ΤΕΑΑΠΛ. Ευχηθήκαμε υγεία και μακροημέ-
ρυση, ώστε να απολαύσει για πολλά ακόμη 
χρόνια τις χαρές της νέας του πολιτικής 
ζωής. Επίσης σε σύντομη συνομιλία με τον 
νέο Αρχηγό, ευχήθηκε καλή και δημιουργι-
κή θητεία, προς όφελος του Σώματος, του 
προσωπικού, αλλά κυρίως της Ελληνικής 

κοινωνίας. Ο κ. Αρχηγός εδήλωσε  γνώστης  
και υποστηρικτής των ιδεών και των αξιών 
που πρεσβεύει η ΙΡΑ, αλλά και προθυμία για 
συνεργασία. Σε μια πρώτη φάση θα πραγμα-
τοποιηθεί στο εγγύς μέλλον συνάντηση με 
αντιπροσωπεία του ΔΣ του Εθνικού Τμήμα-
τος, ώστε να ενημερωθεί για τρέχοντα θέ-
ματα.Εκφράζοντας για μια ακόμη φορά  τις 
θερμές ευχαριστίες μας στον απελθόντα 
Αρχηγό για όλα όσα έκανε για εμάς, του 
ευχόμαστε καλή συνέχεια σε ό,τι εκείνος 
επιθυμεί. Από εμάς πάντα θα υπάρχει μια 
πόρτα ανοιχτή. Στον νέο Αρχηγό ευχόμαστε 
υγεία, τύχη και καλή δύναμη για  μια καλή  
και δημιουργική θητεία!

Τέλεση δοξολογίας στην Μητρόπολη ΑΘΗΝΩΝ με την παρουσία της 
Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Κυρίας Όλγας Γεροβασίλη, της 
Υφυπουργού Κυρίας Κατερίνας Παπακώστα, του Αρχηγού του Σώ-
ματος Αντιστράτηγου Κυρίου Αριστείδη Ανδρικόπουλου, Πολιτικών, 
Δικαστικών και Στρατιωτικών αρχών, εκπροσώπων Ομοσπονδιών, 
Συλλόγων και Σωματείων. Μετά το πέρας της Δοξολογίας και την 

ανάγνωση της Ημερήσιας Διαταγής από τον κ. Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ, 
ακολούθησε μικρή δεξίωση στην Αίγλη του Ζαππείου.
Στην εκδήλωση συμμετείχε η πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβου-
λίου του Ελληνικού Τμήματος Ι. Ρ. Α. με επικεφαλής τον Πρόεδρο κ. 
Ιωάννη Καραπατάκη. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση και συγχαί-
ρουμε το Αρχηγείο για την άρτια διοργάνωση. 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ 
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΤ ΙΡΑ 
ΚΑΝΑΔΑ Κ. CHRIS 
BARRATT,

ΤΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΓΙΑΣ 
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

20Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ 
ΑΓ. ΑΡΤΕΜΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΤΟΥ 
ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ. 

Τα γραφεία μας επισκέφθηκε σήμερα (29-9-2018) ο Πρόεδρος του Διοι-
κητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Εγκληματολογικών Επιστη-
μών κ. Ιωάννης Σκλάβος με μέλη του ΔΣ και μέλη των επιστημονικών 
επιτροπών . Τους αγαπητούς φίλους υπεδέχθησαν ο Πρόεδρος κ. Ιωάννης 
Καραπατάκης με τον Αναπλ. Γεν. Γραμματέα κ. Κυριάκο Κάρκαλη. Προ-
σφέρθηκαν αναψυκτικά και ακολούθησε συζήτηση σε εγκάρδιο κλίμα.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Κ. ΙΩΑΝΝΗ 
ΣΚΛΑΒΟΥ
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Η συνεργασία της 
#helathpo1990 και του 
Ελληνικού Τμήματος συνε-
χίζεται, χτίζεται καθημερινά 
με αποτελέσματα που θα 
ανακοινωθούν σε σύντο-
μο χρονικό διάστημα. Ο 
Αντιπρόεδρος ΑΒΑΝΙΔΗΣ 
Δημήτριος φιλοξενήθηκε 
στα γραφεία της Δ.Ε. Αστυ-
νομικών από τον Πρόεδρο 
κ. ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗ Ιωάννη, 
τον Ταμία κ. ΖΑΧΑΡΙΟΥ-
ΔΑΚΗ Εμμανουήλ και Αν. 
Γραμματέα κ. ΚΑΡΑΚΛΗ 
Κυριάκο.

Πρόσκληση της Ε. Ε. του Ελληνικού Τμήματος 
της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών, για τον 
έλεγχο των οικονομικών του Α΄ εξαμήνου 
2018. Η διαχείριση των οικονομικών της 
Ένωσης είναι υποχρέωση και δέσμευσή μας να 
διεξάγεται με απόλυτη διαφάνεια, υπευθυνότητα 
και σύνεση. 
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Γνωρίζεται ότι, στα πλαίσια των δράσεων που 
αναπτύσσουμε, σύμφωνα με τις καταστατικές 
αρχές της Ένωσής μας, προάγοντας την αγά-
πη, τη  φιλία και την αλληλεγγύη μεταξύ των 
μελών μας, αλλά και των τοπικών κοινωνιών, 
πραγματοποιήσαμε προσκυνηματική εκδρομή 
στην περιοχή του Δήμου Αλμωπίας. Συγκεκρι-
μένα,  την 29η Σεπτεμβρίου , ημέρα Σάββατο 
μεσημβρινές ώρες , έλαβε χώρα η προγραμ-
ματισμένη μας σύναξη στον  περιβάλλοντα 
χώρο του Ιερού Ναού  Αγίας Παρασκευής , 
στην τοπική κοινότητα Δωροθέας του Δήμου 
Αλμωπίας. Σύσσωμο το Δ.Σ., μέλη και φίλοι 
της Τοπικής Διοίκησης Πέλλας με τις οικο-
γένειές τους , αποχαιρετήσαμε το καλοκαίρι  
σε μια   πανέμορφη τοποθεσία , που αποτελεί 
σημείο αναφοράς για την περιοχή, με μεγάλη 
επισκεψιμότητα πιστών από παντού.
Στον  ίδιο χώρο, μέσα σε ένα ευχάριστο κλίμα,  
μικροί και μεγάλοι,  γευματίσαμε όλοι όσοι 
συμμετείχαμε στην δράση μας αυτή.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο εφημέριος 
του Ιερού Ναού, πατήρ Αθανάσιος, ο  Δήμαρ-
χος Αλμωπίας κ. Δημήτριος ΜΠΙΝΟΣ,ο Πρό-
εδρος της Τοπικής Κοινότητας Δωροθέας κ. 

Κρυστάλλης ΚΑΜΑΡΙΕΡΗΣ,o Δημοτικός Σύμ-
βουλος κ. Γεώργιος ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ  και ο 
Αναπλ. Δ/ντής της Δ/νσης Αστυνομίας Πέλλας, 
Αστυνομικός  Υποδιευθυντής κ. Πέτρος ΠΕΡ-
ΔΙΚΑΤΣΗΣ  .
Ο πρόεδρος της Τοπικής Διοίκησης Πέλλας, 
κ. Κώστας ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, απευθυνόμενος 

στους παρευρισκόμενους, αφού ευχαρίστησε 
όλους για τη συμμετοχή τους και ιδιαίτερα τη 
Δημοτική Αρχή για τη παρουσία και τη στήριξη, 
μεταξύ άλλων ανέφερε: «…η Τοπική Διοίκηση 
Πέλλας της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών,-

σταθερή στις αρχές και τις αξίες της , επιδι-
ώκει τη δημιουργία πνεύματος αλληλεγγύης, 
φιλαλληλίας, αμοιβαίας κατανόησης, φιλίας 
και αδελφοσύνης μεταξύ των αστυνομικών 
και των οικογενειών τους , αλλά  και της τοπι-
κής κοινωνίας, θέλοντας να επηρεάσει θετικά 
την εικόνα της Αστυνομίας και τη σχέση αστυ-

νομίας-πολιτών . Παράλληλα όλοι  μας, ως 
μέλη της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών  , εν 
ενεργεία ή απόστρατοι συνάδελφοι, έχοντας 
δίπλα μας  τα συγγενικά μας πρόσωπα, κά-
νουμε πράξη την ειλικρινή,την ανιδιοτελή,την 
πραγματική φιλία και εκδηλώνουμε τη διάθε-
ση  του Έλληνα αστυνομικού για προσφορά 
στον τόπο και στο κοινωνικό σύνολο…».
Ακολούθως προσφέρθηκε στο εφημέριο του 
Ιερού Ναού το πρόσφατα εκδοθέν βιβλίο του 
συγγραφέα και μέλους της ένωσης μας, κ. 
Ιωάννη ΤΟΜΑ,με τίτλο «Το Βάπτισμα στις κα-
τηχήσεις του Αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου». 
Επίσης προσφέρθηκαν αναμνηστικά με το 
σύμβολο της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών 
στο Δήμαρχο Αλμωπίας, ο οποίος ευχαρίστη-
σε τους παρευρισκόμενους για τη συμμετοχή 
τους και αναφέρθηκε στο πολύτιμο έργο και 
την προσφορά των αστυνομικών στην περιοχή 
και τη θετική εικόνα της Ελληνικής Αστυνο-
μίας προς τους δημότες, ως επίσης και τον 
υψηλό βαθμό συνεργασίας με την τοπική αυ-
τοδιοίκηση. 

Ηδη ξεκίνησε  να λειτουργεί η Έκθεση Τροχαίας,με θέμα την οδική ασφά-
λεια των παιδιών.Στην προσπάθεια αυτή για την ευαισθητοποίηση του 
κοινού  σ' αυτό το τόσο σοβαρό θέμα,παρούσα η Τοπική Διοίκηση Πέλλας 
της Διεθνούς 'Ενωσης Αστυνομικών ,συνδιοργανώνοντας την εκδήλω-
ση από κοινού με το Τ.Τ. Έδεσσας και την Ιερά Μητρόπολη Εδέσσης , 
Πέλλης και Αλμωπίας.Μέχρι στιγμής,με την ευλογία του Σεβασμιοτάτου 
Μητροπολίτη μας κ.κ. Ιωήλ,η εκδήλωση τυγχάνει μεγάλης επιτυχίας,με 
ανάλογη  επισκεψιμότητα και ευμενή σχόλια.

 ο Πρόεδρος  ο Γεν. Γραμματέας 
 Κωνσταντίνος ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Ειρήνη  ΣΕΛΚΟΥ

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΛΑΣ
Δράσεις  αγάπης φιλίας και την αλληλεγγύης

 Έκθεση Τροχαίας

Παράδοση Ιατρικού Εξοπλισμού 
στο Γ.Ν. – Κ. Υ Ιεράπετρας

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
7η φιλικη συνάντηση των τ.Δ. Κρητης

Η Τοπική Διοίκηση Λασιθίου στα πλαίσια της πρώτης εβδομάδας 
δράσης του Ελληνικού Τμήματος, προέβη σε δωρεά ιατρικού 
εξοπλισμού προς το Γ.Ν. –Κ.Υ Ιεράπετρας προκειμένου να ανα-

βαθμιστούν  οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους συμπολίτες 
μας. 
  Συγκεκριμένα την Δευτέρα 02/07/2018 σε μια τελετή που 
πραγματοποιήθηκε για τον σκοπό αυτό, Ο Πρόεδρος της Τ.Δ. Λα-
σιθίου παρέδωσε στον Αν. Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου 
Ιεράπετρας ένα σύγχρονο μόνιτορ ζωτικών λειτουργιών και τρία 
ηλεκτρονικά πιεσόμετρα τα οποία θα καλύψουν τις ανάγκες της 
Χειρουργικής Κλινικής και των άλλων Τμημάτων του Νοσοκο-
μείου Ιεράπετρας αντίστοιχα.

