Τεύχος 142
Απρίλιος
Μάϊος
Ιούνιος 2019

Ικτίνου 2,
105 52, Αθήνα

Τιμή 0,01€

26η Συνάντηση
Μεσογειακών
Τμημάτων ΙΡΑ
Ψυχολογία

Έτοιμοι για
μια μικρή
«μετακίνηση»;

Πλούσιος
ο απολογισμός του
35ου Πανελληνίου
Συνεδρίου της ΙΡΑ

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ
Πρόεδρος:
Ιωάννης Καραπατάκης 6978594636
Α'Αντιπρόεδρος:
Νικόλαος Μαρούντας 6932377843
Β'Αντιπρόεδρος:
Ειρήνη Μακρυδάκη 6938009833
Γ' Αντιπρόεδρος:
Μηνάς Σκάρλιος 6940435383
Γενικός Γραμματέας:
Βασίλειος Παπάς 6981880174
Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέα:
Κυριάκος Κάρκαλης 6972704253
Αρμόδιος Διεθνών Σχέσεων:
Κυριάκος Κάρκαλης 6972704253
Ταμίας:
Εμμανουήλ Ζαχαριουδάκης 6936057082
Αναπληρωτής ταμία:
Νικόλαος Μαρούντας 6932377843
Δημόσιες Σχέσεις:
Σπυρίδων Φώτογλου 6975025760
Υπεύθ. Συνεδριάσεων Δ.Σ.:
Κωνσταντίνος Λύτρας 6947422789
Μέλος:
Βλάσσιος Βαλατσός 6972817155
Μέλος:
Χρήστος Κοντάκος 6977456566

2 • νέα της ipa

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ - ΕΚΔΟΤΗΣ:
Διεθνής Ένωση Αστυνομικών - Ελληνικό
Εθνικό Τμήμα
Ικτίνου 2, Αθήνα, Τ.Κ. 105 52
Τηλ. 210.52.26.295
Τηλ. ΤΕΑΕΤΔΕΑΠΛ 210 5227330
Fax. 210.52.48.397
E-mail: ipahellenicsection@gmail.com
Ιστοσελίδα: www.ipa-gr.org
Υπεύθυνος έκδοσης:
Σπυρίδων Φώτογλου 6975025760
E-mail: fotoglou_sp@yahoo.gr
Βοηθός έκδοσης:
Κυριάκος Κάρκαλης 6972704253
E-mail: karkaliskyr@gmail.com
Συντακτική επιτροπή:
Ειρήνη Μακρυδάκη, Νικόλαος Μαρούντας

ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΕΩΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ:
neatisipa@yahoo.gr

03	
EDITORIAL
04

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
	Πλούσιος ο απολογισμός του 35ου Πανελληνίου Συνεδρίου της ΙΡΑ
26η Συνάντηση Μεσογειακών Τμημάτων ΙΡΑ

08

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
	
Έτοιμοι για μια μικρή «μετακίνηση»;

10

ΝΈΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ

18	
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
20

ΝΕΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ

Απρίλιος - Μάϊος - Ιούνιος 2019 - Τεύχος No 142
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

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

Η 29η Ιουνίου έχει, καταστατικά, οριστεί ως Ημέρα
εορτασμού της Ένωσής μας και στο πλαίσιο αυτό έχει
καθιερωθεί από το 2018 η πραγματοποίηση της Πανελλήνιας Εβδομάδας Δράσης.

EDITORIAL

Κορυφώθηκαν την 29η Ιουνίου 2019, με θρησκευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν του Προστάτη Αγίου της
Ένωσης μας, Αποστόλου των Εθνών Παύλου, σε όλη
την χώρα οι εορτασμοί του Ελληνικού Τμήματος της
Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών.

Οι Τοπικές Διοικήσεις σε όλη την χώρα συμμετέχοντας
στην «2η Εβδομάδα Δράσης 2019» από 23 Ιουνίου έως
την 29η Ιουνίου, διοργάνωσαν πλήθος εκδηλώσεων,
αθλητικών, πολιτιστικών, θρησκευτικών, κοινωνικής
αλληλεγγύης και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης στην οποία συμμετείχαν εθελοντικά τα μέλη της
Ένωσής μας.
Σας ευχαριστούμε θερμά και σας διαβεβαιώνουμε ότι
το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Τμήματος θα
είναι πάντα δίπλα σας.
Συνεχίζουμε να δουλεύουμε πάνω στην υλοποίηση
του σχεδίου δράσης μας για το προσεχές διάστημα
που περιλαμβάνει τη διεκδίκηση της διοργάνωσης του
Παγκοσμίου Συνεδρίου της IPA για το 2021 ενόψει της
200ης επετείου από ιδρύσεως του νεοτέρου Ελληνικού
κράτους, τη διοργάνωση του 2ου Παγκοσμίου Συμποσίου το 2020, στην Αρχαία Ολυμπία επί τη ευκαιρία αφής
της Ολυμπιακής Φλόγας αλλά και της υποψηφιότητας
του κ. Κυριάκου Καρκαλη για την θέση του Αντιπροέδρου στο IEB της IPA.

Με εκτιμηση
Καραπατακης Ιωαννης

3 • νέα της ipa

Ευχόμαστε ολόψυχα, υγεία και προκοπή σε όλα τα μέλη
μας και σε όλες τις γυναίκες και τους άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας και στις οικογένειες μας. Ο Απόστολος Παύλος να μας έχει υπό την σκέπη του.

IPA

Εκδηλώσεις

Πλούσιος ο απολογισμός
του 35ου Πανελληνίου
Συνεδρίου της ΙΡΑ
Το συνέδριο της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών, φαίνεται ότι αποτελεί μια
καινοτόμο δράση του Ελληνικού Τμήματος κατά την οποία δίνετε η δυνατότητα
στους αστυνομικούς να συναντηθούν, να καταθέσουν τις απόψεις τους σε θέματα
κοινωνικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, αλλά και να δημιουργήσουν δεσμούς
φιλίας μεταξύ τους που μπορεί να οδηγήσουν σε ευρύτερες συνεργασίες διεθνώς.
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ε απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 35ου
Πανελληνίου Συνεδρίου μας το
οποίο φιλοξενήθηκε στην όμορφη Πάργα Πρεβέζης και στις εγκαταστάσεις
του ξενοδοχείου “PARGA BEACH RESORT”,
από 17 έως 21 Απριλίου 2019 .
Στόχος της Ένωσής μας είναι να οικοδομήσουμε τον εθελοντισμό, τη συνεργασία και
την αλληλεγγύη, γεφυρώνοντας τις σχέσεις αστυνομίας με τους πολίτες.
Κατά την παραμονή τους σύνεδροι και εκδρομείς είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν
μερικές από τις ομορφιές του Νομού Πρεβέζης : την Αρχαία Νικόπολη, το ιστορικό
Ζάλογγο, τις πηγές του Αχέροντα, το νεκρομαντείο και την Πρέβεζα.
Την τελετή έναρξης του Συνεδρίου τίμησαν
με την παρουσία τους και απεύθυναν χαι-

ρετισμό:
• Ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Μητρόπουλος της Ι.Μ. Σπηλιάς
• Ο Βουλευτής Πρεβέζης κ. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
Στέργιος
• Ο Αντιπεριφερειάρχης Πρεβέζης κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ευστράτιος
• Ο Δήμαρχος Πάργας κ. ΝΑΣΤΑΣ Αντώνιος
• Ο Αντιδήμαρχος Πάργας κ. ΠΑΣΧΟΔΗΜΟΣ Γεράσιμος
• Ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Περιφέρειας Ηπείρου Υποστράτηγος κ. ΣΚΟΥΜΑΣ Κωνσταντίνος ως εκπρόσωπος του
Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ
• Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πρεβέζης, Ταξίαρχος κ. ΝΙΚΟΥ Πάρις.
• Ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων κ. Γρηγόριος ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ.

• Ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ κ. ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑΣ Ιωάννης.
• Η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου
Φίλων Αστυνομίας κα ΛΟΥΡΙΔΑ Γιώτα
• Ο Αντιπρόεδρος του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Αστυνομικών – Πυροσβεστών & Λιμενικών κ. ΓΟΥΣΙΑΣ
Θεόδωρος και το μέλος κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Παναγιώτης
• Ο Πρόεδρος της Ε.Α.Υ. Πρεβέζης κ. ΜΥΛΩΝΑΣ Ευάγγελος
• Ο Πρόεδρος της Ε.Α.Υ. Άρτας κ. ΑΠΟΤΟΡΗΣ Δημήτριος
• Ο Πρόεδρος της Ε.Α.Υ. Ιωαννίνων κ. ΚΙΤΣΙΟΣ Κων/νος
• Ο Πρόεδρος της Ε.Α.Υ. Θεσπρωτίας κ.
ΝΑΚΟΣ Βασίλειος
Συμμετείχαν ξένες αντιπροσωπείες από:

Κύπρο, Σερβία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Γερμανία και Αλβανία.
Η 18η Απριλίου έχει ανακηρυχθεί από την
UNESCO ως Παγκόσμια Ημέρα Προστασίας
της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Για το σημαντικό αυτό γεγονός πραγματοποιήθηκε
στο πλαίσιο των εργασιών του συνεδρίου
εσπερίδα με θέμα « Τουρισμός- Πολιτισμός – Ασφάλεια» με ομιλητές τους κ.κ.
ΙΩΑΝΝΟΥ Ευστράτιο Αντιπεριφερειάρχη
Πρεβέζης και ΚΟΚΚΙΝΗ Νικόλαο Αστυνόμο
Β΄ ο οποίος ανέπτυξε το θέμα « Αστυνομία- Πολιτιστική κληρονομιά- Τουρισμός»
Ως μέλη της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών στείλαμε από την Πάργα ένα μήνυμα θέλοντας να τονίσουμε ότι η Ήπειρος
τα τελευταία χρόνια που είναι από τους
κυριότερους τουριστικούς προορισμούς
της χώρας μας, είναι ένας ασφαλής τόπος
για όσους την επισκέπτονται και απολαμβάνουν την φιλοξενίας της. Ευχαριστούμε
θερμά τους δύο εισηγητές της ενδιαφέρουσας εσπερίδας.
Πριν την έναρξη του Συνεδρίου τηρήθηκε
ενός λεπτού σιγή για τους συνάδελφους
που έπεσαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους καθώς και για δύο εξέχοντα

μέλη της Ένωσής μας που δεν είναι πια
κοντά μας , τους αείμνηστους Γιώργο Κατσαρόπουλο και Μιχάλη Παπαδάκη. Επίσης
παρουσιάσθηκε φωτογραφικό άλμπουμ με
ξεχωριστές στιγμές του Γιώργου Κατσαρόπουλου το οποίο επιμελήθηκε ο Γενικός
Γραμματέας κ. Παπάς Βασίλειος και στο
οποίο εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους
όλοι οι αντιπρόσωποι των Τοπικών Διοικήσεων.
Στο συνέδριο συμμετείχαν 110 αντιπρόσωποι και παρατηρητές από 52 Τοπικές
Διοικήσεις όπου παρουσιάσθηκαν σημαντικές δράσεις. Ο Πρόεδρος κ. Ιωάννης
Καραπατάκης εξέφρασε την ικανοποίηση
και την ευαρέσκεια του ΔΣ προς τους συναδέλφους μέλη των Τοπικών Διοικήσεων
της ΔΕΑ και συνολικά στο εν ενεργεία και
εν αποστρατεία προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ, για
την προσπάθεια που καταβάλλουν και το
έργο που αδιαλείπτως παράγουν καθημερινά, κάνοντας πράξη τις αρχές του SERVO
PER AMIKECO.
Ευχαρίστησε το ΔΣ της ΤΔ Πρεβέζης και
ιδιαίτερα τον Πρόεδρο κ. Σοφοκλή Κίτσιο
για την εξαιρετική οργάνωση και πραγματοποίηση του Συνεδρίου μας, ενώ τόνισε

IPA

ότι θα ολοκληρώσουμε τη 10ετία 20112021με πρωτόγνωρες δράσεις.
Θα δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα σε σημαντικές διεθνείς διοργανώσεις για τις οποίες
προχωράμε αποφασιστικά και προετοιμάζουμε όλα τα κρίσιμα βήματα προκειμένου
να πραγματοποιήσουμε τις εορταστικές εκδηλώσεις το 2020 για τα 55 χρόνια του ΕΤ,
το 2ο Διεθνές Συμπόσιο Αστυνομικών στην
Αρχαία Ολυμπία κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων αφής της Ολυμπιακής Φλόγας
για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκυο,
τη διεκδίκηση του Παγκόσμιου Συνεδρίου
το 2021 επ’ ευκαιρία συμπλήρωσης των
200 χρόνων από την ίδρυση του νεότερου
Ελληνικού Κράτους, τη στήριξη της υποψηφιότητας του κ. Κάρκαλη για τη θέση του
Αντιπροέδρου στο Παγκόσμιο Συμβούλιο
και τη διεύρυνση του δικτύου των ξενώνων ΙΡΑ.
Από τον Ταμία κ. Μανόλη Ζαχαριουδάκη παρουσιάσθηκε και εγκρίθηκε ο οικονομικός
απολογισμός. Ακολούθησαν οι εκθέσεις
των επιτροπών Διοικητικών, Πολιτιστικών
και Κοινωνικών θεμάτων και βραβεύτηκαν
οι νικητές των κατηγοριών.
Η έκθεση Διοικητικών παρουσιάσθηκε από
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τον Α΄. Αντιπρόεδρο κ Μαρούντα Νικόλαο
ο οποίος μαζί με τα μέλη της επιτροπής
ανακοίνωσαν τα αποτελέσματα. Το βραβείο
κέρδισε η Τ.Δ. Ιωαννίνων ενώ έπαινοι δόθηκαν στις : Τ.Δ. Αττικής- Αθηνών , Ηρακλείου & Θεσσαλονίκης. Επίσης δόθηκαν έπαινοι για την καλύτερη ιστοσελίδα 2018 στις
Τ.Δ. Φωκίδας, Λασιθίου & Τρικάλων.
Η έκθεση Πολιτιστικών παρουσιάσθηκε από
την Β΄. Αντιπρόεδρο κα Μακρυδάκη Ειρήνη η οποία μαζί με τα μέλη της επιτροπής
ανακοίνωσαν τα αποτελέσματα. Το βραβείο
κέρδισε η Τ.Δ. Καρδίτσας ενώ έπαινοι δόθηκαν στις : Τ.Δ. Ηρακλείου & Λασιθίου.
Η έκθεση Κοινωνικών παρουσιάσθηκε
από τον Γ΄. Αντιπρόεδρο κ Σκάρλιο Μηνά
ο οποίος μαζί με τα μέλη της επιτροπής
ανακοίνωσαν τα αποτελέσματα. Το βραβείο κέρδισε η Τ.Δ. Ηρακλείου ενώ έπαινοι
δόθηκαν στις : Τ.Δ. Καρδίτσας & Δράμας.
Ο Γενικός Γραμματέας κ. Παπάς Βασίλειος
αναφέρθηκε στα θέματα γραμματείας – δικαιώματα τοπικών διοικήσεων , συνδρομές αποστράτων, ταυτότητες , καταστάσεις
μελών Ιδιαίτερη μνεία έγινε για την αύξηση
των εν ενεργεία μελών αλλά και στην απονομή για άλλη μια χρονιά χρυσού μεταλλίου από το Παγκόσμιο Τμήμα για την ιστοσελίδα του Εθνικού Τμήματος.
Ο υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων κ. Φώτογλου Σπύρος αναφέρθηκε στο περιοδικό,
Νέα της Ipa και στο ημερολόγιο 2019 .

Έγινε ενημέρωση για τους ξενώνες Αθηνών- Θεσσαλονίκης και Νυμφαίου, καθώς
και για το νέο ipa house στις Στέρνες Χανίων που θα λειτουργήσει από τον Ιούλιο
του 2019. Συγχαίρουμε τους διαχειριστές,
Κάρκαλη- Μπούκα και Παπαμιχαήλ για τις
προσπάθειες που καταβάλλουν, για την
άριστη εξυπηρέτηση των συναδέλφων και
την εύρυθμη λειτουργία των Ξενώνων.
Ο υπεύθυνος Διεθνών Σχέσεων κ. Καρκαλης Κυριάκος αναφέρθηκε στο Παγκόσμιο
Συνεδριο2018 που πραγματοποιήθηκε στο
Ρότερνταμ Ολλανδίας.
Ακολούθησαν παρουσιάσεις για τα παρακάτω θέματα :
1. 
Παρουσίαση βιβλίου Μαγειρικής από
τους ΠΑΡΓΙΝΟ Χρήστο(Τ.Δ. Ιωαννίνων)
& ΦΡΑΓΚΑΚΗ Κώστα (Τ.Δ Λασιθίου)
2. Αποτίμηση 34ου Πανελληνίου Συνεδρίου – προβολή βίντεο από τον Πρόεδρο
της ΤΔ Λασιθίου κ. Φραγκάκη Κώστα.
3. Αποτίμηση 14ης Φιλικής Συνάντησης –
προβολή βίντεο από τον Πρόεδρο της ΤΔ
Αιτωλίας κ. Κοτρώνη Κώστα.
4. Παρουσίαση προγράμματος 15ης Φιλικής Συνάντησης στην Καστοριά από τον
Πρόεδρο της ΤΔ Καστοριάς κ. Τσιόλα
Πέτρο.
5. Πρόταση ανάληψης 36ου Πανελληνίου
Συνεδρίου από τον Πρόεδρο της ΤΔ Κεφαλληνίας κ. Γρηγορόπουλο Κώστα.
6. Παρουσίαση 16ης Φιλικής Συνάντησης

για το 2020 στην Κομοτηνή από την πρόεδρο της ΤΔ Ροδόπης Κα Σκεύα Ζωή.
7. Πρόταση ανάληψης 37ου Πανελληνίου
Συνεδρίου για το 2021 στο Ναύπλιο από
τον Πρόεδρο της ΤΔ Αργολίδας κ. Κατσιγιάννη Αθανάσιο.
8. Πρόταση ανάληψης 17ης Φιλικής Συνάντησης για το 2021 στην Αριδαία Πελλας
από τον Πρόεδρο της ΤΔ Πέλλας κ. Χριστοδούλου Κώστα.
Ευχαριστούμε επίσης τον Πρόεδρο του
35ου Πανελλήνιου Συνεδρίου κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ Χρήστο και τους Γραμματείς, κ.κ. ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ Αχιλλέα και ΠΑΡΓΙΝΟ Χρήστο
για την πολύτιμη βοήθειά τους.
Για όλους εμάς στην ΙΡΑ «σχέση ευθύνης»
σημαίνει δημιουργία και καλλιέργεια μακροχρόνιων σχέσεων που βασίζονται στη
φιλία! Το Συνέδριό μας διεξήχθη σε κλίμα
συναίνεσης και ομοψυχίας, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι η Ένωσή μας μπορεί και
θέλει να προχωρά με μεγάλα και σταθερά
βήματα μπροστά. Συνάδελφοι, σας θέλουμε όλους δίπλα μας και σας ευχαριστούμε
για την εμπιστοσύνη σας.
Ευχαριστούμε και όλους όσους ανταποκριθήκαν στην πρόσκλησή μας και μας τίμησαν
με την παρουσία τους.
Ο Πρόεδρος
Ιωάννης 
ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ

Ο Γενικός Γραμματέας
Βασίλειος
ΠΑΠΑΣ

Εκδηλώσεις

IPA

26η Συνάντηση Μεσογειακών
Τμημάτων ΙΡΑ

Σ

υγκεκριμένα συμμετείχαν αντιπροσωπείες από: Βουλγαρία,Γαλλία,Ελβετία,Ελλάδα,Ισπανία,Ισραήλ,Ιταλία,Κροατία,Κύπρο,Μάλτα,Μολδαβία,Μονακό,Μαυροβούνιο,ΠΓΔΜ,Πορτογαλία,Ρουμανία,Ρωσία,Σαν
Μαρίνο και την Σλοβενία. Προσκεκλημένες
ήταν αντιπροσωπείες της Ανδόρας και της
Αυστρίας. Το ΙΕΒ εκπροσώπησε η Παγκόσμια Αντιπρόεδρος κα Gal Sharon.
Το Ελληνικό Τμήμα εκπροσωπήθηκε από
τον Πρόεδρο κ. Ιωάννη Καραπατάκη και
τον υπεύθυνο Διεθνών Σχέσεων Κυριάκο
ΚΑΡΚΑΛΗ . Η συνάντηση έγινε σε κλίμα
ενότητας και ομοψυχίας. Χαιρετισμό απηύθυνε εκπρόσωπος της Τοπικής Αστυνομικής Αρχής, η Παγκόσμια Αντιπρόεδρος και
ο Πρόεδρος του Ιταλικού Εθνικού Τμήματος κ. Diego Trolese. Όλοι αναφέρθηκαν
στο σπουδαίο κοινωνικό και πολιτιστικό
έργο που επιτελεί η ΙΡΑ σε παγκόσμιο επί-

