
Τεύχος 145

 Ικτίνου 2,
105 52, Αθήνα

Τιμή 0,01€

Ποινική 
αντιμετώπιση 

της διαφθοράς 
στο δημόσιο 

και στον ιδιωτικό 
τομέα

(1965-2020)
Ο ιδρυτής του 
Ε.Τ. θυμάται...

ΕΣΠΕΡΊΔΑ

Το Ελληνικό Φως 
στους λαούς 
του Κόσμου
ΨΥΧΟΛΟΓΊΑ 

Its ok not to be ok

YEARS
ANNIVERSARY 

SERVO PER AMIKECO

HELLENIC SECTION
1965 - 2020



2 
• 

νέ
α 

τη
ς 

ip
a

3 
• 

νέ
α 

τη
ς 

ip
a

03  EDITORIAL

04 ΑΡΘΡΟ
     55 Χρόνια του Ελληνικού Τμήματος/ΙΡΑ (1965-2020) Ο αγέραστος 

ιδρυτής του κ. Κων/νος Βασιλάκης θυμάται

06 ΕΚΔΗΛΩΣΗ
  Εσπερίδα με θέμα: «Το Ελληνικό Φως στους λαούς του Κόσμου-

Ολυμπιακή Εκεχειρία» - Παρουσίαση ετήσιου Ημερολογίου.

07  ΕΠΊΚΑΊΡΑ ΝΟΜΊΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
  Ποινική αντιμετώπιση  της διαφθοράς στο δημόσιο και στον ιδιωτικό 

τομέα

10 ΨΥΧΟΛΟΓΊΑ
  Its ok not to be ok

12 ΝΈΑ ΤΟΠΊΚΩΝ ΔΊΟΊΚΗΣΕΩΝ

19  ΔΡΑΣΤΗΡΊΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΊΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

21 ΝΕΑ ΤΟΠΊΚΩΝ ΔΊΟΊΚΗΣΕΩΝ

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

ΊΔΊΟΚΤΗΤΗΣ - 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 
Ίστοσελίδα: 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

ΓΊΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΥΛΊΚΟΥ ΓΊΑΤΟ ΠΕΡΊΟΔΊΚΟ
ΤΗΣ ΔΊΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΕΩΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΊΚΩΝ:
neatisipa@yahoo.gr

ΠΕΡΊΕΧΌΜΕΝΑ

Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2020    - Τεύχος No 145

ΤΡΊΜΗΝΊΑΊΑ ΠΕΡΊΟΔΊΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

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

Φίλες και φίλοι,

Το Ελληνικό Τμήμα έχει διαγράψει μία 
σπουδαία πορεία από την ίδρυσή του 
μέχρι σήμερα τόσο σε εθνικό όσο και 
διεθνές επίπεδο.
Εμπνεόμαστε από το έργο των προκατό-
χων μας και τον εθελοντισμό που είναι 
αναπόσπαστο κομμάτι των δραστηριοτή-
των της Ένωσής μας.
Πετύχαμε σημαντικές δράσεις  και ως 
Δ.Σ. με πλήρη συναίσθηση, πράξαμε το 
καθήκον μας μέσα σε κλίμα συνεργασίας 
και συναντίληψης.
Το μεγαλείο της ΦΙΛΙΑΣ είναι η βασική 
αξία του SERVO PER AMIKECO!
Πιστεύουμε στην ενεργή παρουσία των 
μελών των Τ.Δ., στην εμπειρία και στη 
συμμετοχή σας σε κάθε τομέα ευθύνης 
σας και σας ευχαριστούμε θερμά.
Η μακρόχρονη πορεία του Ελληνικού 
Τμήματος είναι ταυτισμένη με μικρές και 
μεγάλες επιτυχίες. Οι μελλοντικές προ-
κλήσεις πολλές και θα συνεχίσουμε να 
δουλεύουμε καταγράφοντας πολλές και 
σπουδαίες δράσεις, γι’ αυτό ευχαριστώ τα 

μέλη του Δ.Σ. για τη συνεργασία μας.
Η εξάπλωση της πανδημίας και τα μέτρα 
που ελήφθησαν από την Κυβέρνηση, 
επηρεάζουν την καθημερινότητά μας και 
αντανακλούν στη λειτουργία της Ένωσής 
μας. 
Δοκιμαζόμαστε με την απειλή του θανά-
του και είναι σημαντικό όταν περάσει όλο 
αυτό να είμαστε πάλι όλοι μαζί, υγιείς και 
να πούμε ότι τα καταφέραμε. 
Για τους λόγους αυτούς αναβλήθηκε και 
το Συνέδριό μας μέχρι να επανέλθει η 
κανονικότητα. 
Το διαχρονικό μήνυμα της Ανάστασης του 
Θεανθρώπου ας φωτίσει με ελπίδα και 
αισιοδοξία τις καρδιές όλων μας.  
Με αίσθημα ευθύνης, ταπεινοφροσύνης 
και αγάπης, σας ευχαριστώ όλους μέσα 
απ’ την καρδιά μου και υπόσχομαι να 
συνεχίσω να σας κάνω υπερήφανους .

SERVO PER AMIKECO
Ίωάννης Καραπατάκης

Πρόεδρος ΕΤ
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T ι να πρωτορωτήσεις έναν μαχητή της 
ιδέας και υπερασπιστή των αξιών 
του SERVO PER AMIKECO,  προσω-
πικό φίλο του ιδρυτή της ΙΡΑ Arthur 

Troop, συνομιλητή προσωπικοτήτων,  που 
έχουν γράψει Ιστορία Διεθνώς στην ΙΡΑ, κά-
ποιον που γνωρίζει το Ελληνικό Τμήμα από 
τη γέννησή του.
Ο Κων/νος Βασιλάκης με εντυπωσιακή διαύ-
γεια για τα 91 χρόνια του, θυμάται πολύ καλά 
τις πρωτοβουλίες του το 1965 για την ανα-
γνώριση του Ελληνικού Τμήματος, οι οποίες 
ξεκίνησαν όταν μετατέθηκε στο Αλλοδαπών 
και ξετυλίγει στα «Νέα τις ΙΡΑ» το προσωπικό 
του αφήγημα.
Μιλώντας για τους ανθρώπους που συνεργά-
στηκε, αναφέρεται στους συνιδρυτές του Ελ-

ληνικού ΤΜήματος Γιώργο Κουρή και Σπύρο 
Ποντίκα, καθώς και στον πρώτο εκλεγμένο 
Πρόεδρο Αντώνη Δεμέστιχα που πρωταγω-
νίστησε μετέπειτα στο Ελληνικό Τμήμα  και 
κρατάει ενθυμούμενος την πρώτη του ταυ-
τότητα μέλους (FAMs) της ΙΡΑ στο Γερμανικό 
Τμήμα.
Υπερηφανεύεται ότι έχει βάλει το Εθνικό 
Τμήμα στο ίδιο του το σπίτι, γιατί ο πρώτος 
επισκέπτης στη χώρα μας φιλοξενήθηκε από 
τον ίδιο και τη σύζυγό του Όλγα. 
Συμμετείχε με δικά του έξοδα στην πρώτη 
διεθνή εκδήλωση στην Αγγλία και πρωτα-
γωνίστησε με τον Κων/νο Καλογερόπουλο 
στις διαπραγματεύσεις για τη δημιουργία των 
Εθνικών Τμημάτων Κύπρου, Βουλγαρίας και 
Ρουμανίας.

