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των συγγραφέων τους 
και όχι της σύνταξης
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Φίλες και φίλοι,

Ο χρόνος που φεύγει μας αφήνει με γνώσεις και επιτυχίες, με πλούσιες εμπειρίες τόσο σε 
εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο.
Στεκόμαστε στην αυγή του 2019 με αισιοδοξία και έτοιμοι για νέες επιτυχίες που θα έχουν ως 
αποτέλεσμα την πρόοδο της Ένωσής μας.
Είμαστε έτοιμοι και σίγουροι για να ανταποκριθούμε με αξιώσεις στις απαιτήσεις του μέλλο-
ντος και με γνώμονα πάντα το συλλογικό συμφέρον.
Έχοντας εμπιστοσύνη στη δημιουργική διάθεση των μελών μας, είμαστε βέβαιοι ότι όλοι μαζί 
θα πετύχουμε τους στόχους που συνεχώς θέτουμε κάνοντας πράξη τις αρχές του SERVO PER 
AMIKECO.
Από την πλευρά μου είμαι αισιόδοξος γιατί πιστεύω στη φιλία, την εθελοντική προσφορά των 
μελών μας και τη συνεργασία. Μετά την δημιουργία του  IPA HOUSE στο Νυμφαίο της Φλώρι-
νας, προχωρούμε στην δημιουργία του IPA HOUSE στις Στέρνες Χανίων.Το 2018 υπήρξε μια 
αποδοτική χρονιά σε όλους τους τομείς του  ∆ιοικητικού μας Συμβουλίου και θα συνεχίσουμε 
το έργο μας. Είμαστε σίγουροι ότι θα τα καταφέρουμε υλοποιώντας δράσεις που προβάλλουν 
το Ελληνικό Τμήμα, και έχει ήδη προγραμματιστεί η πανελλήνια δράση μας για την διατήρηση 
της πολιτισμικής μας κληρονομιάς . Με διαφάνεια στη λειτουργία μας και συνεχή ενημέρωση, 
υπηρετούμε την Ένωση και στηρίζουμε τις Τοπικές ∆ιοικήσεις.
Βιώνουμε ως μέλη της ΙΡΑ τα αισθήματα ικανοποίησης, της χαράς, της τιμής και της υπερηφά-
νειας ως αποτέλεσμα της διεθνούς αναγνώρισης και επιβράβευσης του έργου μας.
Στο κατώφλι του 2019 ας επιστρατεύσουμε τις δυνάμεις μας για να προχωρήσουμε μπροστά, 
να ζήσουμε μια χρονιά ελπιδοφόρα και δημιουργική, αντλώντας δύναμη από το πνεύμα των 
Άγιων Ημερών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.
Θέλω να ευχηθώ από τα βάθη της καρδιάς μου σε όλους σας κάθε προσωπική και οικογενειακή 
ευτυχία.

Χρόνια Πολλά, Ευτυχισμένο και ∆ημιουργικό το 2019.

Ιωάννης Καραπατάκης
Πρόεδρος  Ελληνικού Τμήματος
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14η Φιλική Συνάντηση 
Τοπικών ∆ιοικήσεων 
Ελληνικού Τμήματος 
στην Ναύπακτο
Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η 14η φιλική Συνάντηση 
τοπικών ∆ιοικήσεων που διεξήχθη από 30 Νοεμβρίου έως 2 
∆εκεμβρίου 2018 στην πόλη της Ναυπάκτου.

Σ
τη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι από 30 
Τοπικές ∆ιοικήσεις. Οι συνάδελφοι, απήλαυσαν 
ένα πλούσιο εκδρομικό πρόγραμμα, το οποίο 
περιελάμβανε: επίσκεψη και ξενάγηση στο ενε-

τικό Κάστρο της Πόλης, στο Μουσείο-Αρχοντικό Νότη 
Μπότσαρη, στο Ενετικό Λιμάνι της Πόλης καθώς επίσης 
και στην μεγαλύτερη καλωδιακή γέφυρα στην Ευρώπη 
«Χαρίλαος Τρικούπης».
Το απόγευμα του Σαββάτου οι εργασίες της 14ης Φιλι-
κής Συνάντησης, πραγματοποιήθηκαν στην αίθουσα συ-
νεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου. Παρευρέθηκαν 
και τίμησαν την ένωση μας: Ο Σεβασμιότατος Μητρο-
πολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ.κ. Ιερόθεος, ο 
∆ήμαρχος Ναυπάκτου κ. Παναγιώτης Λουκόπουλος 
τον οποίο ευχαριστούμε για την καθοριστική του συμ-
βολή στην διοργάνωση της συνάντησης, ο ∆ιευθυντής 
Αστυνομίας Αιτωλίας Α/∆’ κ. ΝΤΑΛΑΧΑΝΗΣ Ιωάννης, 

ο διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπάκτου Α/Υ’ κ. Κυριτσης 
Παναγιώτης, o Πρόεδρος του Εθνικού Τμήματος ∆ιεθνούς Ένωσης 
Αστυνομικών κ. Ιωάννης Καραπατάκης και σύσσωμο το ∆ιοικητικό 
Συμβούλιο. 
Κεντρική ομιλήτρια της εκδήλωσης ήταν η φιλόλογος κ. Ζιαμπάρα 
Μαρία με θέμα την «Ναυμαχία της Ναυπάκτου» που έλαβε χώρα το 
1571 στην είσοδο του Κορινθιακού Κόλπου, ενώ προβλήθηκε και σχε-
τικό βίντεο. Στην συνέχεια συζητήθηκαν διάφορα θέματα του Εθνικού 
Τμήματος και υπηρξαν σχετικες εισηγησεις από τους αντιπροσωπους 
των τοπικων διοικησεων. Εγινε ενημερωση για το επικειμενο πανελ-
ληνιο συνεδριο στην Πάργα τον Απρίλιο του 2019, για την πανελλήνια 
δράση για την διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς που θα πραγ-
ματοποιήσει το Ε.Τ. με τις τοπικές διοικήσεις σε συνεργασία με την 
UNESCO και άλλους φορείς, για την έκδοση βιβλίου συνταγών μα-
γειρικής από όλη την Ελλάδα και ανακοινώθηκε η θέληση της Τοπι-
κής ∆ιοίκησης Πέλλας για την ανάληψη της διοργάνωσης της φιλικής 
συνάντησης του 2021. 
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Επίσης με πρωτοβουλία της διοργανώτριας Τ.∆. Αιτωλί-
ας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Ειδικές 
Ανάγκες, συγκεντρώθηκε χρηματικό ποσό που προσέφε-
ραν οι Τοπικές ∆ιοικήσεις, προκειμένου αποδοθεί στον 
Σύλλογο Γονέων και Φίλων ΑμεΑ Ναυπακτίας και ∆ω-
ρίδας «H Αλκυόνη», προς ενίσχυση του φιλανθρωπικού 
του έργου. 
Στο τέλος των εργασιών οι συμμετέχοντες ανανέωσαν 
το ραντεβού τους για τα προσεχή Συνέδρια και Φιλικές 
Συναντήσεις, ανταλλάσσοντας αναμνηστικά δώρα και 
στέλνοντας ευχές προς όλα μέλη και τους φίλους της 
∆ιεθνούς Ένωσης Αστυνομικών.
Με τη λήξη της εκδήλωσης άπαντες οι συμμετέχοντες 
αναχώρησαν ομαδικά για ταβέρνα της περιοχής όπου ξε-
φάντωσαν συνοδεία παραδοσιακής και λαϊκής μουσικής.
Το ∆Σ της Τ∆ Αιτωλίας αισθάνεται την υποχρέωση να 
ευχαριστήσει:
•  Τον ∆ήμαρχο Ναυπακτίας για τη συμβολή του στη διορ-

γάνωση της εκδήλωσης,
•  τους εκπροσώπους συνδικαλιστικών και άλλων ορ-

γανώσεων για την τιμητική παρουσία τους, έμπρακτη 
απόδειξη της αγάπης τους.

•  Την τοπική φυσική ηγεσία του Σώματος για τη συνεργα-
σία μας και την έμπρακτη στήριξη της εκδήλωσης

• Τους εκπροσώπους του τοπικού τύπου
• Τους χορηγούς μας και τέλος
• Το ∆Σ του Ελληνικού Τμήματος ΙΡΑ και τις Τοπικές ∆ι-
οικήσεις 

  Ο Πρόεδρος  Ο Γενικός Γραμματέας
  Κοτρώνης Κων/νος   Μπαλάσκα Βασιλική
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Ψυχολογία

 Της  Ιωάννας Τσάκωνα
Ψυχολόγος Msc

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

Φ
αίνεται σαν να είναι η γιορτή όχι 
μόνο των μικρών παιδιών αλλά 
και των μεγάλων!! Και όλα αυτά 
γιατί άραγε; Γιατί… «Έτσι πρέπει 

να είναι τα Χριστούγεννα»… Ωστόσο, είναι 
πάντα έτσι; Σαφέστατα, αυτό το Χριστουγεν-
νιάτικο κλίμα, που μόλις περιέγραψα, δεν 
ισχύει για όλους…
Παραθέτω κάποιους λόγους, που τόσο από 
προσωπική όσο και από κλινική εμπειρία, 
αναγνωρίζω ως τους πιο συχνούς και σημα-
ντικούς. Σίγουρα, πιο μελαγχολικά περνούν 
εκείνοι οι άνθρωποι, που μόλις βίωσαν έναν 
χωρισμό από μια σχέση, εξαιτίας μιας απώ-
λειας/θανάτου, εξαιτίας της μοναξιάς, των 
ενοχών, των οικονομικών δυσκολιών, μιας 
ασθένειας, κλπ…. Οι λόγοι πολλοί και δια-
φορετικοί και δε διεκδικώ, σε καμία περί-
πτωση, την ικανότητα περιγραφής όλων των 
λόγων, που οδηγούν στην εμφάνιση θλίψης, 

μελαγχολίας ή κατάθλιψης στις γιορτές. 
Αν λοιπόν για εσένα, φέτος, είναι η χρονιά 
που σε βρίσκει σε θλίψη, σε απογοήτευση, 
απλά, αποδέξου το και μην αναλώνεσαι στο 
να το αλλάξεις, μόνο και μόνο για να προ-
σαρμοστείς στα κοινωνικά δεδομένα ή στις 
προσδοκίες των άλλων. ∆εν είναι πάντα 
το ζητούμενο να δοθεί ένα αντίδοτο ή μια 
μαγική συνταγή, για να νιώσουμε λιγότερη 
θλίψη… Ας δούμε τι έχει να μας διδάξει αυτή 
η μελαγχολία φέτος…Ας μην απαιτούμε 
από τον εαυτό μας να κάνει κάτι που δεν το 
νιώθει, ας συζητήσουμε με έναν άνθρωπο 
που νιώθουμε κοντά, χωρίς να περιμένουμε 
θαύματα και τέλος, ας μην αφήνουμε τους 
άλλους να αποφασίζουν για εμάς… Άλλω-
στε όπως τραγουδά και ο αγαπημένος μου 
Βασίλης : «με το σώμα στο κενό, την ψυχή 
στο στόμα, το παιχνίδι, παίζεται, παίζεται 
ακόμα…». 

Εντούτοις, αν θα μπορούσα να δώσω στον 
καθένα ξεχωριστά ένα «αντίδοτο» αυτό θα 
ήταν… η συνειδητοποίηση του αληθινού νο-
ήματος των Χριστουγέννων! Και ποιο είναι 
αυτό; Όχι σίγουρα οι πολύχρωμες γιρλά-
ντες… αλλά η αξία της ίδιας της ζωής, της 
οικογένειας, με τα όποια προβλήματά της, 
της προσφοράς, της αλληλεγγύης και της 
αναγνώρισης του πόσο τυχεροί είμαστε, 
που ζούμε και αυτές τις γιορτές και τις χαι-
ρόμαστε, στο μέτρο των όποιων δυνατοτή-
των μας!! Τέλος, ας μην ξεχνάμε πως κάθε 
μέρα είναι μια καινούρια μέρα, που μπορεί 
να αποδειχθεί χειρότερη αλλά και καλύτε-
ρη από την προηγούμενη… Ας αφήσουμε 
ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα λοιπόν! ΟΛΑ ΕΙ-
ΝΑΙ ΘΕΜΑ «ΠΡΟΣΗΛΩΣΗΣ» ΚΑΙ ΟΧΙ «ΠΡΟ-
ΣΚΟΛΛΗΣΗΣ»! Εύχομαι αυτές τις μέρες να 
έχετε όλοι μια σταθερή αγκαλιά, στην οποία 
να βουτάτε σε θλιβερές στιγμές! 

Χριστουγεννιάτικη θλίψη… 
Υπάρχει αντίδοτο; 
Θεωρητικά, τα Χριστούγεννα είναι ημέρες αγάπης, ειρήνης, ξεγνοιασιάς για κάθε οικογένεια… Οι 
δρόμοι στολισμένοι, τα σπίτια στολισμένα, παντού συζητήσεις και προτάσεις για πάρτι και διασκέδαση, 
χρωματιστά λαμπιόνια, η φλόγα των κεριών, εορταστικά τραπέζια, δώρα, οικογενειακές και φιλικές 
συναντήσεις, λιγότερες υποχρεώσεις… 
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Με τη σκέψη, ότι οφείλουμε όλοι να έχουμε τα μάτια και 
τις καρδιές μας ανοιχτά  σε αυτούς που τις μέρες των Χρι-
στουγέννων, στερούνται ακόμα και των βασικών ώστε να 
επιβιώσουν, η Τοπική ∆ιοίκηση Φλώρινας, διοργάνωσε 
την Κυριακή 16 ∆εκεμβρίου 2018, τουρνουά καλαθο-
σφαίρισης,  με στόχο την συγκέντρωση τροφίμων για το 
συσσίτιο αγάπης και το γηροκομείο της Ιεράς Μητρόπολης 
Φλώρινας.
Συμμετείχαν οι  Τοπικές ∆ιοικήσεις Φλώρινας, Κοζάνης 

και  Καστοριάς.
Την προσπάθεια αυτή τίμησαν με την παρουσία τους, οι 
Αστυνομικοί ∆ιευθυντές των Αστυνομικών ∆ιευθύνσεων 
Φλώρινας και Κοζάνης, πολλοί συνάδελφοι και φίλοι, 
τους οποίους ευχαριστούμε θερμά.

 Ο Πρόεδρος Η Γ. Γραμματέας 
 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΑΛΠΑΝΤI∆ΟΥ ΑΘΗΝΑ ΘΕΟΦΑΝΙ∆ΟΥ Ν
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TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
 Ασφαλής Πλοήγηση στο ∆ιαδίκτυο

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Τουρνουά Καλαθοσφαίρισης 
για φιλανθρωπικό σκοπό

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 7 ∆εκεμ-
βρίου 2018 και ώρα 12:30΄ στο Αμφιθέατρο του 1ου Ενι-
αίου Λυκείου Αγίας Βαρβάρας Αττικής, ενημερωτική ημε-
ρίδα με θέμα «ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ», 
απευθυνόμενη  στους μαθητές, με εισηγητή τον έμπειρο 
συνάδελφο κ. ΜΥΘΥΜΗ Κων/νο της ∆ιεύθυνσης ∆ίωξης 
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Αρχηγείου της Ελληνικής 
Αστυνομίας. Την ημερίδα διοργάνωσε η Τοπική ∆ιοίκη-

ση Αθηνών-Αττικής της ∆ιεθνούς Ένωσης Αστυνομικών 
(I.P.A.), σε συνεργασία με τον ∆ήμαρχο Αγίας Βαρβάρας κ. 
Γεώργιο Καπλάνη και  παρακολούθησαν με μεγάλο ενδι-
αφέρον όχι μόνο οι μαθητές αλλά και   εκπαιδευτικοί του 
σχολείου. 
Τους διοργανωτές παρουσίασε ο ∆ιευθυντής του  Λυκεί-
ου ενώ σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε,  ο Πρόεδρος της 
Τοπικής ∆ιοίκησης Αθηνών-Αττικής της ∆ιεθνούς Ένω-
σης Αστυνομικών (I.P.A.) κ. Ιωάννης ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ. 
Ο ομιλητής της Ημερίδας επικεντρώθηκε στην ενημέρω-
ση για τα φαινόμενα διαδικτυακής βίας, τους κινδύνους 
που ελλοχεύουν στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης 
και γενικά την πρόληψη και την αντιμετώπιση των κινδύ-
νων που σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες.
Ευχαριστούμε θερμά την ∆ιεύθυνση ∆ίωξης Ηλεκτρο-
νικού Εγκλήματος, τον ∆ιευθυντή και το εκπαιδευτικό 
προσωπικό του Λυκείου, τον ∆ήμαρχο Αγίας Βαρβάρας κ. 
Γεώργιο Καπλάνη, τον Αντιδήμαρχο κ. Ανδρέα Λεωτσάκο  
και όλους όσους συνέβαλαν και βοήθησαν στην άρτια και 
επιτυχημένη διοργάνωση της ημερίδας μας.

 Ο Πρόεδρος Η Γ. Γραμματέας 
 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΠΑΤΆΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΑΚΆΚΗΣ
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TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Η αιμοδοσία είναι πράξη αγάπης

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΙΛΚΙΣ
Μονοήμερη εκδρομή εν όψει των Χριστουγέννων στο 
"Πάρκο των Ευχών" στην πόλη της Λάρισας»

Χορευτική ομάδα

Ημερίδα για το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης 
Αστ/κών-Πυροσβεστών-Λιμενικών

Την 19-10-2018 η Τ.∆ Φθιώτιδας, για ακόμα μια φορά πραγματοποίησε εθε-
λοντική αιμοδοσία στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας,αποδεικνύοντας ότι η αι-
μοδοσία είναι πράξη αγάπης.Ευχαριστούμε όλους τους συναδέλφους .

Την 11-10-2018 στην ∆ιεύθυνση Αστυνομίας Φθ/δας,πραγματοποιήθηκε Ημερίδα για 
το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Αστ/κών-Πυροσβεστών-Λιμενικών, παρου-
σία μελών και συναδέλφων. Έγινε ενημέρωση από τον Πρόεδρο και τον Οργανωτικό 
Γραμματέα για τα οφέλη του Ταμείου, ενώ δόθηκαν απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα 
συναδέλφων.

 Ο Πρόεδρος Η Γ. Γραμματέας 
 ΧΑΨΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΣΠΑΝΑΚΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ

Για 3η συνεχόμενη χρονιά διοργανώσαμε 
μαζί με την Ε.ΑΣ.Υ.Ν. Κιλκίς μονοήμερη 
εκδρομή εν όψει των Χριστουγέννων για 
τα μέλη και τέκνα των μελών μας. Όπως 
κάθε χρόνο έτσι και φέτος επιλέξαμε δια-
φορετικό προορισμό. Για φέτος επιλέξα-
με να επισκεφτούμε την όμορφη πόλη της 
Λάρισας και συγκεκριμένα το "Πάρκο των 
Ευχών" .Αναχωρήσαμε από το Κιλκίς τις 
πρωινές ώρες της Κυριακής 16/12/2018 
και φτάσαμε στην πόλη της Λάρισας μετά 
από 2 ώρες περίπου. Εκεί μας περίμενε ο 
πρόεδρος της Τ.∆. Λάρισας ΚΑΛΑΜΠΟΥ-
ΚΑΣ Αχιλλέας ο οποίος μας υποδέχθηκε 
μαζί με μέλη του ∆.Σ. της Τοπικής του. 
Αφού κάναμε ανταλλαγή αναμνηστικών 
και δώρων, μας έκανε μια μικρή ξενάγηση 
στην πόλη της Λάρισας και παρέθεσε γεύμα 
στην Τοπική μας σε εστιατόριο της πόλης 
όπου είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε 
για διάφορα θέματα που αφορούν την IPA 

καθώς και την τοπική κοινωνία της Λάρι-
σας. Η ομορφιά του πάρκου φάνηκε μετά 
την δύση του Ηλίου όπου χιλιάδες χρωμα-
τιστά λαμπιόνια ζωντάνεψαν το πάρκο στην 
τεράστια έκταση των 64 τ.μ.. Συναντήσαμε 
την Λίμνη των Χριστουγέννων με το τερά-
στιο δέντρο της, το πολύχρωμο Fun Park, 
το τρενάκι του Βόρειου Πόλου, το Σπίτι του 
Άη Βασίλη, το Εργαστήρι των Ξωτικών και 
πολλά άλλα που χάρισαν μοναδικές ώρες 

παιχνιδιού και Χριστουγεννιάτικες στιγ-
μές σε όλους μας ειδικά δε στα μικρά παι-
διά. Γεμάτοι από Χριστουγεννιάτικη διά-
θεση επιστρέψαμε πίσω με τις καλύτερες 
εντυπώσεις από την πόλη της Λάρισας. 
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον πρόε-
δρο της Ε.ΑΣ.Υ.Ν. Κιλκίς κο ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ 
Τριαντάφυλλο και τα μέλη του ∆.Σ. για την 
άψογη συνεργασία για την διοργάνωση 
της εκδρομής καθώς και την Τ.∆. Λάρισας 
και προσωπικά τον πρόεδρο της Τ.∆. κο 
ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ Αχιλλέα για την υποδοχή, 

την ξενάγηση και την φιλοξενία που μας 
προσέφερε. Τέλος ευχαριστούμε όλους 
του εκδρομείς που συμμετείχαν και ανανε-
ώνουμε το ραντεβού μας για του χρόνου με 
υγεία για την 4η Χριστουγεννιάτικη εκδρο-
μή μας!!!!!