πεδο.Συζητήθηκαν θέματα που αφορούν
στη λειτουργία της ένωσης ειδικότερα στην
περιοχή μας και ακούστηκαν πρωτοποριακές προτάσεις, οι οποίες αποφασίστηκε
ομόφωνα να παρουσιαστούν στο Παγκόσμιο Συνέδριο, το οποίο θα λάβει χώρα τον
προσεχή Οκτώβριο στην Κροατία.
Από το Εθνικό Τμήμα της Κύπρου, ετέθη το
θέμα ανταλλαγής σπιτιών για διακοπές μεταξύ των μελών και από κοινού διοργάνωση κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων μεταξύ των μεσογειακών τμημάτων.
Το Εθνικό Τμήμα Ιταλίας, έθεσε το θέμα
έκδοσης ειδικής κάρτας υποστηρικτών
της ΙΡΑ. Με ομόφωνη απόφαση, το Εθνικό
Τμήμα Ανδόρας, εισήλθε επισήμως στις
χώρες που αποτελούν μέλη της Μεσογειακής Συνάντησης.
Το Εθνικό μας Τμήμα, έκανε σύντομη παρουσίαση της υποψηφιότητάς μας για τη
διοργάνωση του Παγκοσμίου Συνεδρίου το

2021 και του 2ου Παγκοσμίου Συμποσίου
ΙΡΑ κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων αφής
της Ολυμπιακής φλόγας το 2020. Ζητήσαμε και εξασφαλίσαμε τη στήριξη των προτάσεων μας στο Παγκόσμιο Συνέδριο.
Τέλος, ανακοινώθηκε επισήμως η υποψηφιότητα του κ. ΚΑΡΚΑΛΗ Κυριάκου για τη θέση
του Παγκοσμίου Αντιπροέδρου και Προέδρου Παγκόσμιας Επιτροπής Κοινωνικών
και Πολιτιστικών και ζητήθηκε η στήριξη του.
Την επόμενη Μεσογειακή Συνάντηση, θα
διοργανώσει το 2020 το Εθνικό Τμήμα
Μαυροβουνίου. Η Ελληνική αντιπροσωπεία αισθάνεται την υποχρέωση να ευχαριστήσει ιδιαίτερα το Ιταλικό Τμήμα ΙΡΑ για
την άψογη διοργάνωση, τη θερμή υποδοχή
και τη φιλοξενία.
Ο Πρόεδρος
Ιωάννης 
ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ

Ο Γενικός Γραμματέας
Βασίλειος
ΠΑΠΑΣ
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Με επιτυχία διεξήχθη η 26η Συνάντηση Μεσογειακών Τμημάτων ΙΡΑ, από 16 έως
19 Μαΐου 2019 στην πόλη Garda της Ιταλίας με τη συμμετοχή 19 Μεσογειακών
Τμημάτων και δύο προσκεκλημένων.

Ψυχολογία

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

Έτοιμοι για μια μικρή
«μετακίνηση»;
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Μήπως δε τολμάτε να πείτε όχι ενώ θέλετε να πείτε; Μήπως κάνετε ότι σας ζητούν
ακόμα και χωρίς να το θέλετε; Μήπως φοβάστε να πείτε τη γνώμη σας για να
μη σας διαγράψουν από την όποια σχέση; Μήπως καταπιέζετε τα θέλω και τις
επιθυμίες σας για να μη χάσετε την σχέση; Μήπως δε λέτε και δε κάνετε αυτό που
θέλετε από το φόβο της εγκατάλειψης; Μήπως νιώθετε ότι είστε εγωιστές αν δε
λαμβάνετε υπ’ όψιν τις απαιτήσεις των άλλων;

Α

ν η απάντηση σε όλα αυτά τα ερωτήματα είναι ένα ηχηρό
και στεντόρειο ναι, τότε, ταλαιπωρείσθε από το σύνδρομο
του «καλού παιδιού» από τη μια και διαβάζετε το σωστό
κείμενο από την άλλη! Η λύση, σίγουρα, δεν είναι να φύγετε από το ένα άκρο και να πάτε στο άλλο, να γίνετε δηλαδή «κακό
παιδί», ακόμα και αν το έχετε ευχηθεί κάποιες φορές…
Αντιθέτως, στόχος και βασική αποστολή μας, πρέπει να είναι, να

μάθουμε να «διοικούμε» πιο αποτελεσματικά τον εαυτό μας και
επομένως, την ίδια μας τη ζωή! Πως θα το καταφέρουμε αυτό; Το
κλειδί για την αποτελεσματική διοίκηση του εαυτού μας δε βρίσκεται σε καμιά τεχνική ή εργαλείο ή κάποιον μαγικό εξωγενή παράγοντα…Που βρίσκεται; Μέσα μας είναι η απάντηση!
Από πιτσιρίκια, ακόμα, μας έμαθαν να λειτουργούμε με σημειώσεις
και λίστες/καταλόγους πραγμάτων «προς εκτέλεση», με αποτέλε-

σμα να αισθανόμαστε, πράγματι, μια προσωρινή αίσθηση επιτεύγματος, κάθε φορά που καταφέρναμε να σβήσουμε κάτι…
Αυτό μας έκανε πραγματικά ευτυχισμένους; Μπορεί, στο εκεί
και στο τότε, ναι, να λειτουργούσε…Τώρα όμως; Υπηρετούν
όλα αυτά τις βαθύτερες αξίες μας και τον σκοπό μας στη ζωή;
Από μικρά παιδιά μάθαμε να λέμε ναι…Το όχι ήταν για τα άλλα,
τα «κακά» παιδιά… Τα καλά παιδιά πάντα λένε ναι…Θέλουν
πάντα να προσφέρουν, να διευκολύνουν τις καταστάσεις των
άλλων, να βοηθήσουν ανά πάσα στιγμή… Ναι στους γονείς, ναι
στο να αδειάσουν όλο το πιάτο τους ακόμα και αν πονά το στομάχι τους, για να ευχαριστήσουν, απλά και μόνο, τους γονείς ή
τους παππούδες, ναι στους δασκάλους, ναι στους προπονητές,
ναι στο κοπάδι, ναι σε όλα…
Τα παιδικά τραύματα μπορεί να έκαναν κάποιον/α να φοβάται
να εκφραστεί αληθινά και γνήσια ή να έμαθε ως άμυνα να είναι
«καλός/ή» για τους άλλους, παραβλέποντας τις δικές του επιθυμίες και ανάγκες. Ωστόσο, δε νομίζω ότι υπάρχει ανιδιοτέλεια σε όλη αυτή την στάση ζωής…συμφωνείτε; Οι άνθρωποι
που διακαώς επιθυμούν να ικανοποιούν τις λίστες των άλλων
και διαρκώς λένε ναι, κερδίζουν πάντα κάτι…Ποιο είναι άραγε αυτό το «κάτι», αυτό το δευτερογενές όφελος; Το να είναι
αποδεκτοί και αρεστοί… Ωστόσο, η ταμπέλα του «καλού παιδιού» είναι μια τεράστια παγίδα, που τους φυλακίζει και από
την οποία αργούν πολύ να βγουν…αν τελικά βγουν!
Ως πότε, λοιπόν, θα εγκλωβίζεσαι στην εικόνα του «καλού παιδιού» για να αντλείς σημαντικότητα; Ως πότε θα κρύβεσαι πίσω
από αυτήν την ταυτότητα για να διαχειριστείς τις ανασφάλειες
σου; Ως πότε θα αναλώνεσαι μόνο στο πως θα κρατήσεις ικανοποιημένους τους άλλους, αγνοώντας το τίμημα, που στο τέλος
εσύ ο ίδιος/η ίδια θα πληρώσεις; Ως πότε θα κουβαλάς αυτόν
τον απωθημένο/συσσωρευμένο θυμό μέσα σου; Μήπως ήρθε
η ώρα για μια μικρή αλλαγή/μετακίνηση; Έστω και τόσο δα μικρή! Μήπως ήρθε η ώρα να κάνεις μια «γενική καθαριότητα»
του εσωτερικού σπιτιού σου; Ας δούμε τι έχει να μας διδάξει η
αγαπημένη μου Αρχαία Ελληνική Μυθολογία και συγκεκριμένα
ο λατρεμένος μου Αετός, που ήταν το κατεξοχήν θεϊκό πτηνό,
καθώς ήταν το σύμβολο του πατέρα των θεών, του Δία και φορέας του θεϊκού του όπλου, του κεραυνού.
Ο αετός πετά σε απροσμέτρητα ύψη και η φωλιά του είναι
χτισμένη ψηλά στα βουνά, όπου ο αέρας είναι καθαρός και η
κίνηση ελεύθερη… Είναι το μακροβιότερο από τα αρπακτικά
πτηνά. Μπορεί να ζήσει μέχρι και εβδομήντα χρόνια! Αλλά για
να φτάσει σε αυτήν την ηλικία πρέπει κάποια στιγμή στη ζωή
του να πάρει μια δύσκολη απόφαση. Στα σαράντα του χρόνια τα
μακριά και ευέλικτα νύχια του δε μπορούν πλέον να αρπάξουν
τη λεία του για να τραφεί. Το μακρύ και κοφτερό ράμφος του
γίνεται πολύ κυρτό. Τα γερασμένα και βαριά φτερά του εξαιτίας των πυκνών πούπουλων κολλάνε στο στήθος του και τον
δυσκολεύουν στο πέταγμα. Τότε έχει δύο επιλογές : να πεθάνει ή να περάσει μια επώδυνη διαδικασία αλλαγής που διαρκεί
εκατόν πενήντα μέρες.
Η διαδικασία απαιτεί να πετάξει στην κορυφή ενός βουνού και
να παραμείνει στη φωλιά του. Εκεί ο αετός χτυπάει το ράμφος
του σε ένα βράχο μέχρι να το αποκόψει. Κατόπιν περιμένει να
φυτρώσει καινούριο και αποκόπτει τα νύχια του. Αφού φυτρώσουν τα καινούρια νύχια του, ο αετός αρχίζει να μαδάει τα

γερασμένα του φτερά. Μετά από πέντε μήνες ο αετός πραγματοποιεί τη διάσημη πτήση της αναγέννησής του και ζει ακόμα
τριάντα χρόνια…
Εμείς, μπορούμε και θέλουμε να μετακινηθούμε, έστω και
λίγο, από τη θέση μας; Θέλουμε να απαλλάξουμε τον εαυτό μας
από τα «φορτία/βαριά φτερά/γερασμένα νύχια» του παρελθόντος;;; Θέλουμε να απαλλαγούμε από τις αμφιβολίες; Θέλουμε
να απαλλαγούμε από το φόβο της τιμωρίας ή της απόρριψης
και τις ενοχές; Θέλουμε να απαλλαγούμε, επιτέλους, από αυτήν την ταμπέλα του «καλού παιδιού», που περισσότερη ζημία
μας επιφέρει παρά όφελος; Θέλουμε να απαλλαγούμε από
αυτήν την καταπίεση και την έλλειψη συνειδητότητας για το
θυμό, που ενδέχεται να βιώνουμε; Θέλουμε να απαλλαγούμε
από αυτά τα συναισθήματα πίεσης και δυσκολίας στη χαλάρωση των ρυθμών μας;
Είναι σημαντικό, επιτέλους, να καταλάβουμε τι σημαίνει όχι!
Όχι σημαίνει «Αυτός/ή είμαι», «Αυτές είναι οι αξίες μου»,
«Είμαι ο καπετάνιος της ψυχής μου»! Υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα στον αρνητισμό και στη δύναμη του όχι! Ο πρώτος συνιστά μια διαρκή συμπεριφορά και στάση ζωής ενώ η
δεύτερη είναι μια αναλαμπή καθαρής προσωπικής επιλογής!
Πάνω απ’ όλα όμως, όσοι πιστεύουν ότι δε ξέρουν να πουν όχι,
πρέπει να αντιληφθούν ότι μπορούν να το κάνουν πολύ καλά,
αρκεί να καταλάβουν ότι, μέχρι τώρα ο μόνος στον οποίο λένε
όχι είναι ο εαυτός τους.
Οι επιλογές, άλλωστε, πάντα αποκλείουν! Για κάθε ναι υπάρχει ένα όχι, ακόμα και αν δεν έχουμε πάντα επίγνωση ως προς
αυτό. Σε αυτό το σημείο επιτρέψτε μου να σας ευχαριστήσω
που είπατε, όσοι είπατε, ναι στην ανάγνωση αυτού του άρθρου
καθώς έχετε πει ταυτόχρονα όχι σε τόσα άλλα πράγματα, που
θα μπορούσατε να κάνατε αυτήν τη στιγμή!
Το βέβαιο είναι ότι, θα συναντήσουμε αντίσταση από τους
γύρω μας καθώς θα αλλάζουμε μέρα με τη μέρα, με αργό
αλλά σταθερό ρυθμό. Όμως, η εμφάνιση της αντίστασης είναι
θετικό σημάδι. Σημαίνει ότι χτυπήσαμε διάνα! Είμαστε σε καλό
δρόμο. Η αντίσταση είναι απόδειξη ότι εξελισσόμαστε, απόδειξη ότι ωριμάζουμε. Η αλλαγή μπορεί να μην είναι εύκολη, σας
εγγυώμαι, όμως, πως είναι εφικτή!
Όταν θα είστε απολύτως ικανοί να λέτε όχι, τότε, τα ναι σας θα
είναι απίστευτα απολαυστικά, γιατί, τότε, θα είναι αληθινά ναι!
Το μόνο ΝΑΙ, που θα άξιζε πραγματικά, είναι το ΝΑΙ στη ζωή,
αλλά αυτό προϋποθέτει όλα τα υπόλοιπα ΟΧΙ, που δεν είπαμε,
τα όχι που κατάπιαμε, που αναμασήσαμε, που κρύψαμε κάτω
από το χαλάκι…Το μεγαλύτερο ΝΑΙ από όλα; ΝΑΙ στην σωτηρία
της ψυχής μας! Ναι στην ελευθερία, ναι στην αποφασιστικότητα,
ναι στην αυτοσυγκέντρωση, όπως ακριβώς κάνει ο αετός! Ευχή
μου, να μας θυμίζει ο αετός, να συγκεντρωνόμαστε στις ανώτερες πνευματικές μας σκέψεις και να μας υπενθυμίζει ότι, είναι
ώρα να ακολουθήσουμε τις επιθυμίες της καρδιάς μας!
Μην απογοητευτείτε αν αύριο δεν έχουν αλλάξει και πολλά...
Αρκεί να κάνετε σήμερα το πρώτο βήμα…Κάθε ξεχωριστή
μέρα έχουμε τη δύναμη να δημιουργούμε και να αναδημιουργούμε εκ νέου τον εαυτό μας! Καλή επιτυχία στις πτήσεις σας,
λοιπόν, είτε είναι σαν του αετού είτε είναι σαν του κολιμπριού
είτε σαν οποιουδήποτε άλλου πτηνού! Αρκεί να γίνει αυτή η
μετακίνηση των φτερών!
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Ψυχολογία

ΝΕΑ ΤΟΠΙΚΏΝ ΔΙΟΙΚΉΣΕΩΝ
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TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μονοήμερη εκδρομή στην Ξάνθη
Η τοπική μας διοίκηση το Σάββατο 22/6/2019, διοργάνωσε στα πλαίσια των εκδηλώσεων της 2ης Εβδομάδας
Δράσης του Ελληνικού Τμήματος 2019, καθώς και τις σύσφιξης των σχέσεων των μελών μας με τις Τ.Δ. άλλων
Νομών, μονοήμερη εκδρομή στην Ξάνθη.
Το πρόγραμμα της εκδρομής περιλάμβανε περιήγηση στην
Παλιά Πόλη της Ξάνθης, επίσκεψη στο γνωστό ανοικτό
παζάρι της πόλης, γεύμα σε κέντρο εστίασης στην κεντρική πλατεία, ενώ το απόγευμα προσκηνυματική επίσκεψη
στο Μοναστήρι του Αγίου Νικολάου της Ιεράς Μεγίστης
Μονής Βατοπεδίου στο Πόρτο Λάγος και διάλειμμα για
καφέ στο οικείο Λιμάνι, όπου ανταλλάχθηκαν και αναμνηστικά μεταξύ των δύο Διοικήσεων.
Ο Πρόεδρος, το Δ.Σ. και τα μέλη της Τ.Δ. μας που έλαβαν
μέρος στην εκδρομή, θέλουν να ευχαριστήσουν τον Γ΄
Αντιπρόεδρο της Τ.Δ. Ξάνθης ΔΕΤΣΑΡΙΔΗ Δημήτριο, ο
οποίος από την πρώτη στιγμή της άφιξης μας, μέχρι και
την αναχώρηση μας από την όμορφη και φιλόξενη πόλη
της Ξάνθης, ήταν δίπλα μας για ότι και αν χρειαζόταν.
Επίσης να ευχαριστίσουμε τον Πρόεδρο της Ι.Ρ.Α. Ν.Ξάνθης ΙΩΑΝΝΙΔΗ Χρήστο, που για μια ακόμη φορά απέδειξε
τις σχέσεις φιλίας και αλληλεγγύης μεταξύ των δύο Τοπικών Διοικήσεων και τις θεμελιώδεις αρχές που πρεσβεύει το SERVO PER AMIKECO.
Ο Πρόεδρος 
Η Γενική Γραμματέας
Χριστόδουλος ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Διαμαντής ΚΑΝΕΛΛΗΣ


TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Πραγματοποίηση ενημερωτικής ημερίδας
Την 29η Ιουνίου 2019 πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Τ.Δ. της Δ.Ε.Α. Καστοριάς (ΙΡΑ Καστοριάς) ενημερωτική ημερίδα στην αίθουσα συνεδριάσεων του ξενοδοχείου Esperos Palace Luxury & Spa Hotel στην περιοχή
Χλόης Καστοριάς για την ενημέρωση των αστυνομικών
για τα θέμα της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών καθώς
και για το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Αστυνομικών, Πυροσβεστών και Λιμενικών. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν και εκπρόσωποι του Πυροσβεστικού Σώματος
Καστοριάς καθώς και ο εκπρόσωπος του Ταμείου στην
Καστοριά, κ. Νίκου Μιχαήλ.
Από το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλειας Α.Π.Λ. εισηγητές ήταν ο Πρόεδρος του Ταμείου κ. Τσαγανός Ιωάννης
και ο Οργανωτικός γραμματέας κ. Λίτσιος Απόστολος οι
οποίοι ανέλυσαν στους παραβρισκόμενους τους σκοπούς
και το ρόλο του εν λόγω Ταμείου. Από τη μεριά του Προέδρους της Τ.Δ. Καστοριάς έγινε ενημέρωση για τα θέματα
της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τ.Δ. Καστοριάς συγχαίρει
και ευχαριστεί το Δ.Σ. της Τ.Ε.Α.Α.Π.Λ τόσο για την άψογη
δουλεία που έχουν κάνει και συνεχίζουν να κάνουν όσο
και για την επίσκεψη τους στο Νομό μας.
Ο Πρόεδρος 
Πέτρος ΤΣΙΟΛΑΣ

Ο Γεν. Γραμματέας
Γεώργιος ΚΩΣΤΑΚΑΚΗΣ

Τιμητική βράβευση

Ήταν ιδιαίτερα τιμή και χαρά για το Δ.Σ της Τοπικής μας, η
οποία τιμήθηκε μεταξύ άλλων, από τον σύλλογο “ Κύτταρο
Χαλεπάς" κατά τη διάρκεια μιας όμορφης εκδήλωσης που
διοργάνωσε την Τετάρτη 16 Απριλίου 2019 στον Ιστιοπλοϊκό
Όμιλο Χανίων στο Νεώριο Μόρο του Ενετικού λιμανιού Χανίων.
Όπως ανέφερε στο χαιρετισμό του ο πρόεδρος του "κυττάρου Χαλεπάς" κ Μανώλης Σαλεβουράκης “Η τοπική Διοίκηση
Χανίων της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών που είχε διοργανώσει και διαθέσει έσοδα από ένα σημαντικό τουρνουά ποδοσφαίρου για το έργο του συλλόγου μας, είναι ένα ζωντανό
παράδειγμα προς μίμηση, τιμώντας τα μέλη του συλλόγου
αλλά και την Ελληνική Αστυνομία γενικότερα ”
Στην εκδήλωση το διοικητικό συμβούλιο εκπροσώπησε η
υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων κ Σοφία Λογαρίδου.