  Η πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας
 Κωσταντίνος Φραγκάκης Μαρία Σπυριδούλα Ζερβάκη 

Σας γνωρίζουμε ότι την Κυριακή 
01/04/2018 και ώρα 11:00 πραγματοποι-
ήθηκε με επιτυχία η 7η Φιλική Συνάντηση 
των Τ.Δ.Κρήτης της Διεθνούς Ενώσεως 
Αστυνομικών στα γραφεία μας στον Άγιο 
Νικόλαο Λασιθίου (Ερυθρού Σταυρού 47), 
η οποία ηταν προπομπός του 34ου Πανελ-
λήνιου Συνεδρίου της Δ.Ε.Α.
Στην συνάντηση παρευρέθησαν οι α) ο Τα-
μίας του Εθνικού Τμήματος κ. ΖΑΧΑΡΙΟΥ-
ΔΑΚΗΣ Εμμανουήλ, ως εκπρόσωπος του 
Εθνικού Τμήματος της Δ.Ε.Α β) ο Πρόεδρος 
της Τ.Δ. Λασιθίου κ. ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ Κωνστα-
ντίνος, γ) ο Πρόεδρος της Τ.Δ. Ρεθύμνου 
κ. ΠΑΡΑΔΕΙΣΑΝΟΣ Αδάμ, δ) ο Πρόεδρος 
της Τ.Δ. Χανίων κ. ΠΕΡΑΚΗΣ Ιωάννης, ε) 
ο Αναπληρωτής γενικός Γραμματέας της 
Τ.Δ. Ηρακλείου κ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Στυλια-
νός,ως εκπρόσωπος της Τ.Δ. Ηρακλείου,  
στ) η Γενική Γραμματέας της Τ.Δ. Λασιθίου 
κ. ΖΕΡΒΑΚΗ Μαρία – Σπυριδούλα, ζ) ο Βο-
ηθός Γεν. Γραμματέα της Τ.Δ. Λασιθίου κ. 
ΚΟΝΤΟΠΑΥΛΑΚΟΣ Δημήτριος και η) ο Βο-
ηθός Ταμία της Τ.Δ. Λασιθίου κ. ΚΡΥΟΝΟ-
ΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης. Την εκδήλωση τίμησαν 
με την παρουσία τους α) ο Δ/ντης της Δ.Α. 
Λασιθίου Αστυνομικός Υποδ/ντής κ. ΠΑΠΑ-
ΔΑΚΗΣ Εμμανουήλ ο οποίος χαιρέτισε τους 
εκπροσώπους και δήλωσε την στήριξή του 
για την διεξαγωγή του 34ου Πανελλήνιου 
Συνεδρίου της Δ.Ε.Α. αλλά και β) η Αντιδή-
μαρχος Αγίου Νικολάου κ. ΚΑΡΝΙΑΔΑΚΗ 
Δέσπω εκπροσωπώντας τον Δήμαρχο Αγί-
ου Νικολάου κ. ΖΕΡΒΟ Αντώνιο η οποία μας 
δήλωσε ότι ο Δήμος Αγίου Νικολάου στη-
ρίζει έμπρακτα την διοργάνωση του 34ου 
Πανελλήνιου Συνεδρίου το οποίο συμβάλει 
στην προβολή του τόπου και κυρίως το κομ-
μάτι του Συνεδριακού τουρισμού.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης συζητή-
θηκαν  σειρά ζητημάτων και κατατέθηκαν 
προτάσεις που αφορούν κοινές δράσεις 
μεταξύ των Τοπικών Διοικήσεων Κρήτης 
που έχουν ως στόχο την υποστήριξη των 
τοπικών κοινωνιών.
Συγκεκριμένα κατά την διάρκεια των εργα-
σιών της φιλικής συνάντησης ο Πρόεδρος 
της Τοπικής Διοίκησης Λασιθίου κ. ΦΡΑ-
ΓΚΑΚΗΣ Κων/νος ενημέρωσε τους εκ-
προσώπους των Τοπικών Διοικήσεων για 
την οργάνωση και το πρόγραμμα του 34ου 
Πανελλήνιου Συνεδρίου της Δ.Ε.Α. που θα 
διεξαχθεί από 09 έως και 13 Μαΐου 2018 
στον Άγιο Νικόλαο και συγκεκριμένα στο 
ξενοδοχείο ‘’Mirabello Beach and Village’’. 
Ακολούθως ο Πρόεδρος της Τ.Δ. Χανίων 
κ. ΠΕΡΑΚΗΣ Ιωάννης ενημέρωσε τους εκ-
προσώπους για την μετασκευή του Πρώην 
Αστυνομικού Σταθμού Στερνών Χανίων σε 
ξενώνα της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομι-
κών για την φιλοξενία των συναδέλφων. 
Ακόμα συζητήθηκε από τους εκπροσώπους 
η εξέταση υλοποίησης  Έκθεσης Εικαστικών 
δημιουργίας συναδέλφων ετησίως ή κάθε 

δύο χρόνια η οποία θα διοργανώνεται κάθε 
φορά στην πόλη όπου θα πραγματοποιείται 
η Φιλική Συνάντηση Τ. Δ. Κρήτης. 
 Στα θέματα ημερήσιας διάταξης συμπερι-
ελήφθη και η διοργάνωση του επόμενου 
τουρνουά ποδοσφαίρου μεταξύ των ομά-
δων των Τοπικών Διοικήσεων Κρήτης που 
θα έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα με σκοπό 
την ενίσχυση κάποιου ιδρύματος παιδιών 
με ειδικές ανάγκες, έπειτα από επιλογή των 
Τ.Δ. Κρήτης. 
Τέλος έπειτα από πρωτοβουλία της Τ.Δ. 
Χανίων συμφώνησαν οι εκπρόσωποι προ-
κειμένου στηρίξουν την πραγματοποίηση 
2ήμερης εκδρομής στην ακριτική Νήσο 
Γαύδο μέσα στο έτος 2018.
Η φιλική συνάντηση συνεχίστηκε με την επί-
σκεψη στο ξενοδοχείο όπου θα λάβει χώρα 
το Πανελλήνιο Συνέδριο.
 Μετά το πέρας των εργασιών της Φιλικής 
Συνάντησης o Πρόεδρος και τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Τ.Δ. Λασιθίου 
ευχαρίστησαν τους εκπροσώπους για την 
παρουσία τους και ακολούθως γευμάτισαν 
σε παραδοσιακή ταβέρνα της περιοχής.
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Με απόλυτη επιτυχία διεξήχθη την Κυριακή 
24 Ιουνίου 2018 στο Πνευματικό Κέντρο της 
Πέρδικας Θεσπρωτίας, η διοργανωθείσα από 
την Τοπική Διοίκηση Ι.Ρ.Α. Θεσπρωτίας,
1η Πανηπειρωτική Φιλική Συνάντηση, με τη 
συμμετοχή των Τοπικών Διοικήσεων Ι.Ρ.Α. 
Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας και Θεσπρωτίας. 
  Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία 
τους, ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Ηγουμενί-
τσας κ. Δημήτριος Πάκος, ο Πρόεδρος του 
Εθνικού Τμήματος της Ι.Ρ.Α. κ. Ιωάννης Κα-
ραπατάκης κι ο Α' Αντιπρόεδρος του Εθνικού 
Τμήματος  κ. Νικόλαος Μαρούντας, οι οποίοι 
κι  απηύθυναν χαιρετισμό προς τους συνέ-
δρους.
 Στις εργασίες στις οποίες μετείχαν ο Πρό-
εδρος της Τ.Δ. Ιωαννίνων κ. Σπυρίδων Κί-
τσιος, ο Πρόεδρος της Τ.Δ. Άρτας κ. Θεόδω-
ρος Γούσιας, ο Πρόεδρος της Τ.Δ. Πρέβεζας 

κ. Σοφοκλής Κίτσιος, ο Α΄ Αντιπροεδρος 
της Τ.Δ. Άρτας κ. Ανδρέας ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ ,ο Γ' 
Αντιπρόεδρος της Τ.Δ. Ιωαννίνων κ. Χρήστος 
Παργινός, η Ταμίας της Τ.Δ. Πρέβεζας 
κα. Ιωάννα ΖΟΥΠΑΝΟΥ, ο Υπεύθυνος Δημο-
σίων Σχέσεων της Τ.Δ. Πρέβεζας κ. Λάμπρος 
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ και σύσσωμο το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Τοπικής Διοίκησης Ι.Ρ.Α. Θε-
σπρωτίας, συζητήθηκαν οι προτάσεις που 
υπέβαλε η Τ.Δ. Θεσπρωτίας κι οι οποίες έγι-
ναν ομοφώνως αποδεκτές. 
  Συγκεκριμένα, προτάθηκε κι έγινε αποδεκτό, 
η Πανηπειρωτική Φιλική Συνάντηση, να κατα-
στεί θεσμός και να διοργανώνεται κάθε δύο 
χρόνια, από διαφορετική κάθε φορά Τοπική 
Διοίκηση, με επόμενο ραντεβού το 2020 στα 
Ιωάννινα. 
   Προτάθηκε επίσης κι έγινε ομοφώνως απο-
δεκτό, η διοργάνωση από κοινού, διαφόρων 

εκδηλώσεων, που άπτονται κοινωνικού, 
αθλητικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος. 
   Μετά τη λήξη των εργασιών της 1ης Πα-
νηπειρωτικής Φιλικής Συνάντησης, οι σύνε-
δροι, μετέβησαν στην πανέμορφη  τοποθεσία " 
Άγιος Αθανάσιος " της Πέρδικας Θεσπρωτίας, 
όπου στη σκιά υπεραιωνόβιων δένδρων και 
δίπλα στο ποτάμι, μια ανάσα από τη μαγευτική 
παραλία " Καραβοστάσι ", διοργανώθηκε από 
την Τοπική μας Διοίκηση, το καθιερωμένο 
BBQ, το οποίο τίμησαν με την παρουσία τους, 
πλήθος συναδέλφων μετά των οικογένειών 
τους κι οι οποίοι συνοδεία μουσικής, απόλαυ-
σαν τα πλούσια εδέσματα και το άφθονο ποτό, 
που πρόσφερε η Τοπική μας στα μέλη της. 
Ευχαριστούμε θερμά τους χορηγούς του  
BBQ: τα αρτοποιία ΠΑΝΤΑΖΗΣ, το πρατήριο 
πάγου PENGUINNI, το κρεοπωλείο ΒΕΝΟΣ 
και την κάβα ΝΙΚΟΛΑΟΥ.