 Ο Πρόεδρος Η Γ. Γραμματέας 
 ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΣ ΤΑΡΝΑΡΑΣ ΣΤΑYΡΟΣ ΜΑΚΡΗΣ

Η Τ.∆ Φθ/δας έχει συγκροτήσει χορευτική ομάδα με την 
συμμετοχή αρκετών μελών της Τοπικής.Την ομάδα εκ-
παιδεύει δάσκαλος παραδοσιακών χορών.Οι εμφανίσεις 
της χορευτικής ομάδας,θα γίνουν σε προγραμματισμένες 
εκδηλώσεις της Τ.∆.Φθιώτιδας.
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TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 2η εθελοντική αιμοδοσία

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Συμμετοχή της Τ.∆. Καστοριάς στο τουρνουά μπάσκετ 
∆υτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Στο πλευρό των συναδέλφων

Αστυνομικοί, εθελοντές αιμοδότες έσπευσαν στο Αστυνομικό Μέγαρο Κοζάνης, προ-
κειμένου να προσφέρουν λίγο από το αίμα τους, αποδεικνύοντας έμπρακτη κοινωνική 
ευαισθησία, αλληλεγγύη και εθελοντική δράση. Η αιμοληψία πραγματοποιήθηκε τις 
πρωινές ώρες της Τρίτης 16 Οκτωβρίου 2018, ενώ την όλη διαδικασία έφερε εις πέ-
ρας κινητό συνεργείο του Κέντρου Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Κοζάνης, με ειδικευ-
μένο προσωπικό. Τη δράση αυτή ενθάρρυνε ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός 
∆ιευθυντής Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας Υποστράτηγος Αθανάσιος ΜΑΝΤΖΟΥ-
ΚΑΣ, ο οποίος παρέστη και κατά τη διάρκεια της αιμοδοσίας. Η Τοπική ∆ιοίκηση Κοζά-
νης ευχαριστεί και συγχαίρει τους εθελοντές αιμοδότες, οι οποίοι για ακόμη μια φορά 
προσέφεραν το πολυτιμότερο αγαθό τους, το αίμα. Επειδή «το αίμα δεν αγοράζεται, 
αντίθετα μόνο προσφέρεται», η Ένωσή μας θα  συνεχίσει με παρόμοιες δράσεις.

 Ο Πρόεδρος Η Γ. Γραμματέας 
 ΦΩΤΕΙΝΉ  ΡΩΜΑ ∆ΗΜΉΤΡΙΟΣ ΠΟΥΛΙΟΣ 

Η Τοπική ∆ιοίκηση της ∆.Ε.Α. Καστοτιάς αποδεχόμενη με χαρά την πρό-
σκληση της Τ.∆. Φλώρινας, συμμετείχε στο Τουρνουά μπάσκετ που διορ-
γάνωσε. Αφουγρασμένοι πάντα τις ανάγκες που υπάρχουν, συγκέντρωσε 
παράλληλα τρόφιμα για το φιλανθρωπικό σκοπό που είχε η εκδήλωση, για 
τους συνανθρώπους μας που το έχουν πταγματική ανάγκη τις Άγιες αυτές 
ημέρες. Το τουρνουά μπάσκετ πραγματοποιήθηκε μεταξύ των ομάδων των 
Τοπικών ∆ιοικήσεων Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας. Η διοργάνωση 
ήταν άψογη και εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια. Για την ιστορία, 
νικήτρια ομάδα ήταν αυτή της ∆.Ε.Α. (IPA) Τ.∆. Καστοριάς, η οποία νίκησε 
στον τελικό την ομάδα της Τ.∆. Κοζάνης. Θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά 
μου συγχαρητήρια και να ευχαριστήσω τα μέλη-παικτες της ομάδας μας, οι 
οποίοι εκπροσώπησαν επάξια την Τοπική μας ∆ιοικηση δίνοντας τον κα-
λύτερο τους εαυτό, προωθώντας παράλληλα τις αξίες που πρεσβεύει το 
"Servo per Amikeco" της ∆ΙΕΥΝΟΎΣ ΈΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΏΝ.

 Ο Πρόεδρος Η Γ. Γραμματέας 
 ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΙΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΣΤΑΚΑΚΗΣ 

Συνεχίζοντας τη δράση μας  με σκοπό την 
βοήθεια των συναδέλφων, σήμερα 18 
∆εκεμβρίου 2018 μετά από ενέργειές μας 
και σχετική χορηγία παρελήφθησαν είκοσι 
έξι (26) πλήρεις στολές και άρβυλα για τις 
Ο.Π.Κ.Ε. της ∆.Α.Χαλκιδικής. Προηγήθηκε 
χορηγία(16) δεκαέξι ζευγαριών μποτών 
μοτοσυκλετιστών σε όλες τις ομάδες ∆Ι-
.ΑΣ. της ∆.Α.Χαλκιδικής. Μια μικρή βοήθεια 
προς τις ανωτέρω ομάδες που καθημερινά 
είναι στην πρώτη γραμμή για την ασφά-

λεια του πολίτη, με συνεχείς περιπολίες 
προσφέροντας σπουδαίο αστυνομικό έργο 
στην τοπική κοινωνία. Η Τοπική ∆ιοίκηση  
θα είναι δίπλα στα μέλη της με καινούριες 
δράσεις και χορηγίες να αναπτερώνει το 
ηθικό των Αστυνομικών στο καθημερινό 
αγώνα.

Για το ∆ιοικητικό Συμβούλιο
 Ο Πρόεδρος Ο  Γενικός Γραμματέας
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΛΛΗΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΓΑΝΟΣ
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TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
Επίσκεψη στον 
νεοπροαχθεντα Ταξίαρχο 
∆.Α. Ορεστιάδος

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΣΒΟΥ
Στο πλευρό των συναδέλφων
που επλήγησαν από τον σεισμό

Τελετή Ορκωμοσίας 
∆οκίμων Αστυφυλάκων, 
22ης εκπαιδευτικής 
σειράς 2018-2020

Ενημερωτική συνάντηση 
με τον Μητροπολίτη ∆ιδυμοτείχου

Σας γνωρίζουμε 
ότι την 6-11-2018, 
μέλη του ∆.Σ. της 
Τ.∆. (πρόεδρος Λύ-
τρας, Α΄ και Β΄ Αντ/
δροι Παπου-τσούδης 
και Ζαβράκης, Γ.Γ. 
Αντωνιάδης), επισκέ-
φθηκαν τον νεοπροα-

χθέντα Ταξίαρχο της ∆.Α. Ορεστιάδας, ΣΥΡΙΤΟΥ∆Η Πασχάλη, 
δραστήριο μέλος μας, του ευχήθηκαν για την άξια προαγωγή 
του, τον ευχαρίστησαν για την αμέριστη συνεχή βοήθεια προς 
την Τ.∆. μας, και αντήλλαξαν συμβολικά δώρα.

Την 22/10/2018 η Τοπική ∆ιοίκηση Λέσβου διοργάνωσε εκδήλω-
ση για τους αστυνομικούς που επλήγησαν από το καταστροφικό 
σεισμό της 12/06/2017. Η εκδήλωση αφορούσε την οικονομική 
ενίσχυση των αστυνομικών από το Γερμανικό Εθνικό Τμήμα της 
∆ΕΑ και πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο της ∆Α Λέσβου. Στην 
ανωτέρω εκδήλωση παρέστη ο ταμίας του Γερμανικού Εθνικού 
Τμήματος συνοδευόμενος από τα μέλη του ∆.Σ. του Ελληνικού 
Εθνικού Τμήματος ΠΑΠΠΑ Βασίλη και ΖΑΧΑΡΙΟΥ∆ΑΚΗ Εμμανου-
ήλ. Επίσης, παρέστησαν οι κάτωθι εκπρόσωποι των αρχών της 
Λέσβου: Εκπρόσωπος του Μητροπολίτη Μυτιλήνης, Ερεσού &  
Πλωμαρίου π. ΓΙΟΥΣΜΑΣ Ευστράτιος, Αντιπεριφερειάρχης Βορεί-
ου Αιγαίου κα ΓΟΜΟΥ-ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗ Καλλιόπη, Αστυνομικός 
∆/ντης Λέσβου Α/∆’ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Αντρέας, ∆ιοικητής Πυροσβε-
στικής Υπηρεσίας Μυτιλήνης Πύραρχος ΜΠΑΜΠΑΚΟΣ Νικόλαος, 
Εκπρόσωπος του Κεντρικού Λιμενάρχη Μυτιλήνης Σημαιοφόρος 
ΛΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ Ηλίας, Αναπλ. ∆ιοικητής Αστυνομικού Τμήματος 
Μυτιλήνης Α/Υ’ ΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Αντώνιος, ∆ιοικητής του Τμήματος 
∆ιαχείρισης Μετανάστευσης Λέσβου Υ/Α’ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ Ιωάννης, 
Την Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Λέσβου εκπροσώπη-

σαν ο Γεν. Γραμματέας Υ/Α’ ΦΤΕΡΙΩΤΗΣ Αθανάσιος, ο ταμίας 
Αρχ. ΣΚΛΕΠΑΡΗΣ Παναγιώτης και το μέλος Αρχ. ΠΑΠΑ∆ΕΛΛΗΣ 
Απόστολος, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Αποστράτων Σωμάτων 
Ασφαλείας Λέσβου κος ΝΑΝΑΣΟΣ Νικόλαος και ο Πρόεδρος της 
Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού Λέσβου κος ΝΤΑ-
ΓΚΟΠΟΥΛΟΣ Θεόδωρος. 

Το ∆.Σ.

Την 9/11/2018 πραγματοποιήθηκε στο Τ.∆.Α. ∆ιδυμοτείχου η τελετή 
Ορκωμοσίας ∆οκίμων Αστυφυλάκων, 22ης εκπαιδευτικής σειράς 
2018-2020.Μετά από σχετική πρόσκληση, παρέστη εκπροσωπώ-
ντας την Τ.∆., ο Πρόεδρος Λύτρας. Τιμώμενο πρόσωπο η Αντιστρά-
τηγος Τσιριγώτη Ζαχαρούλα.

Την 7/11/2018 πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συνάντηση εργασίας, με τον Σεβασμιό-
τατο Μητροπολίτη ∆ιδυμοτείχου, Ορεστιάδας και Σουφλίου κ. ∆αμασκηνό, μελών ∆.Σ. της 
Τ.∆. (πρόεδρος Λύτρας, Α΄ Αντ/δρος Παπουτσούδης, Γ.Γ. Αντωνιάδης), μαζί με το δραστή-
ριο μέλος Βλάχο Κων/νο ∆ιοικητή του Τ.∆.Α. ∆ιδ/χου.

 Ο Πρόεδρος Η Γ. Γραμματέας 
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΛΥΤΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΗΣ 
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Επισκέψη 
στο 
αστυνομικο 
τμημα του 
Βερολινου

Επισκέψη 
στο 
αστυνομικο 
τμημα  της 
Νυρεμβέργης

Το μέλος της Τ∆ μας κ. Αυ-
γερινός Νικόλαος, πραγμα-
τοποίησε ταξίδι στις ΗΠΑ,επι-
σκέφτηκε τοπικό Αστυνομικό 
Τμήμα της Νέας Υόρκης  και 
προέβη σε ανταλλαγή ανα-
μνηστικών με τους Αστυνομι-
κούς του Τοπικού Τμήματος.

Πραγματοποιήθηκε την Κυ-
ριακή 16 ∆εκεμβρίου 2018, 
στο ξενοδοχείο Ελπίδα 
Resort, η Χριστουγεννιάτι-
κη γιορτή που διοργανώνε-
ται κάθε χρόνο από την Τ∆ 
ΙΡΑ Σερρών σε συνεργασία 
με την ∆ιεύθυνση Αστυνο-
μίας Σερρών και την Ένωση 
Αστυνομικων Υπαλλήλων 
Σερρών.

Η ∆ιεθνή Ένωση Αστυνομικών Ξάνθης και η 
Ένωση Αποστράτων Αστυνομικών Ξάνθης πραγ-
ματοποίησαν την 29/11/2018 τετραήμερη εκδρο-
μή στην Κωνσταντινούπολη.

Η ∆ιεθνής Ένωση Αστυνομικών Ξάν-
θης και η Ένωση Αποστράτων Αστυ-
νομικών Ξάνθης  πραγματοποίησαν 
την  δεύτερη  5ήμερη εκδρομή για τα 
μέλη τους στην Ουγγαρία ( με το σκε-
πτικό να μην μείνει κανένα μέλος που 

δήλωσε επιθυμία  για την εκδρομή  
παραπονούμενο) 
18/10/2018 το απόγευμα ξεκινήσαμε 
από την Ξάνθη διαμέσου Βουλγαρί-
ας- Σερβίας, το μεσημέρι 19/10/2018 
φτάσαμε στην πανέμορφη Βουδαπέ-
στη, όπου και μας υποδέχταν οι πλέων 
φίλοι μας του Ουγγρικού τμήματος 
Ι.Ρ.Α. Το πρωί της 21/10/18 ξεκινήσα-
με να επισκεφτούμε την Βιέννη μετά 
από μια εκπληκτική ξενάγηση αργά το 
απόγευμα επιστρέψαμε στην Βουδα-
πέστη. Νωρίς το πρωί 22/10/18 ξεκι-
νήσαμε για το φανταστικό  Βελιγράδι. 
Το απόγευμα 23/10/18 ξεκινήσα-
με την επιστροφή μας για την Ξάνθη, 
αργά το βράδυ έλαβε τέλος ακόμη μια 
υπέροχη εκδρομή.  

Τα μέλη της Τ∆ μας κ. ΜΥΛΩ-
ΝΑΣ ∆ημήτριος και κα. ΝΟΥ-
ΒΑΚΗ Σεβαστή, πραγματο-
ποιώντας ταξίδι στη Γερμανία 
επισκεφθηκαν αστυνομικο τμη-
μα του βερολινου και ανταλλα-
ξαν αναμνηστικα.

Το πρώτο δεκαήμερο του ∆εκεμβρίου 2018 ο Γεν. Γραμματέας της Τ.∆. 
ΙΡΑ Σερρών κ. ΚΑΠΗΣ Θεοφάνης, πραγματοποιώντας ταξίδι στη Γερμανία 
με την οικογένεια του, επισκέφτηκε το κτίριο της Αστυνομίας της Νυρεμ-
βέργης και αντάλλαξε αναμνηστικά και λάβαρα με τους Αστυνομικούς του 
τοπικού τμήματος. 
 Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
 ΣΤEΡΓΙΟΣ ΜΠΑΓΚΟΣ ΘΕΟΦAΝΗΣ ΚΑΠΗΣ

Επισκέψη 
στο N.Y.P.D.

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΕΡΡΩΝ
Χριστουγεννιάτικη γιορτή

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΞΑΝΘΗΣ
Eκδρομή στην 
Κωνσταντινούπολη

5ήμερη εκδρομή στην Ουγγαρία
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Επισκέψη 
στο N.Y.P.D.

Στις 19 Οκτωβρίου, παραμονή της εορτής του 
προστάτη της Ελληνικής Αστυνομίας,  Αγίου 
Αρτεμίου, τελέστηκε μέγας εσπερινός μετ’ αρτο-
κλασίας, στο παρεκκλήσιο του Αγίου Αρτεμίου, 
στον αύλειο χώρο του Αστυνομικού Μεγάρου 
Αγρινίου, από την Τοπική ∆ιοίκηση Ακαρνανίας. 
Παραβρέθηκε τιμώντας μας σύσσωμη η πολιτική 
και υπηρεσιακή ηγεσία του τόπου μας καθώς και 
πλήθος κόσμου. 
Ιδιαίτερη χαρά αποτέλεσε το γεγονός ότι έγκαιρα, 
πριν την εορτή του προστάτη μας, ολοκληρώσαμε 
την πλήρη ανακαίνιση του παρεκκλησίου του Αγί-
ου Αρτεμίου, με τις χορηγίες της Τοπικής μας και 
την οικονομική ενίσχυση των πιστών. 
Επίσης την ίδια ημέρα, 19 Οκτωβρίου, η Τοπική 
μας σε συνεργασία με τον Σύλλογο Αιμοδοτών 
Αγρινίου, την Γυμναστική Εταιρεία Αγρινίου και το 
Γ.Ν. Αγρινίου συνδιοργάνωσε εθελοντική αιμο-
δοσία στο Παπαστράτειο μέγαρο Αγρινίου.
Όλοι βρεθήκαμε εκεί και προσφέραμε, με όλη μας 
την καρδιά, μια φιάλη αίμα βοηθώντας έμπρακτα 
συναδέλφους και συνανθρώπους μας που το 
έχουν ανάγκη. Το αίμα που δόθηκε από αστυνο-
μικούς, κατατέθηκε στην τράπεζα αίματος της Ελ-
ληνικής Αστυνομίας, όπως κάθε χρονιά. 

Στις 15 ∆εκεμβρίου η Τοπική 
∆ιοίκηση Ακαρνανίας, συνδιορ-
γάνωσε υπό την ∆ιεύθυνση Αστυ-
νομίας Ακαρνανίας και από κοι-
νού με την Ένωση Αστυνομικών 
Υπαλλήλων Ακαρνανίας και την 
Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής 
Αστυνομίας Περιφέρειας ∆υτικής 
Ελλάδος, στο Κτήμα AMARO στο 
Αγρίνιο, για μία ακόμη χρονιά, την 
χριστουγεννιάτικη εκδήλωση για 
τα παιδιά των συναδέλφων μας. 
Στην κατάμεστη αίθουσα, τα παιδιά έπαιξαν και συμμετείχαν σε πλήθος δραστηριοτήτων, ενώ οι 
συνάδελφοι με τα υπόλοιπα μέλη των οικογενειών τους είχαν την ευκαιρία να περάσουν ένα ξέ-
γνοιαστο και όμορφο απόγευμα. Ο Άγιος Βασίλης όπως πάντα ολοκλήρωσε την χαρά των παιδιών, 
μοιράζοντάς τους τα δώρα στο τέλος της χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης.

Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής ∆ιοίκη-
σης Ακαρνανίας και όλα τα μέλη της Τοπικής 
μας εκφράζουν τα θερμά τους συγχαρητήρια 
στην ερασιτεχνική θεατρική ομάδα μας «ΘΕ-

ΑΤΡόPolice» που σάρωσε και φέτος στο 8ο 
Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού θεάτρου 
Ιεράπετρας με το θεατρικό έργο «Η Γραμμή» 
του Ίσραελ Χόροβιτς. 
Η επιτυχίας της (τρία πρώτα βραβεία και ένας 
έπαινος ερμηνείας) γεμίζει με χαρά τόσο εμάς 
όσο και τους υπόλοιπους υποστηρικτές της 
θεατρικής ομάδας, δίχως την ευγενική χορηγία 
των οποίων το ταξίδι και η συμμετοχή στο δια-
γωνισμό αυτό θα ήταν ανέφικτα. Τις ευχαριστίες 
μας και στο Εθνικό Τμήμα  για την αμέριστη στή-
ριξη της Θεατρικής μας ομάδας, σε όλους τους 
τομείς. 