«Τυπώναμε το περιοδικό στο τυπογραφείο 
της Χωροφυλακής και ετοιμάζαμε εθελο-
ντικά την αποστολή του οι ίδιοι γιατί δεν μας 
έφταναν τα χρήματα.»  
Αναφερόμενος στη δύσκολη περίοδο κατά 
την οποία καταβάλλονταν οι πρώτες προ-
σπάθειες ώστε να δημιουργηθούν οι Τοπικές 
Διοικήσεις και να γίνει γνωστό το έργο των 
εθελοντών αστυνομικών, θυμάται τις επαφές 
του με αξιόλογους συναδέλφους.
 Με όραμα την αλληλεγγύη προς τους συνα-
δέλφους και για να αποκτήσει η Ένωσή μας 
κοινωνικό προσανατολισμό δημιουργήσαμε 
λέει το 1995 τον ΛΑΜΔΕΑ. 
Θυμάται με υπερηφάνεια τις κορυφαίες στιγ-
μές: την αγορά του ακινήτου και τα εγκαίνια 
των γραφείων μας στις 13 Φεβρουαρίου το 

1991από τον τότε Προϊστάμενο της Θρη-
σκευτικής Υπηρεσίας και νυν Σερβασμιότα-
το Μητροπολίτη Σάμου Ικαρίας & Κορσεών 
κκ Ευσέβιο, παρουσία και του τότε Αρχηγού 
της ΕΛ.ΑΣ Αντιστάτηγου κ Ιωάννη Αντωνό-
πουλου, καθώς επίσης και την αγορά των 
ακινήτων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για τη 
δημιουργία αντίστοιχα των ξενώνων (IPA 
HOUSE).
Έχει διοργανώσει και συμμετάσχει σε σημα-
ντικά Πανελλήνια και Διεθνή Συνέδρια, με 
κορυφαίο το Παγκόσμιο Συνέδριο ΙΡΑ που 
πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το 1998.
Ιδιαίτερα θυμάται τις εκδρομές που διοργά-
νωσε και τις επισκέψεις σε όλα τα κράτη της 
Ευρώπης, καθώς και τις φιλικές εβδομάδες 
στις οποίες συμμετείχαν συνάδελφοι από όλο 

τον κόσμο.  Ο συνομιλητής μας αναφέρεται 
στις επιτυχίες και δράσεις του ΕΤ των τελευ-
ταίων δέκα ετών και εξάρει τις πρωτοβουλίες 
του Προέδρου και των μελών του ΔΣ. «Στην 
Ένωση στην οποία μοιραζόμαστε τις ίδιες 
αρχές και αξίες, δεν χωρούν αντιπαραθέσεις. 
Η Ελλάδα είναι μικρή χώρα και μπράβο σας 
που την ανεβάσατε στην 8η θέση διεθνώς. 
Ήταν σημαντική επιτυχία η εκλογή του Γιάννη 
Πανούση ως Αναπλ. Γεν. Γραμματέα το 2003, 
η μετέπειτα εκλογή του αείμνηστου Γιώργου 
Κατσαρόπουλου στη θέση του Παγκόσμιου 
Γεν. Γραμματέα και τώρα η εκλογή του Κυ-
ριάκου Κάρκαλη στην νευραλγική θέση του 
Παγκόσμιου Αντιπροέδρου στον οποίο εύ-
χομαι εγκαρδίως καλή θητεία! Πιστεύω ότι 
άνοιξε ο δρόμος να διεκδικήσει το ΕΤ και την 
προεδρία της ΙΡΑ. Ελλάδα, Κύπρος και Ιταλία 
θεσμοθετήσαμε τη Μεσογειακή συνάντηση 
και δημιουργήσαμε ένα ισχυρό πυρήνα 9-10 
κρατών, ένα σχήμα που τράβηξε και άλλους, 
και το οποίο διαμόρφωσε το έδαφος σε Ευ-

ρωπαϊκό επίπεδο για τις απαιτούμενες με-
τέπειτα διεθνείς αποφάσεις. Ασφαλώς, δεν 
σκέφτονται όλοι όπως εμείς – διαφορετικές 
κοινωνίες, διαφορετικές οικονομίες, άλλου 
επιπέδου δημοκρατίες, αλλά τα καταφέραμε»
Η μνήμη του κινηματογραφική ταινία, με αλ-
ληλουχία, συνέχεια και συνοχή, έχει συμμε-
τάσχει σε πολλές εκδηλώσεις και κάθε φορά 
είναι ξεχωριστή γι’ αυτόν.
Δείχνει χαρούμενος και αναφέρεται στις 
στενές φιλίες που δημιούργησε, τονίζει πως 
αποδείξαμε ότι μπορούμε να παράγουμε ση-
μαντικό έργο και ενωμένοι να πετυχαίνουμε 
τους στόχους μας. Το άνοιγμα στην Πολιτική 
και Φυσική Ηγεσία του Σώματος δεν μπορεί 
να περάσει απαρατήρητο. 
Ο κ. Βασιλάκης είναι ο πατέρας του Ε.Τ. και 

αποτελεί ζωντανό κομμάτι της Ιστορίας του. 
Σε κάθε περίπτωση, η ματιά του στο μέλλον 
της Ένωσης είναι εντυπωσιακά αισιόδοξη. 
«Στην παρούσα φάση η επιλογή παλαιών και 
νέων προσώπων είναι ό,τι καλύτερο μπορεί 
να συμβεί. Οι παλαιοί είναι γνώστες και ικα-
νοί, ενώ οι νέοι πρόθυμοι να προσφέρουν, 
λέει». Όπως και νάχει, ο ίδιος επισημαίνει ότι 
τα ΔΣ θα πρέπει να συγκροτούνται από μέλη 
τα οποία έχουν το χρόνο, τη θέληση και τη δυ-
νατότητα να προσφέρουν για τους μεγάλους 
σκοπούς της Ενώσεώς μας.  «Τα γραφεία 
πρέπει να είναι ανοιχτά!» 
Ευγνώμων προς τη ζωή, όπου και να βρί-
σκεται ακτινοβολεί και γεμίζει το χώρο. 
Νοιαζόταν πάντα για μας και είναι μία από τις 
υψηλότερες τιμές να τον έχουμε κοντά μας. 
Απλώνει τις φτερούγες του και μας αγκαλιά-
ζει. Ναι, έχει αφήσει μεγάλη παρακαταθήκη 
για το Ελληνικό Τμήμα της ΙΡΑ και τον ευχα-
ριστούμε.
Έχοντας τις καλύτερες εντυπώσεις, οι μνήμες 
τον κατακλύζουν και συγκινείται. Ο Κώστας 
Βασιλάκης, με προνόμιο τις πλούσιες εμπει-
ρίες και εντυπώσεις του, έχει άποψη με ευ-
ρύτητα πνεύματος για το ΕΤ.  Το αποδεικνύει 
καθ’ όλη τη διάρκεια της συζήτησής μας, στις 
κρίσεις που διατυπώνει για πρόσωπα και κα-
ταστάσεις γύρω από την Ένωση. 
Ύστερα από 55 συνεχή χρόνια, γεμάτος ανα-
μνήσεις και συγκινήσεις, επιτυχίες και δυ-
σκολίες, αισθάνεται υπερήφανος για την πο-
ρεία του ΕΤ και συγχαίρει τα μέλη και τις ΤΔ 
για τις δραστηριότητές τους. Από τη φύση του 
αισιόδοξος, μας προτρέπει να συνεχίσουμε το 
έργο μας στο πλαίσιο της ΦΙΛΙΑΣ που υπηρε-
τούμε.
Αισθάνεται το βάρος των χρόνων του, αλλά η 
αισιοδοξία είχε την τιμητική της, μιας που το 
προστάζει ο χαρακτήρας του και η ζωντάνια 
που δεν τον εγκατέλειψε ποτέ! «Μαθαίνεις 
από τις δοκιμασίες που περνάς, αποκτάς 
εμπειρίες και δύναμη. Εγώ δεν τα παρατάω 
ποτέ. Ψιχάλες θα υπάρχουν στη ζωή μας, 
σκοπός είναι στις μεγάλες φουρτούνες να 
προσέχουμε και να κρατάμε το τιμόνι. Μου 
έμαθε η ζωή να προσπερνάω τις κακοτοπιές 
και να προχωράω μπροστά.» 
Ένα μεγάλο ευχαριστώ δεν είναι αρκετό για 
να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη που νιώ-
θουμε για την προσφορά του και την τιμή που 
έχουμε να συνομιλούμε μαζί του.