1η Πανηπειρωτική Φιλική Συνάντηση
Τριήμερες εορταστικές εκδηλώσεις εξ αφορμής της 
συμπλήρωσης 30 χρόνων λειτουργίας
Με απόλυτη επιτυχία διεξήχθησαν κατά το χρο-
νικό διάστημα από 22 Ιουνίου έως 24 Ιουνίου 
2018, οι τριήμερες εορταστικές εκδηλώσεις 
της Τ.Δ. Ι.Ρ.Α. Θεσπρωτίας, οι οποίες πραγμα-
τοποιήθηκαν εξ αφορμής της συμπλήρωσης 
30 χρόνων λειτουργίας της Τοπικής μας.
Στα πλαίσια της πρώτης ημέρας των εορταστι-
κών εκδηλώσεων, την Παρασκευή 22 Ιουνίου 
2018 κι ώρα 11:30', πραγματοποιήθηκαν τα 
εγκαίνια του νέου μας γραφείου, που στεγάζε-
ται στον δεύτερο όροφο του κτιρίου της Δ.Α. 
Θεσπρωτίας, χοροστατούντος του πρωτοπρε-
σβύτερου του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της 
Θεοτόκου Ηγουμενίτσας. 
Στην τελετή παρέστησαν και μας τίμησαν με 
την παρουσία τους, ο Αντιπεριφερειάρχης Θε-
σπρωτίας κ. Θωμάς Πιτούλης, ο Αντιδήμαρχος 
του Δήμου Ηγουμενίτσας κ. Δημήτριος Πάκος, 
ο Διευθυντής της Δ.Α. Θεσπρωτίας Ταξίαρχος 
κ. Ηλίας Ντόντης, ο Πρόεδρος της Ένωσης 
Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Θεσπρω-
τίας κ. ΝΑΚΟΣ Βασίλειος, ο Πρόεδρος του 
Συνδέσμου Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλεί-
ας Νομού Θεσπρωτίας κ. ΚΙΤΣΙΟΣ  και πλήθος 
κόσμου. Μετά την τελετή των εγκαινίων, ακο-
λούθησε μικρή δεξίωση με μπουφέ στη Λέσχη 
της Δ.Α. Θεσπρωτίας.
  Την ίδια ημέρα και κατά τις ώρες 10:00' έως 
14:00', στην Αίθουσα Εκπαιδεύσεως της Δ.Α. 
Θεσπρωτίας, διοργανώθηκε από την Τοπική 
μας με μεγάλη επιτυχία, Εθελοντική Αιμοδο-
σία, κατά την οποία πολλοί ευαισθητοποιημέ-
νοι συνάδελφοί μας, γνωρίζοντας ότι το αίμα 
είναι ανθρώπινο αγαθό, που ούτε παράγεται, 
ούτε αντικαθίσταται κι ο μόνος τρόπος εξεύ-
ρεσής του είναι μέσω της διαδικασίας της Εθε-
λοντικής Αιμοδοσίας, πρόθυμα διέθεσαν λίγο 
από το χρόνο τους.
Ευχαριστούμε θερμά, όλους τους συναδέλ-
φους - εθελοντές αιμοδότες για το μεγάλο 
δώρο ζωής που πρόσφεραν στους συναν-

θρώπους μας, αλλά και για τη στάση τους, που 
αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για το κοι-
νωνικό σύνολο. 
Πολύτιμος αρωγός αυτής της προσπάθειας, 
ήταν η Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Γενικού Πα-
νεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, την 
οποία ευχαριστούμε θερμά, καθώς επίσης και 
την Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσπρωτίας για την 
στήριξη και συνδρομή της.
  Παράλληλα με την Εθελοντική Αιμοδοσία και 
καθ' όλη τη διάρκεια των τριήμερων εορτα-

στικών εκδηλώσεων, η Τοπική Διοίκηση Ι.Ρ.Α. 
Θεσπρωτίας, ευαισθητοποιημένη σε θέματα 
κοινωνικής αλληλεγγύης, προέβη στη συγκέ-
ντρωσή τροφίμων και ειδών καθαριότητας, 
καθώς επίσης ειδών ένδυσης -  υπόδησης, 
τα οποία την 28-06-2018 παραδόθηκαν στο 
Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ηγουμε-
νίτσας, προκειμένου μέσω αυτού, να διανεμη-
θούν σε άπορους συμπολίτες μας. 

 Ευχαριστούμε θερμότατα τους συναδέλφους 
μέλη - φίλους της Τοπικής μας, τα Σούπερ 
μάρκετ ΜΑΣΟΥΤΗΣ, ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ και ΞΕΝΟΣ  
και την ναυτιλιακή εταιρεία ΑΝΕΚ LINES, που 
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας πρόθυμα και 
μαζικά, αγκαλιάζοντας την προσπάθειά μας, με 
αποτέλεσμα αυτή να στεφθεί με απόλυτη επι-
τυχία, αποδεικνύοντας ότι παρά την οικονομική 
κρίση και τις δυσκολίες που αυτή επέφερε, ο 
ανθρωπισμός όχι μόνο δεν εξέλιπε, αλλά έγινε 
εντονότερος. 

Εθιμοτυπική επίσκεψη στο Δήμαρχο Ηγουμενίτσας 
Την 22 Μαΐου 2018, το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Δι-

οίκησης  Θεσπρωτίας, πραγματοποίησε εθιμοτυπική επίσκεψη στο Δήμαρχο 
Ηγουμενίτσας κ. Ιωάννη Λώλο. Στη συνάντηση, παρευρίσκετο  κι ο Αντιδήμαρ-
χος του Δήμου Ηγουμενίτσας, κ. Δημήτριος Πάκος. 

Ο κ. Δήμαρχος, συνεχάρη το νεοεκλεγέν Δ.Σ. τόσο  για την εκλογή του, όσο 
και για τη διαχρονική προσφορά της Τοπικής μας στον τόπο. Στο πλαίσιο αυ-
τής της προσφοράς, ζήτησε τη συνέχιση της συνεργασίας μας με τη Δημοτική 
Αρχή, για την ανάπτυξη νέων δράσεων προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. 

Ο Πρόεδρος της Τοπικής μας, αφού ενημέρωσε το Δήμαρχο για τις επιμέ-
ρους πρωτοβουλίες μας, όπως αιμοδοσία, συγκέντρωση και διάθεση αγαθών 
στις Προνοιακές Δομές του Δήμου και διάφορες ενημερωτικές ημερίδες μας, 
στη συνέχεια με τη σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ., έκανε αποδεκτό το αίτημα της 
Δημοτικής Αρχής, για θεσμική συνεργασία και καθορισμό κοινών δράσεων 
και πρωτοβουλιών.  

Την Τρίτη 05 Ιουνίου 2018 κι ώρα 13:00', το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμ-
βούλιο της Τοπικής Διοίκησης Θεσπρωτίας, πραγματοποίησε εθιμοτυπική 
επίσκεψη στο Διευθυντή της Δ.Α Θεσπρωτίας Ταξίαρχο κ. Ηλία Ντόντη, ενη-
μερώνοντάς τον συγχρόνως για τις δράσεις μας και τις μελλοντικές μας 
εκδηλώσεις.   Ο κ. Ταξίαρχος, αφού μας συνεχάρη για την εκλογή μας και 
για τις πρωτοβουλίες μας που αναδεικνύουν το ανθρώπινο πρόσωπο της 
Αστυνομίας και σφυρηλατούν το δεσμό μεταξύ των συναδέλφων, μας υπο-
σχέθηκε πως η Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσπρωτίας, θα είναι αρωγός σε κάθε 
μας προσπάθεια. 

 Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
 ΧΡΗΣΤΟΥ Δημήτριος ΑΝΕΣΤΙΔΗΣ  Ευστράτιος

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΠΡΩΤΊΑΣ

Εθιμοτυπική επίσκεψη στο 
Διευθυντή της Δ.Α Θεσπρωτίας 
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Η Τ.Δ. Ξάνθης πραγματοποίησε από 7/9/2018 
έως 10/9/2018 στα πλαίσια των Γιορτών Παλιάς 
Πόλης Ξάνθης δύο παράλληλες εκθέσεις Ζωγρα-
φικής και φωτογραφίας.   Η έκθεση Πυρογραφίας 
- Ζωγραφικής πραγματοποιήθηκε στο γήπεδο του 
ΑΟΞ ( Έκθεση Επιμελητηρίου Ξάνθης " Γεύσης και 
αρώματα")με έργα του Αντιπροέδρου της Τ/Δ μας 

κ. Δετσαρίδη Δημήτρη. 
  Η έκθεση Φωτογραφίας- Ζωγραφικής 
πραγματοποιήθηκε στο Σπιτάκι Τέχνης και Πολιτι-
σμού στην Παλιά Πόλη . Οι φωτογραφίες και οι πί-
νακες Ζωγραφικής ήταν από παιδιά συναδέλφων 
καθώς και πίνακες Πυρογραφίας  του κ. Δετσαρίδη.
 το Δ.Σ.

Μέλη της Τ.Δ. Ξάνθης  την 14/9/18 υποδέχτηκαν και είχαν συνάντηση 
με τον υπερμαραθωνοδρόμο ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ Στέργιο και τον ενημέρωσαν 
ότι είναι αρωγοί στην προσπάθεια που κάνει και ότι θα του παρέχουν ότι 
χρειάζεται κατά την διαμονή και διέλευση από τον Νομό της Ξάνθης. Ο 
Στέργιος θα επιδιώξει να γίνει ο πρώτος αθλητής στην ιστορία που θα δι-
ανύσει την Ελλάδα . Ξεκίνησε από το Ορμένιο Έβρου και θα τερματίσει στο 
Ακρωτήρι Ταίναρο απόσταση. 1.400 χιλιομέτρων, στέλνοντας το μήνυμα 
κατά των αναβολικών,υπέρ και του καθαρού αθλητισμού καθώς και  την 
δύναμη της ανθρώπινης θέλησης και ψυχής. 

Την 10/10/2018 για ακόμη μια φορά μέλη της 
Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών Ξάνθης βρέ-
θηκαν στο Γηροκομείο Ξάνθης για δείξουν την 
αγάπη τους στους ηλικιωμένους και την στήριξη 
τους στο Ίδρυμα προσφέροντας τρόφιμα.

Την Πέμπτη 23 Αυγούστου πραγματοποιήθη-
κε η καλοκαιρινός φιλανθρωπικός χορός του 
Γηροκομείου Ξάνθης.
Για την επιτυχία του χορού συνεργάστηκαν 
μέλη της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών 
Ξάνθης των Πολιτιστικών Συλλόγων Κατα-
σκηνωτών - Κιμμερίων και των Εθελοντών 
του Γηροκομείου.

 Από μια διοργάνωση ημέρα γιορτής για τον χανι-
ώτικο αθλητισμό το  7ο φιλανθρωπικό «Τουρνουά 
Μπάσκετ Αλληλεγγύης», που συνδιοργάνωσαν ο 
Δήμος Χανίων, η Περιφέρεια Κρήτης – περιφερει-
ακή ενότητα Χανίων και ο Δήμος Πλατανιά με τη 
συμμετοχή (64) εξήντα τεσσάρων ερασιτεχνικών 
ομάδων , δεν θα μπορούσε να λείπει η Τοπική Δι-
οίκηση  Χανίων η οποία με την ενεργή συμμετοχή 
της , αλλά και την ομάδα  καλαθοσφαίρισής της  
.έδωσε για άλλη μια φορά  το στίγμα  του “Servo 
per Amikeco”  αποσπώντας τα ευμενή σχόλια  των 
πολιτών. Στα πλαίσια του τουρνουά το οποίο διεξή-
χθη για 7η συνεχόμενη χρονιά και ξεκίνησε την  27-

03-2018 και έληξε την Τετάρτη 18 Ιουλίου 2018 
στο γήπεδο του Ταυρωνίτη του Δήμου Πλατανιά  
Χανίων, οι ομάδες πρόσφεραν τρόφιμα και ρού-
χα που θα διατεθούν σε άπορες οικογένειες, ενώ  
χρηματικό ποσό που συγκεντρώθηκε από χορηγίες 
θα δοθεί στο Αννουσάκειο Θεραπευτήριο της Ιεράς 
Μητρόπολης Κισάμου και Σελίνου, στα  ΚΗΦΑΑ-
ΜΕΑ, καθώς και στο 2ο και 3ο Ειδικό Σχολείο Χανί-
ων. Στα πλαίσια του τουρνουά   πραγματοποιήθηκε  
αγώνας επίδειξης με ομάδα απ’ την Αθήνα καθώς 
και αγώνας αλληλεπίδρασης ατόμων με ειδικές 
ανάγκες (τύπου μπασκιν)
Νικητής του Μεγάλου Τελικού,  η ομάδα ΚΑΒΑ ΚΑ-