Για το ∆ιοικητικό Συμβούλιο
 Ο Πρόεδρος  Η Γραμματέας
 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΣΤΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΓΚΟΥΒΑ

Εορταστικές 
εκδηλώσεις για 
τον Άγιο Αρτέμιο

Χριστουγεννιάτικη εορτή

Η θΕΑΤΡΟPolice σάρωσε τα βραβεία

∆εν έχουν τέλος οι νίκες για τον Αγρινιώτη αθλητή πολεμικών τεχνών Αντώνη ΚΡΑΒΑ-
ΡΙΤΗ του Κωνσταντίνου, του αθλητικού συλλόγου «Gods' Camp» του Α.Σ. Θησέας Ίλι-
ον Αττικής. Στο 1ο πανελλήνιο πρωτάθλημα Muaythai που διοργανώθηκε στις 15 & 16 
∆εκεμβρίου 2018, στο Ολυμπιακό κέντρο πυγμαχίας Περιστερίου Αττικής, ο Αγρινιώτης 
αθλητής, ο οποίος φέρει αρκετές διακρίσεις, κατάφερε δίνοντας τρεις συνεχόμενους δύ-
σκολους νικητήριους αγώνες να κατακτήσει την 1η θέση, κερδίζοντας στην κατηγορία 
του, το πανελλήνιο πρωτάθλημα Muaythai.  Οι γονείς του, που ζουν και εργάζονται στο 
Αγρίνιο, ο αδερφός του και οι συνάδελφοί του, του εύχονται και άλλες επιτυχίες. 
Ιδιαίτερη τιμή για εμάς, αποτελεί το γεγονός ότι τόσο ο Αντώνης ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ, όσο και ο 
πατέρας του Κωνσταντίνος ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ, είναι αστυνομικοί και μέλη της μεγάλης οικο-
γένειας της ∆ιεθνούς Ένωσης Αστυνομικών.

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΚΑΡΝΑΝΊΑΣ
Αθλητική επιτυχία μέλους μας
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Ήταν μεγάλη μας χαρά και ιδιαίτερη τιμή η πρόσκληση που δέχθηκε 
για 5η συνεχόμενη χρονιά , η ομάδα καλαθοσφαίρισης της  Τοπικής 
∆ιοίκησης Νομού Χανίων  ως εκπροσώπου της ΕΛ.ΑΣ, ο πρόεδρος  
Ιωάννης Περράκης και η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων της , Λογα-
ρίδου Σοφία, προκειμένου συμμετάσχει στο 5ο Παγκρήτιο τουρνουά 
Μπάσκετ «Commander"s Cup» ομάδες από τις ένοπλες δυνάμεις και 
σώματα ασφαλείας που πλέον έγινε θεσμός  και το οποίο διοργάνωσε 
η  ∆ιοίκηση της Αμερικάνικης Βάσης Ναυτικού στην Σούδα Χανίων. 
Το τουρνουά που διεξήχθη από 09-11 Νοεμβρίου 2018 στο πανέμορ-
φο κλειστό αθλητικό κέντρο ‘BULLS” της Αμερικάνικης Βάσης ,με την 
συμμετοχή των ομάδων :  1.) Κέντρο Ναυτικής Αποτροπής (ΚΕ.ΝΑ.ΑΠ.)  
2.) I.P.A.  Χανίων 3.) 115 Πτέρυγας Μάχης Πολεμικής Αεροπορίας, 4.) 
Πολεμικού Ναυτικού 5.)  Αμερικάνικου Ναυτικού- NSA Souda Bay και  
6.)  Πεδίου Βολής Κρήτης-NAMFI ,με πρωταρχικό στόχο την αλληλεγ-
γύη  και την συγκέντρωση χρημάτων , προκειμένου να βοηθήσουμε, 
τη δύσκολη αυτή περίοδο που διανύουμε, συνανθρώπους μας που 
έχουν ανάγκη και παράλληλα την διασκέδαση και την σύσφιξη σχέσε-
ων και καλής συνεργασίας μεταξύ των ένστολων εκπροσώπων του 
Νησιού μας, δίνοντας την ευκαιρία για άλλη μια φορά  στην Τ.∆. Ι.Ρ.Α. 
ΧΑΝΙΩΝ να  αφήσει το στίγμα  του “Servo Per Amikeco”  ,αποσπώντας 
τα ευμενή σχόλια των διοργανωτών, των φιλάθλων αλλά και των 
συμμετασχόντων αθλητών. Νικήτρια στον μεγάλο τελικό και μετά από 
ένα συναρπαστικό παιχνίδι, κατακτώντας και το βαρύτιμο τρόπαιο του 
τουρνουά ήταν η ομάδα της Αμερικάνικης βάσης εμφανώς ενισχυμένη 
με πολύ καλούς παίκτες έναντι της υπέροχης ομάδας φετινής έκπλη-
ξης ,του Πεδίου Βολής Κρήτης NAMFI. 

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά το ∆ιοικητή της Αμερικάνικης Ευ-
κολίας Σούδας Captain Brad J. Collins. και τον υπεύθυνο του αθλητι-
κού τμήματος  Byron P. Gale, για την εγκάρδια υποδοχή και αδελφική 
φιλοξενία της οποίας έτυχε η αποστολή της Τ.∆. Ι.Ρ.Α Χανίων και να 
εκφράσουμε τα συγχαρητήρια μας για την εξαιρετική και άρτια διοργά-
νωση του τουρνουά. Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής ∆ιοίκησης 
Χανίων ευχαριστούμε θερμά πρώτους από όλους  τους αθλητές της 
ομάδας μας για  την μεγάλη προσπάθεια και την καταπληκτική τους 
εμφάνιση αλλά επίσης και τους αθλητές όλων των ομάδων για την 
άριστη μεταξύ τους, αθλητική συμπεριφορά κατά την διάρκεια των 
αγώνων, αλλά και την αδελφικότητα μετά την λήξη του Τουρνουά, 
στέλνοντας το μήνυμα ότι ο αθλητισμός ενώνει και προάγει την  ομα-
δική προσπάθεια και τον ευγενή ανταγωνισμό.  

Για το ∆ιοικητικό Συμβούλιο
 Ο  Πρόεδρος H  Γενική Γραμματέας
 Ιωάννης  Περράκης Ελένη Παπαθανασίου

Commander"s Cup

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ
Εθιμοτυπική επίσκεψη στην Ιρλανδία
Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η 
5ήμερη (03/07-10-2018) εθιμοτυπική επί-
σημη επίσκεψη της ομάδας ποδοσφαίρου της 
Τοπικής ∆ιοίκησης Χανίων με επικεφαλή τον 
πρόεδρο της Ιωάννη Περράκη στην όμορφη 
πόλη Cork της Ιρλανδίας .
Η Τοπική ∆ιοίκηση Χανίων της ∆ιεθνούς 
Ένωσης Αστυνομικών ανταποκρίθηκε με 
χαρά στην πρόσκληση του Πρόεδρου της 
ΙΡΑ Cork Ιρλανδίας αγαπητού φίλου και συ-
ναδέλφου Pat Nunan ,να επισκεφθούμε την 
χώρα του Ιρλανδία και ιδιαίτερα την πόλη του 
το Cork δεύτερη σε πληθυσμό πόλη της χώ-
ρας μετά το ∆ουβλίνο.
Αισθανθήκαμε τι σημαίνει Servo Per 
Amikeco αλλά και συναδελφική εκτίμηση και 
αγάπη , όταν κατά την άφιξή του στην Ιρλαν-
δία και στην πόλη Cork την Τετάρτη 03-10-
2018  αντικρίσαμε να μας περιμένουν αγα-
πητοί συνάδελφοι της ΙΡΑ Cork Ιρλανδίας με 
επικεφαλή τον πρόεδρο αυτής αγαπητό φίλο 
του υπογράφοντα, Pat Nunan, όπου με μίνι 
Λεωφορείο της Αστυνομίας της Ιρλανδικής 

Αστυνομίας  , φθάσαμε στο τελικό του προ-
ορισμό και  το ξενοδοχείο μας στο τουριστικό 
Θέρετρο στην κωμόπολη Cobh! 
Το Cobh  είναι μια κωμόπολη στην Ιρλανδία, 
στο δεύτερο μεγαλύτερο φυσικό λιμάνι του 
κόσμου και ένα τουριστικό θέρετρο της πό-
λης του Cork. 

Η αποστολή της ΙΡΑ Χανίων ένοιωσε αφενός 
ιδιαίτερη τιμή συναντώντας τον αξιότιμο ∆ή-
μαρχο του Cork  Michael Finn και αφετέρου 
την ζεστασιά που μόνο σε αδελφικά συγγενι-
κά σου μέρη μπορείς να αισθανθείς. 
Όμορφες στιγμές, ωραίες αναμνήσεις, που 
θα μείνουν για πάντα στις μνήμες μας πριν 
και μετά την επίσκεψη μας αυτή αλλά και την 
αξέχαστη οργάνωση του προγράμματος και 
φιλοξενίας μας από όλους του συναδέλφους 
της ΙΡΑ Cork , που καθέναν ξεχωριστά θα τον 
έχουμε στην καρδιά μας για πάντα !!! Ευχαρι-
στούμε για όλα αυτά την  I.P.A. που υλοποιεί 
με τον καλύτερο τρόπο το σύνθημα και την 
ιδέα δημιουργίας του SERVO PER AMIKECO 
και ιδιαίτερα τον αγαπητό συνάδελφο και 
φίλο Pat Nunan πρόεδρο της ΙΡΑ Cork ! 
Το Σάββατο 06-10-2018 το πρωί 07.00 η 
ώρα η αποστολή της ΙΡΑ Χανίων ,αναχώρη-
σε για την τελευταία στάση της πριν την επι-
στροφή στην Ελλάδα.
Την πρωτεύουσα της Ιρλανδίας το πανέμορ-
φο ∆ουβλίνο.
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TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Ένα στα πέντε  Συμμετοχή στα Niske Igre IV  

 Στη διοργάνωση μιας σπουδαίας και πολύ ουσιαστικής εκδή-
λωσης συμμετείχε η τοπική διοίκηση Καρδίτσας την 1η Νο-
εμβρίου. Πρόκειται για την καμπάνια «Ένα στα Πέντε – One in 
five» που παρουσιάστηκε τη συγκεκριμένη ημέρα στην Καρ-
δίτσα.
Η καμπάνια «Ένα στα πέντε» του Συμβουλίου της Ευρώπης 
στην Ελλάδα είναι μια εκστρατεία με σκοπό την πρόληψη της 
παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης και έχει δύο βασικούς 
στόχους: α) να επιτύχει την υπογραφή, επικύρωση και εφαρ-
μογή της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την 
προστασία των παιδιών από την σεξουαλική εκμετάλλευση 
και τη σεξουαλική κακοποίηση, η οποία προβλέπει την ποινι-
κοποίηση όλων των μορφών σεξουαλικής κακοποίησης και 
τη λήωη κατάλληλων μέτρων για την εκπαίδευση ατόμων που 
εργάζονται με παιδιά, αλλά και τα ίδια τα παιδιά για το θέμα 
παρέχοντας ενημέρωση σχετικά με τους κινδύνους καθώς και 
τις μεθόδους προστασίας και β) να εξοπλίσει τα παιδιά, τις οι-
κογένειες, τους φροντιστές και τις κοινωνίες γενικότερα με τη 
γνώση και τα εργαλεία για την πρόληψη και καταγγελία της σε-
ξουαλικής βίας κατά των παιδιών, αυξάνοντας έτσι την ευαι-
σθητοποίηση και την έκταση της. Συντονίστρια της εκστρατείας 
είναι η Βουλεύτρια Θεσσαλονίκης κ. Έλενα Ράπτη, η οποία τα 
τελευταία χρόνια έχει κυριολεκτικά οργώσει την Ελλάδα μαζί 
με τους συνεργάτες της, στα πλαίσια της εκστρατείας. Για το 
λόγο αυτό της αξίζουν θερμά συγχαρητήρια.
 Η τοπική μας διοίκηση ήταν ο μόνος σύλλογος που συμμετεί-
χε στη διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης ανάμεσα σε άλλους 
επίσημους φορείς όπως, η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος 
και Φαναριοφερσάλων, η Περιφέρεια Θεσσαλίας / Π.Ε. Καρ-
δίτσας, ο ∆ήμος Καρδίτσας, η ∆ιευθύνσεις Πρωτοβάθμιας 
και ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η Ομοσπονδία Συλλόγων 
Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών Καρδίτσας και το Κέντρο 
Γυναικών. Την προηγούμενη ημέρα δόθηκε συνέντευξη τύπου 
από όλους τους εμπλεκόμενους, με τη συμμετοχή και της κ. 
Ράπτη. Σ’ αυτή ο πρόεδρος της τοπικής μας αναφέρθηκε στο 
κοινωνικό έργο της IPA γενικότερα, καθώς και στο γεγονός 
ότι η τ.δ. Καρδίτσας είχε αποστείλει σχετική πρόσκληση στην κ. 
Ράπτη δύο χρόνια νωρίτερα, για παρουσίαση της εκστρατείας 
στην Καρδίτσα. Επίσης, τόνισε ότι η τοπική μας θα στέκεται πά-
ντα αρωγός σε ανάλογες εκδηλώσεις, καθώς η πρόληψη με 
την έγκυρη ενημέρωση αποτελούν τα δυνατότερα όπλα απέ-
ναντι σε ανάλογα εγκλήματα. Στο περιθώριο της συνέντευξης 
δόθηκε στην κ. Ράπτη το λάβαρο της IPA Καρδίτσας.

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν για τέταρτη συνεχή χρόνια τα Niske 
Igre ή «παιχνίδια του Νις» από την αδελφική μας τοπική διοίκηση της Nis στη 
Σερβία. Φυσικά η τοπική μας διοίκηση δεν μπορούσε να λείπει από αυτή την 
κορυφαία διοργάνωση των αδελφών και συμμετείχε με εξαμελή αποστολή, της 
οποίας ηγούνταν ο Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος, επίτιμο μέλος μας. ∆ιανύοντας 
ένα υπέροχο τριήμερο, οι εκπρόσωποι μας είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν 
πολλούς φίλους, αλλά και να διευρύνουν τις σχέσεις που έχουμε αναπτύξει τα 
τελευταία χρόνια σ’ αυτή την υπέροχη χώρα με τους συναδέλφους μας - μέλη 
της IPA. Στην όμορφη και καθιερωμένη πια εκδήλωση συμμετείχαν πολλές το-
πικές διοικήσεις της Σερβίας, αλλά και τοπικές διοικήσεις από τη Βουλγαρία, 
τη Ρουμανία, το Μαυροβούνιο, τη Βοσνία – Ερζεγοβίνη και τη FYROM. ευκαιρία 
να πάρει φέτος μέρος η τοπική μας διοίκηση. Στα πλαίσια των πολύ δυνατών 
σχέσεων που έχουμε αναπτύξει με την τοπική διοίκηση ΙΡΑ του Νις στη Σερ-
βία, λάβαμε με χαρά τη σχετική πρόσκληση, στην οποία και ανταποκριθήκαμε 
με ευχαρίστηση. Έτσι, το τριήμερο 13 – 15 Οκτωβρίου βρεθήκαμε στη Σερβία 
και λάβαμε μέρος στην εκδήλωση που διοργανώθηκε για τρίτη χρονιά. Συμμε-
τείχαν επίσης εκτός της τοπικής μας, που ήταν φυσικά και η μόνη εκπρόσωπος 
της χώρας μας, τοπικές διοικήσεις από τη Σερβία, τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη και 
τη Βουλγαρία. Με πολλές από τις παραπάνω τοπικές διοικήσεις είχαμε την ευ-
καιρία να ανταλλάξουμε απόψεις και πληροφορίες για την Ένωση μας και με 
ιδιαίτερη ικανοποίηση δεχθήκαμε τις προσκλήσεις που μας έγιναν για επίσκεψη 
στις πόλεις τους, στις οποίες και θα προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε σε εύ-
θετο χρόνο, προσκαλώντας τις αντίστοιχα στην Ελλάδα. Σημαντική φυσικά ήταν 
η συμμετοχή της τοπικής διοίκησης Τρικάλων για πρώτη φορά στην εκδήλωση, 
με πολυπληθή αντιπροσωπεία.         
 
Για το ∆ιοικητικό Συμβούλιο
 Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
 Γεώργιος Ζαρχανής Νικόλαος Γούσιας
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Η Τοπική ∆ιοίκηση Λασιθίου πραγματοποίησε με επιτυχία, την 
15/12/2018 και ώρα 16:00 στην αίθουσα συνδιαλέξεων του Α.Τ. Αγί-
ου Νικολάου, Χριστουγεννιάτικη  εορτή για τα παιδιά των μελών της. 
Ο Άγιος Βασίλης μοίρασε δώρα στα παιδιά, τα οποία διασκέδασαν υπό 
τον ήχο Χριστουγεννιάτικων τραγουδιών. 
Μετά το πέρας της εορτής, μικροί και μεγάλοι δείπνησαν στο κέντρο 
διασκέδασης "Καλύβα" όπου συμμετείχε μεγάλος αριθμός των με-
λών της Τοπικής μας ∆ιοίκησης, μέλη των οικογενειών τους αλλά 
και φίλοι της ένωσης μας. 
Το ∆.Σ. της Τοπικής ∆ιοίκησης Λασιθίου εύχεται σε όλα τα μέλη της, 
στις οικογένειές τους και σε όλο τον κόσμο, καλές γιορτές με υγεία, 
ευτυχία και πολλά χαμόγελα!   

 Στα πλαίσια των κοινωνικών εκδηλώσεων -  δραστηριοτήτων 
μας, η  Τ.∆. Λασιθίου συμμετείχε ως συνδιοργανώτρια στην εσπε-
ρίδα με θέμα “Απειλές στο διαδίκτυο” με το σύλλογο γονέων Γυ-
μνασίου Νεάπολης και τη ∆ιαεπιστημονική ομάδα Ε.Σ.Τ.Ι.Α που 
πραγματοποιήθηκε στο χώρο εκδηλώσεων του Γυμνασίου Νεάπο-
λης στις 12 Νοεμβρίου 2018.Ο πρόεδρος της Τοπικής ∆ιοίκησης 
Λασιθίου Φραγκάκης Κώστας και η ∆ελημπαλταδάκη Σταυρούλα 
(Ψυχολόγος) παρευρέθησαν ως εισηγητές στην προαναφερόμενη 
εκδήλωση. Το ενδιαφέρον καθώς και η προσέλευση του κόσμου 
ήταν μεγάλη αγγίζοντας τα 100 άτομα , πράγμα που έκανε την επι-

τυχία της εσπερίδας ακόμα πιο μεγάλη. 
Οι εισηγητές εστίασαν στην ενημέρωση των γονέων σχετικά με 
τους τρόπους που μπορούν να προστατέψουν τα παιδιά τους στον 
κυβερνοχώρο.  Μέλη της ∆.Ε.Α. Λασιθίου παρακολούθησαν την 
συγκεκριμένη εσπερίδα δείχνοντας για άλλη μια φορά ότι στηρί-
ζουν τις εκδηλώσεις της ∆ιεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών. 