Ιωάννης Καραπατάκης
Πρόεδρος ΕΤ

55 Χρόνια του 
Ελληνικού 
Τμήματος/ΙΡΑ 
(1965-2020)
Ο αγέραστος 
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IPA Εκδηλώσεις Επίκαιρα νομικά θέματα

Εσπερίδα με θέμα: «Το 
Ελληνικό Φως στους λαούς 
του Κόσμου-Ολυμπιακή 
Εκεχειρία» - Παρουσίαση 
ετήσιου Ημερολογίου. 
Μια ιδιαίτερα σημαντική εσπερίδα πραγματοποίησε η ένωση μας, στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δημαρχείου Καλλιθέας, στο πλαίσιο παρουσίασης του ετήσιου 
ημερολογίου μας για το έτος 2020 με τίτλο «Το Ελληνικό Φως στους λαούς του 
Κόσμου-Ολυμπιακή Εκεχειρία».

Eισηγητές ήταν, από το Διεθνές 
Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίας η 
Υποδιευθύντρια κ. Ντόρα Πάλλη 
και ο Ολυμπιονίκης, Διοικητής της 

Υπηρεσίας Φυσικής Αγωγής της Ελληνι-
κής Αστυνομίας κ. Ηρακλής Δεσκουλίδης 
με εισήγηση, «Αθλητισμός και Νεολαία, η 
εμπειρία ενός Ολυμπιονίκη». 
Την εμπεριστατωμένη και πολύ κατατοπι-
στική παρουσίαση του ημερολογίου έκανε 
ο αρμόδιος Δημοσίων και Διεθνών Σχέσε-
ων και υπεύθυνος εκδόσεων της Ένωσής 
μας κ. Σπύρος Φώτογλου , ο οποίος περι-
διάβηκε με γλαφυρότητα  όλες τις σελίδες 
του ημερολογίου, δίνοντας περιληπτικά το 
περιεχόμενό τους, αναδεικνύοντας τη  με-
γάλη  αξία αυτής της έκδοσης. 
 Ακολουθησε η βράβευση Ελλήνων Αστυ-

νομικών Ολυμπιονικών και η παρουσίαση 
Ελληνικής ομάδας αθλητών με αρχηγό 
τον Αχιλλέα Μπογδανίδη οι οποίοι θα 
συμμετάσχουν στα IPA GAMES 2020 στο 
Montenegro και του Προέδρου της Τοπι-
κής Διοίκησης Δωδεκανήσου ο οποίος θα 
συμμετέχει ως διαιτητής Καλαθοσφαίρι-
σης.
Συντονιστής ο βετεράνος του αστυνομικού 
ρεπορτάζ-δημοσιογράφος και πολύ καλός 
φίλος της Ένωσής μας κ. Πάνος Σόμπολος.
Χαιρετισμό απεύθυναν ο Αντιπρόεδρος του 
Διεθνούς Εκτελεστικού Συμβουλίου IEB κ. 
Κυριάκος Κάρκαλης και ο πρόεδρος του 
Ε.Τ. κ. Ιωάννης Καραπατάκης.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία 
τους εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης, των συνδικαλιστικών οργανώσεων 

του κλάδου μας, φορέων και σωματείων, 
του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, 
πρόεδροι Τοπικών Διοικήσεων της ένω-
σης μας, πλήθος κόσμου και συναδέλφων.
Στη Διεθνή Ένωση Αστυνομικών υπηρε-
τούμε ως εθελοντές με ειλικρίνεια τις 
αξίες της φιλίας και της αλληλεγγύης, 
γεφυρώνοντας με τις δραστηριότητές μας 
τις σχέσεις αστυνομικών με τους πολίτες, 
σχέσεις που έχει ανάγκη σήμερα η Αστυνο-
μία και η Κοινωνία.
Ευχαριστούμε το Δήμαρχο Καλλιθέας κ. 
Κάρναβο Δημήτριο για την ευγενική πα-
ραχώρηση της αίθουσας. Ευχαριστούμε 
θερμά όλους όσοι  συνέβαλαν στην επιτυ-
χία της εκδήλωσης, αλλά και όσους μας τί-
μησαν με την παρουσία τους και ευχόμαστε 
πολλές επιτυχίες στους αθλητές μας

Kαθαρόν πράγμα δεν είναι ό,τι επλύ-
θη, αλλ΄ ό,τι δεν ελερώθη» ανέφε-
ρε, καυτηριάζοντας το φαινόμενο 
της διαφθοράς, το 1911 στο έργο 

του «Θρύψαλα», ο γνωμικογράφος της επο-
χής Δημήτριος Καμπούρογλου. Ανέκαθεν, η 
διεφθαρμένη συμπεριφορά ενός υπαλλήλου, 
ανεξάρτητα με το εάν εργάζεται στο δημόσιο 
ή στον ιδιωτικό τομέα, προκαλεί τους πολί-
τες αφού η σωστή εκτέλεση του καθήκοντος 
συνιστά μια διαχρονική κοινωνική απαίτηση.
Η ποινή όμως που εγείρεται από την εγκλη-
ματοποίηση μιας διεφθαρμένης υπαλληλι-
κής συμπεριφοράς πρέπει να είναι διαφορε-
τική εάν η παράνομη πράξη πραγματώνεται 
στο δημόσιο από ότι στον ιδιωτικό τομέα; 
Δηλαδή η πολιτεία οφείλει να τιμωρεί το 
διεφθαρμένο ιδιωτικό υπάλληλο με την ίδια 
ποινή που τιμωρεί τον διεφθαρμένο δημόσιο 
λειτουργό της όταν και οι δυο για παράδειγ-
μα χρηματίζονται προς εξυπηρέτηση συμφε-
ρόντων τρίτων; Το δίλημμα που εγείρεται 
δεν είναι απλό και αποτελεί έναν από τους 
βασικούς προβληματισμούς αναφορικά με 
την ποινική αντιμετώπιση της διαφθοράς σε 
εθνικό αλλά και σε διεθνή επίπεδο.