Επίσκεψη μελών
του ΔΣ του Τ.Ε.Α.Α.Π.Λ
& Ενημερωτική ημερίδα
Με απόλυτη επιτυχία
πραγματοποιήθηκε
στις 10 Απριλίου 2019
και ώρα 12.00 στην
αίθουσα πολλαπλών
χρήσεων της Δ.Α ΧΑΝΙΩΝ, στο Αστυνομικό
Μέγαρο Χανίων ενημερωτική ημερίδα για το
Ταμείο Επαγγελματικής
Ασφάλισης Αστυνομικών – Πυροσβεστών – Λιμενικών.
Την εκδήλωση συνδιοργάνωσαν το Τ.Ε.Α.Α.Π.Λ. με τον εκπρόσωπο του ταμείου στον Νομό Χανίων κ. ΛΕΒΕΝΤΑΚΗ Δημήτρη, ταμία της ΙΡΑ ΧΑΝΊΩΝ.
Οι παρακάτω πραγματοποίησαν εθιμοτυπική επίσκεψη στον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Κρήτης Υποστράτηγο ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ Κωνσταντίνο και στον Αστυνομικό Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων
Ταξίαρχο ΛΥΜΠΙΝΑΚΗ Γεώργιο! Εισηγητές ήταν ο Πρόεδρος του Ταμείου
Γιάννης Τσαγανός, ο Αντιπρόεδρος του ταμείου Θεόδωρος Γούσιας και ο
πρόεδρος της Επενδυτικής Επιτροπής του ταμείου Σωτήρης Χρυσάφης.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και το μέλος του Δ.Σ. του Ταμείου Λευτέρης Ηλιάκης και ο εκπρόσωπος του ταμείου στο Νομό Χανίων Δημήτριος
ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ. Την εκδήλωση παρακολούθησαν αρκετοί συνάδελφοι που
είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα τεράστια πλεονεκτήματα του να
είσαι μέλος του ταμείου και να απαντηθούν όλες τους οι ερωτήσεις σχετικά.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος 
Ιωάννης ΠΕΡΡΑΚΗΣ 

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΣΒΟΥ

Ζωγραφίζω για το περιβάλλον

Τη Τρίτη 05/06/2018, Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, το ΔΣ της Τοπικής μας
Διοίκησης πραγματοποίησε δράση με στόχο την ενημέρωση των μαθητών και
εκπαιδευτικών του Δημοτικού Σχολείου της Βρίσας σχετικά με το περιβάλλον
και τη προστασία του.
Με τη συμμετοχή του μέλους της Τοπικής μας Διοίκησης ψυχολόγου της ΓΕΠΑΔ
Βορείου Αιγαίου ΜΠΟΥΖΟΥΚΑ Ελεάνας υλοποιήθηκε η δράση μας αυτή στην
οποία συμμετείχαν όλοι οι μαθητές του δημοτικού σχολείου και του νηπιαγωγείου της Βρίσας. Αρχικά προβλήθηκε οπτικοακουστικό υλικό που αφορούσε
τους τρόπους μόλυνσης του περιβάλλοντος και πως πρέπει να λειτουργούμε

Η Γενική Γραμματέας
Ελένη ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

για να το προστατεύουμε καθώς και για τη σημασία της ανακύκλωσης. Στη συνέχεια οι μαθητές με τη φαντασία τους αποτύπωσαν τις ιδέες τους σχετικά με το περιβάλλον σε ζωγραφιές
τους. Οι τρεις καλύτερες
βραβεύτηκαν, ενώ μοιράστηκαν τσάντες ανακύκλωσης σε όλα τα παιδιά και
τους εκπαιδευτικούς που
συμμετείχαν. Θα θέλαμε να
ευχαριστήσουμε τη Δντρια
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Λέσβου κα Στρατάκη
Αικατερίνη, τη Δντρια του
Δημοτικού Σχολείου Βρίσας κα Νικέλλη Μυρσίνη, τους εκπαιδευτικούς του Δ.Σ. Βρίσας που βοήθησαν στην ολοκλήρωση
της δράσης μας αυτής, την Επιτροπή για την Ανασυγκρότηση της
Βρίσας καθώς και την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης που μας χορήγησε τις τσάντες ανακύκλωσης.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης Σαμαράς

Ο Γενικός Γραμματέας
Πολυχρόνης Κανιμά
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TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΡΟΔΟΠΗΣ

Εορτασμός της «Γιορτής της Μητέρας»
Την Παρασκεύη 10-05-2019 με αφορμή τον εορτασμό της «Γιορτής
της Μητέρας» στις 12-05-2019, μέλη του Δ.Σ. της Τοπικής Διοίκησης
Ροδόπης της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών, προσέφεραν στις γυναίκες αστυνομικούς που υπηρετούν στις υπηρεσίες της Διεύθυνσης
Αστυνομίας Ροδόπης καθώς και στις γυναίκες του επιτελείου της Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, λουλούδια και ευχετήριες κάρτες. Αρχικά μεταβήκαμε στο γραφείο
του Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Υποστράτηγου κ. Νικόλαου ΜΕΝΕΞΙΔΗ όπου λάβαμε
θερμής υποδοχής και δεχθήκαμε τα συγχαρητήρια για την κίνηση αυτή
ενώ παράλληλα οι γυναίκες αστυνομικοί παρέλαβαν τα δώρα τους.
Έπειτα μας υποδέχθηκε στο γραφείο του ο Διευθυντής Αστυνομίας Ροδόπης Αστυνομικός Διευθυντής κ. Μιχαήλ ΣΕΒΔΥΝΙΔΗΣ που αποτελεί
και μέλος του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, όπου παρουσία όλων
των γυναικών αστυνομικών του Επιτελείου έγινε η προσφορά των λουλουδιών. Στη συνέχεια επισκεφθήκαμε το Αστυνομικό Τμήμα, το Τμήμα
Ασφαλείας και το Τμήμα Τροχαίας Κομοτηνής, το Αστυνομικό Τμήμα και
το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Ιάσμου και τέλος τη Σχολή αστυφυλά-

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
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Εθελοντική Αιμοδοσία

Σας ενημερώνουμε ότι η τοπική μας διοίκηση διοργάνωσε την
6η ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ για την τράπεζα της ΕΛ.ΑΣ. την 24
Ιουνίου 2019 στο χώρο της Δ.Α. Αργολίδας, όπου σε συνεργασία με το Σταθμό Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Άργους
μέλη της ένωσης μας και ιδιώτες φίλοι της ,προσέφεραν εθελοντικά μια μονάδα αίμα για την Τράπεζα της ΕΛ.ΑΣ. ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Ένωσης μας, συλλέγοντας συνολικά 40
φιάλες αίμα.
Ευχαριστούμε όλους του εθελοντές αιμοδότες που προσφέρανε
το αίμα τους για κοινωνικό σκοπό, και στήριξαν την δράση μας,
την Νοσηλευτική Μονάδα Άργους του Γενικού Νοσοκομείου Άργους και ειδικά τον Επιμελητή Α΄ κ. Αθανάσιο Πανουτσόπουλο,
καθώς και τον Αστυνομικό Διευθυντή κ. ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ Λάμπρο
για την παραχώρηση της αίθουσας πολλαπλών Χρήσεων της
Δ.Α.Αργολίδας, για την ολοκλήρωση της αιμοδοσίας.

κων και το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων. Κοινός παρονομαστής της
άνω δράσης ήταν η ανιδιοτελής προσφορά προς τους συναδέλφους και
η εξωστρέφεια καθώς λουλούδια εδόθησαν σε όλες τις αστυνομικούς
μέλη μας και μη καθώς και σε γυναίκες που δεν είναι ακόμη μανούλες,
γιατί πεποίθηση μας είναι πως …κάθε γυναίκα είναι μία εν δυνάμει μανούλα!
Η Πρόεδρος
Ζωή ΣΚΕΥΑ

Ο Γεν. Γραμματέας
Δημήτρης ΦΕΓΓΟΜΥΤΗΣ

Συγχαρητήριο μήνυμα
Η τοπική μας διοίκηση, εκφράζει τα θερμά συγχαρητήρια στους συνάδελφους μέλη της ένωσης που συμμετείχαν και εξελέγησαν στις αυτοδιοικημένες εκλογές της 26 Μαΐου 2019 .
1. Αρχιφύλακα ΧΡΟΝΗ Αναστάσιο νεοεκλεγέν ΔΗΜΑΡΧΟ στο Δήμο Επιδαύρου .
2.Ταξίαρχο (εα) ΓΑΛΑΝΗ Ιωάννη νεοεκλεγέν Δημοτικό Σύμβουλο στο
Δήμο Άργους –Μυκηνών.
3. Ανθυπαστυνόμο ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Θεόδωρο Δημοτικό Σύμβουλο στο
Δήμο Άργους – Μυκηνών.
4. Ανθυπαστυνόμο ΜΠΡΕΑΝΟ Σταύρο νεοεκλεγέν Πρόεδρο στην Τοπική
Κοινότητα Πυργιωτίκων Δήμου Ναυπλιέων .
5. Ανθυπαστυνόμο ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟ Δημήτριο Πρόεδρο στην τοπική
Κοινότητα Νέας Τίρυνθας Δήμου Ναυπλιέων .
6. Αρχιφυλακα ΧΑΣΑΠΗ Παναγιώτη νεοεκλεγέν Πρόεδρο στην τοπική
Κοινότητα Κιβερίου Δήμου Άργους –Μυκηνών.
7. Αρχιφύλακα ΣΑΡΡΗ Γεώργιο Δημοτικό Σύμβουλο στο Δήμο Άργους
– Μυκηνών
8. Αστυφύλακα ΚΟΥΤΡΑ Ιωάννη σύμβουλο στην τοπική Κοινότητα Αγίας Τριάδας Δήμου Ναυπλιέων.
9. Αστυφύλακα ΜΠΑΡΛΑ Αντώνιο σύμβουλο στην τοπική Κοινότητα
Κουτσοποδίου Δήμου Άργους -Μυκηνών.
10. Αστυφύλακα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟ Ανδρέα νεοεκλεγέν σύμβουλο
στην τοπική Κοινότητα Ινάχου Δήμου Άργους- Μυκηνών.
11.Αστυφύλακα ΔΡΟΥΓΚΑ Αναστάσιο σύμβουλο στην τοπική κοινότητα Μάνεση Δήμου Ναυπλιέων.
12.Αστυφύλακα ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΟ Πέτρο σύμβουλο στην τοπική Νέου
Ροεινού Δήμου Ναυπλιέων.
Ευχόμαστε σε όλους καλή επιτυχία και καλή δύναμη στο δύσκολο έργο
τους .
O Γενικός Γραμματέας
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος

Ο Πρόεδρος
Αθανάσιος ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ

Με μεγάλη επιτυχία
η Εθελοντική Αιμοδοσία

Την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019 και κατά τις ώρες 09:00' έως 13:00', στην Αίθουσα Εκπαιδεύσεων της Δ.Α. Θεσπρωτίας, διοργανώθηκε από την Τοπική μας
με μεγάλη επιτυχία, Εθελοντική Αιμοδοσία, στην οποία πολλοί ευαισθητοποιημένοι συνάδελφοί μας, συνειδητοποιώντας ότι το αίμα είναι ανθρώπινο αγαθό, που
δεν παράγεται και δεν αντικαθίσταται παρά μόνο με μετάγγιση, πρόθυμα συμμετείχαν ενεργά, διαθέτοντας λίγο χρόνο και πολύ ανθρωπιά. Ευχαριστούμε θερμά,
όλους τους συναδέλφους - εθελοντές αιμοδότες για το μεγάλο δώρο ζωής που
πρόσφεραν στους συνανθρώπους μας, αλλά και για τη στάση τους, που αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για το κοινωνικό σύνολο. Πολύτιμοι αρωγοί αυτής
της προσπάθειας και της επιτυχούς έκβασής της, ήταν η Υπηρεσία Αιμοδοσίας του
Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, κι ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσπρωτίας, Αστυνομικός Διευθυντής κ. ΝΤΙΝΗΣ Φώτιος, τους
οποίους ευχαριστούμε θερμά για τη συνδρομή και στήριξη στην όλη προσπάθεια.
Αμέσως μετά το πέρας της Εθελοντικής Αιμοδοσίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της
Τοπικής Διοίκησης Ι.Ρ.Α Θεσπρωτίας, πραγματοποίησε εθιμοτυπική επίσκεψη στο
Διευθυντή της Δ.Α Θεσπρωτίας Αστυνομικό Διευθυντή κ. ΝΤΙΝΗ Φώτιο, ενημερώνοντάς τον συγχρόνως για τις δράσεις μας και τις μελλοντικές μας εκδηλώσεις. Ο
κ. Διευθυντής αφού μας συνεχάρη για τις πρωτοβουλίες μας που αναδεικνύουν το
ανθρώπινο πρόσωπο της Αστυνομίας και σφυρηλατούν το δεσμό μεταξύ των συναδέλφων, μας υποσχέθηκε πως η Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσπρωτίας, θα είναι
αρωγός σε κάθε μας προσπάθεια.

Εφάπαξ βοήθημα πολυτέκνου
του, το ποσό των τρακοσίων ευρώ
(300) από το Κοινωνικό Κεφάλαιο
του Εθνικού Τμήματος. Τα χρήματα
μαζί με το λάβαρο της Τοπικής μας
παρέδωσε ο Πρόεδρος της Τοπικής ,
παρουσία και των υπολοίπων μελών
του Δ.Σ. ,κάνοντας έτσι πράξη τις αρχές που διέπουν την Ένωση μας (Αλληλεγγύη και Αλληλοβοήθεια) και
του SERVO PER AMIKECO.
Η Τοπική μας Διοίκηση, την Τετάρτη
22-05-2019, παρέδωσε στο μέλος
της Τοπικής μας, Γκοργκόλη Νικόλαο, ο οποίος απέκτησε το 4ο τέκνο

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο Πρόεδρο Ο Γενικός Γραμματέας
ΔημήτριοςΕυστράτιος
ΧΡΗΣΤΟΥ
ΑΝΕΣΤΙΔΗΣ

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΙΕΡΙΑΣ

Εκδήλωση με τίτλο
"Υιοθετώ ένα αδέσποτο"

Την Τετάρτη 03 Απριλίου 2019, πραγματοποιήθηκε με
επιτυχία η εκδήλωση που διοργανώθηκε από τον Σύλλογο Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Α.με.Α. Ν. Πιερίας με το διακριτικό τίτλο «ΣΤΗΡΙΖΩ», με αφορμή την
4η Απριλίου «παγκόσμια ημέρα αδέσποτων ζώων» ,
με τίτλο «Υιοθετώ ένα αδέσποτο».
Βασικοί στόχοι της εκδήλωσης ήταν, να φέρει μαζί
παιδιά τυπικής εκπαίδευσης και παιδιά ειδικής αγωγής, τα οποία έχοντας ως συνδετικό κρίκο τα ζώα θα
προχωρήσουν μαζί στη ζωή αλληλοϋποστηριζόμενοι
και σεβόμενοι τη διαφορετικότητα ο ένας του άλλου
και να γίνει κατανοητό πως η υιοθεσία ενός ζώου και η
κοινή συνύπαρξη, η κοινωνικοποίηση μπορεί να προσφέρει στον άνθρωπο οφέλη που δεν μπορούμε να
φανταστούμε.
Στην εκδήλωση παρευρέθησαν παιδιά και άτομα με
αναπηρία από τα ειδικά σχολεία της Κατερίνης, καθώς
και μαθητές των Γυμνασίων και Λυκείων της πόλης
μας.
Η Τοπική Διοίκηση Πιερίας αναγνωρίζοντας την σπουδαιότητα και τη σημασία της εκδήλωσης αυτής, πρόσθεσε ένα μικρό λιθαράκι στην επιτυχή έκβασή της με
την ομιλία του Γ΄ Αντιπροέδρου της, κ. ΤΣΙΑΚΑ Βασιλείου, ο οποίος ενημέρωσε το κοινό ως προς το νομοθετικό πλαίσιο και τις υποχρεώσεις κηδεμόνων ζώων.
Στο τέλος της εκδήλωσης ο πρόεδρος μας κ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Κωνσταντίνος προσέφερε λάβαρο της
Τοπικής μας Διοίκησης στην πρόεδρο του συλλόγου
<<ΣΤΗΡΙΖΩ>>, Κα. ΚΑΤΣΑΛΗ Γεωργία, ως ένδειξη
αναγνώρισης της σημαντικής προσπάθειας που καταβάλει ο σύλλογος και δήλωσε πως η Τοπική Διοίκηση μας θα είναι αρωγός της προσπάθειας αυτής κάθε
φορά που θα της ζητείται.
"Servo per Amikeco"
"Υπηρετώ δια της Φιλίας"
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Κωνσταντίνος 
Αγαθάγγελος
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥΚΙΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
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TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Εκπροσώπηση στην 7η Τακτική Γενική Συνέλευση Σ.Ε.Α.Υ.Ο
Την 17-5-2019, μετά από τιμητική πρόσκληση, η Τ.Δ. συμμετείχε στην 7η Τακτική Γενική Συνέλευση της Συνδικαλιστικής Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ορεστιάδας,
στην οποία ο Πρόεδρος κ. ΛΥΤΡΑΣ απηύθυνε χαιρετισμό.
Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. Αθανάσογλου, δραστήριο μέλος της
Τ.Δ. Ορεστιάδας, με την βοήθεια του κ. Λύτρα, ενημέρωσε
τους παρευρισκόμενους για το Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Π.Λ. και μοίρασε
σχετικά έντυπα.
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος ΛΥΤΡΑΣ

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΐΑΣ

Ο Γενικός Γραμματέας
Απόστολος ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
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Ενημερωτική Ημερίδα για τις απάτες στους πολίτες της
περιοχής Μπεγουλακίου Πατρών
Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος πραγματοποίησε, στο Πνευματικό Κέντρο του Ι.Ν. Αγίων Αποστόλων Πέτρου και
Παύλου, ενημερωτική εκδήλωση για την προστασία
των πολιτών από τις απάτες.
Η δράση πραγματοποιήθηκε έπειτα από πρόσκληση
της Τοπικής Διοίκησης Αχαΐας της Διεθνούς Ένωσης
Αστυνομικών, του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του ΙΝ
Αγίων Αποστόλων Μπεγουλακίου και του Πολιτιστικού Συλλόγου Μπεγουλακίου με σκοπό την προστασία
των συμπολιτών μας από τις απάτες.
Οι συμπολίτες μας, παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον τις ενημερωτικές εκδηλώσεις, στις οποίες
παρουσιάστηκαν οι μέθοδοι που χρησιμοποιούν οι
απατεώνες, συμβουλές για την αποφυγή εξαπάτησης,
ενώ αναλύθηκε και η ψυχολογική διάσταση του φαινομένου.
Χαιρετισμό στις εκδηλώσεις απηύθυναν ο πρόεδρος
του εκκλησιαστικού συμβουλίου πατήρ Σωτήριος ,το
μέλος του ΔΣ του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Μπεγουλακίου κα Μαρία Κανελλοπούλου και ο Εκπρόσωπος
της Τοπικής Διοίκησης Αχαϊας της Διεθνούς Ένωσης
Αστυνομικών κ. Σπυρίδων ΦΩΤΟΓΛΟΥ.
Ομιλητές στις ενημερωτικές διαλέξεις ήταν ο Τμηματάρχης του Τμήματος Ασφαλείας της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών Αστυνομικός Υποδιευθυντής
ΣΤΑΘΟΥΛΙΑΣ Ιωάννης, ο Προϊστάμενος του Γραφείου
Δημοσίων Σχέσεων και Ενημέρωσης Δημοσιογράφων
Δυτικής Ελλάδας, Αστυνόμος Β΄ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
Ιγνάτιος και η Αστυνόμος Β΄ Ειδικών Καθηκόντων Ψυχολόγος Ιωάννα ΤΣΑΚΩΝΑ.
Ο Πρόεδρος
Αναστάσιος ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ο Γεν. Γραμματέας
Ιωάννα ΠΕΤΤΑ

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΞΑΝΘΗΣ

Παρών στίς εργασίες της ίδρυσης της
Τ.Δ I.P.A.. Σμόλιαν Βουλγαρία
Το Σμόλιαν είναι η 13η Τοπική Διοίκηση
της ΙΡΑ Βουλγαρίας. Το Σαββατοκύριακο
20/21-4-2019 αντιπροσωπεία των δύο
σωματείων της Ξάνθης (Ένωση Αποστράτων – ΙΡΑ) βρέθηκαν στο Σμόλιαν της Βουλγαρίας προσκεκλημένοι από την Διοικούσα
επιτροπή της γειτονικής μας πόλης, για να
παρακολουθήσουμε τις εργασίες ίδρυσης
της Τοπικής Διοίκησης. Την αντιπροσωπεία αποτελούσαν ο πρόεδρος των Ένωσης
Αποστράτων και υπεύθυνος τύπου της Τ.Δ.
Ξάνθης κ. Θεοφάνης Καραμπιπέρης, ο Aναπλ. Ταμίας της Τ.Δ. Ξάνθης κ. Σταύρος Κοτζαμπασίδης και ο συνάδελφος κ. Δημήτρης
Καμαρούδης ως διερμηνέας.