Για το ∆ιοικητικό Συμβούλιο
 Ο Πρόεδρος  Η Γεν. Γραμματέας
 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΡΑΓΚAΚΗΣ ΜΑΡIΑ - ΣΠΥΡΙ∆ΟYΛΑ ΖΕΡΒAΚΗ

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΣΙΘIΟΥ
Χριστουγεννιάτικη εορτή 
έτους 2018  

Εσπερίδα με θέμα “Απειλές στο διαδίκτυο”
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Η Τοπική ∆ιοίκηση Λάρισας έχοντας ως στόχο την πολύπλευρη 
ανάπτυξη (κινητική, συναισθηματική, νοητική, κοινωνική) των τέ-
κνων των συναδέλφων, και αναγνωρίζοντας το σημαντικό ρόλο 
που μπορεί να παίξει η επαφή των παιδιών προσχολικής ηλικίας 
με τον ελληνικό παραδοσιακό χορό, οργάνωσε τμήμα διδασκα-
λίας παραδοσιακών χορών για παιδιά 4-6 ετών (μελών μας).  Η 
επίσημη έναρξη του τμήματος πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 4 
∆εκεμβρίου 2018 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της ∆ιεύ-
θυνσης Αστυνομίας Λάρισας.  Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον 
συνάδελφο κ. Ζέρβα Ιωάννη ο οποίος θα διδάσκει αφιλοκερδώς, 
τον νέο ∆ιευθυντή Αστυνομίας Λάρισας κ. Σκριάπα Ιωάννη για την 
παραχώρηση της αίθουσας καθώς και τον σύλλογο Κρανιωτών 
Λάρισας και Περιχώρων  " Η ΞΗΡΟΚΡΑΝΙΑ " για την φιλοξενία 
του τμήματος μας, σε αίθουσα του, για το χρονικό διάστημα που 
δεν ήταν δυνατή η χρήση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων της 
∆ιεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας. 

Τη Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2018 στο Αστυνομικό Μέγαρο Λάρι-
σας, στα πλαίσια του εορτασμού του Προστάτη μας Αγίου Αρτεμί-
ου, πραγματοποιήθηκε από την Ένωση Αστυνομικών Λάρισας σε 
συνεργασία με τη Τοπική ∆ιοίκηση Λάρισας , αιμοδοσία υπέρ της 
Τράπεζας Αίματος της ΕΛ.ΑΣ. Η ανταπόκριση υπήρξε δυναμική, με 
αποτέλεσμα να συγκεντρωθούν (67) μονάδες αίματος. 
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το προσωπικό της κινητής μονά-
δας αιμοληψίας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας για την άψογη 
συνεργασία, καθώς και όλους όσοι αφιέρωσαν δέκα λεπτά από το 
χρόνο τους δίνοντας ζωή με το αίμα τους.

Συνεχίζοντας της κοινωνικές δρά-
σεις της, αντιπροσωπεία μελών 
του ∆.Σ. της Τοπικής ∆ιοίκησης 
Λάρισας, επισκέφθηκε το Σάββατο 
22 ∆εκεμβρίου 2018 την Ιερά Μονή 
Αγίων Ραφαήλ-Νικολάου-Ειρήνης 

στον Πυργετό Λάρισας, όπου προ-
σέφερε είδη παντοπωλείου απα-
ραίτητα για την λειτουργία της αλλά 
και για την φιλοξενία των προσκυ-
νητών, ιδιαίτερα κατά την περίοδο 
των εορτών. Μας υποδέχθηκε ο 
Αρχιμανδρίτης κ. Εφραίμ που μας 
ενημέρωσε για το ιστορικό της 
Μονής αλλά και για προσπάθειες 
συντήρησης και ολοκλήρωσης της. 
Φεύγοντας μας έδωσε την ευχή του 
και μας γνώρισε ότι το μοναστήρι 
θα είναι στη διάθεση της ένωσης 
μας, για φιλοξενία και πνευματική 
καθοδήγηση των μέλη της.

 Ενόψει των εορτών και στα πλαί-
σια των κοινωνικών δράσεων της, 
αντιπροσωπεία μελών του ∆.Σ. 
της Τοπικής ∆ιοίκησης Λάρισας, 
επισκέφθηκε σήμερα 19-12-2018  
το φιλανθρωπικό σωματείο ΄΄ 
Ιωάννης ο Χρυσόστομος΄΄, όπου 
προσέφερε τρόφιμα για την κάλυ-
ψη των αναγκών του. Μας υποδέ-
χθηκε ο πρόεδρός του, κ. Ιωάννης 
Καραμήτρος που μας ενημέρωσε 
ότι ο σύλλογος ιδρύθηκε από τον 
π. Σεραφείμ ∆ημόπουλο, στο πλαί-
σιο του μεγάλου φιλανθρωπικού 
του έργου και προσφέρει μέσω 
του παιδικού σταθμού μια ζεστή αγκαλιά για άπορα παιδιά καθώς και κοι-
νωνικό ξενώνα όπου φιλοξενούνται άτομα που έχουν ιδιαίτερη ανάγκη, 
όπως φοιτητές και συνοδοί μακροχρόνια ασθενών που δεν μπορούν να 
καλύψουν το κόστος της παραμονής τους (ξενοδοχείο κ.λ.π) στη Λάρισα. 
Εκφράζουμε τα συγχαρητήρια για το θεάρεστο έργο που επιτελούν και δη-
λώνουμε ότι θα είμαστε κοντά τους όποτε μας ζητηθεί.

Για το ∆ιοικητικό Συμβούλιο
 Ο Πρόεδρος  Η Γεν. Γραμματέας
 ΑΧΙΛΛEΑΣ ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ ΑΦΡΟ∆IΤΗ ΛΙΑΚΟΥ

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
Τμήμα διδασκαλίας 
παραδοσιακών χορών για 
παιδιά 4-6 ετών

Εθελοντική αιμοδοσία

Προσφορά ειδών 
παντοπωλείου στην Ιερά 
Μονή των Αγίων Ραφαήλ-
Νικολάου-Ειρήνης

Προσφορά τροφίμων 
στο φιλανθρωπικό σωματείο 
"Ιωάννης ο Χρυσόστομος"
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Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 13-11-2018 η Γενική Συνέλευση 
του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Ελληνικού Τμήματος ∆ιεθνούς 
Ενώσεως Αστυνομικών Πυροσβεστών και Λιμενικών. Συγχαρητήρια 
στον Πρόεδρο κ Ιωάννη Τσαγανό, τα μέλη του ∆Σ και όλους τους αντι-
προσώπους των Νομών. Υπευθυνότητα, διαφάνεια, αλληλεγγύη και 
εθελοντισμός αποτελούν τις διαχρονικές αξίες του Ταμείου. ∆ημιουρ-
γήσαμε ένα σύγχρονο Ταμείο για το μέλλον των συναδέλφων το οποίο 
συνεχίζει με συνέπεια το έργο του. Το Ελληνικό Τμήμα της ∆ιεθνούς 
Ενώσεως Αστυνομικών εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος κ. Ιωάννης Καρα-
πατάκης και ο Α' Αντιπρόεδρος κ. Νικόλαος Μαρούντας.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ 
ΤHΣ ΤΟΠΙΚHΣ 
∆ΙΟIΚΗΣΗΣ ΠAΦΟΥ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚHΣ 
∆ΙΟIΚΗΣΗΣ 
ΛΕΜΕΣΟY

ΤΕΛEΣΤΗΚΕ 
ΕΠΙΜΝΗΜOΣΥΝΗ 
∆EΗΣΗ ΣΤΗΝ 
ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ 
ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ, 
ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΤΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΠΟΛΕΩΝ, ΣΤΟ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ 
ΝΑΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΤΜHΜΑΤΟΣ ∆ΙΕΘΝΟYΣ 
ΕΝVΣΕΩΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΚΑΙ 
ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ

∆
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Α
Σ

Τ
Η

Ρ
ΙΟ
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Σήμερα 11/11, εορτή Αγίου Μηνά, προστάτη της Αστυνομίας 
Πόλεων, στο Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, με πρωτοβου-
λία της Πανελλήνιας Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών 
Αστυνομίας Πόλεων, τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση, υπέρ 
αναπαύσεως ψυχών, των εν τη εκτελέσει του καθήκοντος 
πεσόντων Αστυνομικών, ως και αρτοκλασία υπέρ υγείας 
όλων των μελών και οικογενειών των Ενώσεων Αστυ-

νομικών της Αστυνομίας Πόλεων και Ελληνικής Αστυνο-
μίας. Ακολούθησε μικρή δεξίωση στο ξενοδοχείο Αμαλία. 
Παραβρέθηκαν Επίτιμοι Αρχηγοί, Υπαρχηγοί, εκπρόσωποι 
Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, αντιπροσωπείες συνδι-
καλιστικών φορέων συνταξιούχων και πολλοί συνάδελφοι 
με τις οικογένειές τους. Ο Άγιος Μηνάς ας μας έχει υπό την 
σκέπην του.

Επιβεβαιώνοντας τους ισχυρούς δεσμούς με το 
αδελφό Κυπριακό Τμήμα υποδεχθήκαμε την 17-
11-2018 , με μεγάλη χαρά στα γραφεία μας τους 
εκλεκτούς φίλους, τον κ. Ζήνωνα Ψαθίτη Γεν. 
Γραμματέα της Τοπικής ∆ιοίκησης Πάφου και το 
μέλος της Τοπικής ∆ιοίκησης Λεμεσού κ.Γιάννη 
Σωτηριάδη. Μετά την ανταλλαγή αναμνηστικών 
τους προσφέρθηκε γεύμα από την Τοπική ∆ιοίκηση 
Αθηνών-Αττικής σε γνωστή Ταβέρνα της Αθήνας
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Αντιπροσωπεία του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Τμήματος , απο-
τελούμενη από τους κ.κ. Ιωάννη Καραπατάκη, Βλάσιο Βαλατσό, Κυριάκο 
Κάρκαλη και Σπυρίδωνα Φώτογλου, επισκέφθηκε την 22 ∆εκεμβρίου 
2018 τον Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Αριστείδη Αν-
δρικόπουλο, παρουσία και του ∆ιευθυντή του Επιτελικού Γραφείου του κ. 
Αρχηγού, Υποστράτηγο κ. Βολυράκη Στυλιανού.
Η συνάντηση έγινε σε εγκάρδιο κλίμα. Στον κ. Αρχηγό παρουσιάστηκαν 
από τον Πρόεδρο συνοπτικά οι δράσεις μας και αναλύθηκε το έργο της 
Ένωσής μας. Ο ίδιος, μέλος μας ων, εδήλωσε γνώστης του έργου που 
επιτελείται από την Ένωση μας και υποστηρικτής. Σε αυτό το πλάισιο, ετέ-

θησαν αιτήματα, στα οποία ο κ. Αρχηγός ήταν θετικός.
Εν συνεχεία η αντιπροσωπεία επισκέφθηκε τον Προϊστάμενο Επιτελείου 
Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο κ. Ανδρέα ∆ασκαλάκη, 
τον Προϊστάμενο Κλάδου Οικονομοτεχνικής Υποστήριξης και Πληροφο-
ρικής , Υποστράτηγο κ. Παναγιώτη Ντζιοβάρα παρόντος και του ∆ιευθυντή 
της ∆ιεύθυνσης Πληροφορικής Α/∆ κ. Αριστείδη Μούρτου, στους οποίους 
επίσης έγινε παρουσίαση των δράσεων μας 
Ενόψει των αγίων ημερών και του ερχομένου νέου έτους, αντηλλάγησαν 
ευχές για υγεία, μακροημέρευση, οικογενειακή ευτυχία και επαγγελματική 
επιτυχία.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
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Επίσκεψη αντιπροσωπίας  στην Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου - ενίσχυση σεισμοπλήκτων

Τα Κάλαντα είπαν ο ιδρυτής του Ελληνικού Τμήματος ΙΡΑ κ. Κων/νος Βασιλάκης, ο 
πρώην Πρόεδρος κ. Κων/νος Παπακωνσταντίνου και ο πρώην Αναπλ. Παγκόσμιος 
Γεν. Γραμματέας κ. Ιωάννης Πανούσης. Τους ευχαριστούμε θερμά και ευχόμαστε 
υγεία, ευτυχία και ότι καλύτερο με τον καινούργιο χρόνο. 

Με ειδική τιμητική πλακέτα η Τοπική ∆ιοίκηση  Σάμου  τίμησε και 
βράβευσε τον Υπεύθυνο ∆ιεθνών Σχέσεων Εθνικού Τμήματος 
κ. Κυριάκο ΚΑΡΚΑΛΗ για τη μεγάλη προσφορά του, στην ΙΡΑ .
Την απονομή έκανε ο ∆ήμαρχος Σάμου κ. Μιχάλης Αγγελόπου-
λος παρουσία του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Σάμου κκ Ευσέ-
βιου, στα εγκαίνια των γραφείων του Συνδέσμου Αποστράτων 
Αστυνομικών Σάμου και ΙΡΑ Σάμου.

Συνεδρίαση ∆.Σ. στην Ναύπακτο

Η Τ. ∆.  ΣΑΜΟΥ ΤΙΜΗΣΕ 
ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΥΣΕ ΤΟΝ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ 
ΣΧΕΣΕΩΝ Ε. Τ.

ΤΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΡΑ
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Ανταλλαγή ευχών και δώρων 
στις υπηρεσίες της ∆.Α. Κορινθίας 

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
∆ιοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας με θέμα:
«Ασφαλής Πλοήγηση στο ∆ιαδίκτυο»

 Με την ευκαιρία των εορτών Χριστουγέννων και Νέου έτους, 
μέλη του ∆.Σ. της Τοπικής ∆ιοίκησης Κορινθίας επισκέφθηκαν 
την Πέμπτη 20 & την Παρασκευή 21/12 τις Αστυνομικές Υπη-
ρεσίες της ∆/νσης Αστυνομίας Κορινθίας και αντάλλαξαν ευχές 
με τα μέλη τους και  όλο το Αστυνομικό προσωπικό, ευχόμενοι   
Υγεία προσωπική και οικογενειακή, Ειρήνη, Αγάπη και Ευτυχία 
και πάνω απ’ όλα συναδελφική  αλληλεγγύη. 
Στα μέλη μας προσφέρθηκε συμβολικό δώρο αγάπης,  αναγνω-
ρίζοντας τη διαχρονική τους συμμετοχή  στη μεγάλη οικογένεια 
της ∆ιεθνής Ενώσεως Αστυνομικών.

Για το ∆ιοικητικό Συμβούλιο
 Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΠΥΡΑΚΟΣ  ΠΑΥΛΟΣ ΦΡΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Με θετικό πρόσημο και ευμενή σχόλια 
εκ μέρους του κοινού,  πραγματοποιή-
θηκε την Τετάρτη 12 ∆εκεμβρίου 2018 
και ώρα 10:45΄ στην αίθουσα της βιβλι-
οθήκης Γυμνασίου Βέλου, ενημερωτική 
ημερίδα με θέμα «ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ 
ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ», απευθυνόμενη  στους 
μαθητές του Λυκείου Βέλου, με ομιλητές 
έμπειρους Αξιωματικούς της ∆ιεύθυνσης 
∆ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του 
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας που 
διοργάνωσε η Τοπική ∆ιοίκηση Κορινθίας 
της ∆ιεθνούς Ένωσης Αστυνομικών (I.P.A.), 
σε συνεργασία με το Λύκειο Βέλου και τη 
∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Ν. Κορινθίας.
Την ημερίδα παρακολούθησαν (210) μαθη-
τές του Λυκείου Βέλου καθώς και   εκπαι-
δευτικοί της σχολικής αυτής μονάδας. 
Σύντομο χαιρετισμό απηύθυναν,  ο Πρόε-

δρος της Τοπικής ∆ιοίκησης Κορινθίας, κ. 
Απόστολος ΣΠΥΡΑΚΟΣ και  η ∆ιευθύντρια 
του  Λυκείου Βέλου  κα. ΠΟΛΙΤΟΥ Μάρθα. 
Οι ομιλητές της Ημερίδας Αστυνόμος Β΄ 
Ειδικών Καθηκόντων Ψυχολόγος κ. ΝΑ-
ΚΟΣ Γεώργιος  και  ο  Αστ/κας κ. ΜΥΘΥΜΗΣ 
Κων/νος έμπειρα στελέχη  της ∆ιεύθυνσης 
∆ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, οι οποί-
οι καταχειροκροτήθηκαν από το κοινό στο 
τέλος της συζήτησης, επικεντρώθηκαν στην 
ενημέρωση για τα φαινόμενα διαδικτυακής 
βίας, τους κινδύνους που ελλοχεύουν στις 
ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης και 
γενικά την πρόληψη και την αντιμετώπιση 
των κινδύνων που σχετίζονται με τις νέες 
τεχνολογίες. Βασική συμβουλή τους προς 
τους εφήβους για την πρόληψη του ηλε-
κτρονικού εγκλήματος είναι να συζητούν 
με τους γονείς τους, ότι τους απασχολεί 
σχετικά με την διαδικτυακή τους ζωή. 

Ευχαριστούμε θερμά την ∆ιεύθυνση ∆ίω-
ξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και ιδιαί-
τερα τα στελέχη της που παρουσίασαν την 
ενημερωτική ημερίδα μας, την ∆ιευθύντρια 
και το εκπαιδευτικό προσωπικό του Λυκεί-
ου Βέλου, την ∆/νση ∆ευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης Ν. Κορινθίας  και όλους όσους 
συνέβαλαν και βοήθησαν στην άρτια και 
επιτυχημένη διοργάνωση της ημερίδας μας.
Η διοργάνωση της ημερίδας αυτής εκ μέ-
ρους της Τοπικής ∆ιοίκησης Κορινθίας 
αποτελεί τη συνέχεια  στοχευμένων δρά-
σεων που προτίθεται να υλοποιήσει, στα 
πλαίσια της ενημέρωσης του κοινωνικού 
συνόλου, της προαγωγής του κοινωνικού 
προσώπου του Έλληνα Αστυνομικού, που 
αποτελεί αναπόσπαστο «κομμάτι» της Ελ-
ληνικής Κοινωνίας, αλλά την προβολή του 
έργου της Ελληνικής Αστυνομίας γενικό-
τερα.
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 Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 16 ∆εκεμβρίου 2018 και ώρα 18:00΄ 
στην αίθουσα εκδηλώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας η κα-
θιερωμένη Χριστουγεννιάτικη γιορτή , που διοργανώθηκε από κοινού 
Τοπική ∆ιοίκηση Πέλλας, τη ∆ιεύθυνση Αστυνομίας Πέλλας, τις Ενώ-
σεις  Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν.Πέλλας και Αξιωματικών Κεντρι-
κής Μακεδονίας και το Σύνδεσμο αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας 

Ν.Πέλλας για τα παιδιά του προσωπικού των Αστυνομικών Υπηρεσιών 
του Νομού. Μέσα σε ένα χριστουγεννιάτικο σκηνικό, με την παρουσί-
αση της 
παράσταση Θεάτρου Σκιών του Χρήστου Στανίση - Ο Φούρνος των Χρι-
στουγέννων. Μικροί και μεγάλοι διασκέδασαν παρέα με Άγιο Βασίλη 
που  μοίρασε δώρα στα παιδιά.

Πραγματοποίηση Χριστουγεννιάτικης Εκδήλωσης για τα 
παιδιά του προσωπικού της ∆/νσης Αστυνομίας Πέλλας

Έκθεση Τροχαίας

Ολοκληρώθηκε η Έκθεση Τροχαίας,έχοντας ως θέμα την οδική ασφά-
λεια των παιδιών, που πραγματοποιήθηκε στην Έδεσσα από 8 έως 12 
Οκτωβρίου,με την έκδήλωση για την κλήρωση ποδηλάτων στην οποία 
συμμετείχαν οι μικροί φίλοι μας που τις προηγούμενες ημέρες είχαν 
επισκεφθεί την Έκθεση,που έλαβε χώρα στις 17.30 της 12-8-2018 στην 
αίθουσα εκδηλώσεων της Μητρόπολης.
Στην προσπάθεια αυτή για την ευαισθητοποίηση του κοινού  σ' αυτό το 
τόσο σοβαρό θέμα,παρούσα η Τοπική ∆ιοίκηση Πέλλας της ∆ιεθνούς 
'Ενωσης Αστυνομικών,ως  συνδιοργανωτές της εκδήλωσης,με το Τ.Τ. 

Έδεσσας και την Ιερά Μητρόπολη Εδέσσης , Πέλλης και Αλμωπίας.Κατά 
την εκδήλωση μεταξύ άλλων κληρώθηκε και ποδήλατο με προστατευτικό 
κράνος,προσφορά της ∆ιεθνούς Ένωσης Αστυνομικών ,το οποίο κέρδισε 
μαθήτρια δημοτικού σχολείου από την Έδεσσα.