ΣΙΜΑΤΗΣ που επικράτησε της ομάδας ΕΥΗΣ KAFE 
RESTAURANT με σκορ 75 – 50 σε ένα πολύ ωραίο 
αγώνα.  Στο Μικρό Τελικό, νικητής ήταν,  η ομάδα 
της  Ι.Ρ.Α. ΧΑΝΙΩΝ  με σκορ 64 – 56 επί της ομάδας 
του ΩΡΙΩΝΑ . 1ος Νικητής στον διαγωνισμό Τρί-
ποντων, ήταν  ο Γιώργος Μαργαρίτης και  2ος ο 
Γιώργος  Αρβανιτάκης.
Στη διοργάνωση παρευρέθηκε και ο Δήμαρχος 
Πλατανιά  Γιάννης  Μαλανδράκης, όπου μετά από 
το σύντομο χαιρετισμό, εκτός των άλλων ευχαρί-
στησε του συνδιοργανωτές και του συμμετέχοντες,   
πραγματοποίησε  μαζί με τον Πρόεδρο του ΝΠΔΔ , 
Πολυχρόνη  Σημαντηράκη και τα μέλη της Επιτρο-
πής Μπάσκετ Αλληλεγγύης, τις βραβεύσεις των 
ομάδων που συμμετείχαν.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Διοίκησης 
Ι.Ρ.Α. Χανίων σε μια σεμνή τελετή τίμησε με επαί-
νους τους παίκτες της ομάδας μας ΓΑΡΑΝΤΩΝΑΚΗ 
Νικόλαο ,ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ Νικόλαο, ΛΙΑΚΟ Γε-
ώργιο, ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗ Ευτύχιο, ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗ 
Ιωάννη, ΜΟΥΝΤΡΙΑΝΑΚΗ Κωνσταντίνο, ΜΠΑΝΤΣΗ 
Βασίλειο, ΝΕΟΝΑΚΗ Εμμανουήλ, ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ 
Αθανάσιο ΧΑΤΖΗΣ Χρήστο, ΨΑΡΟΥΔΑΚΗ Εμμα-
νουήλ , ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Βασίλειο, και τον 
προπονητή αυτής ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ Γεώργιο , για την 
μεγάλη αυτή επιτυχία τους. Συγχαρητήρια για μια 
ακόμη φορά στα παιδιά που τίμησαν την Ι.Ρ.Α. αλλά 
και την Ελληνική Αστυνομία γενικότερα.

Η Τοπική Διοίκηση Χανίων της, πραγματοποίησε με απόλυτη επιτυχία το 
ήδη ανακοινωθέν 7ήμερο οδοιπορικό και προσκύνημα στο «Περιβόλι 
της Παναγίας» στο Άγιο όρος Χαλκιδικής από 02 έως 08-07-2018. Ήταν 
μια ευλογημένη εμπειρία, η πέμπτη κατά σειρά που οργανώνει και πραγ-
ματοποιεί η ΙΡΑ ΧΑΝΊΩΝ, αλλά και υπέροχο συναίσθημα ικανοποίησης 
των συμμετασχόντων μελών της,11μελούς αποστολή μας :  α) Από την 
απόλυτη αρμονία στην τήρηση του προγράμματος, την αδελφικότητα και 
την συνεργασία μεταξύ όλων των μελών της ,που την αποτελούσαν συ-
νάδελφοι εν ενεργεία, συνταξιούχοι που αγαπούν , σέβονται και εκτιμούν 

την ιδέα της Ι.Ρ.Α. και του «SERVO PER AMIKECO». 
β) Από τον σεβασμό και την ευλάβεια που επέδειξαν στον ιερό χώρο της 
επίσκεψής μας, καθ’ όλη την διάρκεια του προσκυνήματος.
Η αποστολή μας φιλοξενήθηκε από τις Μονές: Ι.Μ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ 
(ΡΩΣΙΚΟ) , Ι.Μ. ΒΑΤΟΠΑΙΔΊΟΥ & Ι.Μ. ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ
Επίσης επισκεφτήκαμε για προσκύνημα και τις Ιερές Μονές:Παντοκράτο-
ρος, Ιβήρων,Σταυρονικήτα, Ιερές Σκήτες του Αγίου Ανδρέα και Προφήτη 
Ηλία. Φθάνοντας στην πανέμορφη πόλη της Θεσσαλονίκης καταλύσαμε 
το ξενοδοχείο ¨POΤΟΝΤΑ” για το οποίο μας βοήθησε η Τ.Δ. Ι.Ρ.Α. Θεσ-
σαλονίκης την οποία και ευχαριστούμε για την μεσολάβηση οικονομικής 
διαμονής για αυτήν την βραδιά,.Επίσης αισθανόμαστε την υποχρέωση να 
αναφέρουμε τα ονόματα των συμμετασχόντων συναδέλφων αλλά και 
φίλων της Τ.Δ. Χανίων της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών , που τίμησαν 
με την παρουσία τους την Τοπική μας Διοίκηση σε αυτό το οδοιπορικό. 
Αυτοί είναι κατά αλφαβητική σειρά: :
ΑΝΔΡΕΌΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος, ΚΑΣΤΑΝΑΚΗΣ Ευτύχιος, ΚΡΙΘΑΡΆΚΗΣ 
Αντώνιος , ΚΡΙΘΑΡΑΚΗΣ Ιωάννης ,ΛΙΑΠΙΚΟΣ Νικόλαος, ΛΟΥΛΑΚΗΣ 
Κωνσταντίνος της ΙΡΑ Ηρακλείου, ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Κλεάνθης, ΠΑΠΑΒΑΣΙ-
ΛΕΊΟΥ Βασίλειος της ΙΡΑ Πρεβέζης ΠΕΡΡΑΚΗΣ Ιωάννης, ΤΣΙΡΟΣ Πέτρος 
,ΧΑΤΖΑΚΗΣ Νεκτάριος.

 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
 Περράκης  Ιωάννηςς Ελένη  Παπαθανασίου

Η Τ.Δ.  Ξάνθης στηρίζει το Παράρτημα Ατόμων 
με Αναπηρία Ξάνθης. Την 3/10/2018 μέλη του 
Δ/Σ παρέδωσαν στο ίδρυμα τρόφιμα

Η Τ.Δ. Ξάνθης και η Ένωση Αποστράτων Αστυ-
νομικών Ξάνθης πραγματοποίησαν 5ήμερη εκ-
δρομή για τα μέλη τους στην Ουγγαρία. 
18/10/2018 το απόγευμα ξεκινήσαμε από την 
Ξάνθη διαμέσου Βουλγαρίας- Σερβίας, το με-
σημέρι 19/10/2018 φτάσαμε στην πανέμορφη 
Βουδαπέστη, το απόγευμα μέλη των 
Δ/Σ είχαμε συνάντηση με ομάδα μελών του 
Ουγγρικού τμήματος με επικεφαλή τον Gabriel 
Gabor ο οποίος είχε φιλοξενηθεί το καλοκαί-
ρι στη Σάμο από τον Γ.Αβραμιδη. Το πρωί της 
21/9/18 ξεκινήσαμε να επισκεφτούμε την Βιέν-
νη μετά από μια εκπληκτική ξενάγηση αργά το 
απόγευμα επιστρέψαμε στην Βουδαπέστη. 
Νωρίς το πρωί 22/9/18 ξεκινήσαμε για το Βε-
λιγράδι στο ξενοδοχείο μας ανέμεναν Σέρβοι 
Συνάδελφοι για την ξενάγηση μας. Αυτό που 
μας εντυπωσίασε ήταν το βομβαρδισμένο κτί-
ριο στο κέντρο της πόλης που το έχουν αφήσει 
όπως ήταν για να θυμήζει την καταστροφή και 
τον διαμελισμό της Γιουγκοσλαβίας από τους 
συμμάχους μας (ΝΑΤΟ). Την 23/9/18 ξεκινήσαμε 
την επιστροφή μας για την Ξάνθη, αργά το βράδυ 
έλαβε τέλος ακόμη μια υπέροχη εκδρομή. 
Ευχαριστούμε τα μέλη της Ι.Ρ.Α. Ουγγαρίας και 
Σερβίας για την φιλοξενία και την βοήθεια που 
μας πρόσφεραν. 

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΞΑΝΘΗΣ TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ

Εκθέσεις Ζωγραφικής και Φωτογραφίας

Επισκεψη στο 
Γηροκομείο 
Ξάνθης

Στηριξει σε Άτομα 
με Αναπηρία 
Ξάνθης

Καλοκαιρινός φιλανθρωπικός χορός 
του Γηροκομείου Ξάνθης.

7ο φιλανθρωπικό «Τουρνουά Μπάσκετ Αλληλεγγύης»

Οδοιπορικό –προσκύνημα  στο Άγιο Όρος Χαλκιδικής 

5ήμερη εκδρομή 
στην Ουγγαρία



2
6

 •
 ν

έα
 τ

ης
 ip

a

2
7

 •
 ν

έα
 τ

ης
 ip

a

Εγκαίνια του νέου Γραφείου

Μια μεγάλη γιορτή… η 4η Εαρινή Συνάντηση μελών και 
φίλων της Ι.Ρ.Α. Τρικάλων

Πραγματοποιήθηκαν, τo Σάββατο 1η Σεπτεμβρίου 2018 , τα εγκαίνια του 
νέου Γραφείου της Τοπικής Διοίκησης Τρικάλων .
Ένα χρόνιο αίτημα, πήρε «σάρκα και οστά» και η Ι.Ρ.Α. Τρικάλων έχει πλέον 
τον χώρο της στην έδρα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων. H εκδήλω-
σή μας κίνησε με το καλωσόρισμα, την τέλεση αγιασμού που έγινε από τον 
Υπεύθυνος Ιερέας της Ι. Μητρόπολης Τρίκκης, για τα Σώματα Ασφαλείας 
Πάτερ ΚΑΡΑΜΙΝΤΖΙΟ Ευάγγελο και ακολούθησε η τελετή των εγκαινίων. 
Στη συνέχεια έγινε μια ενημέρωση για τα εκθέματα των γραφείων στα οποία 
υπάρχει και φωτογραφικό υλικό από την ίδρυση της Τοπικής μας από το 
έτος 1988 και παρατέθηκε κέρασμα σε catering στους προσκεκλημένους.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν και τίμησαν με την παρουσία τους, ο Πρό-
εδρος του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος κ. ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ Ιωάννης ,ο 
Πρόεδρος της Π.Ο.Α.Σ.Υ. κ ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόρης, ο κ. Γενικός Περιφ. 
Αστ/κός Δ/ντής Θεσσαλίας Υποστράτηγος Ιωάννης ΤΟΛΙΑΣ, ο Διευθυντής 
της Δ.Α Τρικάλων κ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, οι κ.κ. Υποδιευθυντές 
της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων Α/Υ΄ ΝΙΝΤΟΣ Στέργιος και Α/Υ΄ 
ΜΠΙΛΙΑΛΗΣ Στυλιανός, ο Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων της Τ.Δ. Θεσ-
σαλονίκης και Πρόεδρος του Συνεταιρισμού Αστυνομικών Θεσσαλονίκης 

κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας, ο εκπρόσωπος της Ι.Ρ.Α. Ιωαννίνων κ. ΠΑΡΓΙΝΟΣ 
Χρήστος, ο Πρόεδρος της Ι.Ρ.Α. Λάρισας κ. ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ Αχιλλέας μαζί 
με την Γ. Γραμματέα κ. ΛΙΑΚΟΥ Αφροδίτη, αντιπροσωπεία της Ι.Ρ.Α. Καρδί-
τσας αποτελούμενη από τους κ. ΓΟΥΣΙΑ Νικόλαο, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Σπύρο και 
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ Βασίλειο, ο π. Πρόεδρος της Ι.Ρ.Α. Τρικάλων κ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ 
Κωνσταντίνος, ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Τρι-
κάλων κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Ιωάννης, ο Εκπρόσωπος της Π.Ο.ΑΣ.Υ. στο Ίδρυ-
μα «Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας», κ. ΜΗΤΣΙΚΟΣ Λάμπρος ,ο Πρόεδρος 
της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού / Παράρτημα Τρικάλων 
κ. ΖΙΩΖΙΑΣ Βασίλειος, ο κ. Δ/τής του Τμήματος Ασφαλείας Τρικάλων Α/
Υ΄ ΜΗΤΡΑΙΝΑΣ Δημήτριος, ο κ. Δ/τής της Εξωτ. Φρουράς Καταστήματος 
Κράτησης Τρικάλων Α/Υ΄ ΚΑΠΠΑΣ Αθανάσιος, ο Βουλευτής Τρικάλων κ. 
ΣΚΡΕΚΑΣ Κωνσταντίνος, ο π. Βουλευτής & Νομάρχης Τρικάλων κ. ΒΛΑ-
ΧΟΓΙΑΝΝΗΣ Ηλίας, ο Αντιδήμαρχος Δήμου Πύλης κ. ΤΖΙΟΡΤΖΙΩΤΗΣ Γεώρ-
γιος, ο Πρόεδρος του Κ.Τ.Ε.Λ. Τρικάλων κ. ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ Βασίλειος, ο Ιταλός 
Αξιωματούχος της FRODEX κ. TORRE Frantzesco , ο ιερέας  ΔΑΛΑΓΙΩΡΓΟΣ 
Νικόλαος, πλήθος συναδέλφων και φίλων της Τοπικής μας, τους οποίους 
και ευχαριστούμε όλους θερμά.