Το νομικό πλαίσιο στη χώρα μας
Με το Ν.3560/2007 η Ελλάδα κύρωσε την 
ευρωπαϊκή σύμβαση ποινικού δικαίου για 
τη διαφθορά, προβλέποντας παράλληλα για 
πρώτη φορά το έγκλημα της παθητικής-ε-
νεργητικής δωροδοκίας στον ιδιωτικό το-
μέα. Επίσης, η Σύμβαση των Ηνωμένων 
Εθνών κατά της Διαφθοράς η οποία κυρώ-
θηκε από τη χώρα μας με το Ν.3666/2008 
στο άρθρο 12 θεωρεί ότι η διαφθορά στον 

ιδιωτικό τομέα είναι (και αυτή) διαφθορά 
προβλέποντας μέτρα πρόληψής της. Αργό-
τερα, με το Ν.4254/2014 οι διατάξεις περί 
διαφθοράς στον ιδιωτικό τομέα ενσωματώ-
θηκαν με το άρθρο 237Β στα εγκλήματα σχε-
τικά με την υπηρεσία του Ποινικού Κώδικα. 
Με τις πρόσφατες τροποποιήσεις του Π.Κ. 
(Ν.4619/2019) το άρθρο 237Β καταργήθηκε 
και τα εγκλήματα της δωροδοκίας-δωρο-
ληψίας στον ιδιωτικό τομέα αποτυπώνονται 
πλέον στο άρθρο 396 το οποίο δεν υπάγεται 
στα εγκλήματα σχετικά με την υπηρεσία αλλά 
στα αδικήματα κατά της περιουσίας. 
Στον ισχύοντα Π.Κ. οι δωροδοκούμενες πρά-
ξεις ή παραλείψεις δημοσίων υπαλλήλων 
τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών 
ετών, ενώ όταν αυτές αντίκεινται στα καθή-
κοντά τους ή τελούνται κατ΄ επάγγελμα, η 
πράξη είναι κακουργηματική. Παράλληλα η 
διαφθορά όσων ασκούν δικαστικά καθήκο-
ντα (δικαστών, εισαγγελέων, ενόρκων, με-
λών πειθαρχικών συμβουλίων) τιμωρείται 
με κάθειρξη ενώ προβλέπονται και ειδικότε-
ρες διατάξεις για προϊσταμένους, επιθεωρη-
τές, αποφασιστικά όργανα λήψης αποφάσε-
ων και υπεύθυνους ελέγχου υπηρεσιών. Σε 

Ποινική αντιμετώπιση 
της διαφθοράς στο δημόσιο 
και στον ιδιωτικό τομέα

Του Αστυνομικού Υποδιευθυντή 
Χαράλαμπου Σφέτσου -

 Τμηματάρχη Τμήματος Διοικητικής 
Υποστήριξης και Εκπαίδευσης της 

ΓΕ.Π.Α.Δ.Δ.Ε. - Κοινωνικού Λειτουργού.
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αντίθεση ανάλογες πράξεις ιδιωτικών υπάλ-
ληλων τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχι-
στον ενός έτους χωρίς να υφίστανται επιβα-
ρυντικές περιπτώσεις ανάλογα με το είδος 
της εργασίας και τη θέση του υπαλλήλου.
Επομένως, παρατηρούμε ότι ο ποινικός νο-
μοθέτης αντιμετωπίζει πότε με ενιαίο και 
πότε με διαφορετικό τρόπο τη διαφθορά στο 
δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Ενίοτε ισο-
σκελίζει τις δυο συμπεριφορές εντάσσοντας 
αυτές στα αδικήματα κατά της υπηρεσίας και 
άλλοτε θεωρεί ότι η διαφθορά ενός ιδιωτι-
κού υπαλλήλου πρωτίστως βλάπτει την ιδι-
ωτική περιουσία.
 
ΕΝΊΑΊΑ ΑΝΤΊΜΕΤΏΠΊΣΗ ΤΗΣ 
ΔΊΑΦΘΟΡΆΣ ΣΕ ΔΗΜΌΣΊΟ
ΚΑΊ ΊΔΊΩΤΊΚΌ ΤΟΜΈΑ
Όσοι υποστηρίζουν ότι η διαφθορά στον ιδι-
ωτικό και στο δημόσιο τομέα πρέπει να αντι-
μετωπίζεται ποινικά με τον ίδιο τρόπο επικε-
ντρώνονται στα εξής επιχειρήματα:
•  Η διαφθορά και στους δυο τομείς έχει κοι-

νά χαρακτηριστικά αφού πραγματοποιείται 
συνήθως με την παροχή ανταλλάγματος 
στον υπάλληλο για πράξη ή παράλειψή του. 
Μια συναλλαγή δηλαδή που εξυπηρετεί 
τα συμφέροντα αυτού που δωροδοκεί τα 
οποία όμως εξαρτώνται από την άσκηση 
καθηκόντων του δωροδοκουμένου.

•  Ο διαχωρισμός των λειτουργιών του δημο-

σίου από τον ιδιωτικό τομέα στις μέρες μας 
κρίνεται ιδιαίτερα δυσχερής.

•  Το κράτος έχει την υποχρέωση να αποτρέ-
πει τη διαφθορά στον ιδιωτικό τομέα καθότι 
δημιουργεί ανισότητες μεταξύ των επιχει-
ρήσεων φθείροντας τον υγιή ανταγωνισμό.

•  Η καθιέρωση μιας διεφθαρμένης κουλτού-
ρας στις ιδιωτικές συναλλαγές θα επηρεά-
σει αναμφίβολα και το δημόσιο τομέα.

Πράγματι τις τελευταίες δεκαετίες καταγρά-
φεται σημαντική τάση ιδιωτικοποιήσεων με 
αποτέλεσμα μεγάλες δημόσιες επιχειρήσεις, 
ακόμα και κοινής ωφέλειας, να αποτελούν 
πλέον ιδιωτικούς επιχειρηματικούς κολοσ-
σούς. Παράλληλα στις δημόσιες ευρωπαϊκές 
οικονομίες επιδρούν σημαντικά οι πολυε-
θνικές εταιρίες, η παγκοσμιοποιημένη αντα-
γωνιστικότητα και η ιδιωτική επιχειρηματική 
επένδυση.
Ως μορφές διαφθοράς στον ιδιωτικό τομέα 
συνίστανται η παροχή αποκλειστικών πλη-
ροφοριών για τα μυστικά μιας επιχείρησης 
σε μια άλλη ανταγωνιστική της, υπάρχουσα 
ή μέλλουσα να υπάρξει, προς αθέμιτο αντα-
γωνισμό, η βιομηχανική και η εμπορική κα-
τασκοπεία, η γνωστοποίηση ευρεσιτεχνιών, 
η δολιοφθορά της επιχείρησης στην οποία 
εργάζεται εκείνος που δωροδοκείται κλπ. 
Οι εν λόγω άδικες πράξεις κρίνονται ιδιαί-
τερα σοβαρές, ελλοχεύοντας πολλαπλούς 
κινδύνους για μια εταιρία και για την επιχει-

ρηματικότητα γενικότερα. Επομένως γίνεται 
εύκολα κατανοητό ότι η διεφθαρμένη συμπε-
ριφορά ενός ιδιωτικού υπαλλήλου δύναται 
να επιφέρει συνέπειες πολύ πιο ευρείες και 
σοβαρές από τα στενά όρια της επιχείρησης 
που απασχολείται.
 Τα στοιχεία αυτά σε συνδυασμό με το γεγο-
νός ότι η μεγαλύτερη ποινή εν μέρει λειτουρ-
γεί ανασταλτικά στη τέλεση αδικημάτων, ενι-
σχύει την άποψη ότι πρέπει να προβλέπεται 
ο ίδιος ποινικός κολασμός ανεξάρτητα με το 
εάν η παράνομη πράξη τελείται από δημόσιο 
ή ιδιωτικό υπάλληλο.