Για το ∆ιοικητικό Συμβούλιο

 Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΣΕΛΚΟΥ

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΛΑΣ
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TΟΠΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Πρεσβευτές της Ελλάδας

 Οι τοπικές διοικήσεις Τρικάλων και Καρδί-
τσας, με τα χορευτικά τους τμήματα, συνοδευ-
όμενα από αντίστοιχο τμήμα του Κέντρου Χο-
ρού «Τρίκκη», αποδείχθηκαν άξιοι πρεσβευτές 
της χώρας μας και της παράδοσης της, κατά το 
πρόσφατο οδοιπορικό μας στη Σερβία και συ-
γκεκριμένα στις πόλεις Βράνιε, Βελιγράδι, 
Σουμπότιτσα και Νις.
Σε συνεργασία με την τοπική διοίκηση Subotica 
του Σερβικού Εθνικού Τμήματος ΙΡΑ, διοργα-
νώθηκαν στην ομώνυμη πόλη δύο υπέροχες 
ελληνικές βραδιές, τις οποίες παρακολούθη-
σε πλήθος ανθρώπων. Σ’ αυτές τις βραδιές 
οι φίλοι μας στη Σερβία είχαν την ευκαιρία να 
ακούσουν ελληνική μουσική, ζωντανά από 
εξαμελή ορχήστρα, να γνωρίσουν τους πα-
ραδοσιακούς μας χορούς και να απολαύσουν 
χαρακτηριστικές ελληνικές γεύσεις που πρό-
σφεραν οι τοπικές μας διοικήσεις, σε συνεργα-
σία με τοπικές επιχειρήσεις της Καρδίτσας και 
των Τρικάλων. Με την αμέριστη υποστήριξη 
του Κέντρου Χορού «Τρίκκη» και ιδιαίτερα του 
χοροδιδασκάλου Βασίλη Γαλάνη, παρουσιά-
στηκαν χοροί από πολλές περιοχές της χώρας 
μας και μάλιστα με τους χορευτές να φορούν 
τις κατά τόπους παραδοσιακές ενδυμασίες. Το 
αποτέλεσμα ήταν άψογο και κέρδισε τις εντυ-
πώσεις, ξεσηκώνοντας τους Σέρβους, οι οποί-
οι δεν άργησαν να ακολουθήσουν το χορό και 
ως ήταν φυσικό επακόλουθο, οι δύο βραδιές 
τελείωσαν αργά το βράδυ με Έλληνες και Σέρ-
βους να γίνονται μια μεγάλη χορευτική παρέα.
Η άριστη σχέση και συνεργασία των τοπι-
κών μας διοικήσεων με την τοπική διοίκηση 
Subotica πρόσφερε σε όλους τους συμμετέ-
χοντες αξέχαστες στιγμές αφού, εκτός από 
τις «ελληνικές βραδιές» το πρόγραμμα του 

ταξιδιού περιλάμβανε πολλές ξεναγήσεις και 
δυνατές συγκινήσεις όπως, στο μεγαλύτερο 
οινοποιείο της περιοχής, στο ιστορικότερο, 
μεγαλύτερο και ομορφότερο ∆ημαρχείο των 
Βαλκανίων, το πολύ όμορφο ζωολογικό πάρκο 
και στην πρόσφατα ανακαινισμένη Συναγωγή, 
που είναι η Τρίτη μεγαλύτερη παγκοσμίως. Κο-
ρυφαία στιγμή των επισκέψεων μας ήταν εκεί-
νη στο καταπληκτικό IPA House της Subotica, 
που βρίσκεται σε πανέμορφη τοποθεσία και 
αξίζει να αποτελεί προορισμό για κάθε μέλος 
της ΙΡΑ, που αρέσκεται να ταξιδεύει. 
 Τις εκδηλώσεις τίμησαν με την παρουσία τους 
ο πρόεδρος του Σέρβικου εθνικού τμήματος 
ΙΡΑ, κ. Nebojsa Pantelic και ο γενικός γραμ-
ματέας του εθνικού τμήματος και πρόεδρος 
της τοπικής διοίκησης Novi Sad, κ. Milorad 
Petkovic, οι οποίοι ενθουσιασμένοι πιάστη-
καν στο χορό και διασκέδασαν μαζί μας. Ο 
πρόεδρος της τοπικής διοίκησης Subotica κ. 
Aleksandar Rajnovic, που είναι ταυτόχρονα 
αντιπρόεδρος του εθνικού τμήματος Σερβίας, 
με τους συνεργάτες του εξασφάλισαν τις κα-

λύτερες δυνατές συνθήκες για την αποστολή 
μας και μας ευχαρίστησαν για την παρουσία 
μας. Απευθυνόμενοι στους υπεύθυνους των 
δύο τοπικών διοικήσεων, κ.κ. Γιώργο Ζαρ-
χανή και Ιωάννη Φλόκα, τόνισαν ότι η συγκε-
κριμένες εκδηλώσεις ήταν μια διαφήμιση για 
την Ελλάδα και το ελληνικό τμήμα της ΙΡΑ και 
απεύθυναν ήδη πρόσκληση για επανάληψη της 
διοργάνωσης «ελληνικών βραδιών» τον επό-
μενο Σεπτέμβρη.
Πρώτη στάση της, αποτελούμενης από 49 άτο-
μα, αποστολής μας ήταν η πόλη Vranje, όπου 
έγινε δεκτή με τιμές από τη δημοτική Αρχή και 
τους συναδέλφους της πόλης. Αξίζει να σημει-
ωθεί ότι η πόλη των Τρικάλων είναι αδελφο-
ποιημένες πόλεις με την Vranje και γι’ αυτό το 
λόγο συμμετείχε στην εκδρομή μας ως εκπρό-
σωπος του ∆ήμου Τρικκαίων ο Αντιδήμαρχος, 
κ. Ηλίας Παπανικολάου, κομίζοντας ευχές και 
δώρα στους Σέρβους αδελφούς. Κατά την επι-
στροφή, η αποστολή διανυκτέρευσε στην πό-
λη Nis, με την τοπική διοίκηση φυσικά να μας 
υποδέχεται με πολύ αγάπη, αφού είναι εδώ και 
κάποιους μήνες αδελφοποιημένη με την τοπι-
κή διοίκηση Καρδίτσας.
 Κλείνοντας, οφείλουμε ένα μεγάλο «ευχαρι-
στώ» στις εταιρείες που με τα προϊόντα τους 
μας έδωσαν τη δυνατότητα να αναδείξουμε τις 
ελληνικές γεύσεις, κερνώντας όλους τους πα-
ρευρισκόμενους με τοπικά προϊόντα, τα οποία 
εντυπωσίασαν ευχάριστα. Αυτά ήταν το βρα-
βευμένο νερό «ΘΕΟΝΗ», χωριάτικα λουκάνι-
κα «ΨΑΡΡΗΣ», το οινοποιείο του κ. Τσίνα με το 
πολυταξιδεμένο κρασί και τσίπουρο «ΜΕΤΕΩ-
ΡΟ», τις ιδιαίτερες γεύσεις από το Κ∆ΑΠ του κ. 
Γεωργολόπουλου και τον παραδοσιακό χαλβά 
«ΜΠΟΥΛΟΓΙΩΡΓΟΣ».
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Η Ι.Ρ.Α. Τρικάλων με την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Τρικάλων και την υποστήριξη της 
∆/νσης Αστυν. Τρικάλων, διοργάνωσαν  την Τρίτη 6 Νοεμβρίου και ώρα 14.00΄ στον γήπεδο 
«Αγίου Οικουμένιου»- Τρικάλων, φιλικό αγώνα ποδοσφαίρου, μεταξύ Ομάδας Αστυνομικών 
της ∆.Α. Τρικάλων και Ομάδας του ΚΕΘΕΑ «ΕΞΟ∆ΟΣ», προκειμένου να αναδείξουμε και να ευαι-
σθητοποιήσουμε την Κοινωνία μας για την μάστιγας των ναρκωτικών, μιας και το έτος 2018 έχει 
χαρακτηριστεί από την Ελληνική Αστυνομία «ως έτος κατά των ναρκωτικών». Η συγκεκριμένη 
δράση αποτελεί μια από κοινού πρωτοβουλία για τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, την κοινωνική 
προσφορά και τη σύνδεση της προσπάθειας πρόληψης και αντιμετώπισης της χρήσης ουσιών.
Παρουσία του ∆ιευθυντή Αστυνομίας Τρικάλων Α/∆΄ Γεωργίου ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ και του Β΄ Υπο-
διευθυντή της ∆/νσης  Αστυν. Τρικάλων Α/∆΄ Στυλιανού ΜΠΙΛΙΑΛΗ, συναδέλφων και πολιτών, 
διεξήχθη   ο φιλικός αγώνας ποδοσφαίρου, βάζοντας «γκολ» στην απεξάρτηση από τα ναρκωτικά. 
Ο αγώνας ήταν  μια δράση κοινωνικού χαρακτήρα, που εντάσσεται στο πλαίσιο του ενιαίου με-
τώπου κατά των ναρκωτικών και έχει στόχο την ανάδειξη του υγιούς αθλητικού πνεύματος, ως 
πρότυπο ζωής, μακριά από ουσίες και εξαρτήσεις.
Η ενασχόληση με τον υγιή αθλητισμό, μακριά από ουσίες, καλλιεργεί τη χαρά της συμμετοχής 
χωρίς τη σκοπιμότητα της νίκης.
Παρόν στον αγώνα έδωσε ο ∆ημοτικός Σύμβουλος του ∆ήμου Τρικκαίων κ ΚΑΪΚΗΣ Γεώργιος. 
Τέλος θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους βοήθησαν στην διοργάνωση του αγώνα μας 
και ιδιαιτέρως τον γιατρό  κ. ΚΟΛΩΝΑ Γεώργιο για την εθελοντική συμμετοχή του και την ιατρική 
κάλυψη του αγώνα. 

Επισκέφθηκε σήμερα 28/10/2018 τα γραφεία 
μας ο Πρόεδρος της Τοπικής ∆ιοίκησης Θε-
σπρωτίας κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ∆ημήτριος. Ο αγαπη-
τός μας φίλος ξεναγήθηκε στο γραφείο μας 
και έγινε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση 
για θέματα που αφορούν την ∆ιεθνή Ένωση 
Αστυνομικών. Τον υποδέχθηκαν ο Πρόεδρος 
μας κ. ΜΠΕΓΑΣ Αχιλλέας, ο Γ.Γραμματέας μας 
κ ∆ΡΑΓΟΥΤΣΟΣ Βασίλειος, ο Α Αντιπρόεδρος 
μας κ ΤΣΙΓΑΡΙ∆ΑΣ Γεώργιος, ο Γ Αντιπρόε-
δρος μας κ ΑΡΓΥΡΙΟΥ Στέφανος και ο Ταμίας 
μας κ ΜΑΣΤΟΡΑΣ Μιχάλης.
Έγινε ανταλλαγή αναμνηστικών και δόθηκε 
ραντεβού για νέα συνάντηση σύντομα μιας 
και οι σχέσεις των δύο Τοπικών ∆ιοικήσεων 
μας είναι άριστες.

Η Τοπική μας διοργάνωσε την Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2018 εκδρομή στην 
Βεργίνα- Βέροια- Παναγία Σουμελά, για όλα τα μέλη της και τις οικογέ-
νειες τους. Ξεκινώντας μεταβήκαμε στην Καστανιά Ημαθίας στις πλαγιές 
του Βερμίου όπου επισκεφτήκαμε τον ιερό ναό της Παναγίας Σουμελά και 
προσκυνήσαμε την εικόνα της Παναγιάς, έργο του Ευαγγελιστή Λουκά, 
το σταυρό του αυτοκράτορα Εμμανουήλ Κομνηνού και το ιερό ευαγγέλιο 
του πατρός Χριστοφόρου, επίσης δώρο του αυτοκράτορα ∆αυίδ του Κο-
μνηνού. Στην συνέχεια μεταβήκαμε στους Βασιλικούς τάφους της Βερ-
γίνας, ένα από τα σημαντικότερα αρχαιολογικά ευρήματα στην Ελλάδα 
και το σπουδαιότερο στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας όπου και 
έγινε ξενάγηση από επαγγελματία ξεναγό. Θαυμάσαμε τους βασιλικούς 
τάφους όπου εκτός όλων των άλλων δεσπόζει η ασπίδα και πανοπλία 
του Φιλίππου Β΄ και η φημισμένη χρυσή λάρνακα που βρέθηκε στον τάφο 
του, τις θαυμάσιες τοιχογραφίες της αρπαγής της Περσεφόνης και του 
βασιλικού κυνηγιού -τα μοναδικά πρωτότυπα έργα μεγάλων ζωγράφων 
της κλασικής αρχαιότητας που έφτασαν ως εμάς και πάρα πολλά άλλα εκ-
θέματα. Παίρνοντας τον δρόμο της επιστροφής επισκεφτήκαμε την Βέροια 
όπου είχαμε συνάντηση με τον πρόεδρο της Τοπικής ∆ιοίκησης Ημαθίας κ 
Χριστοδουλίδη Γιώργο τον οποίο και ευχαριστούμε για την βοήθεια που 
προσέφερε στο να έχει επιτυχία η εκδρομή μας.

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Φιλικός Αγώνας Ποδοσφαίρου

Εκδρομή στην Βεργίνα, Βέροια, Παναγία Σουμελά

Επίσκεψη στα 
γραφεία μας του 
προέδρου της Τ.∆. 
Θεσπρωτίας.
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Μέσα σε κλίμα συγκίνησης και εθνικής 
ανάτασης πραγματοποιήθηκε η παρέλαση 
της 28ης Οκτωβρίου στα Τρίκαλα, πα-
ρουσία πλήθους κόσμου. Το πρωί έγινε η 
έπαρση της Ελληνικής σημαίας στην πλα-
τεία και σήμαναν χαρμόσυνα οι καμπάνες. 
Ακολούθησε ∆οξολογία στον Μητροπολι-
τικό Ναό Αγίου Νικολάου, κατάθεση στε-
φάνων στο Ηρώο της Σ.Μ.Υ. και έπειτα η 
παρέλαση ενώπιον της υφυπουργού Οικο-
νομικών Αικατερίνης Παπανάτσιου και των 
Αρχών του τόπου.
Η Τοπική ∆ιοίκηση Τρικάλων , προσκε-
κλημένη από την Περιφερειακή Ενότητα 
Τρικάλων στις εορταστικές εκδηλώσεις, 
εκπροσωπούμενη από το ∆.Σ., παρευρέθη 
στην επίσημη δοξολογία που πραγματοποι-
ήθηκε στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου 
Νικολάου Τρικάλων, στην επιμνημόσυνη 
δέηση στο μνημείο Ηρώων Πεσόντων, 
όπου και ο Β Αντιπρόεδρος της Τοπικής 
μας κ. Αλέξανδρος Αγραφιώτης , προέβη 
στην κατάθεση στεφάνου.
Οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις για τον 
εορτασμό της ημέρας, κορυφώθηκαν στις 
12.00 το μεσημέρι, με την καθιερωμένη 
παρέλαση σε κεντρική οδό της πόλης.

Με μεγάλη χαρά υποδεχθήκαμε την 30/10/2018, 
Κροάτες συναδέλφους με τις οικογένειες τους 
από την I.P.A. Dubrovnik. Ο Πρόεδρος της Τοπι-
κής μας κ. ΜΠΕΓΑΣ Αχιλλέας και ο Γ. Γραμματέ-
ας κ . ∆ΡΑΓΟΥΤΣΟΣ Βασίλειος τους συνάντησαν 
στο Καστράκι- Καλαμπάκας και μαζί με τον Πρόε-
δρο κ. ΖΑΡΧΑΝΗ Γεώργιο και τον Γ. Γραμματέα κ. 
ΓΟΥΣΙΑ Νικόλαο της Τοπικής ∆ιοίκησης Καρδί-
τσας και ξεκίνησαν την περιήγηση στις Ιερές Μο-
νές των Μετεώρων, στις οποίες έγινε ξενάγηση 
και θαύμασαν τα εκθέματα και τα ιερά κειμήλια 
που φυλάσσονται στους χώρους των μοναστη-
ριών. Οι σχεδόν απόκοσμοι πέτρινοι βράχοι των 
Μετεώρων, που αγκαλιάζουν την Καλαμπάκα, 
είναι διατηρητέο και προστατευόμενο μνημείο 
της ανθρωπότητας από την UNESCO και η με-

γαλύτερη μοναστική πολιτεία της χώρας μετά το 
Άγιο Όρος. Στη συνέχεια οι επισκέπτες μας , ανα-
χώρησαν για το Μουζάκι Καρδίτσας όπου τους 
συνόδευαν τα μέλη της Τοπικής ∆ιοίκησης Καρ-
δίτσας και τους φιλοξένησαν στην περιοχή τους.
Η όμορφη βόλτα μας που ξεκίνησε από το πρωί 
έκλεισε με την επίσκεψη των αγαπητών μας φί-
λων στα γραφεία της Τοπικής μας. Τους ανέμενε 
ο Πρόεδρος της Τοπικής μας κ. ΜΠΕΓΑΣ Αχιλλέ-
ας, ο Α Αντιπρόεδρος κ. ΤΣΙΓΑΡΙ∆ΑΣ Γεώργιος, 
ο Β Αντιπρόεδρος κ. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ Αλέξανδρος, 
ο Γ Αντιπρόεδρος κ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ Στέφανος και ο 
Αν. Ταμίας κ. ΦΛΟΚΑΣ Ιωάννης. Έγινε ανταλλαγή 
αναμνηστικών και δόθηκε ραντεβού για το άμεσο 
μέλλον, σε επίσκεψη που θα πραγματοποιήσουμε 
στην Κροατία.

Σε κλίμα συγκίνησης και κατάνυξης υποδεχτή-
καμε το πρωί της 10/12/2018 στην έδρα της 
∆ιεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, την Ιερά 
Εικόνα της Παναγίας Σπηλιώτισσας, η οποία 
φυλάσσεται από χρόνων στο φερώνυμο Μο-
ναστήρι το οποίο βρίσκεται στις κορυφές των 
Αγράφων. 
Την Ιερά Εικόνα μετέφερε ο Ηγούμενος της Μο-
νής, Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Μητρόπουλος, 

Επίτιμο μέλος της ∆ιεθνούς Ενώσεως Αστυ-
νομικών.
Παρουσία του ∆ιευθυντή Αστυνομίας Τρικάλων, 
των Υποδιευθυντών της ∆ιεύθυνσης , ∆ιοικη-
τών υπηρεσιών, Αξιωματικών, πλήθος συνα-
δέλφων και με τη βοήθεια του πάτερ Καραμί-
ντζιου Ευάγγελου πραγματοποιήθηκε αγιασμός 
και δέηση υπέρ Υγείας. 
Όλοι οι παριστάμενοι είχαν την τύχη να προσκυ-
νήσουν την Ιερά Εικόνα της Παναγίας Σπηλιώ-
τισσας. 
Στη συνεχεία ο Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Μη-
τρόπουλος μετέφερε την Ιερή Εικόνα στο γρα-
φείο της Τοπικής μας όπου και έγινε ανταλλαγή 
αναμνηστικών προσφέροντας μας ένα αντίγρα-
φο της και ενημερώθηκε για τις μελλοντικές 
δράσεις της Τοπικής μας.

Για το ∆ιοικητικό Συμβούλιο
 Πρόεδρος  Γεν. Γραμματέας
 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΓΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ∆ΡΑΓΟΥΤΣΟΣ

Κατάθεση 
στεφάνου στην 
επιμνημόσυνη 
δέηση στο 
μνημείο Ηρώων 
Πεσόντων

Κροάτες συνάδελφοι με τις οικογένειες 
τους από την I.P.A. Dubrovnik  
επισκέφτηκαν τα Τρίκαλα.