Πακέτα αγάπης για
τις οικογένειες που
χρειάζονται την
στήριξη μας

Συλλέγουμε πλαστικά
καπάκια
Το Τ.Δ.Α ΞΑΝΘΗΣ και Ι.Ρ.Α. ΞΑΝΘΗΣ εδώ και ένα
χρόνο ξεκινήσαμε να συλλέγουμε πλαστικά καπάκια από μπουκάλια.
Σκοπός είναι τέλος κάθε χρονιάς το ποσό που θα
συγκεντρώνεται , να δίνεται στον σύλλογο ατόμων με αναπηρία Ξάνθης.

Ευχαριστούμε την PastRY LanD για την συνεργασία και την βοήθεια .

13/4/2019, Προσφορά αγάπης στο
Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων
Παίδων Κομοτηνής
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29/3/2019 Παράδοση
τροφίμων στο
Παράρτημα Ατόμων
Με Αναπηρία
Ξάνθης.

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Εκδρομή στο φαράγγι του ποταμού Νέστου
Η τοπική μας διοίκηση πραγματοποίησε το Σάββατο
11 Μαΐου για τους συναδέλφους & φίλους, ημερήσια
εκδρομή στο φαράγγι του ποταμού Νέστου. Οι εκδρομείς είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια από τις
σημαντικότερες περιοχές άγριας ζωής και αισθητικής
στην Ευρώπη καθώς και να συμμετέχουν σε υπαίθριες
δραστηριότητες σε ένα όμορφο φυσικό περιβάλλον. Η
διάθεση και τα χαμόγελα αυτών αποδεικνύει την επίτευξη του στόχου αυτής της εκδρομής και αυτό δίνει σε
όλο το Διοικητικό συμβούλιο δύναμη να συνεχίσει στο
αμεσο μέλλον με νέες εκδηλώσεις και ταξιδιωτικους
προορισμούς.
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1ο πανελλήνιο
πρωτάθλημα
αντιπτέρισης

1ο πανελλήνιο πρωτάθλημα αντιπτέρισης στην πόλη του
Σιδηροκάστρου 26/01/2019 με 12 αθλητές από όλη την
Ελλάδα να δίνουν το παρόν. Ο ν. Έβρου εκπροσωπήθηκε
από τον συνάδελφο Τεμελούδη Κώστα της Δ.Α. Ορεστιάδας με την ευγενική υποστήριξη της τοπικής μας διοίκησης. Ευχαριστουμε την #Caffeine_Roastery_ Superfoods
(Αλεξανδρούπολη) για την χορηγία των εμφανίσεων.

Κατασκευή λαμπάδων

Η τοπική μας , για τις Άγιες Ημέρες του Πάσχα, αποφάσισε να επαναλάβει την
πρωτοβουλία της, που προάγει ένα μήνυμα αγάπης –αλληλεγγύης, αναδεικνύοντας έτσι, ένα μάθημα ανθρωπιάς, σε μια εποχή που δοκιμάζεται η ανθρωπιά-φιλανθρωπία όλων μας. Στόχο έχει να δώσει ένα χαμόγελο αισιοδοξίας και να
απλώσει το χέρι σε ανθρώπους που μας χρειάζονται. Θελουμε να ευχαριστήσουμε θερμά, τις γυναίκες μέλη μας (ΑΝΘΗ ΝΑΣΤΑ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ,ΕΛΕΝΗ
ΚΟΤΙΣΗ, ΑΡΓΥΡΩ ΚΑΣΙΔΑ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΟΡΣΟΥΚΑ, ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΛΟΞΗ,αλλά
και μη μέλη μας(ΔΑΝΙΛΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΖΟΥΦΗ), για την άμεση και
ανιδιοτελή συμμετοχή τούς, στην κατασκευή λαμπάδων, προκειμένου να προσφερθούν τις άγιες ημέρες του Πάσχα σε συνανθρώπους μας, αλλά και στα μέλη
μας.
Ευχαριστούμε πολύ την κ. Φωτεινή Σκαρλακιδου(Βιβλιοπωλειο Ελευθερουδακης) για τη διάθεση του χώρου ,τις ανώνυμες κυρίες εθελόντριες που παρεβρεύθηκαν για την αμέριστη βοήθεια της σε αυτό το εγχείρημα.
Ο Πρόεδρος
Κων/νος ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

Ο Γεν. Γραμματέας
Σταύρος ΦΩΚΙΑΝΟΣ

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ

Επίσκεψη στο Ειδικό Εργαστήριο Κοζάνης

αστυνομικοί! H Τοπική Διοίκηση Κοζάνης θα συνεχίσει παρόμοιες
δράσεις και στο μέλλον, επειδή όλοι μας πρέπει να προσπαθούμε
για την ισότιμη πρόσβαση, την ενσωμάτωση και την βελτίωση της
ποιότητας ζωής των ΑΜΕΑ,

Eθιμοτυπική επίσκεψη στον Γενικό
Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή
Δυτικής Μακεδονίας
Το Δ.Σ. της Τοπικής μας διοίκησης, πραγματοποίησε εθιμοτυπική επίσκεψη στον
Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Δυτικής Μακεδονίας, Ταξίαρχο ΣΙΟΡΕΝΤΑ Δημήτριο. Κατά τη διάρκεια της
συνάντησης, η οποία διεξήχθη σε θερμό
κλίμα, ενημερώθηκε από την Πρόεδρο
ΡΩΜΑ Φωτεινή και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αναφορικά με την προσφορά, τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις
της Τ.Δ. Κοζάνης (I.P.A). Συζητήθηκε η
δυνατότητα διοργάνωσης και πραγματοποίησης κοινών δράσεων προς όφελος
των αστυνομικών αλλά και της κοινωνίας γενικότερα. Διαβεβαίωσε ότι θα είναι αρωγός και συμπαραστάτης σε κάθε
προσπάθεια που σκοπό έχει να αναδείξει
το ανθρώπινο πρόσωπο του σύγχρονου
Έλληνα Αστυνομικού, δηλώνοντας υποστηρικτής και αρωγός στις προσπάθειες

της Τοπικής Διοικησης. Στη συνάντηση
παρέστη και ο Βοηθός του Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Δυτικής Μακεδονίας, Ταξίαρχος ΘΕΟΧΑΡΗΣ
Χαράλαμπος, ο οποίος έδειξε ιδιαίτερο
ενδιαφέρον για τις μελλοντικές δράσεις
που θα πραγματοποιήσει η Τοπική Διοίκηση και μας παρότρυνε να συνεχίσουμε τις δράσεις επ' ωφελεία όλων των
αστυνομικών.

Μητέρα: η πιο όμορφη λέξη στα
χείλη της ανθρωπότητας.

Η Τοπική μας Διοίκηση αναγνωρίζοντας την διαρκή
προσφορά των «μαμάδων», θέλησε να τιμήσει τις
μανούλες - μέλη της Ένωσής μας. Έτσι, το Σάββατο
11 Μαΐου τις προσκάλεσε μαζί με τα παιδιά τους σε
παιδότοπο της Κοζάνης για ένα ευχάριστο απόγευμα,
προσφέροντας σ’ αυτές στιγμές χαλάρωσης και στα
παιδιά τους απολαυστικό παιχνίδι.

3η εθελοντική
αιμοδοσία

Για μια ακόμα φορά αστυνομικοί, εθελοντές
αιμοδότες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της
Τοπικής μας Διοίκησης για συμμετοχή στην
3η εθελοντική αιμοδοσία, που πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες της Τρίτης, 04
Ιουνίου 2019 στο Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης. Θερμές ευχαριστίες εξέφρασε η Πρόεδρος Φωτεινή Ρώμα στο προσωπικό του
Τμήματος Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου για
την πρόθυμη ανταπόκρισή τους στην πραγματοποίηση της αιμοδοσίας, αλλά και σε
όλους τους αστυνομικούς που συμμετείχαν
στην αιμοδοσία.
Την πρωτοβουλία αυτή ενθάρρυναν τόσο ο
Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Ταξίαρχος Σιόρεντας Δημήτριος, όσο και
ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας
Κοζάνης, Αστυνομικός Διευθυντής Κεραμάς
Θεόδωρος, οι οποίοι και συνεχάρησαν τους
εθελοντές αιμοδότες.
Η Πρόεδρος
Φωτεινή ΡΩΜΑ

Η Γ. Γραμματέας
Σταυρούλα ΘΕΜΕΛΗ

17 • νέα της ipa

Μια ξεχωριστή επίσκεψη πραγματοποίησε την 28η Ιουνίου 2019,
το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής μας Διοίκησης, επισκέφτηκε
το Ειδικό Εργαστήριο Κοζάνης (Κέντρο δημιουργικής απασχόλησης
παιδιών με Ειδικές Ανάγκες) ΚΕΚΑ ΑμΕΑ στην Κοζάνη, όπου απασχολούνται ωφελούμενοι του Νομού Κοζάνης. Η επίσκεψη, που
εντάσσεται στο πλαίσιο της 2ης εβδομάδας δράσης του Ελληνικού
Τμήματος, έτυχε ένθερμης υποδοχής από τους εργαζομένους και
τους ωφελούμενους του Εργαστηρίου. Κατά την διάρκεια αυτής έγινε μια σύντομη παρουσίαση για το πώς πρέπει να κινούνται με ασφάλεια στην πόλη και τι ακριβώς πρέπει να προσέχουν στους δρόμους
που κυκλοφορούν. Ακολούθησαν ευχάριστες στιγμές με εδέσματα
και δραστηριότητες! Η παρουσία της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. προσέφερε μια
άλλη νότα χαράς και ενθουσιασμού στους ωφελούμενους, που είχαν την ευκαιρία να βγουν φωτογραφίες και να γίνουν για λίγο …

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
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NIŠ – KARDITSA
IPA FRIENDSHIP
CUP
Ο αθλητισμός είναι άμιλλα και αλληλεγγύη, είναι
άθλος και δημιουργία. Καλλιεργεί το θάρρος, τη
θέληση, την αποφασιστικότητα, την τόλμη για την
αντιμετώπιση του αθλητικού αγώνα και, κατ' επέκταση, της ζωής.
Ο αθλητισμός ως ιδεώδες κοινωνικοποιεί και
συνδέει με δεσμούς φιλίας τους συναγωνιζόμενους, τους συνηθίζει στην αναγνώριση της αξίας
των αντιπάλων και στην ανάπτυξη του σεβασμού.
Στο πλαίσιο αυτό και ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος, δίνω θερμά συγχαρητήρια και απευθύνω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον
Πρόεδρο της Τ. Δ. Καρδίτσας κ. Γεώργιο Ζαρχανή
για την άψογη διοργάνωση του «Niš – Karditsa
IPA Friendship Cup» και για την ευκαιρία που μου
έδωσε να γνωρίσω υπέροχους ανθρώπους και
αυτόν τον όμορφο τόπο.
Επίσης ευχαριστώ θερμά τον Πρόεδρο του Niš
Σερβίας κ. Saša Spasić, για την υπέροχη φιλοξενία και την άψογη οργάνωση των εκδηλώσεων.
Ιδιαίτερα επίσης ευχαριστώ για την παρουσία τους
κ. κ. Γιώργο Αβραμίδη, Πρόεδρο της ΙΡΑ Σάμου,
τον κ. Στέλιο Βιντζηλαίο, Προέδρο της ΙΡΑ Δωδεκανήσου και τον κ. Χρήστου Καντζίδη, Αντιπρόε-

δρο της ΙΡΑ Καβάλας. Ξεχωριστή φυσικά η παρουσία του Ηγουμένου της
Μονής Σπηλιάς, Αρχιμανδρίτη Νεκτάριου Μητρόπουλου, ο οποίος είναι
επίτιμο μέλος της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών.
Τέλος ευχαριστώ θερμά όλους τους συμμετέχοντες για την ευγένεια, την
ποιοτική παρέα αλλά και για την προσπάθεια τους - μέσα και έξω από το
γήπεδο.
Σε αυτό το τουρνουά νικητής, για άλλη μια φορά, είναι η φιλία, ως το
σπουδαιότερο σύμβολο του πολιτισμού και ένα από τα πιο ζωντανά κληροδοτήματα στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε…

ΓΙΑ EΝΑ ΠΕΤΥΧΗΜEΝΟ
ΣΥΝEΔΡΙΟ ΚΑΙ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΥΛΟΠΟIΗΣΉ ΤΟΥ,
ΤΟ ΠΙO ΣΗΜΑΝΤΙΚO
ΣΤAΔΙΟ ΕIΝΑΙ Η
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣIΑ
Για να στηρίξουμε την πρόταση του Ελληνικού Τμήματος
ΙΡΑ για την ανάληψη της διοργάνωσης του Παγκόσμιου Συνεδρίου για το 2021 εν πλώ, βρεθήκαμε στον Πειραιά και
επισκεφθήκαμε το κρουαζερόπλοιο της εταιρείας Celestyal
Cruises.
Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 και την ίδρυση του νεότερου
Ελληνικού Κράτους, θα εντάξουμε τις εργασίες του συνεδρίου μας στις εορταστικές εκδηλώσεις, όπου οι σύνεδροι
θα γνωρίσουν την Ελληνική ιστορία, τον πολιτισμό μας και
θα απολαύσουν την ελληνική φιλοξενία.

Ευχαριστώ πολύ
Μανόλης Ι. Ζαχαριουδάκης
Ταμίας Ε.Τ.

ΕΟΡΤΑΣΜOΣ
ΤΗΣ ΑΓIΑΣ ΕΙΡHΝΗΣ
ΣΤΟ ΑΤ ΑΛΜΥΡΟY
ΜΑΓΝΗΣIΑΣ
Με κάθε επισημότητα τελέσθηκε ο Εσπερινός μετ’ Αρτοκλασίας το απόγευμα του Σαββάτου 4-5-2019 στο Παρεκκλήσιο
Αγ. Ειρήνης και Αγ. Αρτεμίου στον προαύλιο χώρο του Αστυνομικού Τμήματος Αλμυρού, με αφορμή τον εορτασμό της
μνήμης της Αγίας Ειρήνης.
Παρουσία Αστυνομικών όλων των βαθμών με επικεφαλής
τον Αστυν Δ/ντή Μαγνησίας κ. Βασίλειο Καραϊσκο , φίλων
και αποστράτων, ο Αρχιερατικός Επίτροπος Επαρχίας Αλμυρού π. Γεώργιος Μπέκας και ο π. Δημήτριος Σπαθής τέλεσαν
τον Πανηγυρικό Εσπερινό και την αρτοκλασία.
Το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών
εκπροσώπησε ο Πρόεδρος κ. Ιωάννης Καραπατάκης. Ευχαριστούμε τον Αστυν Δ/ντή Μαγνησίας κ. Βασίλειο Καραϊσκο
για την πρόσκληση.

Η 26η Ιουνίου καθιερώθηκε ως «Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών και της Παράνομης Διακίνησής τους», προκειμένου να ευαισθητοποιηθεί η παγκόσμια κοινή γνώμη για τις επιπτώσεις από τη χρήση των
ναρκωτικών ουσιών και την παράνομη διακίνησή τους.
Η Δ/νση Αστυνομίας Πειραιά με συνδιοργανωτές την Τοπική Διοίκηση
Πειραιώς και Νήσων και το ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ, διοργάνωσαν έναν φιλικό
αγώνα ποδοσφαίρου με σύνθημα "ΓΚΟΛ ΣΤΗ ΖΩΗ", ενώνοντας τις
δυνάμεις τους για μια κοινωνία αλληλεγγύης χωρίς προκαταλήψεις.
Στην ΙΡΑ προτεραιότητά μας η πρόληψη, η ενημέρωση και η προστασία
της νέας γενιάς από κάθε είδους εξαρτήσεις.

25TH ANNIVERSARY OF
IPA BULGARIA SANDANSKI
FROM 6 TO 9-6-2019

Με μεγαλοπρέπεια τελέσθηκε Θεία Λειτουργία & Δοξολογία
για τους Αποστράτους της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ στον Ι. Ν.
Παμμεγίστων Ταξιαρχών παρουσία της Πολιτικής και Φυσικής
Ηγεσίας του Σώματος, του Προέδρου της Ομοσπονδίας Αποστράτων Ευάγγελου Χριστακόπουλου, Προέδρων Συνδέσμων
Αποστράτων και μελών ΔΣ, του Προέδρου της ΠΟΑΞΙΑ Ιωάννου
Κατσιαμάκα, μελών Συνδικαλιστικών Ενώσεων και Φορέων.
Το Ελληνικό Τμήμα/ΙΡΑ εκπροσώπησε ο Πρόεδρος Ιωάννης
Καραπατάκης.

Εκπροσώπηση του Ελληνικού τμήματος στον λαϊκό αγώνα δρόμου
«Ο Άγιος Αρτέμιος» στο Αγρίνιο.

We wish good continuity and
strength to reach the Brother
Section even higher and to
celebrate together many more
anniversaries. Thank you for your
great hospitality.
CONGRATULATIONS!!!
LONG LIVE IPA BULGARIA
SERVO PER AMIKECO
Ioannis Karapatakis
National President
Hellenic Section
Τελέσθηκε το ετήσιο μνημόσυνο του Γιώργου Κατσαρόπουλου και παραδώσαμε στην
οικογένεια το φωτογραφικό
αλμπουμ που δημιούργησε το
Εθνικό Τμήμα στη μνήμη του
και στο οποίο έχουν εκφράσει
τα συλλυπητήριά τους όλοι
οι εκπρόσωποι των Τοπικών
Διοικήσεων.
Αιωνία του η μνήμη.
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ΤΙΜHΣΑΜΕ ΤΗΝ
ΚΥΡΙΑΚH ΤΩΝ ΑΓ.
ΠAΝΤΩΝ 23 ΙΟΥΝIΟΥ
2019 ΤΟΥΣ ΑΠOΣΤΡΑΤΟΥΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚHΣ
ΑΣΤΥΝΟΜIΑΣ

Mister President Ognyan Bogoev,
Dear International Vice President
Gal Sharon,
Dear members of the National
Board and Local Regions
Dear friends of IPA Bulgarian
Section,
I convey to you the warmest
wishes of the National Board of
the Hellenic Section and of all the
members. This great feast for
the 25 years of the Bulgarian IPA,
also fills us with joy, satisfaction
and pride for the great work you
perform within the “Servo Per
Amikeco” and the prominent
position you have achieved
through your activities and your
offer. As a sponsor section, we
feel right to our choice and feel
the need to share the joy with you.

