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Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ 

 

ΘΕΜΑ:  « Αδελφοποιήθηκαν οι τοπικές διοικήσεις ΙΡΑ Καρδίτσας και Νις»  

 

              
            «Το Δ.Σ. της τοπικής Διοίκησης Καρδίτσας, του Εθνικού Τμήματος Ελλάδας, 

της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών (Ι.Ρ.Α.), με απόφαση του που πάρθηκε ομόφωνα 
στην τακτική συνεδρία του την 26ης Δεκεμβρίου 2017 στην Καρδίτσα 

και το Δ.Σ. του Τοπικού Τμήματος Niš, του Εθνικού Τμήματος Σερβίας, του Διεθνούς 
Συνδέσμου Αστυνομικών (Ι.Ρ.Α.), με απόφαση που πάρθηκε ομόφωνα σε τακτική 

συνεδρία του στη Niš, 
διερμηνεύοντας την ομόφωνη θέληση των μελών τους, 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ 
την αδελφοποίηση των τμημάτων τους με σκοπό την ανάπτυξη ισχυρών δεσμών 

φιλίας και αδελφοσύνης μεταξύ των μελών τους, την πραγματοποίηση από κοινού 
πνευματικών, πολιτιστικών, εκπαιδευτικών, κοινωνικών, επαγγελματικών και αθλητικών 

εκδηλώσεων, καθώς και άλλων ανταλλαγών, 
διακηρύσσουν και υπόσχονται 

τη βούληση τους για ολόπλευρη συνεργασία στη γενικότερη ενδυνάμωση με κάθε 
τρόπο, της εθνικής ταυτότητας, πιστεύοντας ότι έτσι συμβάλλουν στη σύσφιξη των 

μακραίωνων και ακατάλυτων δεσμών του Ελληνικού και Σέρβικου λαού, καθώς και στην 
περαιτέρω ανάπτυξη των αδελφικών σχέσεων της Niš με την Καρδίτσα, αποδίδοντας 
παράλληλα μέγιστη σημασία στη εδραίωση του ζωντανού πνεύματος της Ευρωπαϊκής 

ενοποίησης και αδελφοσύνης, καθώς και στη πραγμάτωση των σκοπών και των 
επιδιώξεων της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών, εφαρμόζοντας έτσι και στην πράξη το 

σύνθημα του που είναι 

«SERVO PER AMIKECO- ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ -Služenje kroz prijateljstvo» 

       Αυτό ήταν το κείμενο του πρωτοκόλλου αδελφοποίησης που υπέγραψαν οι τοπικές 

διοικήσεις Καρδίτσας και Niš Σερβίας το Σάββατο 2 Ιουνίου 2018, κατά την επίσημη 



 

 

δεξίωση που ακολούθησε τη λήξη του 2ου Niš – Karditsa IPA Friendship Cup, αυτής της 

γιορτής φιλίας και ποδοσφαίρου που διεξήχθη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και 

αποτελεί προϊόν της βαθιάς φιλικής σχέσης που συνδέει τις δύο τοπικές διοικήσεις. 

       Με την παρουσία πλήθους μελών των δύο τοπικών διοικήσεων οι εκπρόσωποι των 

δύο διοικητικών συμβουλίων κ. Γεώργιος Ζαρχανής, πρόεδρος της IPA Καρδίτσας και κ. 

Saša Spacić, αντιπρόεδρος της IPA Niš, υπέγραψαν τo σχετικό πρωτόκολλο σε μια 

όμορφη τελετή που είχε επιμεληθεί ο πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος 

Μητρόπουλος, επίτιμο μέλος της τοπικής μας διοίκησης. Στη συνέχεια αντάλλαξαν 

δώρα, αναμνηστικά της τελετής, με την τοπική μας να προσφέρει μια προτομή του 

Γεωργίου Καραϊσκάκη. 

       Η αδελφοποίηση αυτή, η οποία είναι η πρώτη για την τοπική μας διοίκηση στα 

σχεδόν τριάντα χρόνια ύπαρξης της, αποτελεί το επιστέγασμα μιας ιδιαίτερα ζεστής 

σχέσης που ξεκίνησε πριν δύο χρόνια και μετά την αρχική επίσκεψη μας στη Niš, στα 

πλαίσια εκδρομής στη Σερβία. Όλο αυτό το διάστημα η επαφή μας παρέμεινε πολύ 

στενή και το κύπελλο φιλίας που συνδιοργανώνουμε αποτελεί μια εκδήλωση διεθνούς 

εμβέλειας και παγκόσμιας πρωτοτυπίας, αφού δεν συνηθίζεται η συνδιοργάνωση από 

τοπικές διοικήσεις και μάλιστα διαφορετικών χωρών. Είμαστε δε σίγουροι, ότι οι 

σχέσεις θα γίνουν ακόμη πιο στενές με την πάροδο των ετών και την εμπλοκή όλο και 

περισσοτέρων μελών μας. 

     Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Γενικός Περιφερειακός 

Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλίας, Υποστράτηγος κ. Ιωάννη Τόλιας, οι Διευθυντές 

των Διευθύνσεων Αστυνομίας Καρδίτσας, Λάρισας και Τρικάλων κ.κ. Ταξίαρχος 

Δημήτριος Γατσουνιάς, Ταξίαρχος Βασίλειος Καραπιπέρης και Α/Δ Γεώργιος 

Σπηλιόπουλος, οι Δήμαρχοι Καρδίτσας κ. Φώτης Αλεξάκος και Niška Banja, κ. Dejan 

Jovanović, ο τέως Πρόεδρος της τοπικής διοίκησης Καρδίτσας και εκπρόσωπος του 

Δημάρχου Παλαμά, κ. Ιάσων Τσιρώνης, ο Γενικός Γραμματέας του ελληνικού εθνικού 

τμήματος, κ. Βασίλειος Παπάς, οι Πρόεδροι των τοπικών διοικήσεων ΙΡΑ Σάμου και 

Λάρισας κ.κ. Γεώργιος Αβραμίδης και Αχιλλέας Καλαμπούκας, ο τέως Πρόεδρος της 

τοπικής διοίκησης ΙΡΑ Θεσσαλονίκης, κ. Ηλίας Βασιλάκης, αντιπροσωπεία της τοπικής 

διοίκησης ΙΡΑ Τρικάλων, ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Καρδίτσας 

κ. Σωκράτης Μαυρογιώργος και μέλη του δ.σ., ο Πρόεδρος του Σωματείου 

Συνοριακών Αστυνομικών Καρδίτσας κ. Παναγιώτης Σβερώνης και ο Πρόεδρος της 

Ένωσης Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας ν. Καρδίτσας, κ. Θωμάς Βαλομάνδρας. 

 



 

 

 

‘Servo per amikeco’ – ‘Υπηρετώ δια της Φιλίας’ 

 

Για το Δ.Σ. 

                             Ο Πρόεδρος                                                                Ο Γεν. Γραμματέας 

Γεώργιος Ζαρχανής                                                          Νικόλαος Γούσιας 