Η Ιερά Εικόνα της Παναγίας 
Σπηλιώτισσας στο Αστυνομικό Μέγαρο
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Για τη στήριξη 
της μικρής Χρυσοβαλάντω

Απολαυστικές οινικές στιγμές 

Εγκαινιάστηκαν τα γραφεία του Συνδέσμου Αποστράτων 
Αστυνομικών νομού Σάμου και της Τοπικής ∆ιοίκησης 
ΙΡΑ ΣΑΜΟΥ

Με ιδιαίτερη επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή παικτών και κόσμου 
πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη 12 ∆εκεμβρίου 2018 και ώρα 
15.00 στο γήπεδο Μυτιληνιών Σάμου ο αγώνας που οργάνωσαν από 
κοινού η Τοπική ∆ιοίκηση ΙΡΑ Σάμου και ο φίλος της ΙΡΑ Σάμου ∆ημή-
τρης Βαλής με τους φίλους του, όπου έγινε μια αξιόλογη προσπάθεια 
συγκέντρωσης χρημάτων, για τη στήριξη της μικρής Χρυσοβαλάντω. 
Η συμμετοχή και η βοήθεια των Συναδέλφων και συμπολιτών μας με 
την μαζική παρουσία τους στο γήπεδο Μυτιληνιών Σάμου ήταν πολύ 
σημαντική και συγκινητική. Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συμπαρά-
στασή σας, που μας επέτρεψε να πετύχουμε τον κοινωνικό σκοπό της 
διοργάνωσης. Η αλληλεγγύη στον συνάνθρωπο είναι αναγκαίο στοι-
χείο οργάνωσης της κοινωνίας των πολιτών, αλλά και ποιότητα ζωής 
και πολιτισμός. Ευχαριστούμε και πάλι όλους τους Συναδέλφους μας 
και συμπολίτες μας που αγκάλιασαν με θέρμη αυτή την προσπάθεια.
Για την ιστορία να αναφέρουμε το σκορ ΙΡΑ ΣΑΜΟΥ - ΦΙΛΟΙ ∆ΗΜΗΤΡΗ 
ΒΑΛΗ 8-3.

Επίσκεψη στο Μουσείο Οίνου του ΕΟΣ Σάμου πραγματοποίησε ο υπεύ-
θυνος ∆ιεθνών Σχέσεων και αναπληρωτής γραμματέας του Εθνικού 
Τμήματος ΙΡΑ ∆ιεθνής Ένωσης Αστυνομικών κ. Κάρκαλης Κυριάκος και 
μέλη της Θεατρικής ομάδας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας 
συνοδευόμενοι από τον πρόεδρο της Τοπικής ∆ιοίκησης ΙΡΑ Σάμου ∆ιε-
θνής Ένωσης Αστυνομικών κ. Αβραμίδη Γεώργιο ο οποίος περιληπτικά 
ανέφερε ορισμένα ιστορικά στοιχεία για τη Σάμο και για το Μουσείο Οί-
νου του ΕΟΣΣ.
Φτάνοντας στο Μουσείο Οίνου τους υποδέχτηκε ο ∆ιευθυντής του τμή-
ματος πωλήσεων κ. Τίτος Φραντζής ο οποίος τους ξενάγησε στις αίθου-
σες του Μουσείου και εξήγησε πως παράγεται ο οίνος, ενώ δοκίμασαν 
και διάφορα κρασιά του ΕΟΣΣ.
Ο υπεύθυνος ∆ιεθνών Σχέσεων και αναπληρωτής γραμματέας του Εθνι-
κού Τμήματος ΙΡΑ κ. Κυριάκος Κάρκαλης ευχαρίστησε τον ∆ιευθυντή του 
τμήματος πωλήσεων κ. Τίτο Φραντζή και τον κάλεσε να επισκεφτεί τα 
γραφεία του Εθνικού Τμήματος στην Αθήνα.

Εγκαινιάστηκαν την τετάρτη 24 Οκτωβρίου 
2018 από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη 
Σάμου κ.κ Ευσέβιο ο οποίος μαζί με τον ∆ή-
μαρχο Σάμου κ. Αγγελόπουλο Μιχάλη έκοψαν 
την κορδέλα των εγκαινίων στα γραφεία του 
Συνδέσμου Αποστράτων Αστυνομικών νομού 
Σάμου και της Τοπικής ∆ιοίκησης ΙΡΑ ΣΑΜΟΥ 
∆ιεθνής Ένωσης Αστυνομικών, τα οποία συ-
στεγάζονται επί της παραλιακής λεωφόρου, 
Θεμιστοκλή Σοφούλη και Πινδάρου 1, 2ος 
όροφος.
Τα εγκαίνια έγιναν παρουσία πλήθους με-
λών και φίλων που έδωσαν το σύνθημα, του 
SERVO PERAMIKEKO (Υπηρετώ δια της Φι-
λίας) παρουσία του Υπεύθυνου ∆ιεθνών Σχέ-
σεων και Αναπληρωτή Γραμματέα του Εθνι-
κού Τμήματος κ. Κάρκαλη Κυριάκο ο οποίος 
τίμησε με την παρουσία του την εκδήλωση 
των εγκαινίων, τιμήθηκε με ειδική τιμητική 
πλακέτα της ΙΡΑ ΣΑΜΟΥ, αναφέρθηκε στις 
εξελίξεις της ΙΡΑ, μεταβίβασε τις ευχές του 
Εθνικού Τμήματος και του προέδρου κ. Καρα-
πατάκη Ιωάννη, συναντήθηκε με όλους τους 

παρευρισκόμενους και αντάλλαξε απόψεις για 
διάφορα θέματα.
Επίσης από τον Σύνδεσμο Αποστράτων Αστυ-
νομικών νομού Σάμου τιμήθηκε με ειδική 
τιμητική πλακέτα για την προσφορά του, το 
μέλος της ΙΡΑ, Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου 
Αποστράτων Αστυνομικών νομού Σάμου, 
∆ημοτικός Σύμβουλος, πρόεδρος Σαμιακής 
Αρωγής, πρόεδρος Βοήθειας στο Σπίτι, πρό-
εδρος ΚΑΠΗ Σάμου, ο Στρατηγός ε.α κ. Πατσί-

δης Κυριάκος.
Ο πρόεδρος κ. Αβραμίδης Γεώργιος στον 
σύντομο χαιρετισμό του, καλωσόρισε και 
ευχαρίστησε για την συνεχή παρουσία στις 
εκδηλώσεις τους, τον Σεβασμιότατο Μητρο-
πολίτη Σάμου κ.κ Ευσέβιο, ο οποίος είναι και 
μέλος της ΙΡΑ ∆ιεθνής Ένωσης Αστυνομικών. 
Επίσης ευχαρίστησε τον ∆ήμαρχο Σάμου κ. 
Αγγελόπουλο Μιχάλη για την παραχώρηση 
του χώρου των γραφείων και για την άριστη 
ανιδιοτελή συνεργασία τους και εξήρε την 
ανεκτίμητη συμβολή του, στις δράσεις κοι-
νωνικής αλληλεγγύης που ως στόχο έχουν να 
στηρίξουν τους συμπολίτες μας και όχι μόνο, 
που αντιμετωπιζουν προβλήματα διαβιώσεις! 
συνεχίζοντας ευχαρίστησε τον πολιτικό μη-
χανικό από το Καρλόβασι της Σάμου κ. Ελένη 
Νικόλαο για τη στήριξη, το Εθνικό Τμήμα της 
ΙΡΑ και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αποστρά-
των Αστυνομικών (ΠΟΑΣΑ) για την οικονομική 
βοήθεια τους!  

Για το ∆ιοικητικό Συμβούλιο 

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΑΜΟΥ
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Φιλοξενία της θεατρικής 
Ομάδας της Ελληνικής 
Αστυνομίας

Η Τοπική ∆ιοίκηση Αχαΐας ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα της Π.Ο.Σ.Ε.Α. και συμ-
μετείχε στην 16η Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία Εθελοντών Αιμοδοτών στην πό-
λη της Πάτρας. Η  Φλόγα της αγάπης μετά από το πανελλήνιο ταξίδι της, έφτασε 
στην Πάτρα όπου και πραγματοποιήθηκε  η Τελετή Λήξης της Λαμπαδηδρομίας 
και παράλληλα η Τελετή Έναρξης της Αμφικτιονίας ,την Παρασκευή 5 Οκτω-
βρίου το βράδυ στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού του πολιούχου  Αγ. Αν-
δρέα μετά την τέλεση αρχιερατικού εσπερινού από τον Μητροπολίτη Πατρών. 

Εβδομήντα δύο (72) φιάλες αίματος συγκέντρωσαν οι αστυνομικοί της 
∆υτικής Ελλάδας κατά την διήμερη εθελοντική αιμοδοσία που πραγ-
ματοποιήθηκε με αφορμή την ημέρα της Αστυνομίας και την εορτή του 
Προστάτη του Σώματος Μεγαλομάρτυρα Αγίου Αρτεμίου. 
Η αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε στην λέσχη του αστυνομικού μεγά-
ρου, σε συνεργασία με το τμήμα αιμοδοσίας του Γ.Ν.Π «Άγιος Αν-
δρέας» και οι φιάλες που συγκεντρώθηκαν θα διατεθούν σε παιδιά 
που πάσχουν από Μεσογειακή Αναιμία και στην Τράπεζα Αίματος του 
Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας. 
Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε ενημέρωση των αστυνομικών από 
εξειδικευμένο προσωπικό του ΚΕ∆ΜΟΠ, «Χάρισε Ζωή» του Πανε-
πιστημίου Πατρών, αναφορικά με την εθελοντική προσφορά μυελού 
των οστών, ενώ επισημαίνεται ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα πε-
ρισσότεροι από σαράντα αστυνομικοί έχουν εγγραφεί ως εθελοντές 
δότες. 
Η μεγάλη συμμετοχή των αστυνομικών αναδεικνύει έμπρακτα το αν-
θρώπινο πρόσωπο της Ελληνικής Αστυνομίας. Η δράση αυτή συνδι-
οργανώθηκε από την τοπική μας διοίκηση ,την Γενική Περιφερειακή 
Αστυνομική ∆ιεύθυνση ∆υτικής Ελλάδος ,την Ένωση Αστυνομιών 
Υπαλλήλων Αχαΐας και την Ένωση αξιωματικών Περιφέρειας ∆υτι-
κής Ελλάδος και καλύφθηκε από όλα τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. 

Το θερμό χειροκρότημα του κοινού της Πάτρας, απέσπασε την Τετάρτη 12 
∆εκεμβρίου 2018, η θεατρική παράσταση «Η ΚΟΜΙΣΣΑ ΤΗΣ ΦΑΜΠΡΙΚΑΣ», 
που παρουσίασε η θεατρική ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας στο θέατρο « 
Royal Patras ». 
Η «Η ΚΟΜΙΣΣΑ ΤΗΣ ΦΑΜΠΡΙΚΑΣ» είναι ηθογραφία της δεκαετίας του ‘60 του 
Κώστα Πρετεντέρη, η οποία παρουσιάζεται φέτος από τη θεατρική Ομάδα της 
Ελληνικής Αστυνομίας με ιδιαίτερη επιτυχία. Η τοπική μας διοίκηση αναγνω-
ρίζοντας την προσπάθεια των συναδέλφων και του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. , 
στήριξε υλικά και ηθικά την εκδήλωση. Παράλληλα το διοικητικό συμβούλιο 
οργάνωσε ένα όμορφο εκδρομικό πρόγραμμα με βασική αναφορά το ξακου-
στό οινοποιείο της Achaia Clauss, όπου η θεατρική ομάδα ξεναγήθηκε στα 
αυτοκρατορικά κελάρια ,από την αξιαγάπητη ξεναγοκαι φίλη της ένωσης μας  
κ. Τόνια Ράπτη και γεύτηκε την μαυροδάφνη. Η εκδρομή μας τέλειωσε σε 
κατάστημα εστίασης όπου παρατέθηκε γεύμα προς τιμήν τους.

16η Πανελλήνια 
Λαμπαδηδρομία Εθελοντών 
Αιμοδοτών

∆ιήμερη εθελοντική 
αιμοδοσία και ενημέρωση 
για την εθελοντική δωρεά 
μυελού των οστών.

Απολαυστικές οινικές στιγμές 
TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΐΑΣ
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Προληπτικός  έλεγχος  
λειτουργίας της όρασης 
σε παιδιά

Χριστουγεννιάτικα κάλαντα από τα παιδιά του Ειδικού 
Κέντρου «Άγιος Σπυρίδωνας» 

Εθελοντική Αιμοδοσία

Η Τοπική ∆ιοίκηση Ηρακλείου, απευθύνει ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ στη 
Λέσχη LIONS «Κνωσός» και στην Πρόεδρο της κ. Μαίρη Ζηνόζη, διότι  
σε συνεργασία πραγματοποιήθηκαν την 13/10/2018, την 03/11/2018 
και την 24/11/2018 δωρεάν εξετάσεις  προληπτικού ελέγχου λειτουρ-
γίας της όρασης που δίνει τη δυνατότητα πρώιμης ανίχνευσης των 
διαθλαστικών σφαλμάτων (μυωπία, υπερμετρωπία, αστιγματισμό), 
παράμετρο της κόρης, αλλά και τριών ακόμη δεικτών που μπορούν να 
βοηθήσουν και στην ανίχνευση της αμβλυωπίας.  Οι Προληπτικοί έλεγ-
χοι πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση του αυτόματου διαθλασιμέτρου 
χειρός 2WIN, σε συνολικά εκατόν πέντε (105)  παιδιά.  Ευχαριστούμε 
επίσης την χειρουργό οφθαλμίατρο κ. Αθηνά Μ. Γωνιωτάκη, τον κ. Αρι-
στοφάνη Παλλήκαρη Οπτομέτρης  Ερευνητή,  τον Πρόεδρο περιοχής IV 
κ. Μιχάλη Κλεισαρχάκη, την κ. Κατερίνα Περγαμινέλη, την κ. Ευαγγελία 
Τσαρλάμπα Πετούση, για την εθελοντική προσφορά και την πολύτιμη 
βοήθεια τους.  Ευχαριστούμε επίσης τους συναδέλφους μας για την 
εμπιστοσύνης τους και τα θετικά σχόλια τους. 

Σε μια λιτή αλλά ιδιαίτερα συγκινητική εκδήλωση στην αίθουσα πολλαπλών 
χρήσεων, την 17/12/2018 μας μετέφεραν το κλίμα των ημερών, ψέλνονταν 
τα κάλαντα των Χριστουγέννων τα παιδιά από τo Κέντρο Ειδικών Παιδιών 
«Άγιος Σπυρίδωνας». Στην εκδήλωση μας παρευρέθηκαν : Ο Αναπλ. ∆/ντής 
της ∆/νσης Αστυνομίας Ηρακλείου, Α.∆.  κ. Παντελής ΚΕΦΑΛΙΑΝΑΚΗΣ, Ο 
Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου κ. Γεώργι-
ος ΠΙΚΡΑΚΗΣ, Η Ταμίας της Παγκρήτιας Ένωσης Πολιτικού Προσωπικού 
Αστυνομίας κ. Κατερίνα ΑΝΥΦΑΝΤΗ  , Εκ μέρους της Παγκρήτιας Ένω-
σης Αξιωματικών εξουσιοδοτήθηκε η κ. Στέλλα ΦΤΥΛΑΚΗ, Ο Υποδ/ντής 
του Επιτελείου της ∆.Α. Ηρακλείου Α/Α κ. Εμμανουήλ ΘΕΟ∆ΟΣΟΥΛΗΣ, Ο 
∆ιευθυντής της Υποδ/νσης Ασφαλείας Ηρακλείου Α/Α κ. Γεώργιος ΒΑΡ-
∆ΑΚΗΣ, Ο Τμηματάρχης του Τ. ∆. Ν της Υ.Α. Ηρακλείου Α/Α κ. Εμμανουήλ 
ΚΑΡΑΝ∆ΙΝΟΣ, Ο αναπλ ∆ιοικητής Τουριστικής Αστυνομίας Ηρακλείου Υ/Α 
κ. Ευάγγελος ΓΑΡΓΑΝΟΥΡΑΚΗΣ. Στο σύντομο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος 
της Ι.Ρ.Α. Ηρακλείου κ. Μανόλης ΖΑΧΑΡΙΟΥ∆ΑΚΗΣ ανέφερε: …
Συνεχίζουμε την όμορφη προσπάθεια που έχουμε ξεκινήσει και χτίζουμε 
χρόνο με το χρόνο. Σήμερα κλείνουμε 10 χρόνια φιλία - αγάπης και θα το 
γιορτάσουμε!!. Για τα μέλη της Ι.Ρ.Α. Ηρακλείου είναι τιμή και ευχαρίστηση 
να βρισκόμαστε μαζί σας, πιστεύοντας ότι αντλούμε δύναμη από την δύναμη 

σας, είμαστε φίλοι σας και σας λέμε και πάλι ότι οι Αστυνομικοί του Ηρα-
κλείου θα καταβάλουν όλες τις δυνάμεις τους  για την  αυστηρή εφαρμογή 
των Νόμων που σας αφορούν και αυτό είναι υπόσχεση.

Με ικανοποιητική συμμετοχή πραγματοποιήθηκε την 01 Νοεμβρίου  2018 στο 
Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου η 22η εθελοντική αιμοδοσία και η 3η μέσα 
στο 2018,  που διοργάνωσαν:
• ∆ιεθνής  Ένωση Αστυνομικών / Τοπική ∆ιοίκηση Ηρακλείου
• Παγκρήτια Ένωση Αξιωματικών Αστυνομίας
• Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου
• Σύλλογος Πολιτικών Υπαλλήλων Κρήτης
• Σύνδεσμος Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας «Ο Τάλως», 
υπό την αιγίδα της ∆ιεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου.
Η ανταπόκριση των συναδέλφων μας  στο κάλεσμα των ενώσεων, και την 
τρίτη φορά μέσα σε ένα χρόνο, κρίθηκε ικανοποιητική, συγκεντρώνοντας 
αρκετές  φιάλες αίμα, ξεπερνώντας κατά πολύ και μέσα στον ίδιο χρόνο τον 
στόχο μας που ήταν τριψήφιος . Οι συνδιοργανώτριες ενώσεις  Ε Υ Χ Α Ρ Ι 
Σ Τ Ο Υ Ν  τους  Αστυνομικούς που αφιέρωσαν 10 λεπτά απ΄ τη ζωή τους 
προσφέροντας ζωή στο συνάνθρωπο στέλνοντας με την πράξη τους αυτή το 
μήνυμα της αλληλεγγύης και της προσφοράς.

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ



2
9

 •
 ν

έα
 τ

ης
 ip

a

Ενημερωτική ημερίδα με θέμα: «Μέτρα Προστασίας 
Εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας»

Παγκόσμια Ημέρα κατά της Χρόνιας Αποφρακτικής 
Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ)

Η Τ.∆. Ηρακλείου μαζί με την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Ηρα-
κλείου σε συνεργασία με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, το Πα-
νεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, υπό την αιγίδα της ∆νσης Αστυνο-
μίας Ηρακλείου, πραγματοποίησαν ενημερωτική ημερίδα με θέμα:
"Μέτρα Προστασίας Εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας" η οποία πραγ-
ματοποιήθηκε την Τρίτη 18/12/2018 και ώρα 13:00, στην αίθουσα πολ-
λαπλών χρήσεων του Αστυνομικού Μεγάρου Ηρακλείου με Ομιλητές:
Εισαγωγή, Αχιλλέας Γκίκας, Καθηγητής Παθολογίας Λοιμωξιολογίας 

της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, ∆/ντής Παθολογικής 
Κλινικής ΠΑΓΝΗ
Ο εμβολιασμός του προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας, Εμμα-
νουήλ Μπαρμπουνάκης, Παθολόγος, ∆/ντής ΕΣΥ, Παθολογική Κλινική 
ΠΑΓΝΗ
Βασικές προφυλάξεις για την πρόληψη λοιμώξεων στους εργαζο-

μένους των Σωμάτων Ασφαλείας, Ειρήνη Αστρινάκη, Νοσηλεύτρια 
Ελέγχου Νοσοκομειακών Λοιμώξεων ΠΑΓΝΗ, Αργυρώ Μεσσαριτάκη, 
Νοσηλεύτρια Ελέγχου Νοσοκομειακών Λοιμώξεων ΠΑΓΝΗ
Ο θεσμός του Οικογενειακού Ιατρού και ο ρόλος του στην προάσπιση 

της Υγείας. Στέλιος ∆ημητρακόπουλους, Γενικός Ιατρός, Υποδιοικητής 
7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης -
Την ημερίδα συντόνισαν οι:
κ. Αχιλλέας ΓΚΙΚΑΣ, Καθηγητής Παθολογίας Λοιμωξιολογίας της Ιατρικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, ∆/ντής Παθολογικής Κλινικής ΠΑΓΝΗ
κ. Γεώργιος ΠΙΚΡΑΚΗΣ, Πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. 
Ηρακλείου, κ. Εμμανουήλ ΖΑΧΑΡΙΟΥ∆ΑΚΗΣ, Πρόεδρος ∆ιεθνούς Ένωσης 
Αστυνομικών Ι.Ρ.Α. Ηρακλείου.
Ευχαριστούμε την 7η Υ.ΠΕ. Κρήτης, το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσο-
κομείο Ηρακλείου, τους εισηγητές, τις επισκέπτριες υγείας, όλους τους 
Αστυνομικούς που συμμετείχαν στην ενημερωτική ημερίδα.