Η ΑΝΤΊΘΕΤΗ AΠΟΨΗ
Στον αντίποδα η ενιαία αντιμετώπιση της δια-
φθοράς στο δημόσιο-ιδιωτικό τομέα επικρί-
νεται καθότι:
•  Το προστατευόμενο έννομο αγαθό στις δυο 

περιπτώσεις δεν είναι το ίδιο. 
•  Η δωροδοκία-δωροληψία στον ιδιωτικό 

τομέα δεν προσβάλλει απαραίτητα τα συμ-
φέροντα των καταναλωτών.

•  O δημόσιος λειτουργός έχει υποχρέωση 
αντικειμενικότητας και αμεροληψίας δρώ-
ντας πάντοτε προς το συμφέρον της ολό-
τητας ενώ ο ιδιωτικός υπάλληλος ενεργεί 
πρώτα για το συμφέρον της επιχείρησης 
που εργάζεται θέτοντας το κοινωνικό συμ-
φέρον σε δεύτερη προτεραιότητα. 

•  Η διαφθορά του ιδιωτικού υπαλλήλου προ-

1)  Καϊάφα-Γκμπάντι, Μ. (επιστ. επιμ.) (2014). Οικονομικό Έγκλημα και Διαφθορά στο Δημόσιο Τομέα. Τόμ. 1. Αξιολόγηση του ισχύοντος 
θεσμικού πλαισίου. Αθήνα: Π.Ν.Σάκκουλας.

2)  Ραφτόπουλος, Π. (1998). Ποινικό Δίκαιο, Γενικό και Ειδικό Μέρος, Θεωρία και Πράξη, Αθήνα: Παναγιώτης Δ. Ραφτόπουλος.
3)  Συμεωνίδου - Καστανίδου, Ε. (2012). Η δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα Νεότερες εξελίξεις στην ΕΕ, Ποινική Δικαιοσύνη.
4)  Χατζηκώστας, Κ. (2016). Η καταπολέμηση της διαφθοράς στο δημόσιο τομέα με τα μέσα του ποινικού δικαίου, με έμφαση στη δωροδο-

κία ως κύρια μορφή διαφθοράς στην Ελλάδα, Ποινική Δικαιοσύνη.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

καλεί συνήθως μικρότερη κοινωνική αντί-
δραση σε σύγκριση με τη διαφθορά ενός 
δημοσίου λειτουργού (δικαστή, αστυνομι-
κού κ.τ.λ.).

Στο δημόσιο τομέα είναι προφανές ότι ως 
έννομο αγαθό προστατεύεται η εμπιστοσύνη 
των πολιτών για την ακεραιότητα άσκησης 
της υπηρεσίας από τους δημοσίους υπαλλή-
λους καθότι το αχρημάτιστο των ενεργειών 
τους αποτελεί για τους πολίτες επιτακτι-
κή απαίτηση. Στον ιδιωτικό όμως τομέα το 
προστατευόμενο αγαθό δεν είναι ξεκάθαρο. 
Μετά την υπαγωγή των αδικημάτων της δω-
ροδοκίας-δωροληψίας του ιδιωτικό τομέα 
στα εγκλήματα κατά της περιουσίας, προ-
στατευόμενο έννομο αγαθό αποτελεί πρω-
τίστως το περιουσιακό δικαίωμα και η πε-
ριουσία γενικότερα. Ακόμα όμως και με την 
προηγούμενη τυποποίηση του άρθρου 237Β 
τα έννομα αγαθά που προσβάλλονταν από τη 
διαφθορά στον ιδιωτικό τομέα (στρέβλωση 
ανταγωνισμού, κέρδος, υποχρέωση πίστης 
εργαζομένου στον εργοδότη κλπ.) ήταν μι-
κρότερης ποινικής απαξίας σε σχέση με το 
δημόσιο.
Επίσης για τον θιγόμενο προβληματισμό, 
πρέπει να επισημανθεί ότι στην θεώρηση της 
διαφθοράς στον ιδιωτικό τομέα, ως εγκλή-
ματος κατά της επιχείρησης και της περιου-
σίας της, συνυπόκειται και η λογική ότι μια 
ιδιωτική επιχείρηση πρέπει να λαμβάνει η 
ίδια, ως ωφελούμενη από την οικονομική-ε-
πιχειρηματική δραστηριότητά της, επαρκή 
και πρόσφορα μέτρα για την καταπολέμηση 
της διαφθοράς στο εσωτερικό της. Φρονώ 
ότι η πρόληψη της διαφθοράς στο πλαίσιο 
λειτουργιάς μιας ιδιωτικής επιχείρησης δεν 
πρέπει να βαρύνει κυρίως την ποινική νομο-
θεσία, επομένως το κοινωνικό σύνολο, αλλά 
πρωτίστως την ίδια την επιχείρηση. Ιδίως 
οι μεγάλες εταιρίες θα πρέπει να θεσμοθε-
τούν εσωτερικούς, λογιστικούς και λοιπούς, 
ελέγχους και να ορίζουν αρμόδια όργανά 
τους για την υλοποίησή τους ώστε να προ-
λαμβάνεται και να αποτρέπεται η διαφθορά 
στους κόλπους τους. Βεβαίως αυτή παρα-

δοχή δεν αναιρεί την αδιαμφισβήτητη υπο-
χρέωση και της πολιτείας να επιβάλλει την 
ύπαρξη κατάλληλων και επαρκών εσωτε-
ρικών ελέγχων και διαδικασιών σε μια επι-
χείρηση, αλλά και να μεριμνεί και με τα δικά 
της θεσμικά όργανα για την καταπολέμηση 
της διαφθοράς στον ιδιωτικό τομέα, ώστε να 
εντοπίζονται οι παράνομες πράξεις σε βάρος 
των επιχειρήσεων.