Η Τοπική Διοίκηση Τρικάλων , πιστή και φέτος 
στις υποσχέσεις της, για 4η συνεχή χρονιά, θέ-
λοντας να χαρίσει τόσο στους συναδέλφους 
όλους όσο και στις οικογένειές τους, στιγμές 
χαλάρωσής και ξεγνοιασιάς, διοργάνωσε με 
επιτυχία, την Κυριακή στις 2 Σεπτεμβρίου 2018 
και ώρα 12.00΄ στο Πλατανόδασος Διαλεκτού, 
την 4η Εαρινή συνάντηση- γιορτή- μπάρμπεκιου 
πάρτυ. Φέτος υπήρχε και ζωντανή ορχήστρα 
αποτελούμενη από τους Ηλία Τζερεμέ κλαρίνο, 
Πόπη Σφήνα τραγούδι ,Μίλτο Κρανιά μπουζού-
κι τραγούδι και Παναγιώτη Παπακώστα κιθάρα 
τραγούδι. Επίσης συμμετείχε με το χορευτικό 
του “Κέντρο Χορού ΤΡΙΚΚΗ”.
Την εκδήλωσή μας τίμησαν με την παρουσία 
τους ο Δήμαρχος Τρικκαίων κ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ 
Δημήτριος , ο κ. Γενικός Περιφ. Αστ/κός Δ/ντής 
Θεσσαλίας Υποστράτηγος Ιωάννης ΤΟΛΙΑΣ. ο 
κ. Διευθυντής της Δ.Α Τρικάλων, Α/Δ΄ Γεώρ-
γιος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, οι κ.κ. Υποδιευθυντές 

της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων Α/Υ΄ 
ΝΙΝΤΟΣ Στέργιος και Α/Υ΄ ΜΠΙΛΙΑΛΗΣ Στυλια-
νός, , ο Δ/τής της Εξωτ. Φρουράς Καταστήματος 
Κράτησης Τρικάλων Α/Υ΄ ΚΑΠΠΑΣ Αθανάσιος. 
ο Πρόεδρος της Π.Ο.Α.Σ.Υ. κ ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ 
Γρηγόρης, οι πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτή-
των Διαλεχτού και Διπόταμου κ. ΤΖΙΑΤΖΙΑΣ και 
ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ, ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυ-
νομικών Υπαλλήλων Τρικάλων κ. ΑΝΑΓΝΩ-
ΣΤΟΥ Ιωάννης, ο Εκπρόσωπος της Π.Ο.ΑΣ.Υ. 
στο Ίδρυμα «Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας», κ. 

ΜΗΤΣΙΚΟΣ Λάμπρος, ο Αντιπρόεδρος της Ι.Ρ.Α. 
Καρδίτσας κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Σπύρος, ο π. πρόε-
δρος της Ι.Ρ.Α. Τρικάλων κ. ΣΚΡΕΚΑΣ Γεώργι-
ος, Αξιωματικοί Διοικητές Υπηρεσιών της Δ.Α. 
Τρικάλων, ο Αντιδήμαρχος Δήμου Τρικκαίων 
κ. ΜΠΟΥΡΑΣ Χρήστος, πλήθος συναδέλφων 
και φίλων της Ι.Ρ.Α. με τις οικογένειες τους 
(περίπου 320 άτομα), οι οποίοι μας στήριξαν για 
ακόμη μια φορά.
Στην εκδήλωση μας το Δ.Σ. της Ένωσης Αστυ-
νομικών Υπαλλήλων Τρικάλων μοίρασε σχολι-
κές τσάντες στα παιδιά των μελών της που κατά 
το Σχολικό Έτος 2018-2019 θα φοιτήσουν στην 
Α΄ Δημοτικού, αποσπώντας τα ευνοϊκά σχόλια 
των παρευρισκομένων.
Να ευχαριστήσουμε θερμά τους χορηγούς μας: 
ΝΤΑΟΥΛΑΣ Tent & Party – ΒΙΟΣΑΛ- ΚΗΠΟΣ 
ΚΑΙ ΣΠΙΤΙ ΑΦΟΙ ΜΠΑΤΑΓΙΑΝΝΗ και τα αρτο-
ποιεία ΚΩΤΟΥΖΑ, για την στήριξή που μας πα-
ρέχουν για 4η συνεχή χρονιά.

5η Θέση στον Παγκόσμιο διαγωνισμό βίντεο

Επίσκεψη στην 
Έκθεση Εικαστικών 
Ελλήνων 
Αστυνομικών

Η Παγκόσμια Επιτροπή Κοινωνικών και Πολιτιστικών Θεμάτων της 
Ι.Ρ.Α. διοργάνωσε έναν διεθνή διαγωνισμό βίντεο, ο οποίος ήταν ανοι-
χτός σε όλα τα μέλη της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών του κόσμου. 
Συμμετείχαμε στον διαγωνισμό σαν Ι.Ρ.Α. Τρικάλων, με ένα βίντεο που 
δημιουργήθηκε από την Τοπική μας με την βοήθεια του συναδέλφου 
και μέλους μας κ. ΑΝΔΡΕΑΔΗ Αθανασίου και με την ευγενή χορηγία 
του παραχωρηθέντος υλικού από το προσωπικό Αρχείο του κ. ΣΑΛΕΠΗ 
Νικολάου  και του trikalaola.gr.
Σκοπός του διαγωνισμού ήταν να συλλέξει υλικό βίντεο από όλα τα 
Εθνικά Τμήματα της Ι.Ρ.Α. σε όλο τον κόσμο και να δημιουργηθεί μια 
Διεθνής τράπεζα δεδομένων βίντεο της Ι.Ρ.Α., δίνοντάς τη δυνατότητα 
να δημιουργηθεί μια διεθνή ταινία της Ι.Ρ.Α. που θα προβάλει τις δρα-
στηριότητές μας σε όλο τον κόσμο. Τα στοιχεία του διαγωνισμού που 
έπρεπε να περιλαμβάνει το βίντεο ήταν τα εξής : • δραστηριότητα Ι.Ρ.Α. 
στο Εθνικό Τμήμα τους • Εθνική Αστυνομία • Εικόνες που σχετίζονται με 
τη χώρα / πλάνα του τοπίου • Άτομα / λαογραφία του Εθνικού Τμήματος .
Τα αποτελέσματά ανακοινώθηκαν την 21/09/2018 στο Παγκόσμιο Συνέ-
δριο, το οποίο διεξήχθη στην Ολλανδία και όλες οι συμμετοχές κρίθηκαν 
από σχετικούς εμπειρογνώμονες. Η Τοπική μας κατέλαβε την 5η Θέση. 
Σκοπός της Τοπικής μας ήταν η συμμετοχή ως ερασιτέχνες, με πρόθεση 
μέσα από αυτό το βίντεο να αναδείξουμε στιγμές από τη δουλειά μας, 
δραστηριότητες της Τοπικής μας, να προβληθεί ο Νομός μας σε 66 χώ-
ρες που απαρτίζουν το Παγκόσμιο Τμήμα της Ι.Ρ.Α. ,προβάλλοντας την 
παράδοση, τον πολιτισμό, τον τουρισμό και τις σπάνιες ομορφιές του 
Νομού Τρικάλων.
Δεν μπορούμε να κρύψουμε την ιδιαίτερη χαρά μας γιατί ήμαστε από 
τους λίγους που κατάφεραν να δημιουργήσουν βίντεο συμμετοχής για το 
διαγωνισμό. Νιώθουμε μεγάλη τιμή που η Ελληνική Σημαία μας και το 
όνομα της Τοπικής Διοίκησης Τρικάλων, φιγουράρει ως διαγωνιζόμενο 
ανάμεσα σε Εθνικά Τμήματα όπως της Ρωσίας, της Πορτογαλίας, του 
Ισραήλ, της Βραζιλίας, της Κένυας και της Σερβίας.
Τα συγχαρητήρια μας στο Ελληνικό Εθνικό Τμήμα  της Ι.Ρ.Α., το οποίο 
μαζί με άλλα (24) Εθνικά Τμήματα βραβεύτηκαν για την Ιστοσελίδα τους, 
όλα με το χρυσό μετάλλιο.
Επίσης, τα συγχαρητήριά μας στο Παγκόσμιο Τμήμα της Ι.Ρ.Α. που δεν 
ξέχασε τον Παγκόσμιο Γενικό Γραμματέα Γεώργιο ΚΑΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟ, 
που δεν βρίσκεται πλέον κοντά μας.

Αυτή η διάκριση όπως και η τριπλή βράβευση της Ι.Ρ.Α. Τρικάλων ως 1η 
Τοπική σε Διοικητικά- Κοινωνικά- Πολιτιστικά θέματα στο Πανελλήνιο 
Συνέδριο στο Λασίθι είναι αφιερωμένα σε όλα τα μέλη μας αλλά και 
τους φίλους που μας στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια και αποτελούν την 
κινητήρια δύναμή μας!

Επίσκεψη στην Έκθεση Εικαστικών Ελλήνων Αστυ-
νομικών της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών που 
πραγματοποιήθηκε από 06 έως 12 Σεπτεμβρίου 
2018 στη Θεσσαλονίκη.
Συγχαρητήρια στους διοργανωτές και στους δημι-
ουργούς.
Από την Τοπική μας παρευρέθηκαν ο Προέδρος κ. 
ΜΠΕΓΑΣ Αχιλλέας, ο Γραμματέας κ. ΔΡΑΓΟΥΤΣΟΣ 
Βασίλειος και ο Αν. Ταμίας κ. ΦΛΟΚΑΣ Ιωάννης.