Η Τοπική ∆ιοίκηση Ηρακλείου , σε συνεργασία με το Πανεπιστημιακό Νο-
σοκομείο Ηρακλείου, την πνευμονολογική κλινική και τις Επισκέπτριες 
υγείας στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Χρόνιας Αποφρα-
κτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ) οργάνωσαν εξέταση που βοηθά στην 
διάγνωση πολλών προβλημάτων του αναπνευστικού συστήματος, την 
γνωστή σε όλους μας σπιρομέτρηση. 
Ευχαριστούμε πολύ το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, την πνευ-
μονολογική κλινική και τις Επισκέπτριες υγείας και ιδιαίτερα τον καθη-
γητή  κ. ΤΖΑΝΑΚΗ Νικόλαο ∆ιευθυντή της Πνευμονολογικής κλινικής.  
Η σπιρομέτρηση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα πολλαπλών χρήσε-
ων του Αστυνομικού Μεγάρου Ηρακλείου με δικαίωμα συμμετοχής των 

Αστυνομικών της ∆.Α. Ηρακλείου, (Αστυνομικοί εν ενεργεία και εν απο-
στρατεία –Πολιτικοί υπάλληλοι), με προτεραιότητα τα μέλη της Ι.Ρ.Α. Ηρα-
κλείου. Εξετάσθηκαν 127 συνάδελφοι, τους οποίους και ευχαριστούμε 
ιδιαίτερα για την εμπιστοσύνη και τα θετικά τους σχόλια . 
Η σπιρομέτρηση ήταν δωρεάν από τις επισκέπτριες υγείας και Ιατρό της 
Πνευμονολογικής Κλινικής του ΠαΓΝΗ, και τους ευχαριστούμε για την 
ευγένεια και την άψογη επαγγελματική κατάρτιση τους. 

Για την Τοπική ∆ιοίκηση      
 Ο Πρόεδρος H Γενική Γραμματέας
 ΜΑΝΟΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ∆ΑΚΗΣ    ΕΦΗ ΦΛΟΥΡΗ
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Μια ξεχωριστή εκδήλωση για παιδιά 
στον Ιππικό Σύλλογο ∆οξάτου

7ο Φιλανθρωπικό Τουρνουά Ποδοσφαίρου 
Αστυνομικών ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΥΡΙ∆ΗΣ

 Η Τοπική ∆ιοίκηση ∆ράμας, στα πλαίσια των 
κοινωνικών της εκδηλώσεων πραγματοποίη-
σε την Κυριακή 14 Οκτωβρίου 2018 στο γήπε-
δο της Ν.Αμισού ∆ράμας, το «7ο Φιλανθρωπι-
κό Τουρνουά Ποδοσφαίρου Αστυνομικών 7Χ7 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΥΡΙ∆ΗΣ», με τη συμμετοχή ομάδων 
από όλες τις Υπηρεσίες της ∆/νσης Αστυνομί-
ας ∆ράμας, καθώς και την ομάδα Παλαιμάχων 
ποδοσφαιριστών της ∆όξας ∆ράμας, προκει-
μένου να τιμήσουμε τη μνήμη του αξιαγάπητου 
συναδέλφου μας «ΒΑΣΙΛΗ ΛΥΡΙ∆Η».  Στα πλαί-
σια του ποδοσφαιρικού τουρνουά, πραγματο-

ποιήθηκε συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης , 
προκειμένου να δοθούν στα ανήλικα παιδιά 
που διαμένουν μόνιμα στο Σπίτι Φροντίδας 
του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» 
που βρίσκεται στη Νέα Ηρακλείτσα Καβάλας. 
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο 
∆ήμαρχος ∆ράμας κ. Χριστόδουλος Μαμσάκος, 
ο Αστυνομικός ∆ιευθυντής ∆ράμας κ. Σέρτης 
Αθανάσιος, οι ∆ιοικητές των Αστυνομικών Υπη-
ρεσιών της ∆.Α. ∆ράμας, εκπρόσωποι Συνδικα-
λιστικών Ενώσεων Αστυνομικών, Πρόεδροι 
Αθλητικών και Πολιτιστικών Συλλόγων της 

περιοχής μας, καθώς επίσης ο Γενικός Αρχη-
γός και ποδοσφαιριστές της ∆όξας ∆ράμας, της 
ιστορικής αυτής ομάδας που φέτος γιορτάζει 
τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της. Για την ιστο-
ρία στον τελικό πήγαν οι ομάδες του Τμήματος 
Ασφαλείας ∆ράμας με τους Παλαίμαχους της 
∆όξας ∆ράμας, όπου τελικά επικράτησε η ομάδα 
των παλαιμάχων της ∆όξας, με σκορ 2-1.
   Το ∆.Σ. ευχαριστεί θερμά όλους τους συνα-
δέλφους που αγωνίστηκαν στο τουρνουά, κα-
θώς και όλους όσους συνέβαλαν για την πραγ-
ματοποίηση της εκδήλωσης.

 Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε για 7η 
συνεχή χρονιά από την T.∆. ∆ράμας, μια ξεχω-
ριστή εκδήλωση για παιδιά, όλων των ηλικιών, 
για τα μέλη και τους φίλους της ένωσής μας, σε 
ένα μοναδικό πανέμορφο φυσικό περιβάλλον, την 
Κυριακή 7 Οκτωβρίου 2018 στον Ιππικό Σύλλογο 
∆οξάτου.
    Τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να κάνουν ελεύ-
θερη ιππασία, βόλτα με παραδοσιακό κάρο, ενώ 
πραγματοποιήθηκε από τους υπεύθυνους του 
Συλλόγου επίδειξη παραδοσιακού πεταλώμα-
τος, καθώς επίσης χειροτεχνίες και ζωγραφική 
στη φύση. Για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε 
Survivor για παιδιά με μεγάλη επιτυχία. Παράλ-
ληλα, στον ίδιο χώρο παρουσιάσθηκαν ελληνικοί 
παραδοσιακοί και μοντέρνοι χοροί από τα παιδικά 
τμήματα του Ποντιακού Πολιτιστικού Συλλόγου 
Σιταγρών και του Εξωραϊστικού Πολιτιστικού 
Συλλόγου Πανοράματος, αντίστοιχα. Όλες οι πα-
ραπάνω δραστηριότητες προσφέρθηκαν ∆ΩΡΕ-
ΑΝ και υποστηρίχθηκαν από επαγγελματίες του 
είδους, με τη βοήθεια των Εθελοντών της ένωσής 

μας. Στα πλαίσια της εκδήλωσης πραγματοποιή-
θηκε Σχολικό Bazaar από τον Οργανισμό  «Το 
Χαμόγελο του Παιδιού» για τη στήριξη των δρά-
σεών του. Το ∆.Σ. της I.P.A. ∆ράμας αισθάνεται την 
ανάγκη να ευχαριστήσει όλους όσους  συνέβαλαν 
(Χορηγούς, Συλλόγους, Φορείς, Εθελοντές) για 
την πραγματοποίηση της εκδήλωσης και ιδιαίτερα 
τον κόσμο που μας τίμησε με την τεράστια συμμε-
τοχή του, περίπου 1.500 άτομα, γονείς και παιδιά.
Η μοναδική συμμετοχή του κόσμου μας δίνει χαρά 
και δύναμη να συνεχίσουμε με ακόμη μεγαλύτερο 
ενδιαφέρον να προσφέρουμε προς όφελος της 
κοινωνίας και των συμπολιτών μας.

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΔΡΑΜΑΣ
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Αγώνας Μπάσκετ «Ανθρωπιάς και Αλληλεγγύης» από 
την I.P.A. ∆ράμας. Με τη συμμετοχή των δύο θρύλων του 
Μπάσκετ ∆ημήτρη ∆ιαμαντίδη και Φραγκίσκο Αλβέρτη.
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε από την 
Τοπική ∆ιοίκηση ∆ράμας, ο αγώνας Μπάσκετ 
«Ανθρωπιάς και Αλληλεγγύης», μεταξύ των 
ομάδων της ∆ιεθνούς Ένωσης Αστυνομικών 
I.P.A. ∆ράμας και των Παλαιμάχων του ΚΑΟ∆, 
την Τρίτη 11 ∆εκεμβρίου 2018 και ώρα 17:00΄ 
στο κλειστό γυμναστήριο «∆ημήτρης Κραχτί-
δης», το οποίο ήταν κατάμεστο από πλήθος 
κόσμου και ιδιαίτερα μικρά παιδιά. 
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους 
οι δύο θρύλοι του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού 
Μπάσκετ ∆ημήτρης ∆ιαμαντίδης και Φραγκί-
σκος Αλβέρτης, οι οποίοι έπαιξαν με την ομάδα 
της IPA ∆ράμας. Ζήσαμε μοναδικές στιγμές. 
Ήταν πραγματικά μια μεγάλη γιορτή του Μπά-
σκετ και του Αθλητισμού για την πόλη της 
∆ράμας, στην οποία συμμετείχαν και όλες οι 
ακαδημίες καλαθοσφαίρισης του Νομού. Στα 
πλαίσια της εκδήλωσης, ο Πρόεδρος Σκάρλιος 
Μηνάς και ο Αντιπρόεδρος Χατζηδημητρίου Γε-
ώργιος, εκ μέρους του ∆ιοικητικού Συμβουλίου 
της I.P.A. ∆ράμας, βράβευσαν για την σημαντική 
κοινωνική προσφορά τους, τους δύο θρύλους 
του Μπάσκετ, ενώ τους προσφέρθηκε Τιμής 
Ένεκεν και μια αναμνηστική φανέλα της I.P.A. 
∆ράμας. Στην εκδήλωση παρέστησαν ο ∆ήμαρ-
χος ∆ράμας κ. Χριστόδουλος Μαμσάκος, ο ∆/
ντής της ∆/νσης Αστυνομίας Καβάλας, Ταξί-
αρχος κ. Γκράνας Γεώργιος και ο νέος ∆/ντής 
της ∆/νσης Αστυνομίας ∆ράμας Α/∆΄ κ. Σέρτης 
Αθανάσιος, καθώς επίσης ο Πρόεδρος της Τ.∆. 
Καβάλας της ∆ιεθνούς Ένωσης Αστυνομικών κ. 
Ιωαννίδης Θεμιστοκλής.  

Το ∆.Σ. της I.P.A. ∆ράμας αισθάνεται την ανά-
γκη να ευχαριστήσει δημόσια όλους όσους 
συνέβαλαν στην πραγματοποίηση της ως άνω 
εκδήλωσης και ιδιαίτερα όλους τους συμπολί-

τες μας, που από το υστέρημά τους, αγόρασαν 
όλα τα εισιτήρια που διατέθηκαν για το συγκε-
κριμένο φιλανθρωπικό σκοπό και στήριξαν την 
προσπάθειά μας αυτή, βοηθώντας ουσιαστικά 
την οικογένεια όπου το πέντε μηνών μοναδικό 
τέκνο τους, αντιμετωπίζει εκ γεννηθείς σοβαρό 
καρδιολογικό πρόβλημα και υποβάλετε σε αλ-
λεπάλληλες χειρουργικές επεμβάσεις. 
Ως Έλληνες Αστυνομικοί, μέλη της ∆ιεθνούς 
Ένωσης Αστυνομικών αποδείξαμε έμπρακτα 
για μια ακόμη φορά, την αγάπη μας και τη δι-
άθεσή μας για ανιδιοτελή προσφορά προς την 
κοινωνία και το συνάνθρωπο.

Για την Τοπική ∆ιοίκηση      
 Ο Πρόεδρος H Γενική Γραμματέας
 ΜΗΝAΣ ΣΚΑΡΛΙΟΣ  ΕΥΜΟΡΦIΛΗ ΕΥΚΑΡΠΙ∆ΟΥ
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Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση
Την Παρασκευή 14 ∆εκεμβρίου 2018 και ώρα 18:00 πραγματο-
ποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου 
Άμφισσας του ∆ήμου ∆ελφών, η καθιερωμένη Χριστουγεννιά-
τικη εκδήλωση της ∆ιεύθυνσης Αστυνομίας Φωκίδας η οποία 
διοργανώθηκε από κοινού με την Τοπική μας ∆ιοίκηση και τις 
Ενώσεις Αστυνομικών Υπαλλήλων Φωκίδας και Αξιωματικών 
Στερεάς Ελλάδας, για τα παιδιά του προσωπικού των Αστυνομι-
κών μας Υπηρεσιών. 
Μικροί και μεγάλοι φίλοι μας είχαν την ευκαιρία να παρακολου-
θήσουν την θεατρική παράσταση «Τα Χριστούγεννα του Σκρούτζ» 
σε κείμενα σκηνοθεσία της Γιούλη Ηλιοπούλου και αργότερα να 
διασκεδάσουν παρέα με τον Άγιο Βασίλη που μοίρασε τα δώρα.  

Επίσκεψη Προϊσταμένου Υπηρεσίας 
Θρησκευτικού Πανοσιολογιότατου 
Αρχιμανδρίτη κ. ΚΙΟΥΛΟΥ 
Νεκτάριου στη ∆ιεύθυνση 
Αστυνομίας Φωκίδας

Ενίσχυση 
πυρόπληκτης 
οικογένειας

Την Τετάρτη 31-10-2018 επισκέφθηκε την ∆ι-
εύθυνση Αστυνομίας Φωκίδας ο Πανοσιολο-
γιότατος Αρχιμανδρίτης κ. ΚΙΟΥΛΟΣ Νεκτάριος 
της Υπηρεσίας Θρησκευτικού του Αρχηγείου 
της ΕΛ.ΑΣ., όπου τον υποδέχτηκαν εγκάρδια 
ο Αστυνομικός ∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης 
Αστυνομίας κ. ΝΤΑΛΑΧΑΝΗΣ Ιωάννης και ο 
Αναπληρωτής ∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης 
Αστυνομίας Φωκίδας κ. ΧΟΛΕΒΑΣ Αθανάσιος. 
Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, τέλεσε αγιασμό 
υπερ υγείας του Αστυνομικού Προσωπικού και 
των οικογενειών τους προσφέροντας σε όλους 
ως ευλογία από μία εικόνα του Αγίου Αρτεμίου. 
Εν συνεχεία  πραγματοποίησε ομιλία τονίζο-
ντας ότι «η Θρησκευτική Υπηρεσία της Αστυ-

νομίας καλείται να παίξει το ρόλο του πνευμα-
τικού καθοδηγητή μας και για αυτό εργάζεται 
για την πνευματική θωράκιση μας ως και των 
μελών των οικογενειών μας, προσφέροντας 
μας ευκαιρίες για την ψυχική μας τόνωση, ηθι-
κή ενίσχυση και κοινωνική προβολή του έργου 
μας».  
Κατά την διάρκεια της παραμονής του, μέλη του 
∆.Σ. της Τοπικής ∆ιοίκησης Φωκίδας της ∆ιε-
θνούς Ένωσης Αστυνομικών και της Ένωσης 
Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Φωκίδας είχαν 
συνάντηση με τον Πανοσιολογιότατο όπου συ-
ζητήθηκαν θέματα πνευματικής καθοδήγησης 
και στήριξης των συναδέλφων, ενώ έγινε και 
ανταλλαγή αναμνηστικών. 

Η Τοπική ∆ιοίκηση μας μπροστά στην ανείπωτη 
εθνική τραγωδία που σημειώθηκε στην Αττική 
την 23-07-2018 εκφράζει για μία ακόμη φορά 
τη βαθιά θλίψη της και τα θερμά συλλυπητήρια 
της, στις οικογένειες των δεκάδων αδικοχα-
μένων θυμάτων καθώς και την συμπαράστασή 
της στους εκατοντάδες τραυματίες και σε όσους 
είδαν τις περιουσίες μιας ζωής να χάνονται μέσα 
σε λίγες ώρες.  Κατόπιν εκτάκτου συμβουλίου 
που πραγματοποίησε, όλα τα μέλη της ανταπο-
κρίθηκαν θετικά στο κάλεσμά της με αποτέλε-
σμα να συγκεντρωθεί το ποσό των τριακοσίων 
τριάντα πέντε ευρώ (335,00 €) και το οποίο κα-
τατέθηκε απευθείας στην πυρόπληκτη τρίτεκνη 
οικογένεια του κ. Στέφανου Γ.Β... 
 Μπροστά σε τέτοιες ανείπωτες εθνικές τρα-
γωδίες οφείλουμε και είναι χρέος όλων μας 
να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να σταθούμε 
δίπλα σε όποιον το έχει ανάγκη.  

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ   ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΕ-

ΦΑΝΟΥ Γ.Β...

Με το παρόν εγώ, η σύζυγός μου καθώς και 

τα τρία ανήλικα παιδιά μου (ετών 5, 6 και 9) 

θέλουμε να σας στείλουμε ένα μεγάλο ευχαρι-

στώ από την καρδιά μας που μας στηρίξατε σε 

αυτές τις δύσκολες στιγμές που βιώνουμε σαν 

οικογένεια και να σας ευχηθούμε ο θεός να 

σας έχει όλους καλά και να σας  ανταποδώσει 

το καλό που κάνατε στο διπλάσιο.

Πυρόπληκτη Οικογένεια Στέφανου Γ. Β...

Νέα Μάκρη Αττικής

29 Οκτωβρίου 2018

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΦΩΚΙΔΟΣ
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Συμμετοχή μέλους μας στο Πρωτάθλημα Τοξοβολίας 
Ενόπλων ∆υνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας έτους 2018

Φιλανθρωπικός αγώνας καλαθοσφαίρισης

 Την Παρασκευή 14 ∆εκεμβρίου 2018 στο Κλειστό Γυμναστήριο της Σχολής Ικάρων (Αεροπορική 
Βάση ∆εκελείας) διεξήχθησαν οι Αγώνες Πρωταθλήματος Τοξοβολίας Ενόπλων ∆υνάμεων και 
Σωμάτων Ασφαλείας. Με την ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας έλαβε συμμετοχή ο Αρχ/κας ΠΑΠ-
ΠΑΣ Αθανάσιος του Α.Τ. Άμφισσας-∆ελφών, ο οποίος είναι μέλος της I.P.A. Φωκίδας.
 Ειδικότερα, ο ανωτέρω Αστυνομικός έλαβε αγωνιστική δραστηριότητα με Ολυμπιακό Τόξο σε 
στόχο κατηγορίας Α’ Ανδρών και η επίδοσή του ήταν 318 πόντοι. Επίδοση που αποτελεί ατομικό 
ρεκόρ για το συγκεκριμένο Πρωτάθλημα, καθώς στον ίδιο χώρο και για το περσινό πρωτάθλημα 
είχε λάβει 250 πόντους. Επίσης, στο πνεύμα του ‘Servo Per Amikeco’, να συγχαρούμε και τον Αρχ/
κα ΜΟΣΧΟ Παρασκευά που υπηρετεί στη ∆.Α. Φωκίδας/Επιτελείο και έλαβε για πρώτη φορά μέρος 
στο συγκεκριμένο Πρωτάθλημα με επίδοση 215 πόντους.
 Θα θέλαμε να τους ευχηθούμε καλύτερες επιδόσεις στο μέλλον και να συνεχίσουν να μεταδίδουν 
το αθλητικό ιδεώδες του ευ αγωνίζεσθαι, ιδέα που στηρίζει και υπηρετεί η ∆ιεθνής Ένωση Αστυ-
νομικών.
 Τέλος, πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες-αθλητές και στους διοργανωτές του 
Πρωταθλήματος Τοξοβολίας Ενόπλων ∆υνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας.