ΣΥΜΠΈΡΑΣΜΑ
O νομοθέτης την παρούσα χρονική στιγμή 
προβλέπει σαφώς πιο επιεικείς ποινές για 
παραβάσεις ιδιωτικών υπαλλήλων σε σύ-
γκριση με αντίστοιχες παραβάσεις δημοσί-
ων λειτουργών. Κατά την υποκειμενική μου 
άποψη, εκτιμώ ότι ορθά προβλέπονται μι-
κρότερες ποινές για την διαφθορά στον ιδιω-
τικό τομέα από ότι στο δημόσιο καθώς και ότι 
η υπαγωγή του συγκεκριμένου αδικήματος 
σε διαφορετικό κεφάλαιο (εγκλήματα κατά 
της περιουσίας) από αυτό που αναφέρεται 
στα υπηρεσιακά εγκλήματα κινείται στη σω-
στή βάση.
Το δημόσιο συμφέρον αναμφίβολα πλήττε-
ται από φαινόμενα διαφθοράς στις ιδιωτικές 

συναλλαγές αλλά η σοβαρότητα των αγαθών 
που προσβάλλονται από τη διαφθορά στον 
ιδιωτικό τομέα είναι μικρότερη από την αχρη-
μάτιστη λειτουργία μιας δημόσιας υπηρεσίας 
που διακυβεύεται από τη διαφθορά στο δη-
μόσιο. Άλλωστε η διεφθαρμένη λειτουργία 
ενός δημοσίου οργανισμού θα επιφέρει άμε-
σες ή έμμεσες συνέπειες και στην ιδιωτική 
οικονομία.
 Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι επι-
χειρήσεις, τηρώντας σαφώς κάποιες προϋ-
ποθέσεις που ο Νόμος ορίζει, αποσκοπούν 
πρωτίστως στο κέρδος, ενώ οι εργαζόμενοί 
τους δίνουν πρώτα λόγο στον εργοδότη τους 
και στη συνέχεια στο κοινωνικό σύνολο. Σε 
αντίθεση ο δημόσιος λειτουργός έχει τη βα-
θιά ευθύνη να λειτουργεί πάντα αμερόληπτα 
και με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον 
της κοινωνικής ολότητας. Επομένως οι συ-
νέπειες των παράνομων πράξεών του είναι 
βαρύτερες, εγείρουν κοινωνική απαξία απέ-
ναντι στο κράτος και στους θεσμούς και καλ-
λιεργούν κλίμα ανομίας παρέχοντας εύλογη 
δικαιολογία στους πολίτες για ανάλογες 
συμπεριφορές θίγοντας τελικά την ίδια τη 
δημοκρατία. 

Επίκαιρα νομικά θέματαΕπίκαιρα νομικά θέματα
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ΨυχολογίαΨυχολογία

Oι γνώσεις της επιστημονικής κοινό-
τητας γύρω από τον ιό SARS-COV-2 
και τη σχετιζόμενη με αυτόν νόσο 
Covid-19 είναι σχετικά περιορισμέ-

νες, μιας και αποτελούν αντικείμενο εκτενούς 
επιστημονικής μελέτης, μόλις τους τελευταί-
ους 2-3 μήνες, παράλληλα με την παγκόσμια 
εξάπλωση της επιδημίας. Τα δεδομένα και οι 
εκτιμήσεις αλλάζουν από μέρα σε μέρα, ίσως 
και από ώρα σε ώρα, καθώς νέα ευρήματα 
δημοσιεύονται συνεχώς από μια πληθώρα 
επιστημονικών ομάδων και οργανισμών, που 
έχουν κινητοποιηθεί σε ολόκληρο τον κόσμο 
για την αντιμετώπιση αυτής της παγκόσμιας 
υγειονομικής απειλής. 
Είναι αναμενόμενο λοιπόν και ως ένα βαθμό 
ωφέλιμο, να βιώνουμε σε αυτήν την περίο-
δο της ζωής μας αυξημένο άγχος και αγωνία 
γύρω από τα ζητήματα υγείας… Αν όχι τώρα, 
πότε άραγε; Άλλωστε, δεν υπάρχει ζωή χωρίς 
άγχος ή φόβο. Πόσο μάλλον όταν καλούμαστε 
να αντιμετωπίσουμε πρωτόγνωρες καταστά-
σεις, που συμβαίνουν παγκοσμίως. Στόχος του 
παρόντος άρθρου, λοιπόν, όχι να εξαφανιστεί ο 
φόβος και το άγχος (it’s ok not to be ok…) αλλά 
να δώσει κάποιες ιδέες για το πώς να διαχει-
ριζόμαστε τα ανωτέρω συναισθήματα καθώς 
και τις μη βοηθητικές σκέψεις, αποτελεσματι-
κά. Εσείς, με την σειρά σας, μπορείτε να δια-
λέξετε ποια από αυτές ταιριάζει περισσότερο 

στις ανάγκες σας και να τις εφαρμόσετε, όποτε 
νιώθετε, ότι μπορούν να σας βοηθήσουν.  Πριν 
από αυτό, όμως, θα ήθελα να σας προσκαλέσω 
όλους τους αναγνώστες, να σκεφθείτε το έξης 
: Πριν 40 χρόνια περίπου, όταν εμφανίστηκαν 
τα πρώτα κρούσματα AIDS, χρειάστηκαν πάνω 
από δύο χρόνια, μόνο, για να ταυτισθεί ο ιός 
HIV ως ο παθογόνος παράγοντας ενώ τα πρώ-
τα αποτελεσματικά φάρμακα αναπτύχθηκαν 15 
χρόνια μετά. Στην περίπτωση του κορονοϊού 
υπάρχει μια άνευ προηγουμένου κινητοποίη-
ση της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας, 
προκειμένου να γίνουν κατανοητοί οι βιολογι-
κοί μηχανισμοί του και έτσι, να αναπτυχθούν 
όλο και πιο αποτελεσματικά μέσα πρόληψης 
και θεραπευτικής αντιμετώπισης. Οπότε, μετά 
από αυτή τη σύντομη νότα αισιοδοξίας, ας προ-
χωρήσουμε με τις τεχνικές!

Την πρώτη αγαπημένη μου τεχνική θα την ονο-
μάσω: «Ενισχύω τα ψυχικά μου αποθέματα!». 
Και πως θα το κάνω αυτό; Ας σκεφθούμε, 
λοιπόν, ότι έχουμε μπροστά μας τρία μπου-
καλάκια, μέσα στα οποία έχουμε τα ψυχικά 
μας αποθέματα. (Απώλειες ζωής – γέφυρες 
στήριξης, ΜΕΡΙΜΝΑ). Κάθε ένα μπουκαλάκι, 
ξεχωριστά, έχει διαφορετικό περιεχόμενο. 
Σκοπός είναι, να προσπαθούμε να κρατάμε τα 
μπουκαλάκια αυτά γεμάτα, ώστε όταν έρθου-
με αντιμέτωποι με μια δύσκολη κατάσταση, 
να έχουμε ήδη αποθηκευμένα ψυχικά αποθέ-
ματα, που θα μπορούμε να αντλήσουμε για να 
ανταπεξέλθουμε. Το πρώτο μπουκαλάκι μπο-
ρούμε να το γεμίζουμε, κάνοντας πράγματα 
για τον εαυτό μας (πχ να κρατάμε ημερολόγιο, 
προσωπική ανάπτυξη, θετική αυτό-ομιλία). Το 
δεύτερο μπουκαλάκι μπορούμε να το γεμί-
ζουμε, αντλώντας δύναμη από σημαντικούς 
ανθρώπους, που αποτελούν το στήριγμά μας, 
μας βοηθούν, μας στηρίζουν, μας εμπνέουν, 
μας «ακούν» (μεταφορικά και κυριολεκτικά). 
Το τρίτο μπουκαλάκι μπορούμε να το γεμίζου-
με κάνοντας διάφορες δραστηριότητες που 
μας ευχαριστούν όπως άσκηση, μαγειρική, 
πλέξιμο, διάβασμα, μουσική, κ.α.
Εάν τα μπουκαλάκια μας είναι άδεια- άρα 
έχουμε ξεμείνει από ψυχικά αποθέματα- θα 
δυσκολευτούμε αρκετά να διαχειριστούμε τις 
εκάστοτε δύσκολες καταστάσεις. Είναι σημα-