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΛΑΣ
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Δράσεις Τοπικής
μας Διοίκησης

Σας γνωρίζουμε ότι στα πλαίσια των δράσεων που αναπτύσσουμε, σύμφωνα με τις καταστατικές αρχές της
Ένωσής μας, προάγοντας την αγάπη, τη φιλία και την αλληλεγγύη μεταξύ των μελών μας, αλλά και των τοπικών
κοινωνιών, συμβάλλοντας παράλληλα στην ανάδειξη
του έργου και της προσφοράς του Έλληνα Αστυνομικού
στην κοινωνία, πραγματοποιήσαμε εθελοντική περιβαλλοντική δράση στην περιοχή του Δήμου Πέλλας. Συγκεκριμένα, την 22α Ιουνίου, ημέρα Σάββατο, κατά τις ώρες
10.00’ έως 13.00’,με αφορμή τον επικείμενο εορτασμό
του προστάτη Αγίου της Ένωσής μας αλλά και στα πλαίσια της πανελλαδικής εβδομάδας δράσεων που γίνεται
κάθε χρόνο για τον ίδιο λόγο, προβήκαμε στον καθαρισμό
του αλσυλλίου του περιβάλλοντα χώρου του Ιερού Ναού
Πέτρου και Παύλου, στην τοπική κοινότητα Αγίου Λουκά
Δήμου Πέλλας. Σύσσωμο το Δ.Σ., μέλη και φίλοι της Τοπικής Διοίκησης Πέλλας με τις οικογένειές τους , ως και
εκπρόσωποι της δημοτικής Αρχής του Δήμου Πέλλας
συμμετείχαν στην εν λόγω δράση,τιμώντας παράλληλα
τον προστάτη Άγιο της Ένωσής μας,σε μια πανέμορφη
τοποθεσία, που αποτελεί σημείο αναφοράς για την περιοχή,κυρίως λόγω της ιστορικότητάς της στην περίοδο του
Μακεδονικού Αγώνα.Αμέσως μετά, στον ίδιο χώρο, μέσα
σε ένα ευχάριστο κλίμα και με ιδανικές καιρικές συνθήκες , γευματίσαμε όλοι όσοι συμμετείχαμε στην δράση
μας αυτή.
-Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο εφημέριος του Ιερού
Ναού,πατήρ Νικόλαος, ο Αντιδήμαρχος Πέλλας κ. Κων/
νος ΜΠΑΛΤΖΙΔΗΣ ως εκπρόσωπος του Δημάρχου Πέλλας ,ο τοπικός σύμβουλος Δ.Ε Κρύας Βρύσης και μέλος
της Τοπικής μας κ. Κων/νος ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ,καθώς και
ο Αναπληρωτής Δ/ντή της Δ/νσης Αστυνομίας Πέλλας,
Αστυνομικός Δ/ντής κ. ΠΕΡΔΙΚΑΤΣΗΣ Πέτρος.

Εκδήλωση προς τιμή του
Προστάτη της Ένωσης μας,
Αποστόλου Παύλου
H Τοπική Διοίκηση Πέλλας, εορτάζοντας τον Προστάτη της Ένωσης
μας, Απόστολο Παύλο, πραγματοποίησε ανάλογες εκδηλώσεις
ως κατωτέρω :την Παρασκευή
28/06/2019 και ώρα 19:00 αρτοκλασία στον Ιερό Ναό Πέτρου και
Παύλου στην Έδεσσα (Παραδοσιακή
συνοικία Βαρόσι) .Ακολούθως ,την
ίδια ημέρα και ώρα 20.30 παράθεση
μικρής δεξίωσης σε κατάστημα της
πόλης, όπου προσκλήθηκαν και παρέστησαν επίσημα πρόσωπα, εκπρόσωποι Σωματείων ,το ΔΣ και μέλη
της Τοπικής μας.
Το Σάββατο 29-6-2019 κατά την πανηγυρική θεία λειτουργία στον Ιερό
Ναό Πέτρου και Παύλου στην Έδεσσα πραγματοποιήθηκε δέησις υπέρ
υγείας μελών της Τ.Δ.Πέλλας,των
εν ενεργεία και εν αποστρατεία
αστυνομικών της Δ.Α Πέλλας και
των μελών των οικογενειών αυτών.
Με την παρουσία τους τίμησαν τις

εκδηλώσεις μας: ως εκπρόσωπος
του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη
Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας,ο
Αρχιμανδρίτης πατήρ Χριστόδουλος, o Δήμαρχος Έδεσσας κ. ΓΙΑΝΝΟΥ Δημήτριος η Αντιδήμαρχος κ.
ΚΑΤΣΑΡΑ Μαρούλα, , καθώς και
άλλοι συνάδελφοι-φίλοι-μέλη της
Τ.Δ. Πέλλας.

Συμμετοχή στην
εθελοντική αιμοδοσία
που πραγματοποιήθηκε με
πρωτοβουλία της Ε.Α.Υ.Ν.
Πέλλας
Η Τοπική μας Διοίκηση , στα πλαίσια
των δράσεων που αναπτύσσει, σύμφωνα με τις καταστατικές αρχές της
Ένωσης , προάγοντας την αγάπη, τη
φιλία και την αλληλεγγύη, μετά την
απόφαση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Πέλλας για την
πραγματοποίηση εθελοντικής αιμοδοσίας, συμμετείχε με ικανό αριθμό
μελών της, καθώς:
«όταν παίρνεις γεμίζουν τα χέρια
σου, όταν δίνεις … γεμίζει η καρδιά
σου!!!»
Ο ΠρόεδροςH Γενική Γραμματέας
Κων/νοςΕιρήνη
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣΕΛΚΟΥ

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

Εκδήλωση για τις μητέρες
Αστυνομικούς και τα
παιδιά τους

Πραγματοποιήθηκε από την τοπική μας διοίκηση, παρουσία του
Ταξίαρχου κ.Τσάτση Μιχαήλ και πολλών συναδέλφων. Τα χαμόγελα και η ευχαρίστηση στα πρόσωπα όλων ήταν έκδηλη από την
γιορτή που πραγματοποιήθηκε.

Η τοπική μας ταυτισμένη
με τον εθελοντισμό

Πανελλήνια Δράση
Let’s do it Greece 2019

Για 3η συνεχόμενη χρονιά η Τ.Δ Φθιώτιδας την 7-4-2019, συμμετείχε
στην Πανελλήνια Δράση “Let’s do it Greece 2019”,καθαρίζοντας την
περιοχή «Καμαρίτσα» στην Λαμία, αναδεικνύοντας τον εθελοντισμό .

Εκδρομή στα Λουτρά Πόζαρ
και την Έδεσσα

Η Τοπικη μας διοικηση πραγματοποίησε εκδρομή για τα μέλη-συναδέλφους-φίλους, την 30-31/3/2019 στα Λουτρά Πόζαρ και την Έδεσσα,
όπου οι εκδρομείς σε στιγμές ξενοιασιάς απόλαυσαν τις ομορφιές της
περιοχής.Στην Έδεσσα έγινε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Τοπικής Χριστοδούλου Κων/νο,όπου ανταλλάχθηκαν απόψεις σε θέματα Τοπικών
Διοικήσεων.
Η τοπική μας με την στήριξη του Εθνικού Τμήματος, παρέδωσε
χρηματικό ποσό σε πολύτεκνη οικογένεια μέλους μας.

Ο Πρόεδρος
Μενέλαος ΧΑΨΑΣ

H Γενική Γραμματέας
Δήμητρα ΣΠΑΝΑΚΗ
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Συμμετείχε με μέλη της στην διοργάνωση «LAMIA NIGHT RUN
2019»,ενώ αρκετά μέλη της Τοπικής έτρεξαν στην κλασική διαδρομή. Στο τέλος έγινε βράβευση της Τ.Δ.Φθιώτιδας.

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ IΩΑΝΝΙΝΩΝ

Νικητής
στον αγώνα Τριάθλου
Almiraman 2019

Νικητής στον αγώνα Τριάθλου Almiraman 2019 που διεξήχθει στην παραλία της Κατερίνης στην Πιερία,στα μέσα Μαίου,
αναδείχθηκε ο εκπληκτικός Δ.Λέκκος μέλος της Τοπικής μας
Διοίκησης.
Ο Δημήτρης πέρα από τις επιδόσεις του, καθώς πέτυχε νέο
προσωπικό ρεκόρ (4.13.41 vs 4.15.09), δίδαξε αθλητικό ήθος
και πολιτισμό, όταν περίμενε στο φινάλε του αγώνα για να
υποδεχτεί στην αψίδα του τερματισμού την τελευταία αθλήτρια
(Tzanova Adi, 7.57.16) και να της απονέμει το μετάλλιο.
Αγωνιζόμενος με το έμβλημα του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος
μας έκανε για άλλη μια φορά υπερήφανους.
Συγχαρητήρια και καλή δύναμη στη συνέχεια ΔΗΜΗΤΡΗ.

Στην Κόνιτσα αντιπροσωπεία
της τοπικής μας
Στην ακριτική Κόνιτσα Ιωαννίνων
παρευρέθηκε την Πέμπτη 9 Μαίου
2019 ,αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της
Τοπικής Διοίκησης Ιωαννίνων της
Δ.Ε.Α.αποτελούμενη απο τον Πρόεδρο κ.Κίτσιο Σπυρίδων και τον
Αντιπρόεδρο κ.Παργινό Χρήστο,
προκειμένου να επιδώσει ποσό σε
συνάδελφο γονέα πολύτεκνης οικογένειας (6 τέκνων) από το κοινωνικό
κεφάλαιο αλληλεγγύης του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος της Διεθνούς
Ενώσεως Αστυνομικών.
Παράλληλα έγινε ενημέρωση για το
Ταμείο Επαγγελματικής ασφάλισης

Παράδοση τροφίμων
σε οικοτροφείο
Σε μια συμβολική κίνηση αγάπης προς τους συνάνθρωπους μας ενόψει των εορτών του Πάσχα,και πιο συγκεκριμένα την Μ.Τρίτη 23-04-2018,
η Τοπική Διοίκηση Ιωαννίνων σε συνεργασία με την Ένωση Αστυνομικών Υπάλληλων Ιωαννίνων και τον Σύνδεσμο Αποστράτων Ελληνικής Αστυνομίας Νομού
Ιωαννίνων,στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς παρέδωσε τρόφιμα και
είδη πρώτης ανάγκης στο " Οικοτροφείο της Μονής Ντουραχάνης " με την μακραίωνη ιστορία που φιλοξενεί 75 παιδιά.

Δράση ανακύκλωσης
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Αστυνομικών – Πυροσβεστών – Λιμενικών στους παρευρισκόμενους συναδέλφους,από τον αντιπρόσωπο του ταμείου
κ.Κίτσιο Κωνσταντίνο.

Στη μεγάλη δράση ανακύκλωσης, που πραγματοποιήθηκε στο Πάρκο Ανακύκλωσης κατά τις προηγούμενες ημέρες,από 30-04-2019 εώς
06-05-2019,συμμετείχε η Τοπική μας Διοίκηση. Ο πρόεδρος Σπυρίδων
Κίτσιος και αντιπροσωπεία του Δ.Σ. (Αγγ. Κουματσιούλη και Χρ. Παργινός)
παρέδωσαν δεκάδες ανακυκλώσιμες συσκευασίες, ανταποκρινόμενοι στο
κάλεσμα της Μητρόπολης Ιωαννίνων, με στόχο αφενός να ενισχύσουν τον
κοινωνικό σκοπό αυτής της δράσης, αφετέρου να μεταφέρουν το μήνυμα της
σημασίας της ανακύκλωσης. Στο εν λόγω διάστημα, επιπροσθέτως, εκτυλισσόταν η προσπάθεια για την δημιουργία νέου παγκόσμιου ρεκόρ Guinness
στην ανακύκλωση συσκευασιών.

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΕΡΡΩΝ

Καλοκαιρινή αποχαιρετιστήρια εκδήλωση
του μουσικού τμήματος
Η τοπική μας διοίκηση την Παρασκευή 1406-2019 , διοργάνωσε στον αύλιο χώρο της
Λέσχης Αστυνομίας Σερρών την καλοκαιρινή
αποχαιρετιστήρια εκδήλωση του μουσικού τμήματος, για τα μέλη της καθώς και για τους αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερρών.
Η εκδήλωση περιλάμβανε γεύμα και πολύ χορό
με την συνοδεία ζωντανής μουσικής.
Την εκδήλωσή μας τίμησαν με την παρουσία
τους, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερρών Αστυνομικός Διευθυντής κ. ΜΙΚΡΟΣ
Δημήτριος, η Αστυνομική Υποδιευθύντρια κ. ΡΕΓΚΛΗ Κωνσταντίνα, ο Πρόεδρος της Ι.Ρ.Α. Θεσσαλονίκης κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Χριστόδουλος και
ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερρών κ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Αναστάσιος.

Την Παρασκευή 10 Μαίου 2019 και ώρα 13.00, στα πλαίσια του εορτασμού της
Γιορτής της Μητέρας , πραγματοποιήθηκε εκδήλωση – ομιλία για τις γυναίκες-Αστυνομικούς, στην αίθουσα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερρών.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Αστυνομικός Διευθυντής κ. ΜΙΚΡΟΣ Δημήτριος, η Αστυνομικός Υποδιευθυντής ΡΕΓΚΛΗ Κωνσταντίνα, η Γ.Γ. του
Σωματείου Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερρών ΖΑΓΟΡΑ Ελπίδα ο Ιερέας Αστυνομικός π. Στυλιανός καθώς και οι Γυναίκες-Μητέρες- Αστυνομικοί της Αστυνομικής
Διεύθυνσης Σερρών. Στην εκδήλωση παιδιά Αστυνομικών απήγγειλαν ποιήματα
για την Μητέρα, εκτέθηκαν ζωγραφιές παιδιών με θέμα την γυναίκα Αστυνομικό
και προσφέρθηκαν λουλούδια στις μητέρες Αστυνομικούς.

ο Πρόεδρος
ΜΠΑΓΚΟΣ Στέργιος

ο Γεν. Γραμματέας
ΚΑΠΗΣ Θεοφάνης
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Γιορτής της Μητέρας

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΑΜΟΥ

Τέλεση αρτοκλασίας
H Τοπική μας Διοίκηση , την Παρασκευή 28/06/2019
πραγματοποίησε αρτοκλασία και συμμετείχε στην περιφορά της εικόνας προς τιμή του Προστάτη της Ένωσης
μας, «Αποστόλου Παύλου» στον Ιερό Ναό του Αγίου
Αποστόλου Παύλου, που βρίσκεται στο Ηραίον Σάμου.
Στη συνέχεια της Ιεράς πανήγυρης τα μέλη του Χορευτικού τμήματος της ΙΡΑ ΣΑΜΟΥ παρουσίασαν με νησιώτικη μουσική χορούς Αιγαιοπελαγίτικους και κρητικούς!
ενθουσίασαν τους εκατοντάδες θεατές και Χειροκροτήθηκαν Θερμά από το Σαμιακό κοινό.
...Η συνέχεια της βραδιάς με την Συναυλία της Ιωάννας Λεγάκη και τον Στέλιο Περπινιάδη ήταν Ιδιαίτερα
επιτυχημένη.

Χορευτική ομάδα
Η χορευτική ομάδα της τοπικής μας στο φετινό
έθιμο του κλήδονα άνοιξε με χορούς από το Αιγαίο τις Καλοκαιρινές εκδηλώσεις.
Με μια εντυπωσιακή χορευτική παράσταση
από το πρώτοεμφανιζόμενο Χορευτικό Τμήμα
της ΙΡΑ Σάμου Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών άνοιξαν οι εκδηλώσεις, για να αναβιώσει
το έθιμο του κλήδονα και των φωτιών του Άι
Γιάννη στην κεντρική πλατεία του Αγίου Κωνσταντίνου Σάμου. Η κατάμεστη από κόσμο πλατεία που όλοι μαζί ήταν μια μεγάλη και όμορφη

Τα ονομαστήρια
του σεβασμιώτατου
ποιμενάρχου μας κ.Κ
Ευσεβίου

παρέα αναβίωσαν με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο το έθιμο του κλήδονα και των φωτιών
του Άι Γιάννη. Ο πρόεδρος της Τοπικής μας Διοίκησης κ. Αβραμίδης Γεώργιος παρέδωσε το
λάβαρο του Εθνικού Τμήματος ΙΡΑ Ελλάς στην
δραστήρια πρόεδρο κα. Μαρία Τζογανάκη του
τοπικού Συλλόγου Αγίου Κωνσταντίνου Σάμου
''ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ Ο ΣΑΜΙΟΣ'' για την πρόσκληση
να συμμετάσχει η ΙΡΑ ΣΑΜΟΥ στο φετινό έθιμο
του κλήδονα και να ανοίξουν πρώτοι με χορούς
από το Αιγαίο τις εκδηλώσεις.

Ημέρα προς τιμή των Αποστράτων
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Τα Διοικητικά Συμβούλιο των Αποστράτων Αστυνομικών
Σάμου και της Τοπικής Διοίκησης ΙΡΑ ΣΑΜΟΥ Διεθνούς
Ένωσης Αστυνομικών με επικεφαλής τον πρόεδρο κ.
Αβραμίδη Γεώργιο συμμετείχαν στον εορτασμό του εορτάζοντος Μητροπολίτου Σάμου και Ικαρίας κ.κ Ευσεβίου και
του ευχήθηκαν χρόνια πολλά με υγεία και αγάπη!.
Εορτάστηκε την 23 Ιουνίου 2019 στο ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνα στην πρωτεύουσα
της Σάμου η «Ημέρα προς τιμή των Αποστράτων», όπου μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, ακολούθησε δέηση υπέρ των αποστράτων αστυνομικών.
Στις εκδηλώσεις παρέστησαν Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σάμου κκ Ευσέβιος, εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών ενώσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αποστράτων Αστυνομικών νομού Σάμου και πρόεδρος της Τοπικής Διοίκησης Διεθνούς Ένωσης
Αστυνομικών ΙΡΑ ΣΑΜΟΥ κ. Αβραμίδης Γεώργιος, οι Στρατηγοί ε.α κ. Κυριάκος Πατσίδης
και κ. Δημήτρης Μανωλιάδης, ο πρόεδρος του Συλλόγου φίλων Αστυνομίας κ. Κυριάκος
Μουζάκης, καθώς και πλήθος αποστράτων και εν ενεργεία αστυνομικών.
το Δ.Σ.

Αρτοκλασία προς τιμή
του Προστάτη της Ένωσης μας
H Τοπική μας Διοίκηση, την Παρασκευή 28/06/2019
και ώρα 18:00 πραγματοποίησε αρτοκλασία προς τιμή του Προστάτη της Ένωσης μας, «Αποστόλου Παύλου» στον Ιερό Ναό των Αγίων Αποστόλων Πέτρου
και Παύλου, που βρίσκεται στη συνοικία Αομπάδενα
του Αγίου Μύρωνα Ηρακλείου.
Μας την παρουσία τους μας τίμησαν:Ο κ. Εμμανουήλ ΚΑΤΡΙΑΔΑΚΗΣ Αντιστράτηγος (ε.α.) και Επίτιμος
Προϊστάμενος Επιτελείου της Ελληνικής Αστυνομίας,Ο κ. Εμμανουήλ ΡΙΝΑΚΑΚΗΣ, Υπαστυνόμος Α΄
Διοικητής Α.Τ. Αγίου Μύρωνα Ηρακλείου,Ο κ. Κωνσταντίνου ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, Υπαστυνόμος Β΄ Υποδιοικητής Α.Τ. Αγίου Μύρωνα Ηρακλείου,Η κ. Ελευθερία
ΣΤΙΝΗ, Πρόεδρος Συλλόγου Πολιτικού Προσωπικού
Περ. Κρήτης,Η κ. Μαίρη ΖΗΝΟΖΗ, Πρόεδρος της Λέσχης LIONS «ΚΝΩΣΣΟΣ» Ηρακλείου,Ο κ. Ιωάννης
ΣΗΦΑΚΗΣ, Πρόεδρος Δ.Δ. Αγίου Μύρωνα Ηρακλείου,Η κ. Αθηνά ΣΦΑΚΑΚΗ - ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ, Συγγραφέας,
Επίτιμο μέλος του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος.