Η  Τ.∆. Φωκίδας με την υποστήριξη της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων 
Φωκίδας, του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Άμφισσας οι «Άγιοι Ανάρ-
γυροι» και του ∆ήμου ∆ελφών πραγματοποίησαν το Σάββατο 08 ∆εκεμβρίου 
και ώρα 18:00 στο κλειστό γυμναστήριο «Χριστολιάς Καμπεράκης», φιλικό 
αγώνα καλαθοσφαίρισης, μεταξύ  της I.P.A. Φωκίδας και των παλαίμαχων 
καλαθοσφαιριστών Άμφισσας (Μάκαρος Άμφισσας – Γ.Α.Σ. Άμφισσας), προ-
κειμένου να συγκεντρώσουμε τρόφιμα και είδη ένδυσης για το κοινωνικό 
παντοπωλείο της πόλης μας. Ο αγώνας ήταν μια δράση κοινωνικού χαρακτήρα 
για να αναδείξουμε και να ευαισθητοποιήσουμε  την τοπική μας κοινωνία στην 
συμμετοχή του εθελοντισμού και της προσφοράς. Γεγονός που επετεύχθη με 
μεγάλη επιτυχία καταφέρνοντας να βάλουμε ένα σημαντικό καλάθι «ΑΝΘΡΩ-
ΠΙΑΣ». Παρουσία του ∆ιευθυντή Αστυνομίας Φωκίδας Α/∆ κ. ΚΑΤΣΙΑΜΠΑ 
Παναγιώτη, των Αναπλ. ∆ιευθυντών Φωκίδας Α/∆ κ. ΧΟΛΕΒΑ Αθανάσιου 
και του Α/∆  κ. ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΟΥ Ιωάννη, συναδέλφων και φίλων δίνοντας την 
υπόσχεση και σε άλλες ανάλογες δράσεις. 

Παρόν στον αγώνα έδωσε ο ∆ήμαρχος ∆ελφών κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Αθα-
νάσιος, ο Αντιδήμαρχος κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Αριστείδης και οι Περιφερειακοί 
Σύμβουλοι κ. ΚΑΠΠΟΣ Νικόλαος και κ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ∆ρόσος.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τα μέλη μας, τους συναδέλφους και όλους 
όσους βοήθησαν στην διοργάνωση του αγώνα, των παραγόντων της τοπικής 
ομάδας του Μάκαρου τον κ. Πρόεδρο Πρασσά Νικόλαο, τον κ.Τζαμτζή Βα-
σίλειο, τον κ. Τζαμτζή Σπυρίδων και φυσικά τον ∆ιαιτητή κ. Πετώνη και την 
Γραμματειακή Υποστήριξη την κ. Παπαδήμου και τον κ. Κουλό για την εθελο-
ντική τους συμμετοχή στην πραγματοποίηση του αγώνα.  
Και τέλος για τα πρακτικά ο αγώνας έληξε υπερ της ομάδας των παλαίμαχων 
καλαθοσφαιριστών Άμφισσας με σκορ 48 - 45 . . . . .!    
 
Για το ∆ιοικητικό Συμβούλιο
  Ο Πρόεδρος Ο  Γενικός Γραμματέας 
 ΙΩAΝΝΗΣ ΛΑΜΠΑ∆AΡΗΣ  ΑΝAΡΓΥΡΟΣ ΖΩΜEΝΟΣ  
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Άρθρα - Επιστολές - ∆ιοικητικά Θέματα
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Σ Μουσικοθεραπεία σε ομάδα Αστυνομικών

Το επάγγελμα του αστυνομικού, θεωρείται υψηλών ψυχοφυ-
σιολογικών απαιτήσεων και συναισθηματικού μόχθου, επιφέ-
ροντας δυσμενείς επιπτώσεις στη σωματική και στην ψυχική 
του υγεία. Σύμφωνα με διεθνείς έρευνες, οι αστυνομικοί έχουν 
υψηλότερες τάσεις να εμφανίσουν κατάθλιψη, διαταραχή με-
τατραυματικού στρες και αποδυνάμωση των γνωστικών ικα-
νοτήτων σε σχέση με εργαζόμενους, που δεν εκτίθενται σε 
τραυματικά γεγονότα. Στην Ελλάδα έχει ερευνηθεί η πίεση και 
το στρες, που δέχονται οι Έλληνες αστυνομικοί, ενώ στον ερ-
γασιακό χώρο δεν έχουν διεξαχθεί ιδιαίτερα πολλές έρευνες. 
Οι αστυνομικοί βιώνουν άγχος εξαιτίας της επείγουσας λήψης 
απόφασης σε κρίσιμα περιστατικά, των αυστηρών κανόνων και 
κανονισμών, των δυσμενών συνθηκών εργασίας, των περι-
ορισμένων ευκαιριών προώθησης, της εργασίας με βάρδιες 
καθώς και της ανεπαρκούς υποστήριξης από τις εποπτικές αρ-
χές. Το άγχος μπορεί να εξασθενίσει ψυχολογικά την ικανότητα 
του ανθρώπου να συγκεντρώνεται, να διευθετεί ζητήματα, να 
λαμβάνει αποφάσεις και να ολοκληρώνει εργασιακές δραστη-
ριότητες. Οι συνέπειες του άγχους στους αστυνομικούς, που 
αναφέρονται στην επιστημονική βιβλιογραφία περιλαμβάνουν: 
καχυποψία, συναισθηματική αδιαφορία, δυσαρέσκεια στη δου-
λειά, μειωμένη αποδοτικότητα, συστηματική απουσία, πρόωρη 
σύνταξη, υπερβολική επιθετικότητα, αλκοολισμό, συζυγικά ή 
οικογενειακά προβλήματα, καρδιακή προσβολή, έλκη, και από-
κτηση βάρους. Στη Μ. Βρετανία τα επίπεδα αυτοκτονιών στους 
αστυνομικούς είναι πολλές φορές υψηλότερα συγκριτικά με 
το μέσο πληθυσμό, ενώ στις ΗΠΑ ο δείκτης αυτοκτονιών εί-
ναι διπλάσιος από το μέσο όρο αυτοκτονιών. Αυτές οι ψυχο-
λογικές επιδράσεις μπορεί να αναχαιτίζουν την ικανότητα του 
ατόμου ν’ αποδίδει αποτελεσματικά πάνω στη δουλειά, κάτι το 
οποίο μπορεί να οδηγήσει σε φτωχή εργασιακή αποδοτικότητα. 

Αστυνομικοί, που αδυνατούν να διαχειριστούν το άγχος τους, 
δεν καταφέρνουν ν’ ανταπεξέλθουν με αποτελεσματικότητα σε 
στρεσογόνες καταστάσεις. Για παράδειγμα, σε προσομοιώσεις 
κρίσιμων συμβάντων, η πιθανότητα να κάνουν ακατάλληλη 
χρήση πυροβολισμών, είναι μεγαλύτερη. Αντίστοιχα αδυνατούν 
να διαχειριστούν επαρκώς τόσο τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα, 
όσο και τη ζωή τους μετά το πέρας της εργασίας τους. Καθώς 
με κάθε είδους ανθρώπινη επαφή μεταδίδονται συναισθήματα, 
οι αστυνομικοί μεταφέρουν αυτό το συναισθηματικό φορτίο της 
δουλειάς τους στην οικογένεια και αντίστροφα, είναι αδύνατο 
να κρατήσουν την προσωπική τους ζωή έξω από την εργασία. 
Ωστόσο, το επάγγελμα, απαιτεί τον αστυνομικό να είναι σε θέση 
να διαχειρίζεται το στρες και όλα τα συναισθήματά του αποτε-
λεσματικά.
 Υπάρχει μια ποικιλία από προγράμματα εκπαίδευσης, που 
προσπαθούν να αυξήσουν την ευαισθησία των αστυνομικών 
προς τους άλλους και να πετύχουν ικανότητες αυτοέλεγχου. 
Σε προγράμματα διαχείρισης του στρες, που μετρήθηκε η από-
δοση των αστυνομικών, τα αποτελέσματα έδειξαν σημαντικά 
υψηλότερη ικανότητα ν’ ακολουθήσουν την αστυνομική πρα-
κτική και υψηλότερες αποδόσεις στα πραγματικά περιστατικά 
των αστυνομικών, που συμμετείχαν σε αυτό με σκηνές προσο-
μοίωσης κ.α., σε σύγκριση με τους συναδέλφους τους, που δε 
συμμετείχαν. Συνδυασμός ψυχοθεραπευτικών παρεμβάσεων 
με χρήση ψυχοδυναμικών και γνωσιακών τεχνικών σε ομάδα 
αστυνομικών με μετατραυματικό στρες, έδειξε ότι οι αστυνομι-
κοί της πειραματικής ομάδας επέστρεψαν στα καθήκοντά τους 
γρηγορότερα σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου. 
Η Ρομoσιού (2017) δημιούργησε το πρώτο ψυχοεκπαιδευτικό 
πρόγραμμα παρέμβασης σε ομάδα αστυνομικών στην Ελλάδα, 
το οποίο έδειξε βελτίωση των επιπέδων της συναισθηματικής 
νοημοσύνης τους, αποδεικνύοντας επίσης, πως η συναισθημα-
τική νοημοσύνη σχετίζεται σημαντικά με την αστυνομική εργα-
σία, καθώς και με ποικίλες όψεις της ψυχικής και σωματικής 
υγείας των αστυνομικών.
Επίσης, σημαντική επίδραση στην ψυχική και πνευματική υγεία 
διαπιστώνεται να έχουν οι οργανωμένες μουσικές δραστηρι-
ότητες. Ο Αμερικανός φιλόσοφος Dewey (1934), υποστήριξε 
πως η τέχνη αποτελεί ιδιαίτερη ποιότητα κάθε ανθρώπινης 
εμπειρίας, αφού όλες οι εμπειρίες έχουν  αισθητική ποιότητα. 
Έτσι, οι δημιουργικές θεραπευτικές τέχνες, όπως η μουσικο-
θεραπεία, η χοροθεραπεία, η ζωγραφική, τα συλλογικά καλλι-
τεχνικά πρότζεκτ, επαναδιευθετούν την υγεία ή τα κοινωνικά 
προβλήματα, που αντιμετωπίζονται από μια ομάδα ανθρώπων.
Η χρήση της μουσικής από καταρτισμένο μουσικοθεραπευτή 
με έναν πελάτη ή με μια ομάδα ανθρώπων δημιουργούν «σχε-
σιακές εμπειρίες» με τρόπο τέτοιο, ώστε να διευκολύνουν και 
να προωθούν την επικοινωνία, τις σχέσεις, τη γνώση, την έκ-
φραση, την οργάνωση και άλλους κοντινούς θεραπευτικούς 
στόχους, προκειμένου να βιωθούν οι φυσικές, συναισθηματι-
κές, πνευματικές κοινωνικές και γνωστικές ανάγκες. H μου-
σική διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο ανάμεσα στην ένταση και 
στην αποφόρτιση εσωτερικών συγκρούσεων. Έρευνες στον 
εγκέφαλο δείχνουν ότι μπορεί να προκαλεί θετικές βιοχημι-
κές αλλαγές στις περιοχές του εγκεφάλου, που συνδέονται με 
τη διαχείριση του άγχους και του στρες, ενώ η ενασχόληση με 
τη μουσική και με τις άλλες καλές τέχνες αυξάνει την αυτοε-
κτίμηση.   
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Άρθρα - Επιστολές - ∆ιοικητικά Θέματα

IPA House Νυμφαίου

Γίνε το Αστέρι μου!

Από : Αστυνόμο Α΄ Χαράλαμπο Σφέτσο
Προς : Τον κ. Πρόεδρο του Εθνικού Τμήματος της ∆ιεθνούς Ένωσης Αστυνομικών

Κύριε Πρόεδρε,
Είμαι μέλος της ∆ιεθνούς Ένωσης Αστυνομικών από το 1998 όπου και κατατάχτηκα στην 
Ελληνική Αστυνομία, ενώ πρόσφατα για πρώτη φορά, εγώ και η οικογένεια μου φιλοξε-
νηθήκαμε σε ξενώνα της I.P.A. και συγκεκριμένα στο Νυμφαίο της Φλώρινας.
 Θα  ήθελα ειλικρινά να συγχαρώ τόσο εσάς, όσο και όσους συνέβαλαν στη δημιουργία 
του ξενώνα μας σε αυτό το πανέμορφο τόπο και να ευχαριστήσω τους συναδέλφους του 
Τοπικού Τμήματος Φλώρινας και ειδικά τον κ. Αναστάσιο Παπαμιχαήλ για τις συνεχείς 
προσπάθειες του και τη φιλοξενία του.  

                                                                         Με εκτίμηση,
                                                                Χαράλαμπος Σφέτσος

                                                                       Αστυνόμος Α΄

Συνάδελφοι και Συναδέλφισσες. Σας καλώ 
στη δράση αγάπης, ανθρωπιάς κι αλλη-
λεγγύης η οποία τελεί υπό την αιγίδα του 
ομίλου UNESCO Πειραιώς και Νήσων  και 
πραγματοποιείται με την   οικονομική στή-
ριξη της Ένωσης Αξιωματικών Ελληνικής 
Αστυνομίας Αττικής. Η δράση αυτή λέγεται 
""ΓΙΝΕ ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ ΜΟΥ"" 
Αφετηρία αυτής της έμπνευσης στάθηκαν 
οι αρχές και οι  αξίες της Φιλίας, της Αλλη-
λεγγύης, του Ανθρωπισμού, της Ενότητας 
και του Εθελοντισμού που υπηρετούμε. 
     Κατόπιν επικοινωνίας με την Πρόεδρο 
του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περι-
φέρειας Αττικής κ. Σοφία Κωσταντέλια. κι 
εν όψει των εορτών των Χριστουγέννων 
θα μοιράσουμε το παιδικό βιβλίο με τίτλο 
"Το αστέρι της φιλίας" το οποίο μιλάει για 
τη διαφορετικότητα σε σωματικό και φυλε-
τικό επίπεδο στην παιδική ηλικία . 
( Θέτοντας υπόψιν σας,  ότι ΟΛΑ ΤΑ ΈΣΟ∆Α 
της συγγραφικής αμοιβής δίνονται δια βίου 
στο σύλλογο ΑΜΕΑ Ν.Κρήτης "ΤΟ ΜΕΛ-
ΛΟΝ" και στο παιδικό χωριό S.O.S.Bάρης). 
Μέσα στο πρώτο εσώφυλλο συνάδελφοι 
και συναδέλφισσες που επιθυμούν,  θα 
γράψουν τα στοιχεία τους κι ένα τηλέφωνο 
επικοινωνίας.    {(συνάδελφοι της Επαρχί-
ας που επιθυμούν μπορούν να επικοινωνή-
σουν μαζί μου να γράψω εγώ τα στοιχεία 
τους μέσα σε κάθε βιβλίο)},.έτσι ώστε το 
παιδί που θα παραλάβει το κάθε βιβλίο  (με 
απόλυτο βαθμό τυχαιότητος)  όταν θελήσει 
να αποκτήσει ένα φίλο και κάποια στιγμή 
αισθανθεί την ανάγκη,   θα μπορεί να επι-
κοινωνήσει μαζί του.       
 Σκοπός αυτού του εγχειρήματος είναι,  να 
αγκαλιάσουμε παιδιά που βρίσκονται σε 

ιδρύματα σε όλη την Ελλάδα , με δράσεις 
κατά καιρούς . Να προσπαθήσουμε να 
αφουγκραστούμε τις βαθύτερες ανάγκες 
τους,  να επιδιωρθώσουμε τις κακοτοπιές 
της ψυχής τους και να λιγοστέψουμε τους 
φόβους τους. Γιατί η αγάπη δεν κοστίζει 
και ο εθελοντισμός είναι πολιτισμός . Ας 
τον κάνουμε πράξη.  !!!!!!!!!  

Σας Ευχαριστώ θερμά.
Εύχομαι σ'εσάς  και τις οικογένειές σας 
υγεία, χαρά , δημιουργία και πάνω απ'όλα 
αγάπη. 

ΜΑΚΡΥ∆ΑΚΗ Ειρήνη. Τηλ.6938009833
email:  eirini.makridaki@yahoo.gr

Από τον Οκτώβριο 2017 έως το Μάρτιο 2018, 
συντονίστηκε και απευθύνθηκε σε συναδέλ-
φους, ως μια συνεργατική προσπάθεια της ∆ι-
εθνούς Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Τ.∆. 
Πειραιά και της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλ-
λήλων Πειραιά, ομάδα αστυνομικών ∆εκτικής 
Μουσικοθεραπείας - Guided Imagery & Music. 
Τα μέλη που συμμετείχαν στην παρέμβαση ήταν 
8 μάχιμοι αστυνομικοί του Ν. Αττικής κατόπιν 
πρόσκλησης με ανακοινώσεις στις υπηρεσίες 
τους. Η επιλογή πραγματοποιήθηκε βάση σειράς 
προτεραιότητας κατά τη δήλωση ενδιαφέροντος 
τους. Οι 12 συνολικά συναντήσεις διάρκειας 90 
λεπτών, πραγματοποιήθηκαν σε συγκεκριμένη 
ώρα και ημέρα της εβδομάδας, σε κατάλληλη 
αίθουσα κεντρικού υπηρεσιακού κτιρίου, που 
παρείχε η ∆.Α. Πειραιά.
Μέσα στην ομάδα με τη χρήση Guided Imagery 
and Music, δημιουργήθηκε κατάλληλος χώρος, 
ώστε τα μέλη να επικοινωνήσουν μεταξύ τους 
και να  διευκολυνθεί η απελευθέρωση του ιδιαί-
τερου δυναμικού κάθε ατόμου. Μέσα σε αυτό το 
ασφαλές πλαίσιο, κατέστη δυνατόν να ενισχυθεί 
η βαθύτερη αντίληψη των συναισθημάτων των 
αστυνομικών, τόσο ως προς τον εαυτό τους, 
όσο και προς τους άλλους. Μάλιστα, αναγνω-
ρίζοντας οι ίδιοι δύσκολα συναισθήματα και 
πιθανές αμφιβολίες για τον εαυτό, κατάφεραν 
να αυξήσουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπε-
ποίθησή τους. Στη συγκεκριμένη παρέμβαση η 
μουσική και η ομάδα, αποτέλεσαν το επικουρικό 
δοχείο ποικίλων στρεσογόνων εικόνων υπηρε-
σιακών δυσχερειών και το όχημα βοήθειας για 
την αναθεώρηση κάποιων εσωτερικευμένων 
αναπαραστάσεων, της απαιτητικής, αγχωτικής 
και επίπονης κάποιες φορές καθημερινότητας 
του αστυνομικού.
 Η καλλιέργεια εγγύτητας μεταξύ των συναδέλ-
φων στην ομάδα, ανάδειξε τη σημαντικότητα 
του να βιώνουμε ασφάλεια και να εισπράττου-
με υποστήριξη, πρώτα εντός του Σώματος, στο 
οποίο υπηρετούμε. Πώς άλλωστε θα μπορέ-
σουμε να προσφέρουμε ασφάλεια, εάν μέσα μας 
δεν αισθανόμαστε ήρεμοι και ασφαλείς? Πώς 
θα ανταποκριθούμε με σύνεση και αποτελεσμα-
τικότητα στα περιστατικά όταν αισθανόμαστε μό-
νιμα άγχος από τις πολυάριθμες στρεσογόνες 
καταστάσεις που καθημερινά βιώνουμε?
Τέλος, η ομάδα αυτή, μπόρεσε να λειτουργήσει 
για το κάθε μέλος σαν την αρχική οικογένεια και 
να προάγει τη συναδελφική αλληλεγγύη. Άλλω-
στε, όπως αναφέρθηκε και σε κάποια από τις 
συναντήσεις «για κάποιους από εμάς η Αστυνο-
μία συχνά, δεν είναι η δεύτερη οικογένειά μας, 
αλλά η πρώτη».  
Τον Ιανουάριο 2019, θα συσταθεί νέα ομάδα 
μουσικοθεραπείας συναδέλφων, για 8 συνα-
ντήσεις στα πλαίσια ερευνητικής μελέτης. 
∆ηλώσεις συμμετοχής - Πληροφορίες: 
Κέλλυ Μαστοράκη, τηλ. 6940271373, e-mail:  
kellymastoraki@gmail.com
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