ντικό, λοιπόν, όλοι μας, κάθε μέρα να κάνουμε 
έστω ένα πράγμα, ώστε είτε να διατηρούμε 
είτε να αυξάνουμε τα ψυχικά μας αποθέματα! 
Εσείς τι ακριβώς θα τοποθετούσατε, συγκε-
κριμένα, σε κάθε μπουκαλάκι;
Μια δεύτερη τεχνική είναι, να βρούμε τρόπους, 
για να αποφύγουμε την υπερανάλυση. Είναι 
φυσικό οι συζητήσεις μας αυτήν την περίοδο 
να σχετίζονται περισσότερο με τον κορονοϊό. Η 
υπερβολική ενασχόληση, ωστόσο, μπορεί εύ-
κολα να πυροδοτήσει αρνητικά συναισθήματα 
και σκέψεις, δυσκολεύοντας τη διαχείριση και 
τον έλεγχό τους. Τι μπορούμε να κάνουμε; 
  Να αποφύγουμε την υπερβολική έκθεση 

στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης. Μπορούμε να ενη-
μερωνόμαστε μια δυο φορές την ημέρα και 
όχι παραπάνω.

  Να περιορίσουμε σε ένα συγκεκριμένο χρο-
νικό πλαίσιο (πχ μια ώρα την ημέρα) τις συ-
ζητήσεις σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα.

  Να βρούμε έγκυρες και αξιόπιστες πηγές 
πληροφόρησης.

  Να δίνουμε «ραντεβού» με τις μη βοηθη-
τικές σκέψεις μας! Αν δηλαδή οι σκέψεις 
εμφανίζονται συχνά μέσα στην ημέρα, τότε 
μπορούμε να διαλέξουμε μια συγκεκριμένη 
ώρα- με συγκεκριμένο χρονικό όριο- (κατά 
προτίμηση  όχι πριν το βραδινό ύπνο) και να 
τις αφήσουμε να μας κατακλύσουν! Μέσα 
σε αυτά τα τριάντα λεπτά μπορούμε να φέ-
ρουμε τις σκέψεις  και τα συναισθήματα 
στην επιφάνεια και να τα επεξεργαστούμε. 
Μόλις τελειώσουν τα 30 λεπτά, μπορού-
με να πούμε : «Τελείωσε η ώρα μας, θα τα 
πούμε αύριο πάλι». Σε περίπτωση που κατά 
τη διάρκεια της ημέρας ξεπηδάνε στο μυαλό 
μας, μπορούμε να πούμε : «Δεν ήρθε η ώρα 
μας ακόμα! Θα τα πούμε στο ραντεβού μας». 
Με αυτόν τον τρόπο, δεν καταπιέζουμε τα 
συναισθήματά μας αλλά ούτε και δίνουμε 
υπερβολικό χώρο… 

Είναι χρήσιμο, να έχουμε πάντα υπόψη, πως 
οι σκέψεις μας είναι, απλά, σκέψεις, δηλαδή 
εσωτερικά, νοητικά φαινόμενα. Ως τέτοια, 
λοιπόν, μπορεί να αντιστοιχούν στην εξωτε-
ρική πραγματικότητα μπορεί, όμως, και να τη 
διαστρεβλώνουν και να τη μεγαλοποιούν…! 
Προσοχή, λοιπόν! Προσοχή στις υπερβολές! 
Ας υπενθυμίζουμε στους εαυτούς μας ότι ο 
ιός δεν κυκλοφορεί ελεύθερος στην ατμό-
σφαιρα ούτε και θα κολλήσει κανείς επειδή, 
απλά, διασταυρώθηκε με έναν άλλον άνθρω-
πο στο δρόμο, εκτός και αν ο τελευταίος βήξει 
ή φτερνιστεί εκείνη ακριβώς τη στιγμή πάνω 
του. Για να μεταδοθεί ο ιός χρειάζεται να εκτε-
θεί κάποιος σε μια αρκετή ποσότητα ιικών 
σωματιδίων. Άλλη τεχνική είναι να δώσουμε 

έμφαση στο λεξιλόγιο που χρησιμοποιούμε. 
Οι λέξεις που χρησιμοποιούμε έχουν πολύ 
μεγαλύτερη δύναμη από όσο εντέλει μπορεί 
να νομίζουμε. Και αυτό γιατί; Γιατί μπορούν να 
επηρεάσουν τη διάθεσή μας, την σκέψη μας, 
την συμπεριφορά μας αλλά και τον τρόπο με 
τον οποίο θα αντιμετωπίσουμε την εκάστοτε 
κατάσταση. Καλό είναι να αποφεύγουμε τις 
λέξεις περιορισμός, απομόνωση, φυλακή κα-
θώς ενισχύουν το αίσθημα αδυναμίας ελέγ-
χου και το αίσθημα του εγκλωβισμού και να 
υιοθετήσουμε άλλες εκφράσεις όπως, μέτρα 
προστασίας, μέτρα προφύλαξης, διάλειμμα 
από τους γοργούς ρυθμούς της καθημερινό-
τητας, όπου έτσι, δημιουργείται περισσότερο 
η αίσθηση ελέγχου και καλλιεργείται η έννοια 
της φροντίδας και του ενεργητικού ρόλου, που 
ο καθένας από εμάς έχει. 
Κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε, επίσης, 
είναι να αποφύγουμε τις συγκρίσεις της ψυ-
χικής μας κατάστασης με αυτές άλλων αν-

θρώπων. Δεν υπάρχουν «σωστά» ή «λάθος» 
συναισθήματα! Το να συγκρίνουμε τον τρόπο 
που βιώνουμε εμείς την κατάσταση με  αυτόν 
ενός άλλου ανθρώπου δεν έχει κανένα απο-
λύτως νόημα. Όταν κάνουμε συγκρίσεις, έρχο-
νται στο μυαλό μας τα εξής : «γιατί ο τάδε δεν 
αγχώνεται και εγώ αγχώνομαι υπερβολικά;», 
«μακάρι να ήμουν και εγώ σαν τον/ την… που 
τα διαχειρίζεται όλα τέλεια» κλπ. Καλό είναι 
να έχουμε κατά νου πως, δεν υπάρχει σωστός 
ή λάθος τρόπος βίωσης των συναισθημάτων 
γιατί πολύ απλά μια συνθήκη μπορεί να είναι 
εύκολη για κάποιον ενώ για κάποιον άλλον 
εξαιρετικά δύσκολη.  
Τέλος, ας σταματήσουμε να ενοχοποιούμε τον 
εαυτό μας γι αυτά που κάνουμε ή για αυτά που 
δεν κάνουμε. Δικαιούμαστε κάποιες μέρες, 
ακόμα και εβδομάδες, να κάνουμε ένα διά-
λειμμα!  Ωστόσο, αν ρωτούσαμε κάποιον αυτές 
τις μέρες : «Πώς περνάς;», θα μας απαντούσε 
: «Δεν κάνω τίποτα το ιδιαίτερο…» και δε θα 
μας το έλεγε, σίγουρα, αυτό, με χαρά! Εδώ, 
σας παραθέτω την εξαιρετική τεχνική της πί-
τας - της απενοχοποίησης, μέσα από την οποία 
θα διαπιστώσουμε τελικά, όλοι μας, πως κά-
νουμε περισσότερα πράγματα από όσα τελικά 
νομίζουμε… Τελικά, όλα αυτά δεν είναι το 
«τίποτα»! Ας πάνε στο καλό οι ενοχές, λοιπόν! 
Εδώ, μπορείτε να προσθέσετε τις δικές σας 
καθημερινές δραστηριότητες!
Με την ευχή, λοιπόν, να αγαπάμε το σώμα και 
τη ψυχή μας και να προασπίζουμε την υγεία 
μας, καθώς επίσης να χαλαρώνουμε τους 
ρυθμούς μας, χωρίς να νιώθουμε άσχημα γι 
αυτό (it’s ok not to be ok!), βάζουμε μια άνω 
τελεία και ανανεώνουμε το «ραντεβού» μας 
για το επόμενο τεύχος. 