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
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Εθελοντές Αστυνομικοί μέλη της I.P.A. Δράμας, 
συμμετέχουν  στη 16η Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία 
Εθελοντών Αιμοδοτών

 Δωρεά Ιατρικού εξοπλισμού 
στην Παιδιατρική Κλινική του Γ.Ν. Δράμας

   Η Τ.Δ. Δράμας , συμμετείχε για τρίτη συνεχή χρονιά στη διοργάνωση 
της 16ης Πανελλήνιας Λαμπαδηδρομίας Εθελοντών Αιμοδοτών, που 
πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Δράμας, σε συνεργασία με την Πανελ-
λήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών (Π.Ο.Σ.Ε.Α.), τον 
Δήμο Δράμας και τον Πολιτιστικό Οργανισμό Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού 
Μήκους.  Με κεντρικό σύνθημα «Κάθε Δημότης Αιμοδότης» μαθητές Δη-
μοτικών Σχολείων συμμετείχαν στην υποδοχή της «Φλόγας της Αγάπης» 
που έφτασε στη Δράμα την Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 19:00 
στο Άγαλμα της Νίκης. Η φλόγα ξεκίνησε το ταξίδι της από το Αγρίνιο στις 
24 Ιουλίου και ταξιδεύει σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος, με στόχο την ευ-
αισθητοποίηση και προτροπή του κόσμου να γίνουν εθελοντές αιμοδότες. 
   Την «Φλόγα της Αγάπης» παρέλαβε ο Δήμαρχος Δράμας Χριστόδουλος 
ΜΑΜΣΑΚΟΣ από τον Αντιπρόεδρο της Π.Ο.Σ.Ε.Α. Αναστάσιο ΚΟΝΤΑΚΙ-
ΔΗ, παρουσία του Προέδρου της I.P.A. Δράμας ΣΚΑΡΛΙΟΥ Μηνά, πλήθος 
κόσμου, μαθητών και εκπροσώπων Συλλόγων και Φορέων του Νομού.
   Στη συνέχεια οι μαθητές με αναμμένες τις δάδες, συνοδεία γονέων, αλ-
λά και εθελοντών αστυνομικών της I.P.A. Δράμας, μετέφεραν τη «Φλόγα 
της Αγάπης» μέσα από κεντρικούς δρόμους της πόλης και φωνάζοντας 
συνθήματα, έστειλαν με το δικό τους ξεχωριστό τρόπο το μήνυμα για την 
εθελοντική προσφορά αίματος, μια πράξη ανθρωπιάς και αλληλεγγύης 
προς το συνάνθρωπό μας.     
    Η τελετή Αφής της φλόγας ολοκληρώθηκε με το άναμμα του βωμού 
από τα παιδιά στην κεντρική πλατεία Ελευθερίας, παρουσία πλήθος κό-
σμου, ενώ ακολούθησε μοναδική μουσική συναυλία με ξένα και ελληνικά 
τραγούδια από τη Φιλαρμονική του Δήμου Δράμας. 
    Στα πλαίσια της εκδήλωσης, ο Πρόεδρος της I.P.A. Δράμας και Αντι-
πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος ΣΚΑΡΛΙΟΣ Μηνάς, ανέφερε μεταξύ 
άλλων ότι σε τοπικό επίπεδο η ένωσή μας θα αναλάβει μια σειρά από 
πρωτοβουλίες ώστε να δημιουργηθεί ένας Σύλλογος Εθελοντών Αι-

μοδοτών Δράμας, καθώς τόσα χρόνια δεν υπήρξε ποτέ προκειμένου να 
εξυπηρετεί τις ανάγκες σε αίμα των συμπολιτών μας, τόνισε ακόμη ότι οι 
εκατοντάδες εθελοντές αιμοδότες αστυνομικοί θα συνεχίσουν να δίνουν 
το αίμα τους με αγάπη κι ανιδιοτέλεια προς το συνάνθρωπό μας, ενώ δια-
βεβαίωσε πως η Ελληνική Αστυνομία και η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών 
θα είναι αρωγοί σε κάθε προσπάθεια Συλλόγου ή Φορέα για Εθελοντική 
Αιμοδοσία.

Αντιπροσωπεία του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Δράμας, 
αποτελούμενη από τον  Πρόεδρο της I.P.A. Δράμας κ. ΣΚΑΡΛΙΟ Μηνά, τη 
Γραμματέα του Ιατρικού Συλλόγου Δράμας κα. Όλγα Βασιλείου, τον εκ-
πρόσωπο της Οικολογικής Κίνησης Δράμας κ. Μελισσινό Στέλιο και την 
υπεύθυνη της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Δράμας κα. ΔΑΪΝΑ Χρύσα, 
επισκέφθηκαν για μια ακόμη φορά το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, προ-
κειμένου να παραδώσουν ένα σετ οφθαλμοσκόπιο και ωτοσκόπιο, για την 
κάλυψη των αναγκών της Παιδιατρικής Κλινικής.
    Ο Διευθυντής της παιδιατρικής κλινικής κ. ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ Ευάγγελος, μαζί 
με τον Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας κ. ΛΙΑΤΣΗ Νικόλαο, μας 
υποδέχτηκαν με χαρά κι αφού μας ευχαρίστησαν θερμά για τη Δωρεά αυτή, 
ανέφεραν ότι τέτοιες πρωτοβουλίες στους δύσκολους καιρούς που βιώ-
νουμε είναι σημαντικές, διοτι αναβαθμίζουν τις προσφερόμενες Υπηρεσίες 
Υγείας προς τους συμπολίτες μας και ιδιαίτερα στα παιδιά, ενώ παράλληλα 
αποδεικνύουν την έμπρακτη αλληλεγγύη των αστυνομικών, αλλά και ολό-
κληρης της τοπικής κοινωνίας προς το συνάνθρωπό μας.

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΔΡΑΜΑΣ

Ημερίδα για την «ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ»

Η Τοπική μας θέλοντας να αναδείξει το πρόβλημα της διακίνησης ανθρώ-
πων με σκοπό την εκμετάλλευση, που προσβάλει βάναυσα την ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια και  αποτελεί κατάφορη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων, αναγάγοντας τον άνθρωπο σε αντικείμενο εκμετάλλευσης με σκο-
πό το κέρδος,  συνδιοργάνωσε με το  Δήμο Τρικκαίων  και με το Κέντρο 
Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας , και σε συνεργασία 
με την οργάνωση  Α21, την Πέμπτη 3 Μαΐου και ώρα 19.00 , στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Τρικκαίων  ημερίδα για 
την «ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ»
Η ανωτέρω εκδήλωση τελούσε  υπό την υποστήριξη του Γραφείου του 
Εθνικού Εισηγητή για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων του 
Υπουργείου Εξωτερικών και υπό την αιγίδα του Δήμου Τρικκαίων.
Ομιλητές ήταν  η  Διευθύντρια της οργάνωσης Α21 κ. Μαρίνα Ντονοπούλου 
με την ομάδα της  και ο Εκπρόσωπος του Γραφείου του Εθνικού Εισηγητή 
για την Καταπολέμησης της Εμπορίας Ανθρώπων του Υπουργείου Εξωτε-
ρικών  κ.  Άρης Καρδασιλάρης.
Στην ομιλία τους τόνισαν ότι η  σωματεμπορία (human trafficking) είναι το 
παράνομο εμπόριο ανθρώπων, κυρίως για τους σκοπούς της καταναγκα-
στικής εργασίας και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

Είναι ένα σύστημα όπου οι άνθρωποι αντιμετωπίζονται σαν εμπορεύματα 
που πωλούνται, αγοράζονται και εξαναγκάζονται να δουλεύουν παρά τη 
θέλησή τους, με ελάχιστη ή και καθόλου αμοιβή, κάτω από απειλές, σω-
ματική και ψυχολογική βία.
Μας ενημέρωσαν ότι  Ελλάδα, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, όχι μόνο 
δεν εξαιρείται από τον χάρτη του trafficking αλλά είναι χώρα διέλευσης και 
προορισμού των θυμάτων, αφού αποτελεί κύρια είσοδο για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση.
Στην εκδήλωση απεύθυναν χαιρετισμό, ο Πρόεδρος της Τοπικής Διοίκησης 
Τρικάλων της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών κ. Αχιλλέας Μπέγας, ο κ. 
Γενικός Περιφερειακός  Αστυνομικός  Διευθυντής  Θεσσαλίας Υποστρά-
τηγος Ιωάννης Τόλιας, η  Αντιδήμαρχος Δημοσίων  Σχέσεων του Δ. Τρικ-
καίων κ. Σοφία Αλεστά, ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Τρικκαίων κ. Μιχάλης Λάππας, ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης σε Θέματα 
Υγείας κ. Γεώργιος  Τσίγκας και η Κοινωνιολόγος του Κέντρου Συμβου-
λευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας κ. Ευτυχία Ασλάνογλου.

 Ο  Πρόεδρος  Ο Γενικός Γραμματέας
 ΜΠΕΓΑΣ ΑχιλλέαΣ  ΔΡΑΓΟΥΤΣΟΣ Βασίλειος

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
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Το Όνειρο Λήθης στην Καρδίτσα 
 «Η ιστορία του Ονείρου Λήθης θα μπορούσε  να παρομοιαστεί ως η ιστορία 
ενός άνθους, κατακόκκινου, ακαθόριστης καταγωγής, το οποίο ανέδυσε το 
άρωμα της ελπίδας καταμεσής σε παγωμένα συντρίμμια. Είναι αφιερωμένο 
σε όλους όσοι αναλαμβάνουν την ευθύνη της ύπαρξης τους κι ανανεώ-
νονται με το νερό της λησμονιάς, αφού περάσουν το τοξωτό γεφύρι της 
συγχώρεσης, πρωτίστως του εαυτού τους. Ήταν συγκινητικό να μοιραστού-
με την προοπτική της πολυπόθητης λήθης. Ονειρεμένα όμορφος ο χώρος, 
ευλογίας αξέχαστη η συνεισφορά και η αγάπη σας». 
Τα λόγια της ίδιας της ποιήτριας, Θωμαής Γιαννακοπούλου, περιγράφουν 
με τον καλύτερο τρόπο την όμορφη βραδιά που είχαμε την ευκαιρία να ζή-
σουμε στην Καρδίτσα την περασμένη Κυριακή, 23 Σεπτεμβρίου, με αφορμή 
την παρουσίαση της πρώτης της ποιητικής συλλογής, που τιτλοφορείται 
«Όνειρο Λήθης». Στον πολύ ζεστό χώρο του θεάτρου «Όψεις», που αποτε-
λεί πλούτο για την πόλη μας και μπροστά σε πολυπληθές κοινό, η ποίηση 
της Θωμαής μας συγκίνησε, μας ερέθισε τα συναισθήματα, μας δημιούργη-
σε σκέψεις και προβληματισμούς.
 Σ’ αυτό συνέβαλαν καθοριστικά οι άνθρωποι που επιμελήθηκαν την εκδή-
λωση και έχουμε την ευτυχία ως τοπική διοίκηση να απολαμβάνουμε την 
υποστήριξη τους. Τη Θωμαή προλόγισε ο Μανώλης Στεργιόπουλος, ποιη-
τής ο ίδιος και ταυτόχρονα πρόεδρος της Ένωσης Πολιτιστικών Συλλόγων 
Καρδίτσας. Την επιμέλεια όλης της εκδήλωσης είχε ο Παύλος Βησσαρίου, 
ηθοποιός και ψυχή του θεάτρου «Όψεις», ο οποίος απήγγειλε με το μονα-

δικό του τρόπο ποιήματα της συλλογής. Η εκδήλωση που διοργάνωσε η 
τοπική μας διοίκηση δεν θα είχε αυτή την επιτυχία, αν δεν είχαμε την τύχη να 
την «ντύσει» μελωδικά η πιανίστα Χριστίνα Γιαννέλου, Δρ. Μουσικολογίας 
και καθηγήτρια Μουσικής.  
 Με τη λήξη της παρουσίασης η τοπική μας είχε φροντίσει να υπάρχουν 
νόστιμα εδέσματα για τους παρευρισκόμενους, τα οποία αποτέλεσαν τα 
καλύτερα συνοδευτικά των κρασιών των χορηγών μας, ΕΟΣ ΣΑΜΟΥ και 
Domaine Monsieur Nicolas, αλλά και του πολυβραβευμένου νερού ΘΕΟΝΗ.