Εορτασμός της 78ης επετείου
της Μάχης της Κρήτης

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την
Παρασκευή 17/05/2019 και ώρα 13:00 από την
Τοπική μας Διοίκηση η Έκθεση φωτογραφίας με
φωτογραφίες των Αστυνομικών που έπεσαν κατά
την επιχείρηση κατάληψης της Κρήτης από τους
γερμανούς το 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο όταν ξεκίνησε η μεγαλύτερη ιστορικά αεροπορική έφοδος και
ομιλία με θέμα :« Η συμβολή των Αστυνομικών
δυνάμεων στη Μάχη της Κρήτης».
Στην εκδήλωση μας παρευρέθηκε : Ο Αρχηγός της
Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος κ. Αριστείδης ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ συνοδευόμενος από τους
: Προϊστάμενο του Επιτελείου του Αρχηγείου μας,
Αντιστράτηγο κ. Ανδρέα ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ, Γενικό
Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Υποστράτηγο κ. Κωνσταντίνο ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ, Διευθυντή
Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, Αστυνομικό

Διευθυντή κ. Νικόλαο ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ , Υποδιευθυντή
Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, Αστυνομικό
Διευθυντή κ. Νικόλαο ΧΡΥΣΑΚΗ τους οποίους
υποδέχθηκε ο Πρόεδρος της Ι.Ρ.Α Ηρακλείου κ.
Εμμανουήλ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ με αντιπροσωπεία
του Δ.Σ.

Μάιος: Μήνας
Μέτρησης της
αρτηριακής
πίεσης 2019

Η τοπική μας, σε συνεργασία με το
Υπερτασικό Ιατρείο της Παθολογικής κλινικής του ΠαΓΝΗ, την Πέμπτη
30/05/2019 πρωινές ώρες θα πραγματοποίησαν δωρεάν μέτρηση της αρτηριακής πίεσης, με μοίρασμα ενημερωτικών φυλλαδίων και συμπλήρωση
ερωτηματολογίου.
Στην ενημέρωση αυτή συμμετείχαν Ιατροί της Παθολογικής κλινικής και επισκέπτριες υγείας του ΠαΓΝΗ.
Η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Ένωσης
μας με δικαίωμα συμμετοχής των Αστυνομικών της Δ.Α. Ηρακλείου, (Αστυνομικοί εν ενεργεία και εν αποστρατεία
-Πολιτικοί υπάλληλοι). Εξετάσθηκαν
97 συνάδελφοι, τους οποίους και ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την εμπιστοσύνη
και τα θετικά τους σχόλια .
Η εκδήλωση αυτή πραγματοποιείται στα
πλαίσια του «Μάιος: Μήνας Μέτρησης
της αρτηριακής πίεσης 2019»
Ακολούθως ο κ. Αρχηγός ξεναγήθηκε στο
χώρο της έκθεσης φωτογραφίας και του
απονεμήθηκε από το Δ. Σ. τιμητική πλακέτα
ως αναμνηστικό ενθύμιο της επίσκεψη του
στην Τοπική Διοίκηση Ηρακλείου.
Ακολούθησε η κεντρική ομιλία από τον
Ταξίαρχο ε.α. κ. Κωνσταντίνο ΒΟΡΝΙΩΤΑΚΗ και λεπτομερή περιγραφή των ιστορικών γεγονότων της Μάχης της Κρήτης για
κάθε Νομό από τα μέλη του Δ.Σ., τα οποία
παρουσιάστηκαν και σε οπτικοακουστικό
υλικό. (https://youtu.be/DHp3S8eUMx4)
Κορύφωση της εκδήλωσης αποτέλεσε το
προσκλητήριο των νεκρών Αστυνομικών
της Μάχης της Κρήτης και αποδόθηκαν οι
δέουσες τιμές.
Αιωνία η μνήμη
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TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Συμμετοχή στην φιλανθρωπική εκδήλωση
«Μάρτης μας ήρθε»
Η Τοπική μας Διοίκηση υποστηρίζοντας την προσπάθεια του Αντιπροσώπου του Νομού Ηρακλείου του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Αστυνομικών Λιμενικών Πυροσβεστών, κ. Μανόλη ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ, πραγματοποίησαν τέσσερεις (04) ενημερωτικές ημερίδες, στον Πυροσβεστικό
σταθμό Ηρακλείου, στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου , στο Αστυνομικό
Τμήμα Φαιστού και στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, για το ΤΑΜΕΙΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ με εισηγητές:τον Πρόεδρο του Ταμείου
κ. Ιωάννη ΤΣΑΓΑΝΟ, τον Αντιπρόεδρο του ταμείου κ. Θεόδωρο ΓΟΥΣΙΑ ,
το μέλος του Δ.Σ. κ. Ελευθέριο ΗΛΙΑΚΗ και τον πρόεδρο της Επενδυτικής
Επιτροπής του ταμείου κ. Σωτήρη ΧΡΥΣΑΦΗ.
Ευχαριστούμε για την συμμετοχή τους:τον Α/Δ κ. Νικόλαο ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ,
Διευθυντή Δ/νσης Αστυνομίας Ηρακλείου, τον κ. Στέλλιο ΒΟΡΓΙΑ, Πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, τον κ.Στυλιανό ΚΑΡΑΚΟΥΔΗ,
Πρόεδρο της Παγκρήτιας Ένωσης Αξιωματικών, τον κ. Γεώργιο ΠΙΚΡΑΚΗ,
Πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Ηρακλείου,τον
κ. Απόλλωνα ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ Πρόεδρο της Ένωσης Προσωπικού Πυροσβεστικού Σώματος Περ. Κρήτης,τον κ. Γεώργιο ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ, Πρόεδρο
Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης, την κ. Ρένα
ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗ για την εθελοντική ξενάγηση της Αντιπροσωπείας του Δ.Σ.
στο παλάτι της Κνωσού και τον κ. Γεώργιο ΠΕΤΟΥΣΗ για την φιλοξενία της
της Αντιπροσωπείας του Δ.Σ.

Επίσης ευχαριστούμε όλους τους συναδέλφους Αστυνομικούς- Πυροσβέστες και Λιμενικούς που συμμετείχαν και ιδιαίτερα τα 15 νέα μας μέλη που
ήρθαν – άκουσαν και πραγματοποίησαν την εγγραφή τους.
Ο Πρόεδρος
Μανόλης Ζαχαριουδάκης

H Γενική Γραμματέας
Έφη Φλουρή

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ

Εορτασμός Προστάτη της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών
"Αποστόλου Παύλου"
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Την 29 Ιουνίου και ώρα 11:30, ανήμερα της εορτής του Αποστόλου Παύλου, προστάτη της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών, η Τοπική μας Διοίκηση τέλεσε στο παρεκκλήσιο του Αγίου Αρτεμίου στο Αστυνομικό Μέγαρο
Λάρισας, αρτοκλασία, στην οποία χοροστάτησε ο Πανοσιολογιότατος
Αρχιμανδρίτης κ. Βαρθολομαίος Μαργαριτόπουλος και παρέστησαν ο
Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κων/νος Αγοραστός, η Προϊσταμένη της
Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Λάρισας κα. Ρουμπίνη Λεονταρή, ο Γενικός
Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλίας Υποστράτηγος κ.
Βασίλειος Καραπιππέρης, ο Διευθυντής Αστυνομίας Λάρισας Αστυνομικός Διευθυντής κ. Ιωάννης Σκριάπας, ο Γ. Γραμματέας του Συνδέσμου
Αποστράτων Χωρ/κης και Ελληνικής Αστυνομίας Ν. Λάρισας κ. ΖΑΧΟΣ
Σωτήριος, ο Πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Θεσσαλίας κ. ΚΑΛΟΥΣΙΟΣ Χρήστος και μέλη του Δ.Σ, ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών

Λάρισας κ. ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ Αθανάσιος και μέλη του Δ.Σ., καθώς και πλήθος
συναδέλφων. Σε όλους τους παρευρισκομένους προσφέρθηκαν ως ευλογία, εικονίτσες του Αποστόλου Παύλου.

Επίδοση χρηματικών ποσόν σε
πολύτεκνο και λόγω προβλήματος
υγείας, συναδέλφους
Το Εθνικό Τμήμα τηρώντας τις αρχές που την διέπουν (αλληλεγγύη, αλληλοβοήθεια) προσέφερε το χρηματικό ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ στο μέλος μας κ. Βασιλείου Γεώργιο για
την γέννηση του 4ου τέκνου του , αλλά και σε συνάδελφο μέλος της Τοπικής μας, το αντίστοιχο
ποσό για την αντιμετώπιση προβλήματος υγείας. Την επίδοση των χρηματικών ποσών έκαναν
μέλη του Δ.Σ. της Τοπικής Διοίκησης Λάρισας δίνοντας ευχές για τα νεογέννητα (δίδυμα) αλλά
και για ταχεία ανάρρωση.

Εθιμοτυπική επίσκεψη στον Μητροπολίτη Λαρίσης
και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμο της Διεθνούς Ένωσης
Αστυνομικών "Αποστόλου Παύλου"
Αντιπροσωπεία μελών του Δ.Σ. της Τοπικής μας Διοίκησης, επισκέφθηκε σήμερα 2506-2019 και ώρα 13.30΄ τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου κ.
Ιερώνυμο, προκειμένου να ενημερωθεί για τις αρχές και τα ιδανικά και που πρεσβεύει
η Διεθνής Ένωση, τις κοινωνικές δράσεις της Τοπικής Διοίκησης Λάρισας καθώς και
την αμέριστη αρωγή της Ένωσης μας στο έργο της Ιεράς Μητροπόλεως. Η συνάντηση διεξήχθη σε εγκάρδιο κλίμα, κατά την διάρκεια της οποίας ο Σεβασμιότατος μας
παρότρυνε να συνεχίσουμε τις δράσεις επ’ ωφελεία όλων των Αστυνομικών, του
ευρύτερου κοινωνικού συνόλου και ιδιαίτερα των ευπαθών ομάδων, δηλώνοντας
υποστηρικτής κατά το μέτρο του δυνατού, των προσπαθειών μας. Επιπρόσθετα στα
πλαίσια της επίσκεψης του προσφέρθηκαν αναμνηστικά από τον Πρόεδρο της Τοπικής
μας κ. ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ Αχιλλέα.

Λήξη μαθημάτων
παιδικού χορευτικού
τμήματος της
Διεθνούς Ένωσης
Αστυνομικών
Λάρισας.

Επίσκεψη στην παιδοχειρουργική
και παιδιατρική κλινική του
Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας
Αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της Τοπικής Διοίκησης Λάρισας της Διεθνούς Ένωσης
Αστυνομικών, επισκέφθηκε την Μεγάλη
Τέταρτη την παιδοχειρουργική και παιδιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου
Λάρισας, όπου προσέφερε λαμπάδες και
πασχαλινά αυγά, ευχόμενοι σε γονείς και
παιδιά ταχεία ανάρρωση και καλό Πάσχα.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Αν.
Διοικητή του Γ.Ν. Λάρισας κ. Λιόλιο Δημήτριο καθώς και την Διευθύντρια της
Νοσηλευτικής κα. Παληογιάννη Καίτη,

αλλά και το προσωπικό του νοσοκομείου
για την υποδοχή και στήριξη τους, στην
προσπάθεια μας.

Το Σάββατο 8 Ιουνίου 2019 στην αίθουσα εκδηλώσεων
της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, πραγματοποιήθηκε
από την Τοπική Διοίκηση Λάρισας της Διεθνούς Ένωσης
Αστυνομικών, μια μικρή γιορτή με αφορμή την λήξη των
μαθημάτων του παιδικού χορευτικού τμήματος. Κατά
την εκδήλωση οι μικροί μας φίλοι έκαναν επίδειξη των
χορευτικών ικανοτήτων τους, όπου εν συνεχεία με τους
γονείς τους έπαιξαν και διασκέδασαν μέσα σε χαρούμενο
και ευχάριστο κλίμα. Επίσης το ενδιαφέρον των παιδιών
τράβηξε η συνάδελφος και συγγραφέας παιδικών βιβλίων κα. Γκουτζολίκα Δέσποινα παρουσιάζοντας τα παραμύθια της. Γίνεται μνεία ότι τις προηγούμενες ημέρες το
χορευτικό μας τμήμα επισκέφθηκε το θεματικό πάρκο ΄΄
12 Άθλοι του Ηρακλή ΄΄ όπου γνώρισαν την Ελληνική
Μυθολογία από κοντά.
Τέλος θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους γονείς που μας
εμπιστεύθηκαν και στήριξαν αυτή την προσπάθεια και ιδιαίτερα τον συνάδελφο και χοροδιδάσκαλο κ. Ζέρβα Ιωάννη για την αφιλοκερδώς προσφορά των υπηρεσιών του.

Επίσκεψη στη Ιερά Μονή Αγίων Θεοδώρων Καλαμπάκας πραγματοποιήθηκε την Μεγάλη Τρίτη
από την Τοπική μας Διοίκηση. Οι συνάδελφοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την
κατανυκτική Ακολουθία του Νυμφίου και να προετοιμαστούν για την Σταύρωση και Ανάσταση
του Κυρίου. Τους επισκέπτες της Μονής υποδέχθηκαν οι αδερφές που μας ξενάγησαν στους
χώρους αυτής και μας καθοδήγησαν πνευματικά με τις συμβουλές τους.
Προ της αφίξεως μας επισκεφθήκαμε την πόλη των Τρικάλων, όπου συναντήσαμε αντιπροσωπία μελών της Τοπικής Διοίκησης, τους οποίους ευχαριστούμε ιδιαίτερα.
Ο Πρόεδρος
Αχιλλέας ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ

H Γενική Γραμματέας
Αφροδίτη ΛΙΑΚΟΥ
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Εκδρομή στην Ι.Μ. Αγίων Θεοδώρων

Τέλεση αρτοκλασίας

Η μόνη η ουσία …
είναι η ζωή

Η Τοπική μας Διοίκηση στα πλαίσια του εορτασμού του Προστάτη
του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος, «Αποστόλου των Εθνών Παύλου», τέλεσε το Σάββατο 29-6-2019 αρτοκλασία στο Παρεκκλήσι
του Μητροπολιτικού Ναού Άμφισσας «Αρχάγγελος» με το πέρας της
Ιεράς Θείας Λειτουργίας.
Με την παρουσία του μας τίμησε ο Αναπλ. Αστυνομικός Διευθυντής
Φωκίδας κ. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Γεώργιος. Ακολούθησε καφέ σε φίλους
και συναδέλφους σε κατάστημα της πόλης μας.

Στα πλαίσια της 2ης Εβδομάδας
Δράσης του Ελληνικού Τμήματος
και της παγκόσμιας ημέρας κατά των
Ναρκωτικών την Τετάρτη 26 Ιουνίου
2019 η Τοπική Διοίκηση Φωκίδας
(I.P.A) της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών σε συνεργασία με το κέντρο
πρόληψης Περιφερειακής Ενότητας
Φωκίδας «Διαδρομή» συνδιοργάνωσε φιλικό παιχνίδι ποδοσφαίρου
στο Χρισσό Φωκίδας με την ομάδα
Παλαιμάχων ποδοσφαιριστών του

Κορινθιακός,
η δική μας θάλασσα

Σεμινάριο Εκπαίδευσης
Πρώτων Βοηθειών

Η Τοπική μας Διοίκηση στα
πλαίσια του εθελοντισμού και
της περιβαλλοντικής συνείδησης συμμετείχε ενεργά στην
δράση καθαρισμού και καταγραφής απορριμμάτων στην
ακτή Ναυσικά Ιτέας τη Δευτέρα
20 Μαΐου 2019. Αποδεχόμενοι την ανοικτή πρόσκληση της
«OZON» (http://www.ozon-ngo.

Την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019 η Τοπική μας Διοίκηση σε συνεργασία
με το Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας
πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία
σεμινάριο εκπαίδευσης πρώτων βοηθειών στην αίθουσα εκδηλώσεων
του Αστυνομικού Μεγάρου Άμφισσας. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε
θερμά την διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας για την άμεση
αποδοχή του αιτήματος μας καθώς
και τους εξειδικευμένους ιατρούς
για την άψογη παρουσίαση του σεμιναρίου. Η επιστημονική ομάδα αποτελούνταν από τους επαγγελματίες
υγείας κ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ Αλέξανδρο,
Διευθυντή χειρούργο ο οποίος παρουσίασε την θεματική ενότητα Καρπα - Πνιγμός & Λιποθυμία, από την κ.
ΦΛΩΡΟΥ Ευθυμία, ΠΕ Νοσηλεύτρια
με θέμα Κατάγματα - Διαστρέμματα,
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TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΩΚΙΔΑΣ

gr/p-2-poioi-eimaste.html) και
του Συλλόγου Ελεύθερων και
Αυτόνομων Δυτών Νομού Φωκίδος «Κρισσαίος» για δημιουργία δικτύου ικανών συνεργατών
με περιβαλλοντική ευαισθησία
για την υλοποίηση μελλοντικών
προγραμμάτων προστασίας και
αποκατάστασης του Κορινθιακού.

Αστέρα Ιτέας.
Για την ιστορία η ομάδα των Βετεράνων του Αστέρα Ιτέας επικράτησε με
3-1 επί της Τ.Δ. Φωκίδας της Δ.Ε.Α.
Συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές για την άψογη συμπεριφορά τους
στον αγωνιστικό χώρο προβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο τις αξίες του
Ευ - Αγωνίζεσθαι στέλνοντας παράλληλα ένα ηχηρό μήνυμα ενάντια στις
εξαρτησιογόνες ουσίες με ένα κοινό
μήνυμα από όλους:

από την κ. ΚΟΚΜΟΤΟΥ Ευθυμία, ΤΕ
Νοσηλεύτρια και την κ. ΓΑΛΑΤΟΥ
Νίκη, ΤΕ Νοσηλεύτρια MSc, Τομεάρχης Χειρουργικού Τομέα με θέμα Κρανιοεγκεφαλικές Κακώσεις
(ΚΕΚ), και την κ. ΤΟΥΜΠΑ Κωνσταντίνα, ΤΕ Νοσηλεύτρια με θέμα
Εγκαύματα. Επίσης ευχαριστούμε
θερμά για την παρουσία τους τον
Αναπλ. Αστυνομικό Διευθυντή Φωκίδας κ. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟ Γεώργιο, τον
Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ιτέας Επιπυραγό κ. ΚΟΛΟΜΠΟΥΡΟ Ιωάννη, τον εκπρόσωπο
του Λιμεναρχείου Ιτέας Ανθυπασπιστή κ. ΛΑΓΚΑ Νικόλαο με το προσωπικό των Υπηρεσιών τους καθώς και
τους εκπροσώπους των Φυλακών
Κράτησης Μαλανδρίνου και Άμφισσας, τους συναδέλφους, φίλους και
μέλη μας που παραβρέθηκαν.

Τουρνουά Ποδοσφαίρου Φιλίας & Αλληλεγγύης

ΜΑΤΕΛΛΟΣ Ιωάννης, ο Πρόεδρος του Εθνικού
Τμήματος της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών κ.
ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ Ιωάννης, το μέλος του Εθνικού
Τμήματος και πρόεδρος της Τ.Δ. Αθηνών - Αττικής κ. ΒΑΛΑΤΣΟΣ Βλάσσης και ο υπεύθυνος

Επίσκεψη στην Ιερά
Μητρόπολη Φωκίδας
Την 06 Μαΐου 2019 αντιπροσωπεία της τοπικής μας,
επισκέφθηκε την Ιερά Μητρόπολη Φωκίδας και συναντήθηκε με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Φωκίδας κ. Θεόκτιστο. Συζητήθηκαν κοινωνικά θέματα
και των ενημερώσαμε για τις κοινωνικές και πολιτιστικές δράσεις που έχουν γίνει από την Τοπικής
μας Διοίκηση καθώς και για το συνολικό έργο της
Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών. Πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή αναμνηστικών και συμφωνήσαμε ότι
ο εθελοντισμός και η συλλογική προσπάθεια όλων
συμβάλλουν ώστε να καλυτερεύσει η καθημερινότητά μας.

Let’s Do It Greece 2019

Η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών - Τοπική Διοίκηση Φωκίδας για πρώτη φορά συμμετείχε
στην Πανελλήνια εθελοντική εκστρατεία Let’s Do It Greece, η οποία πραγματοποιήθηκε την
07/04/2019 και ώρα 10:00' στην πόλη της Ιτέας. Η δράση επικεντρώθηκε στον καθαρισμό του
βυθού της τουριστικής μαρίνας Ιτέας και τον συντονισμό είχε αναλάβει ο Σύλλογος Ελεύθερων & Αυτόνομων Δυτών «KRISSAIOS DIVE» Ν. Φωκίδας.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε για την δύσκολη αυτή προσπάθεια όλους τους δύτες του συλλόγου KRISSAIOS DIVE καθώς και τα μέλη μας που παραβρέθηκαν και βοήθησαν στην ανάσυρση - απομάκρυνση όλων των σκουπιδιών από τον βυθό της τουριστικής μαρίνας.
Στο τέλος της δράσης η Τοπική μας Διοίκηση προσέφερε χυμούς σε όλους τους παρευρισκόμενους και φυσικά στα μικρά Λυκόπουλα των Ναυτοπροσκόπων τα οποία ομόρφυναν την
μαρίνα Ιτέας με τις ζωγραφιές τους.
Ραντεβού του χρόνου
Ο Πρόεδρος 
Ιωάννης ΛΑΜΠΑΔΑΡΗ

Ο Γενικός Γραμματέας
Ανάργυρος ΖΩΜΕΝΟΣ
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Την 15 Μαΐου 2019 η Τοπική μας Διοίκηση με
την υποστήριξη της Ιεράς Μητρόπολης Φωκίδας
διοργάνωσε στην Γραβιά Φωκίδας στο κτήμα
Κλέτσα το 1ο Τουρνουά Ποδοσφαίρου Φιλίας
& Αλληλεγγύης, με την συμμετοχή των ομάδων των Τοπικών Διοικήσεων Αχαίας - Βοιωτίας - Φθιώτιδας - Φωκίδας. Πριν και κατά την
διάρκεια του τουρνουά συγκεντρώθηκαν είδη
πρώτης ανάγκης τα οποία παραδόθηκαν στην
Ιερά Μητρόπολη Φωκίδας.
Με την παρουσία τους μας τίμησαν, ο Διευθυντής
Αστυνομίας Φωκίδας Α/Δ κ. ΚΑΤΣΙΑΜΠΑΣ Παναγιώτης, οι Αναπλ. Διευθυντές Φωκίδας Α/Δ
κ. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Γεώργιος και ο Α/Δ κ. ΣΤΑ-

Δημ. Σχέσεων κ. ΦΩΤΟΓΛΟΥ Σπυρίδων, ο οποίος
συμμετείχε με την ομάδα της Τ.Δ. Αχαΐας, ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Στερεάς Ελλάδας Α/Υ κ. ΜΠΡΑΝΗΣ Γεώργιος και τα προεδρία
των Ενώσεων Αχαΐας, Φθιώτιδας και Φωκίδας.
Τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Φωκίδας κ.
Θεόκτιστο εκπροσώπησαν πατέρες, από την Ιερά Μονή Αγίων Αυγουστίνου και Σεραφείμ του
Σάρωφ στο Τρίκορφο Φωκίδας, με επικεφαλής
τον Αρχιμανδρίτη πατήρ Αυγουστίνο.
Ευχαριστούμε θερμά τον ιατρό κ. ΞΑΝΘΗ Στέφανο και του διαιτητές κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Στυλιανό
και κ. ΜΠΟΥΝΟ Κωνσταντίνο για την εθελοντική
τους συμμετοχή, τον φίλο μας και πρόεδρο του
Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών οι Άγιοι Ανάργυροι κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δημήτριο προς ενημέρωση των παρευρισκομένων για την σημασία
της δωρεάς αίματος και μυελού των οστών και
το κτήμα Κλέτσα για την άριστη φιλοξενία του.
Τέλος ένα μεγάλο ευχαριστώ στους χορηγούς
μας, σε όλες τις Τοπικές Διοικήσεις που συμμετείχαν και σε όλους τους φίλους και τα μέλη για
την άμεση ανταπόκρισή τους στην συγκέντρωση
των αγαθών καθώς και στην χαρτοποιία ΕΛΛΗΝΟΧΑΡΤΙΚΗ ΕΠΕ στην Ιτέα Φωκίδας.
Πρωταθλήτρια του τουρνουά αναδείχτηκε η
ΦΙΛΙΑ και η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, συγχαρητήρια στην
Τοπική Διοίκηση Αχαΐας για την κατάκτηση της
πρώτης θέσης.

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

3ο Κύπελλο Φιλίας IPA Niš - Καρδίτσας
Στην ιστορία πέρασε η τρίτη έκδοση του «Niš – Karditsa IPA Friendship
Cup», με τη φετινή άκρως επιτυχημένη διοργάνωση να λαμβάνει χώρα στις 7-8 Ιουνίου, στην όμορφη πόλη της Σερβίας. Πρόκειται για τη
μοναδική αθλητική εκδήλωση παγκοσμίως, στα πλαίσια της Διεθνούς
Ένωσης Αστυνομικών, που σχεδιάστηκε και συνδιοργανώνεται από δύο
τοπικές διοικήσεις διαφορετικών χωρών, τις τοπικές διοικήσεις Niš
από τη Σερβία και Καρδίτσας από την Ελλάδα. Το κύπελλο διεξάγεται
κάθε χρόνο εναλλάξ στις δύο πόλεις με συμμετοχή ομάδων από τη Σερβία και την Ελλάδα, αλλά και άλλων χωρών. Ήδη φέτος πραγματοποιήθηκε η πρώτη διεύρυνση, αφού συμμετείχαν οι ομάδες της IPA Bijeljina
από τη Βοσνία – Ερζεγοβίνη και της IPA Burgas από τη Βουλγαρία. Από
τη χώρα μας προσκλήθηκε και έλαβε μέρος η ομάδα της IPA Μαγνησίας.
Οι δύο ελληνικές ομάδες αναχώρησαν την Πέμπτη 6 Ιουνίου και παρέμειναν στη Σερβία μέχρι την Κυριακή 9 Ιουνίου, απολαμβάνοντας μέχρι
την τελευταία στιγμή της παραμονής τους την υποδειγματική φιλοξενία
των Σέρβων συναδέλφων και γνωρίζοντας το νότιο τμήμα της όμορφης
χώρας. Αν και οι συμμετέχουσες ομάδες από την Ελλάδα ήταν αυτές
της Καρδίτσας και της Μαγνησίας, δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι
η αποστολή μας είχε εθνικό χαρακτήρα, αφού συμμετείχαν συνάδελφοι
από το Ηράκλειο, τη Σάμο, τα Δωδεκάνησα, τα Ιωάννινα και την Καβάλα. Ιδιαίτερα τιμητική ήταν η παρουσία του κ. Μανώλη Ζαχαριουδάκη
ως εκπροσώπου του ελληνικού εθνικού τμήματος ΙΡΑ και προέδρου
της ΙΡΑ Ηρακλείου, του κ. Γιώργου Αβραμίδη, πρόεδρου της ΙΡΑ Σάμου,

του κ. Στέλιου Βιντζηλαίου, προέδρου της ΙΡΑ Δωδεκανήσου και του κ.
Χρήστου Καντζίδη, αντιπροέδρου της ΙΡΑ Καβάλας. Ξεχωριστή φυσικά
η παρουσία του ηγουμένου της Μονής Σπηλιάς, Αρχιμανδρίτη Νεκτάριου
Μητρόπουλου, ο οποίος είναι επίτιμο μέλος της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών και ιδιαίτερα γνωστός και αγαπητός στους Σέρβους συναδέλφους. Στο αγωνιστικό κομμάτι η τοπική μας διοίκηση δεν κατάφερε να
υπερασπιστεί τον περσινό τίτλο. Το κύπελλο κατέκτησε ξανά μετά από
δύο χρόνια η ομάδα της Χωροφυλακής Niš , η οποία νίκησε στον τελικό
την IPA Bijeljina. Το ραντεβού όλων ανανεώθηκε για το 4ο Κύπελλο
Φιλίας, που θα πραγματοποιηθεί την Άνοιξη του 2020 στην Καρδίτσα.

H ΙΡΑ Καρδίτσας συμμετείχε
στο Let’s do it
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Ενημερωτική ημερίδα
για την ασφάλεια στο
διαδίκτυο
Για μια ακόμη χρονιά η τοπική μας διοίκηση πρόσφερε ένα σημαντικό
εφόδιο ζωής σε μικρούς μαθητές, με τη διοργάνωση ενημερωτικής εκδήλωση για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, σε αγαστή συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας και την υποστήριξη της
Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Συγκεκριμένα, το πρωί
της Τετάρτης, 8 Μαΐου, 400 περίπου μαθητές Ε’ και ΣΤ’ τάξεων δημοτικών σχολείων της πόλης μας και οι δάσκαλοι τους είχαν την ευκαιρία να
ενημερωθούν για τους κινδύνους στο διαδίκτυο και τη σωστή και ασφαλή
χρήση των διάφορων εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης. Η εκδήλωση
πραγματοποιήθηκε με την άμεση αρωγή της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Καρδίτσας και αποτελεί συνέχεια μιας δράσης που λαμβάνει
χώρα καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους.

Η τοπική μας διοίκηση συμμετέχει από την πρώτη χρονιά στην πανελλήνια
εθελοντική δράση Let’s do it! GREECE Τη φετινή χρονιά επιλέξαμε να
βρεθούμε στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης μας, το πάρκο Παυσίλυπο και
να απομακρύνουμε τα σκουπίδια που μολύνουν το περιβάλλον και αλλοιώνουν την όμορφη αισθητική του χώρου. Οι εθελοντές μας δουλεύοντας
με όρεξη συγκέντρωσαν και απομάκρυναν τα, λιγοστά είναι η αλήθεια,
σκουπίδια από το πάρκο και τον περιβάλλοντα χώρο. Ταυτόχρονα, φρόντισαν να καθαρίσουν πινακίδες κυκλοφορίας, οι οποίες φθείρονται από
ασυνείδητους με βάψιμο και τοποθέτηση αυτοκόλλητων πάνω τους. Στο
τέλος φυσικά υπήρχε κέρασμα για τους συμμετέχοντες και ειδικά για τους
μικρούς μας φίλους. Ευχαριστούμε θερμά τους ανθρώπους του κολυμβητικού συλλόγου «Νηρέας Καρδίτσας», που για μια ακόμη φορά στήριξαν
τις δράσεις μας.
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ζαρχανής

Ο Γεν. Γραμματέας
Νικόλαος Γούσιας

Πολιτιστική εκδήλωση
10ο Παιδικό Φεστιβάλ
Αγίου Νικολάου

Στο πλαίσιο του 10ου Παιδικού φεστιβάλ που πραγματοποιήθηκε στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου την Κυριακή 16 Ιουνίου 2019 η Τοπική Διοίκηση Λασιθίου σε συνεργασία με
την Ε.Σ.Τ.Ι.Α. και την Αντιπρόεδρο του Ελληνικού Εθνικού
Τμήματος της Δ.Ε.Α. κα Μακρυδάκη Ειρήνη, παρουσίασαν το
“Αστέρι της Φιλίας”. Το γνωστό παραμύθι μεταφέρθηκε στην
σκηνή του φεστιβάλ ως θεατρικό παιχνίδι με αφήγηση από
την κά Μασάρου Μαρία και την κυρία Μαυροφόρου Μαίρη.
Ιδιαίτερο σημείο στην παράσταση διαδραμάτισε η μουσική
μεταφορά του παραμυθιού από την κα Χαρά Τυμπακιανάκη
και την κα Μαίρη Μαυροφόρου υπό την μουσική του Δημήτρη
Γρηγοράκη.

Περιβαλλοντική
εκδήλωση
"καθαρισμός εξωραϊσμός του Λιμένα
Σητείας"

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 19 Μαΐου ο καθαρισμός -εξωραϊσμός του Λιμανιού στο Δήμο Σητείας σε
συνδιοργάνωση του Ναυτικού Όμιλου Σητείας με την ΕΔΕΑΚ
, το Δήμο Σητείας και την τοπική μας διοίκηση η οποία εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια πρωτίστως στα μέλη της, που
με τη δράση τους αυτή τίμησαν τις αρχές της Ι.Ρ.Α., αλλά και
σε όλους όσους βοήθησαν εθελοντικά στο να υλοποιηθεί ο
καθαρισμός του Λιμανιού της Σητείας, δείχνοντας καθ’ αυτόν
τον τρόπο ότι η προστασία του περιβάλλοντος περνάει πρωτίστως από τα “χέρια μας”.

Επισκέψεις μελών Ι.Ρ.Α. ξένων
χωρών στο Νομό Λασιθίου
Εγκάρδια φιλοξενία από μέλη της Τοπικής Διοίκησης
Λασιθίου δέχθηκαν δύο μέλη
της IPA από το Βίνεγκεν και το
Αμβούργο της Γερμανίας τις
28 Μαΐου 2019 που πραγματοποιούν διακοπές στην χώρα
μας. Οι συνάδελφοι επισκέφτηκαν το Αστυνομικό Τμήμα κησης Λασιθίου. Τα μέλη της Ι.Ρ.Α. Γερμανίας
Σητείας όπου και συναντήθη- υποδέχθησαν ο Β΄ Αντιπρόεδρος Τσιράογλου
καν με μέλη της Τοπικής Διοί- Παναγιώτης και το μέλος μας Ψαράκης Γιάννης.

Εσπερίδα με θέμα “Διαδικτυακές
απειλές και τρόποι πρόληψης
του φαινομένου”

Η Τοπική μας Διοίκηση συνδιοργάνωσε
και πραγματοποίησε μα απόλυτη επιτυχία με την Ε.Σ.Τ.Ι.Α., τον Σύλλογο Γονέων και κηδεμόνων Δημοτικού Καλού
χωριού και τον σύλλογο ΠΥΡΓΟΣ εσπερίδα με θέμα " Διαδίκτυο - Προφυλάξτε
τα παιδιά σας " το Σάββατο 4 Μαΐου και
ώρα 17.30 στην αίθουσα Δημοτικού
Σχολείου στο Καλό Χωριό. Εισηγήσεις
στην Εσπερίδα πραγματοποίησαν ο

Φραγκάκης Κωνσταντίνος – Πρόεδρος
Τοπικής Διοικήσεως Λασιθίου Δ.Ε.Α.
και η Δελημπαλταδάκη Σταυρούλα –
Ψυχολόγος – Παιδαγωγός Ε.Σ.Τ.Ι.Α. Η
Εσπερίδα εστίασε στο φαινόμενο της
σύγχρονης εγκληματικότητας που διαδραματίζεται μέσω του διαδικτύου,
καθώς και σε μεθόδους προκειμένου οι
γονείς να μπορούν να προστατέψουν τα
παιδιά τους.

Προσφορά «Αγάπης» εν όψη
των εορτών του Πάσχα
Στα πλαίσια των κοινωνικών
εκδηλώσεων - δραστηριοτήτων για τις Άγιες ημέρες του
Πάσχα , η Τοπική μας διοίκηση
ύστερα από ανοικτή πρόσκληση της, κατάφερε και περισυνέλλεξε τρόφιμα μακράς
διάρκειας και ρούχα τα οποία
και παρέδωσε στις 25 Απριλίου 2019 στο “Κοινωνικό Παντοπωλείο” Δήμου Ιεράπετρας και στη “Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων ενορίας
Αγίας Τριάδος” Δήμου Αγίου Νικολάου. Ευχαριστούμε θερμά τόσο τα μέλη μας τα
οποία και ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα μας αυτό, όσο και τα καταστήματα (ειδών
ρουχισμού και Mr Aiva) για την βοήθεια τους στο έργο μας.
O Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Φραγκάκης Κωνσταντίνος
Γενειατάκης Αντώνιος
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TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

6η Πανθεσσαλική Συνάντηση Τοπικών Διοικήσεων
Θεσσαλίας

Η Τοπική μας διοικηση, διοργάνωσε το Σαββάτο 15 Ιουνίου 2019, την 6η Πανθεσσαλική
Συνάντηση Τοπικών Διοικήσεων Θεσσαλίας της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών.
-Η Πανθεσσαλική Συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο «Πανελλήνιον»- Αίθουσα
«ΑΙΓΛΗ»- από τις ώρες 18.00΄ έως και 21.00΄ παρουσία των:
• Πανοσιολογιότατου Αρχιμανδρίτη ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Νεκτάριου Επιτίμου μέλους του Εθνικού Τμήματος,
• Προέδρου του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος κ. ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗ Ιωάννη,
• Προέδρου της Τ.Δ. Καρδίτσας κ. ΖΑΡΧΑΝΗ Γεωργίου με μέλη του Δ.Σ. του,
• Προέδρου της Τ.Δ. Λάρισας κ. ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ Αχιλλέα με μέλη του Δ.Σ. του και
• Προέδρου της Τ.Δ. Αττικής κ ΒΑΛΑΤΣΟΥ Βλάσιου με μέλη του Δ.Σ. του.

• Η Τ.Δ. Μαγνησίας συμμετείχε διαδικτυακά λόγω ανυπέρβλητου εκτάκτου υπηρεσιακού κωλύματος.
• Επίσης, χαιρετισμό απέστειλε διαδικτυακά ο Ταμίας
του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος και Πρόεδρος της
Ι.Ρ.Α. Ηρακλείου, κ. ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ Μανόλης.
Κατά την 6η Πανθεσσαλική Συνάντηση Τοπικών Διοικήσεων Θεσσαλίας συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν
ομόφωνα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Μετά το πέρας της συνάντησής μας, περπατώντας κεντρικά στην πόλη των Τρικάλων &στην Παλιά Πόλη
(Βαρούσι), καταλήξαμε στο Φρούριο Τρικάλων όπου και
παρατέθηκε Δείπνο στο Εστιατόριο του Πολυχώρου του
Βυζαντινού Κάστρου της πόλης των Τρικάλων, όπου
και έγινε ανταλλαγή αναμνηστικών, παρουσία του εκπροσώπου της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της
Περιφέρειας Θεσσαλίας, κ. ΜΠΑΡΔΑ Ντίνου, των κ.κ.
Α΄ & Β΄ Υποδ/ντών της Δ/νσης Αστυνομίας Τρικάλων,
Α/Δ΄ Στεργίου ΝΙΝΤΟΥ και Α/Δ΄ Στυλιανού ΜΠΙΛΙΑΛΗ
αντίστοιχα, του εκπροσώπου της Ένωσης Αξιωματικών Θεσσαλίας κ. Ιωάννη ΤΣΙΩΛΗ και του Προέδρου
της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Τρικάλων κ.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Ιωάννη.
Η παραπάνω εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα της
Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας
Θεσσαλίας και ευχαριστούμε θερμά τον Αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων, κ. Χρήστο ΜΙΧΑΛΑΚΗ, που για μια
ακόμη φορά στέκεται αρωγός των προσπαθειών μας.

Εθελοντική αιμοδοσία
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Εφάπαξ οικονομική
ενίσχυση πολυτεκνίας
Την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019 και κατά τις ώρες 09.00 - 13.00, η Ι.Ρ.Α.
Τρικάλων , διοργάνωσε, εθελοντική αιμοδοσία μελών- συναδέλφων- φίλων της Ελληνικής Αστυνομίας, στο Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα του Εθελοντή Αιμοδότη που καθορίστηκε η 14η Ιουνίου κάθε έτους.
Η προσέλευση των Αστυνομικών, των Πολιτικών Υπαλλήλων του Σώματος αλλά και των φίλων της Ελληνικής Αστυνομίας ήταν συγκινητική και οι
φιάλες αίματος, οι οποίες συγκεντρώθηκαν, διατέθηκαν για τις ανάγκες της
Τράπεζας αίματος της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η Τοπική μας Διοίκηση , την Παρασκευή 17/05/2019, παρέδωσε σε τρείς (3) δικαιούχους συναδέλφους- μέλη της Τοπικής
μας, οι οποίοι απέκτησαν κατά το έτος 2018 το 4ο τέκνο τους,
εφάπαξ οικονομική ενίσχυση πολυτεκνίας, από το Κοινωνικό
Κεφάλαιο του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος, το όποιο ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ ανά συνάδελφο.
Τα χρήματα παρέδωσαν ο Γ' Αντιπρόεδρός μας ΑΡΓΥΡΙΟΥ Στέφανος, ο Ταμίας μας κ. ΜΑΣΤΟΡΑΣ
Μιχαήλ και ο Αν. Ταμίας μας κ. ΦΛΟΚΑΣ Ιωάννης.