Επίσκεψη της IPA Λάρνακας 

 Με πολύ μεγάλη χαρά δεχθήκαμε στην Καρδίτσα, την Παρασκευή 21 Σε-
πτεμβρίου, την επίσκεψη των ποδοσφαιρικών ομάδων IPA Λάρνακας και 
Λέσχης Αστυνομικών Θεσσαλονίκης και άλλων μελών της IPA Λάρνακας. 
Οι Κύπριοι φίλοι μας, ευρισκόμενοι στη Θεσσαλονίκη για το ετήσιο αγωνι-
στικό ραντεβού τους με τη Λέσχη Αστυνομικών Θεσσαλονίκης στη μνήμη 
του Πυροσβέστη Παναγιώτη Θεοφίλου, διάλεξαν να πραγματοποιήσουν μο-
νοήμερη εκδρομή στην Καρδίτσα και να γνωρίσουν τον τόπο μας. Κατά τις 
ώρες παραμονής τους είχαμε την ευκαιρία να τους ξεναγήσουμε τόσο στην 
πόλη της Καρδίτσας, όπου επισκεφθήκαμε το Μουσείο της πόλης και τις 

εκδηλώσεις της 18ης Οικολογικής Γιορτής, όσο και στην περιοχή της Λίμνης 
Πλαστήρα. Ξεχώρισε φυσικά η επίσκεψη τους στο Αστυνομικό Μουσείο, 
όπου έγιναν δεκτοί από τον Ιδρυτή και Διευθυντή του κ. Δημήτριο Καλλια-
ντζή και τον Διευθυντή της Δ.Α. Καρδίτσας, Ταξίαρχο κ. Δημήτριο Γατσουνιά. 
Κλείνοντας την επίσκεψη τους και πριν την ανταλλαγή των ανα-
μνηστικών δώρων μεταξύ των προέδρων των δύο τοπικών διοι-
κήσεων, κ.κ. Δημήτρη Κωνσταντίνου και Γιώργου Ζαρχανή, συμ-
φωνήθηκαν μελλοντικές συνεργασίες και μπήκαν οι βάσεις για να 
πραγματοποιηθεί ταξίδι της τοπικής μας διοίκησης στην πανέμορφη Κύπρο.

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Μοναδική 6ήμερη εκδρομή 
I.P.A. Δράμας, γύρος της 
Πελοποννήσου

Επίσκεψη Αστυνομικών σε παιδιά Δημοτικού 
στα πλαίσια του προγράμματος Δημιουργικής 
απασχόλησης του Δήμου Δράμας
  Ένστολοι και Εθελοντές Αστυνομικοί μέλη της 
I.P.A. Δράμας, με χαρά ανταποκρίθηκαν στο κά-
λεσμα της Προϊσταμένης του Τμήματος Παιδείας 
του Δήμου Δράμας κα. ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ Αναστασί-
ας και επισκέφθηκαν την Τετάρτη 8 Αυγούστου 
2018 το 15ο Δημοτικό Σχολείο Δράμας, όπου 
λαμβάνει χώρα το πρόγραμμα Δημιουργικής 
απασχόλησης για παιδιά ηλικίας από 6 έως 12 
ετών, κατά την περίοδο των θερινών διακοπών. 
   Ο Πρόεδρος της Τ.Δ. Δράμας και Διοικητής του 
Αστυνομικού Τμήματος Δράμας, Αστυνομικός 
Υποδ/ντής ΣΚΑΡΛΙΟΣ Μηνάς, σε συνεργασία 
με τους Δικυκλιστές του Τμήματος Τροχαίας 
Δράμας και την Ομάδα ΔΙ.ΑΣ., μίλησαν με απλά 
λόγια στα παιδιά για το πολυδιάστατο έργο που 
επιτελεί στην κοινωνία η Ελληνική Αστυνομία, 
για το πως πρέπει να βλέπουν τα παιδιά τους 
Αστυνομικούς, πότε και με ποιόν τρόπο καλούμε 
σε βοήθεια την Αστυνομία, γιατί πρέπει να φορά-
με το κράνος και τη ζώνη ασφαλείας, αλλά και 
πως να διασχίζουμε με ασφάλεια έναν δρόμο. 
Ακολούθησε διάλογος μαζί τους, μοιράσθηκαν 

σε όλα τα παιδιά εβδομαδιαία προγράμματα για 
τη νέα σχολική χρονιά, καθώς και φυλλάδια ζω-
γραφικής με σήματα του Κ.Ο.Κ., ενώ παράλληλα 
με τη βοήθεια των αστυνομικών ανέβηκαν στις 
μηχανές και τα περιπολικά οχήματα, κάνοντας 
χρήση των ηχητικών και φωτεινών σημάτων. 
Η χαρά των παιδιών ήτανε ζωγραφισμένη στα 

πρόσωπά τους.
   Θα θέλαμε δημόσια να ευχαριστήσουμε όλους 
τους εκπαιδευτικούς του προγράμματος για την 
άριστη συνεργασία και φιλοξενεία στο χώρο του 
σχολείου, μα πάνω απ’ όλα τα ίδια τα παιδιά για 
την μοναδική εμπειρία που μας χάρισαν και η 
οποία θα μας μείνει αξέχαστη.

Μια από τις πιο επιτυχημένες εκδρομές πραγματοποίησε η Τ.Δ. Δράμας από 
28 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου 2018, κάνοντας τον γύρο της Πελοποννήσου σε 
έξι ημέρες. Σαράντα (40) μέλη και φίλοι της I.P.A. Δράμας είχαν τη χαρά να 
επισκεφθούν και να ξεναγηθούν στους παρακάτω Αρχαιολογικούς χώρους 
και Αξιοθέατα της Πελοποννήσου: Ενδεικτικά αναφέρουμε: 1) Αρχαίο θέ-
ατρο Επιδαύρου, 2) Παλαμίδι, 3) Σπήλαιο ΚΑΨΙΑ, 4) Καστροπολιτεία του 
ΜΥΣΤΡΑ, 5) Κάστρο της ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ, 6) Σπήλαιο του ΔΙΡΟΥ, 7) Κάστρο 
της ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, 8) Αρχαία ΟΛΥΜΠΙΑ και 9) Κάστρο της ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ. 
Επίσης διανυκτερεύσαμε στις ακόλουθες πόλεις: α) Τολό, β) Σπάρτη, γ) Μο-
νεμβασιά, δ) Καλαμάτα και ε)Ναύπακτο. Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στις 
Τ.Δ. των παραπάνω πόλεων, οι οποίες με την καθοριστική συμμετοχή τους 
κατέστησαν δυνατή την εκπλήρωση της εκδρομής. Ευχαριστούμε θερμά για 
την πολύτιμη βοήθειάς σας στην επιτυχία της εκδρομής μας, τον Σάκη Κατσι-
γιάννη και Σπύρο Κουτρουφίνη, τον Σωτήρη Κασίμο και την Τασία Κουρέτα, 
τον Δημήτρη Κουβούση και τον Χρήστο Κοντάκο, τον Γιάννη Ζαφειρόπου-
λο, τον Νίκο Μαρούντα, τον Μάρκο Παπαπολίτη και τον Κώστα Κοτρώνη. 
Σας είμαστε πραγματικά ευγνώμονες   Η Τ.Δ. Δράμας ευχαριστεί επίσης το 
μέλος του Δ.Σ. και υπεύθυνο της εκδρομής   ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ Παύλο για την 
άψογη διοργάνωση, καθώς και όλα τα μέλη και φίλους της ένωσής μας που 
συμμετείχαν στην υπέροχη αυτή εκδρομή που θα μείνει σε όλους αξέχαστη. 

 ΟΠρόεδρος ΗΓενική Γραμματέας 
 ΣΚΑΡΛΙΟΣ Μηνάς ΕΥΚΑΡΠΙΔΟΥ Ευμορφίλη

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΔΡΑΜΑΣ
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Η ισχύς εν τη ενώσει Η ομάδα δρόμου της IPA 
Καρδίτσας στον
13ο Μαραθώνιο «Μέγας 
Αλέξανδρος» 

Πέντε μόλις ημέρες πέρασαν από την αποφράδα ημέρα και την τερά-
στια καταστροφή που εκτυλίχτηκε στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής 
που έμελλε να στιγματίσει παντοτινά, όχι μόνο τις καρδιές των Ελλή-
νων , αλλά και ολόκληρης της υφηλίου που συγκλονίστηκε από το 
δράμα και των πόνο των ανθρώπων που βιώσαν από κοντά τα θλιβερά 
γεγονότα της 23ης Ιουλίου.
Οι τοπικές ενώσεις IPA, Συνοριακών και  Αστυνομικών Υπαλλήλων 
Καρδίτσας, απέναντι στον τεράστιο πόνο και την θλίψη χιλιάδων συ-
νανθρώπων μας,  συντασσόμενοι στο τεράστιο κύμα αλληλεγγύης που 
εξελίσσεται σε κάθε γωνιά της χώρας μας, μα και της υφηλίου, πραγ-
ματοποίησαν έκτακτη συνάντηση την Πέμπτη, 26 Ιουλίου, στα γραφεία 
της Ε.ΑΣ.Υ. με μόνο σκοπό την ένωση των δυνάμεών τους και το σχεδι-
ασμό από κοινού περαιτέρω δράσεων που θα συντελέσουν στην κατά 
το δυνατό μεγαλύτερη ανακούφιση από τον πόνο, των συνανθρώπων 
μας που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην περιοχή 
της Αττικής. Αρχικά, αποφασίστηκε η άμεση αποδέσμευση και διάθεση 
ποσού ύψους 400  € από τα αποθεματικά των ταμείων μας και εν συνε-
χεία η παρακολούθηση των εξελίξεων από τα προεδρεία των τοπικών 
μας ενώσεων για την ανάπτυξη περαιτέρω δράσεων.

Οι Πρόεδροι
  ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΡΧΑΝΗΣ ΣΒΕΡΩΝΗΣ 
  Σωκράτης  Γεώργιος  Παναγιώτης

 Με τρείς  μαραθωνοδρόμους μέλη μας, συμμετείχε η ομάδα δρόμου της 
ΙΡΑ Καρδίτσας στον 13ο διεθνή Μαραθώνιο Θεσσαλονίκης «Μέγας Αλέ-
ξανδρος» που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 1 Απριλίου. Τιμώντας τη 
φανέλα με το έμβλημα της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών, οι δρομείς 
μας κατάφεραν να ολοκληρώσουν επιτυχημένα την συμμετοχή τους τερ-
ματίζοντας στην διαδρομή των 42 χλμ.
 Για την τοπική μας διοίκηση συμμετείχαν οι : Δήμητρα Φωλίνα, Θανάσης 
Μπαλατσούκας και ο Γενικός Γραμματέας Νίκος Γούσιας, τους οποίους 
συγχαίρουμε και ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο μέλλον.