Πανελλήνια Εθελοντική
Εκστρατεία Let"s Do it
Greece 2019

Μέγας Εσπερινός προς τιμή
της Αγίας Ειρήνης
Τελέστηκε την 04-05-2019, Μέγας Εσπερινός προς τιμή της
Αγίας Ειρήνης, προστάτιδας των Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας, στο ομώνυμο εκκλησάκι επί της οδού Καραϊσκάκη στα
Τρίκαλα, παρουσία πλήθους πιστών, Φορέων και Επισήμων.
Την Τοπική μας εκπροσώπησαν, οι κ. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Γεώργιος,
ΑΡΓΥΡΙΟΥ Στέφανος και ΦΛΟΚΑΣ Ιωάννης.
Ευχαριστούμε θερμά, τόσο τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν.Τρικαλων κ.ΔΙΑΜΑΝΤΗ Ιωάννη όσο και όλο το Δ.Σ. για την πρόσκληση.

Η Τοπική μας Διοίκηση έλαβε μέρος με αρκετά μέλη της στην
Πανελλήνια Εθελοντική Εκστρατεία Let"s Do it Greece 2019. Η
φετινή δράση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 07/04/2019 και
επικεντρώθηκε στο φρούριο των Τρικάλων και συγκεκριμένα
στην περιπατητική διαδρομή πέριξ του βυζαντινού κάστρου. Τον
συντονισμό της δράσης, τον είχε αναλάβει ο Δήμος Τρικκαίων.
Ο Πρόεδρος
ΜΠΕΓΑΣ Αχιλλέας

Ο Γεν. Γραμματέας
ΔΡΑΓΟΥΤΣΟΣ Βασίλειος

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΘεατρόPolice, «Ο Φίλος μου ο Λευτεράκης»

λεσμα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους
όσους γέμισαν και στις τέσσερις παραστάσεις το ΔΗΠΕΘΕ Αγρινίου, οι οποίοι καταχειροκρότησαν την θεατρική μας ομάδα
και παράλληλα στήριξαν με την οικονομική
τους ενίσχυση τους κοινωνικούς σκοπούς
που είχαμε επιλέξει να ενισχύσουμε φέτος.
Με τις τέσσερις παραστάσεις που δόθηκαν
υποστηρίξαμε οικονομικά, τον Ξενώνα φιλοξενίας για άτομα με ψυχικές διαταραχές
«ΑΡΓΩ», το κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων
«ΟΔΥΣΣΕΑΣ», τον ξενώνα κακοποιημένων
γυναικών και την αγορά αναπηρικού αμαξιδίου για συνάδελφο αστυνομικό.

Οι συντελεστές της παράστασης ήταν:
Σκηνοθεσία – Διασκευή : Γιούλη Μαρούση
Βοηθός Σκηνοθέτη: Ανδρέας Ζαφείρης
Σκηνικά : Νίκος Βελτσίστας
Χορογραφία : Νίκος Θάνος
Κουστούμια : ΘεατροPolice
Φωτισμοί: Δημήτρης Παπαδάκης
Επιμέλεια Αφίσας : Αλεξάνδρα Κοντούλη
Μουσική Επιμέλεια : Γιούλη Μαρούση
Μακιγιάζ: Μαρία Ταρκαζίκη
Κομμώσεις : Έφη Μιλιώνη
Έπαιξαν με σειρά εμφάνισης :
ΦΩΦΩ: Μάγδα Σαρλάμη
ΘΟΔΩΡΟΣ: Γιάννης Χριστογιάννης
ΚΑΤΙΝΑ : Μαρία Ντελή
ΘΑΝΑΣΗΣ: Βασίλης Σβίγγος
ΕΛΕΝΗ: Αγγελική Χαλιμούδρα
ΜΟΔΙΣΤΡΟΣ: Γιώργος Πιστιόλας
ΛΕΥΤΕΡΑΚΗΣ: Θύμιος Παπαγρίβας
ΜΙΧΑΛΗΣ/ΓΙΑΤΡΟΣ: Θοδωρής Ρεβύθης
Χόρεψαν: Βασίλης Σβίγγος,
Ανδρέας Ζαφείρης,
Θύμιος Παπαγρίβας
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Με τον καλύτερο τρόπο σε ένα κατάμεστο
ΔΗΠΕΘΕ έπεσε η αυλαία της παράστασης
ο Φίλος μου ο Λευτεράκης, που ανέβασε
η θεατρική ομάδα Θεατρό Police. Μετά από
έξι χρόνια λειτουργίας της, η ΘεατρόPolice
έχει καταφέρει να κερδίσει τον σεβασμό
και την αναγνώριση του θεατρόφιλου κοινού, όχι μόνο στο Αγρίνιο, αλλά και ανά την
Ελλάδα, όπου έχει ανεβάσει θεατρικές παραστάσεις.
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων
Ακαρνανίας και η Τοπική Διοίκηση Ακαρνανίας της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών
ως φορείς της ΘεατρόPolice, ευχαριστούμε θερμά τους συναδέλφους που συμμετέχουν στην θεατρική μας ομάδα, αφιερώνοντας πολλές ώρες απ’ τον ελεύθερό τους
χρόνο για να υπάρξει αυτό το αποτέλεσμα.
Ευχαριστούμε επίσης, την δημοτική αρχή
και το ΔΗΠΕΘΕ Αγρινίου, την σκηνοθέτη
μας κα. Γιούλη Μαρούση, την Διεύθυνση
Αστυνομίας Ακαρνανίας και τους χορηγούς
μας. Χωρίς την στήριξη όλων αυτών δεν
θα μπορούσαμε να έχουμε αυτό το αποτέ-

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

Εορτάσμός για την μνήμη του Προστάτη Αγίου μας,
Αποστόλου των Εθνών, Παύλου

Με ιδιαίτερη ευλαβικότητα και κατάνυξη εορτάστηκε στον Ιερό Ναό Αγίων Ισιδώρων Λυκαβηττού, παρεκκλήσιο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής
Αθηνών, από την Τοπική Διοίκηση Αθηνών Αττικής της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών, η
μνήμη του Προστάτη Αγίου μας, Αποστόλου των
Εθνών, Παύλου, χοροστατούντος του Άγιου Πατέρα ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ συνεπικουρούμενου μετά των
γλυκών ψαλμωδιών των περίπου δέκα υπόλοιπων Πατέρων του ναού, οι οποίοι διακονούν στο
Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Ιδιαίτερη τιμή για
εμάς καθώς η Θεία Λειτουργία τελέστηκε στο
Σπήλαιο του Αγίου Αριστείδη, το οποίο βρίσκεται πλησίον του Ιερού Ναού των Αγίων Ισιδώρων και αποτέλεσε το πνευματικό καταφύγιο
για τον ένδοξο Αθηναίο Άγιο στις δύσκολες
στιγμές του. Στο σπήλαιο αυτό ο επιφανής χριστιανός φιλόσοφος και απολογητής κατέφευγε
για να προσευχηθεί και έφευγε ενισχυμένος και
ανανεωμένος με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος.
Μέσα σε αυτό αποτυπώνονται τα απομεινάρια
γραφής του Αγίου πάνω στο βράχο που χρονολογούνται από την παλαιοχριστιανική εποχή.
Απέναντι από το Σπήλαιο είχαμε την ευλογία να
αντικρίζουμε την Πνύκα, το αρχαίο βήμα αυτού

του ιερού χώρου στο οποίο αγόρευσε ο Άγιος
Αριστείδης. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους : 1. Ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής Υποστράτηγος κ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ανδρέας 2. Ο Αναπλ. Διευθυντής της Τροχαίας
Αττικής Α/Δ΄ κ. ΠΙΚΟΥΛΑΣ Παναγιώτης 3. Η
Διοικητής Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών Α/
Υ΄ κα ΦΑΛΚΟΥ Πηνελόπη 4. Ο Πρόεδρος του
Ελληνικού Εθνικού Τμήματος Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών κ. ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ Ιωάννης
5. Ο Αναπλ. Γραμματέα & Αρμόδιων Διεθνών
σχέσεων του Ελληνικού Τμήματος Διεθνούς
Ένωσης Αστυνομικών και Επίτιμος Πρόεδρος
της ΤΔ Πειραιώς και Νήσων κ. Κυριάκος ΚΑΡΚΑΛΗΣ. 6. Ο Γενικός Γραμματέας της Αθλητικής
Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος κ. ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΑΔΗΣ Ρήγας 7. Ο Γεν. Γραμματέας του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Αστυνομικών,
Πυροσβεστών και Λιμενικών κ. ΑΡΖΙΜΑΝΟΓΛΟΥ Μιχαήλ 8. Ο επίτιμος Πρόεδρος του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος Διεθνούς Ένωσης
Αστυνομικών κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κωνσταντίνος 9. Ο Εκπρόσωπος της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας & Συνδέσμου Αποστράτων Αστυνομικών

Αθηνών κ. Χρυσόστομος ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ 10. Η
Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Φίλων
Αστυνομίας κα ΛΟΥΡΙΔΑ Γιώτα με μέλη του ΔΣ
11. Άντρες του ΑΤ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ , δικυκλιστές της ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ,
σύσσωμο το ΔΣ και η Εξελεγκτική Επιτροπή της
τοπικής μας και πλήθος μελών.
Ο Πρόεδρος της ΤΔ ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ κ. ΒΑΛΑΤΣΟΣ Βλάσιος μετά την ακολουθία απήυθυνε
σύντομη ομιλία προς τιμήν του Απόστολου Παύλου. Συγκινητικά ήταν και τα λόγια του Πατέρα
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Προϊσταμένου του ΙΝ Αγίων Ισιδώρων όπου μας καλωσόρισε και μας ενέταξε
στο ποίμνιο του ναού του γνωρίζοντάς μας ότι
πρώτη φορά τελέστηκε εσπερινός στη μνήμη
των Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και
Παύλου πέραν της καθαγιασμένης Θείας λειτουργίας την 29η Ιουνίου και ανακοίνωσε ότι
στο εξής θα τελείται Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός κάθε χρόνο.
Ευλόγησε και δώρισε στην Τοπική μας σπάνια
Εικόνα, η οποία συμβολίζει την Ανάσταση του
Χριστού και τον Πανάγιο Τάφο.
Πολύπλευρη και πολυσήμαντη η 29η Ιουνίου για
όλους εμάς καθώς εκτός της θρησκευτικότητας
αυτής της ημέρας που τιμούμε τον ΄΄Έναν μετά τον Πρώτο΄΄ Απόστολο Παύλο, των Εθνών,
αντλούμε δύναμη για να συνεχίζουμε να υπηρετούμε τις αρχές του Servo Per Amikeco (Υπηρετώ δια της Φιλίας) και να αποδεικνύουμε πως
ο εθελοντισμός παίρνει σάρκα και οστά στις
δράσεις μας σε όλο τον κόσμο.
Η ΤΔ Αθηνών Αττικής ευχαριστεί θερμά τους
Άγιους Πατέρες του ΙΝ Αγίων Ισιδώρων Λυκαβηττού και όλους τους συμμετέχοντες για αυτή
την όμορφη εκδήλωση.
Ο Άγιος να μάς ευλογεί και να μάς συμπαρίσταται σε κάθε πτυχή της ζωής μας. Χρόνια Πολλά!
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Δράση "Πάμε να καθαρίσουμε την Πλαζ ΠΙΚΠΑ Βούλας;"
Πιστή στην υπόσχεσή της για συνέχιση της συνεργασίας με τη Διοίκηση και τους υπαλλήλους του Παραρτήματος Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών Με Αναπηρία Βούλας Αττικής ήταν και πάλι η Τοπική
μας διοίκηση. Πέμπτη 6 Ιουνίου 2019 και το ραντεβού δόθηκε στην παραλία που βρίσκεται εντός του
συγκροτήματος από ανθρώπους που πιστεύουν στον εθελοντισμό και την ανιδιοτελή προσφορά. Σκοπός
να καθαριστεί η πλαζ και να στρωθεί με παλέτες ο υπόλοιπος χώρος της προκειμένου να εξασφαλιστεί η
ανεμπόδιστη πρόσβαση των παιδιών, ιδιαίτερα αυτών που κινούνται με αναπηρικά αμαξίδια στην έκταση
της παραλίας και προς τη θάλασσα. Στην προσπάθειά μας αυτή συνέδραμαν ο Αναπληρωτής Γενικός
Γραμματέας & αρμόδιος Διεθνών Σχέσεων του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος της Διεθνούς Ενώσεως
Αστυνομικών κ. Κυριάκος Κάρκαλης, η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, οι υπηρεσίες του Δήμου ΒΒΒ, η φιλοζωική ομάδα ΒΒΒ, μέλη της Αθλητικής ομάδας
καλαθοσφαίρισης της Τοπικής Διοίκησης Αθηνών της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών, ο Πρόεδρος και
τα μέλη της Τοπικής Διοίκησης Αθηνών Αττικής και εθελοντές/ντριες της τοπικής κοινωνίας. Συγκινητική
στιγμή για όλους εμάς ήταν τα λόγια μιας μητέρας αλλά περισσότερο τα γεμάτα ευγνωμοσύνη μάτια της.

Ημερίδα για την ασφαλή πλοήγηση
στο διαδίκτυο
Η τοπική μας διοίκηση, στο πλαίσιο των ενημερωτικών συναντήσεων με γονείς και παιδιά
για θέματα που αφορούν την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο, διοργάνωσε σε συνεργασία
με τη Δ/νση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και τον Διευθυντή του 2ου Γυμνασίου
Βούλας την Πέμπτη 16η Μαΐου 2019 και ώρα
19.00 στο χώρο του 2ου Γυμνασίου Βούλας
εσπερίδα με θέμα: “Ασφαλής πλοήγηση στο
διαδίκτυο -Φροντίζοντας για την ασφάλεια
των παιδιών μας’’.Κεντρικός ομιλητής ήταν
ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Αρχηγείου της
Ελληνικής Αστυνομίας Α/Δ΄κ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ
Βασίλειος με τη συνεργάτιδά του και συνάδελφο κα ΓΑΛΆΝΗ Όλγα. Οι ομιλητές πρόβαλλαν ενημερωτικό υλικό πάνω στο θέμα
και παράλληλα εξηγούσαν και απαντούσαν
σε ερωτήσεις γονέων με απώτερο σκοπό
τον πρακτικό χειρισμό αλλά και ψυχολογική

Η Τοπική Διοίκηση Αθηνών-Αττικής της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών εκφράζοντας
έμπρακτα το ενδιαφέρον , την ευαισθησία και
την ισχυρή βούληση των μελών να υποστηρίξουν με κάθε τρόπο την ευημερία των παιδιών
με αναπηρίες.
Οι παρευρισκόμενοι :
– Βλάσιος Βαλατσός(Πρόεδρος) ,
– Ειρήνη Μακρυδάκη(Α΄αντιπρόεδρος) ,
– Κωνσταντίνος Ζιάκας(Β΄αντιπρόεδρος)
– Γεώργιος Παλιάκoς(Γ΄αντιπρόεδρος)
– Ευθυμία Αντωνίου (Γεν. Γραμματέας) ,
– Σωτήριος Καλταμπάνης(Αρμόδιος Δημοσίων
Σχέσεων) και
– ο εκπρόσωπος AHEPA Γλυφάδας κ. Άγγελος
Αργυρόπουλος επισκέφθηκαν τα παιδιά στους
χώρους τους μοιράζοντας τα δώρα που ζήτησαν
και γλυκά , συνομίλησαν με τους εργαζόμενους
και την Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΚΚΠΠΑ , Σοφία
Κωνσταντέλλια. Σχεδίασαν επόμενες δράσεις
εθελοντικής βοήθειας στο ΠΑΑΠΑΒ, από μέλη
που προσφέρονται αυθόρμητα και με συνέπεια
στην πρωτοβουλία της Ένωσης.
Οι Έλληνες Αστυνομικοί συχνά εμπλέκονται
από την πρώτη γραμμή στην προστασία των
Παιδιών μετά από Εισαγγελικές Παραγγελίες ,
αναπτύσσοντας ένα προστατευτικό δίκτυο για τα
παιδιά έως ότου εξασφαλιστεί γι αυτά νέο προστατευμένο περιβάλλον , συχνά σε Κοινωνικές
Υπηρεσίες και Οργανώσεις.
Το ΠΑΑΠΑΒ και η Διοίκηση του ΚΚΠΠΑ δημόσια
ευχαριστούν την Ένωση για την προσφορά στα
παιδιά και την πίστη στο θετικό έργο του Φορέα.
Ευχόμαστε σε όλους/ες Καλή Ανάσταση, με
υγεία, αγάπη, αλληλεγγύη.

αντιμετώπιση προβλημάτων που αντιμετωπίζει η σύγχρονη οικογένεια σε σχέση με το
διαδίκτυο. Στην εσπερίδα παραβρέθηκαν ο
Διευθυντής Αστυνομίας Νοτιοανατολικής
Αττικής Ταξίαρχος κ. Μιλτιάδης ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ,
ο Διευθυντής της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας
Νοτιοανατολικής Αττικής Α/Δ΄κ. ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξης, ο Γραμματέας ΔΣ ΠΟΑΣΥ κ.
ΣΥΝΔΡΕΒΕΛΗΣ Χρήστος, εκπαιδευτικοί όλων
των βαθμίδων και γονείς.

Κοντά στις εργαζόμενες Μητέρες

Η Τοπική μας διοίκηση, θέλοντας να αποτίσει
φόρο τιμής στη Μητέρα, η οποία αποτελεί πηγή διαρκούς σεβασμού και είναι το πρόσωπο
που πάντα θα εμπνέει και θα στηρίζει το θεσμό
της οικογένειας, βρέθηκε ανήμερα του εορτασμού της ημέρας αυτής κοντά σε μητέρες
συναδέλφους Αστυνομικούς κατά τη διάρκεια
εκτέλεσης της υπηρεσίας τους. Μαζί με τις
ευχές της ημέρας προσφέρθηκαν λουλούδια,
γλυκά και μικρά συμβολικά δώρα ως ελάχιστο δείγμα αναγνώρισης της προσφοράς
τους στην κοινωνία.
Συγκεκριμένα, επίσκεψη πραγματοποιήθηκε
στην Διευθύντρια της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Ανθρώπινων Πόρων Ταξίαρχο κα Σοφία ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ και στις συναδέλφους
της Διεύθυνσης. Στη συνέχεια, στη Διοικητή
της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών Α/Υ΄κα
ΦΑΛΚΟΥ Πηνελόπη και στις μητέρες που βρίσκονταν εκεί. Κατόπιν, στις συναδέλφους του
ΤΕΑΠΑΣΑ και αργότερα της ΓΑΔΑ, όπου εκεί

μας δέχτηκε στο γραφείο του ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής Υποστράτηγος κ.
Ανδρέας ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ με την παρουσία
των Α΄ Βοηθού ΓΑΔΑ Υποστράτηγου κ. Γεώργιου ΨΩΜΑ και του Διευθυντή Αστυνομίας
Αθηνών Ταξίαρχου κ. Κωνσταντίνου ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ. Θερμή υποδοχή μας επιφύλαξε και
ο Διοικητής Φρουράς του Αστυνομικού Μεγάρου Υ/Α΄κ. ΓΟΥΛΙΑΜΗΣ Δημήτριος.
Δεύτερος σταθμός των επισκέψεων του
εορτασμού της ημέρας της Μητέρας ήταν οι
υπηρεσίες της νοτιοανατολικής Αττικής και
συγκεκριμένα, το Α΄Τμήμα Τροχαίας Ν/Α
Αττικής στο Ελληνικό, το ΑΤ Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης και το Ανακριτικό της Τροχαίας εν ώρα υπηρεσίας, όπου ο Πρόεδρος και
μέλη του ΔΣ της ΤΔ Αθηνών Αττικής ευχήθηκαν στις μητέρες συναδέλφους.
Ο Πρόεδρος
Η Γενική Γραμματέας
ΒΑΛΑΤΣΟΣ Βλάσιος ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ευθυμία
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Κοντά στα παιδιά
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