Οι αστυνομικοί της 
Καρδίτσας ενισχύουν τους 
πυρόπληκτους

Γκολ, θέαμα και φιλανθρωπία 

Κόκκινη κλωστή με τη ζωή δεμένη  

Κάνοντας πράξη την κοινή τους εξαγγελία, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλ-
λήλων Καρδίτσας, η Τοπική Διοίκηση της Διεθνούς Ένωσης Αστυνο-
μικών και το Σωματείο Αστυνομικών Υπαλλήλων Δίωξης Παράτυπης 
Μετανάστευση, την περασμένη Τετάρτη παρέδωσαν με μια κίνηση 
συμβολικού χαρακτήρα, χρηματικό ποσό υπέρ των πυρόπληκτων της 
Αττικής στον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Θεσσαλιώτιδος και Φαναριο-
φερσάλων κ. κ. Τιμόθεο, προκειμένου να διατεθεί περαιτέρω για άμεσες 
ανάγκες των πληγέντων συνανθρώπων μας. Την παράδοση του ποσού 
πραγματοποίησε αντιπροσωπεία που αποτελούσαν από την Ένωση 
Αστυνομικών Υπαλλήλων ο Πρόεδρος κ. Σωκράτης Μαυρογιώργος 
και ο Γεν. Γραμματέας κ. Ιωάννης Μακρής, από την Τοπική Διοίκηση IPA 
ο Αντιπρόεδρος κ. Σπύρος Αναστασίου και ο Γεν. Γραμματέας κ. Νίκος 
Γούσιας, καθώς και από το σωματείο Αστυνομικών Υπαλλήλων Δίωξης 
Παράτυπης Μεταναστευσης, ο Πρόεδρος κ. Παναγιώτης Σβερώνης και η 
Γεν. Γραμματέας κ. Μαρία Παπακώστα. Σύμφωνα με το σχεδιασμό των 
τριών σωματείων, στο άμεσο μέλλον θα πραγματοποιηθεί κοινή εκδή-
λωση για τον ίδιο σκοπό.

 Με έναν πολύ ωραίο αγώνα, που περιλάμβανε 
χορταστικό θέαμα και πολλά γκολ, ξεκίνησε η νέα 
σεζόν για την ποδοσφαιρική ομάδα της τοπικής 
μας διοίκησης. 
Μετά από μια γεμάτη σεζόν που έκλεισε ιδανι-
κά, με την κατάκτηση του 2ου Ni©-Karditsa IPA 
Friendship Cup και τις διακοπές που ακολούθησαν 
για όλους, οι ποδοσφαιριστές μας είχαν την ευκαι-
ρία να συναντηθούν ξανά και να πατήσουν χόρτο 
στο γραφικό γήπεδο του πανέμορφου χωριού της 
Βατσουνιάς Μουζακίου. Τη Δευτέρα, 6 Αυγούστου 

η ομάδα μας δέχτηκε την πρόσκληση και συμμετεί-
χε σε φιλικό αγώνα με την ομάδα επιλέκτων του 
Α.Ο. Βατσουνιάς, στα πλαίσια των πολιτιστικών και 
κοινωνικών εκδηλώσεων που διοργανώνει όλο 
τον Αύγουστο ο πολύ δραστήριος τοπικός πολιτι-
στικός σύλλογος. Οι δύο ομάδες πρόσφεραν χορ-
ταστικό θέαμα στο πολυάριθμο κοινό, με τα γκολ 
να πέφτουν βροχή και το τελικό σκορ να σταματάει 
στο 5-5. Η ομάδα της ΙΡΑ Καρδίτσας παρατάχθηκε 
με πολλές ελλείψεις λόγω θερινών αδειών και 
υπηρεσιακών αναγκών, όμως επειδή η χρονιά 

αναμένεται να έχει πολλές ανάλογες εκδηλώ-
σεις η προσθήκη και των υπολοίπων παικτών θα 
προσφέρει επιπλέον ποιότητα στο ποδοσφαιρικό, 
αλλά και στο παρεϊστικο κομμάτι. 
 Ως συνήθως γίνεται, με την ευκαιρία αυτής της 
αναμέτρησης αναδείχθηκε για ακόμη μια φορά το 
κοινωνικό και εθελοντικό πρόσωπο της τοπικής 
μας διοίκησης. Με κοινή απόφαση των συλλόγων 
συγκεντρώθηκαν τρόφιμα και άλλα είδη ανάγκης, 
τα οποία θα διατεθούν σε άπορες οικογένειες της 
περιοχής Μουζακίου.

 Η τοπική διοίκηση Καρδίτσας ήταν ένας από τους φορείς της πόλης που 
επιλέχθηκαν για την υποδοχή των ποδηλατών που συμμετείχαν στην ποδη-
λατοδρομία που διοργάνωσε από τις 11 έως τις 16 Σεπτεμβρίου το Εθνικό 
Κέντρο Αιμοδοσίας μαζί με το Σύλλογο Ελλήνων Ολυμπιονικών και το 
Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών και Δωρητών Οργάνων Σώματος Νομού 
Αιτωλοακαρνανίας, με αφετηρία την Αλεξανδρούπολη και τερματισμό την 

πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα και η οποία είχε τίτλο «Κόκκινη κλωστή 
με τη ζωή δεμένη».Οι ποδηλάτες, που μεταφέρουν στις πόλεις από όπου 
περνούν το μήνυμα της εθελοντικής αιμοδοσίας, έγιναν δεκτοί στην πόλη 
μας με ενθουσιασμό και σε καλωσορίστηκαν σε μια λιτή τελετή που έγινε 
στην κεντρική πλατεία της πόλης, παρουσία των φορέων που στηρίζουν 
διαρκώς την εθελοντική αιμοδοσία.  

Εβδομάδα Κινητικότητας 

Την ομάδα καλαθοσφαίρισης της τοπική μας διοίκησης επέλεξε 
ως αντίπαλο  η αντίστοιχη ομάδα του Δήμου Καρδίτσας για το φιλι-
κό αγώνα που διεξήχθη στο αθλητικό πάρκο, στα πλαίσια των εκ-
δηλώσεων για την πρώτη μέρα της εβδομάδας κινητικότητας.  
 Η «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας» από το 2002 έχει καθιερωθεί 
ως ο σημαντικότερος θεσμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την προαγωγή 
βιώσιμων προτύπων κινητικότητας και κατ’ επέκταση για την διαμόρ-
φωση και ανάπτυξη περιβαλλοντικού ήθους. Σκοπός των δράσεων που 
υλοποιούνται το διάστημα 16 με 22 Σεπτεμβρίου είναι η ενθάρρυνση 
των ευρωπαϊκών τοπικών αρχών στην εισαγωγή και προώθηση βιώσι-
μων τρόπων μεταφοράς και η ευαισθητοποίηση των πολιτών στη χρήση 
εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης στην πόλη τους. Κορύφωση των εκ-
δηλώσεων αποτελεί η «Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο», κατά τη διάρκεια της 
οποίας καθορίζονται ειδικές αστικές ζώνες όπου επιτρέπεται η κυκλοφο-
ρία μόνο για τους πεζούς, τους ποδηλάτες και τις δημόσιες συγκοινωνί-
ες.  Με τον φιλικό αγώνα καλαθοσφαίρισης και τη συμμετοχή των μελών 
μας σε όλες τις δράσεις της εβδομάδας, η τοπική μας διοίκηση ανέδειξε 
για ακόμη μια φορά τον κοινωνικό και εθελοντικό χαρακτήρα της Ένω-
σης και τον πρωταγωνιστικό ρόλο που έχει στα δρώμενα της πόλης μας.

 ΟΠρόεδρος ΗΓενική Γραμματέας 
 Γεώργιος Ζαρχανής Νικόλαος Γούσιας

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
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Άρθρα - Επιστολές - Διοικητικά ΘέματαΆρθρα - Επιστολές - Διοικητικά Θέματα

During our participation in the Frontex mission, 
and staying in Ioannina, we were welcomed by the IPA 
Ioannina section, to which we would like to thank. We 
particularly want to thank Mr Christos Paraginos, who 
separated his free time to show us the sights of the city 
of Ioaninna and its surroundings.

Croatian police officers
Marko  Dulic  and Mladen Kolundzic
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Eυχαριστήρια επιστολή 
για τα έξι Tablet 

Ο πρόεδρος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Τοπικής Διοίκησης 
ΙΡΑ Σάμου ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά των έξι Tablet που μας απε-
στάλησαν και κληρώσαμε για τα μέλη μας, τους παρακάτω αγαπητούς φίλους:  

Τον πρόεδρο του Συνεταιρισμού Αστυνομικών Θεσσαλονίκης και Υπεύθυνο 
ενημέρωσης της Τοπικής Διοίκησης ΙΡΑ Θεσσαλονίκης κ. Ηλία Βασιλάκη και 

Τον Διευθυντή των καταστημάτων τηλεφωνίας και ενέργειας ''Δίκτυο'' - Κ. 
Καραμανλή 143 Θεσσαλονίκη κ. Γεώργιο Μαχαιρίδη.

 ΟΠρόεδρος ΗΓενική Γραμματέας 
 Γεώργιος Αβραμίδης Γεώργιος Σακερλής

Ποιοι είμαστε: 

• Μέλη τουΤαμείου:
Το εν ενεργεία ένστολο και πολιτικό προσωπικό των Αρχηγείων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβε-
στικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος.
Αριθμός μελών: Περίπου 4.000μέλη

• Μηνιαία εισφορά:
Κυμαίνεται από 30 έως 500 € το μήνα, δίνοντας τη δυνατότητα στα μέλη, εάν το επιθυμούν να την μεταβάλλουν 
μία φορά το χρόνο. Στο Ταμείο υπάρχουν δύο κλάδοι ασφάλισης με οργανωτική, λογιστική και οικονομική 
αυτοτέλεια. Ο Κλάδος Εφάπαξ και ο Κλάδος Αλληλεγγύης. (επίκειται η λειτουργία Κλάδου Σύνταξης)

• Παροχές:

-  Παροχή εφάπαξ σε περίπτωση 

θανάτου (15.000€)

-  Παροχή εφάπαξ σε περίπτωση 

αναπηρίας άνω του 67% (10.000 €) 

-   Παροχή ημερήσιου νοσοκομεια-

κού επιδόματος σε περίπτωση νο-

σηλείας (20,00 €) ημερησίως μετά 

την 9ηημέρα.
(Δικαίωμα παροχών στα μέλη μετά 
το 2οέτος ασφάλισης για θάνατο 
και αναπηρία και μετά το 1οέτος 
ασφάλισης σε περίπτωση νοσηλείας.)

• Προϋποθέσεις δικαιώματος εφάπαξπαροχής

(ανάληψη Ατομικής Μερίδας)

1) Ηλικία 50 ετών έχοντας χρόνο ασφάλισης στο Ταμείο10 έτη

2) Ηλικία 55 ετών έχοντας χρόνο ασφάλισης στο Ταμείο 5 έτη

3) Ανεξαρτήτως ηλικίας έχοντας χρόνο ασφάλισης στο Ταμείο 20 έτη
4)Επίσης Ανεξαρτήτως ηλικίας σε περίπτωση αποστρατείας, έχοντας χρόνο παραμονής στο Ταμείο 
τουλάχιστον ένα (1)έτος

• ΣύνθεσηΔ.Σ.

Ονοματεπώνυμο Θέση στο Δ.Σ. Τηλέφωνο

1. ΤΣΑΓΑΝΟΣ Ιωάννης Πρόεδρος 6977 592078
2. ΓΟΥΣΙΑΣ Θεόδωρος Αντιπρόεδρος 6947 827456
3. ΑΡΖΙΜΑΝΟΓΛΟΥ Μιχαήλ Γενικός Γραμματέας 6906 197402
4. ΣΥΡΣΥΡΗΣ Φώτιος Διαχειριστής 6972 713235
5. ΛΙΤΣΙΟΣ Απόστολος Οργανωτικός Γραμματέας 6948 531700
6. ΗΛΙΑΚΗΣ Ελευθέριος Μέλος 6942 058134
7. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Παναγιώτης Μέλος 6936 151519

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Ικτίνου 2 (5οςόροφος), τ.κ. 105 52 – Αθήνα Τηλέφωνο: 2105227330

FAX: 2105248397 Ιστοσελίδα: www.teaapl.gr e-mail: info@teaapl.gr

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ

(Τ.Ε.Α.Α.Π.Λ. - Ν.Π.Ι.Δ.)

mailto:info@teaapl.gr
mailto:info@teaapl.gr
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