 Της  Ίωάννας Τσάκωνα
Ψυχολόγος Msc

Υγειονομικός Αξιωματικός ΕΛ.ΑΣ.
ΓΕ.Π.Α.Δ.Δ.Ε. 
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Στα πλαίσια της 
κοινωνικής προ-
σφοράς η Τοπι-
κή μας διοίκηση 
με συναίσθηση 
ευθύνης και με 
α π ο κ λ ε ι σ τ ι κ ό 
σκοπό την πρό-
ληψη διασποράς 

από τον Κορονοϊο, αλλά και την καλύτερη προστασία των Αστυ-
νομικών και των προσερχόμενων για εξυπηρέτηση πολιτών σε 
όλα τα Αστυνομικά Καταστήματα έδρας και υπαίθρου της Διεύ-
θυνσης Αστυνομίας Δράμας, ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 
28-2-2020 η τοποθέτηση δώδεκα (12) ειδικών σταθερών συ-
σκευών (Σταθμοί Απολύμανσης), εκ των οποίων η μια στο ειδι-
κά διαμορφωμένο όχημα μεταφοράς αλλοδαπών κρατουμένων 
στο ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α. Παρανεστίου, καθώς και παράδοση υγειονο-
μικού υλικού όπως αντισυπτικά τζελ για τα χέρια, αλκοολούχα 
διαλύματα για απολύμανση κάθε επιφάνειας, γάντια, μάσκες και 
υποπόδια μιας χρήσεως, αλλά και χειρουργικές στολές.
    Ευχαριστούμε τον Αστυνομικό Δ/ντή Δράμας κ. Σέρτη Αθα-
νάσιο και όλους τους Διοικητές των Υπηρεσιών της Δ.Α. Δρά-
μας για την άμεση ανταπόκριση και συνεργασία τους, καθώς και 
όλους όσους συνέβαλαν ώστε να ανταποκριθούμε στην αγορά 
και διάθεση ικανού αριθού υγειονομικού υλικού.

Το Δ. Σ.

Την 24-2-2020 πραγματοποιήθηκε στην Αστυνο-
μική Λέσχη Κέρκυρας εκδήλωση κοπής της πρω-
τοχρονιάτικης πίτας 2020 παρουσία του Γενικού 
Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Ιονίων 
Νήσων, Αστυνομικού Διευθυντή της Δ.Α. Κέρκυ-
ρας, του προέδρου της Ε.Α.Υ. Κέρκυρας, του προ-
έδρου του Συλλόγου Αποστράτων Σ.Α. Κέρκυρας 
και πολλών μελών και φίλων της Δ.Ε.Α. Τοπικής 
Διοίκησης Κέρκυρας. Κατά την διάρκεια της εκ-
δήλωσης απονεμήθηκε τιμιτική πλακέτα για την 
πολυετή προσφορά του στην Τοπική Διοίκηση Κέρ-
κυρας στον απερχόμενο πρόεδρο κ. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟ 
Κωνσταντίνο Αστυνομικό Υποδιευθυντή. Μετά το 
πέρας της εκδήλωσης ακολούθησε δεξίωση στους 
προσκεκλημένους. 

 ο Προέδρος  ο Γενικός Γραμματέας
Φώτιος Μπαλαουρας Γεώργιος Κωνσταντης
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Ν TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
4ο Φιλανθρωπικό Τουρνουά Μπάσκετ Αγρινίου

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΩΚΙΔΟΣ
Κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΡΑΜΑΣ
Τοποθέτηση Συσκευών 
Απολύμανσης και 
παράδοση Υγειονομικού 
Υλικού σε όλες τις 
Υπηρεσίες της Δ.Α. Δράμας

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Εκδήλωση κοπής της 
πρωτοχρονιάτικης 
πίτας 2020 

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΑΜΟΥ
Χορηγία υλικών 
αντιμετώπισης του 
covid 19 

ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Κοπή βασιλόπιτας 

Παραδόθηκαν τα τρόφιμα που συγκεντρώθηκαν στο πλαί-
σιο του 4ου Φιλανθρωπικού τουρνουά μπάσκετ Αγρινίου, 
στο Χαμόγελο του παιδιού  και στο κοινωνικό παντοπωλείο 
του δήμου Αγρινίου.  Tα έσοδα των εισιτηρίων διατέθηκαν 
για την αγορά τροφίμων και μαζί με τις προσφορές των 
επιχειρήσεων που αποτελούσαν τους χορηγούς της εκδή-
λωσης, η αξία των τροφίμων που αποδόθηκαν στους πα-
ραπάνω φορείς, άγγιξε περίπου τις 4.000 ευρώ. 
Για μια ακόμη φορά ευχαριστούμε όλους όσους συνέβαλ-
λαν στην επιτυχία της διοργάνωσης. Τον Δήμο Αγρινίου, 
τον Σύνδεσμο Βετεράνων Μπάσκετ Αγρινίου, την ομάδα 
μπάσκετ των Βετεράνων του Ολυμπιακού, τους χορηγούς 
μας και όλους τους συμπολίτες μας που αγόρασαν εισιτή-
ρια για την ενίσχυση του φιλανθρωπικού σκοπού του τουρ-
νουά.
     Η αλληλεγγύη και η προσφορά στον συνάνθρωπο είναι 

για μας ύψιστο καθήκον και πιστεύουμε ότι είναι ο μόνος 
δρόμος να διαβούμε την δύσκολη περίοδο που διανύει η 
κοινωνία μας. Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε με το ίδιο και 
ακόμα μεγαλύτερο μεράκι στον δρόμο αυτό. Το ραντεβού 
της προσφοράς ανανεώθηκε για του χρόνου με το 5ο Φι-
λανθρωπικό Τουρνουά Μπάσκετ.                                    Το Δ. Σ.

Την 4 Φεβρουαρίου 2020 η Τοπικής μας Δι-
οίκηση με την παρουσία του προέδρου του 
Εθνικού Τμήματος κ. ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗ Ιωάν-
νη πραγματοποίησε την κοπή της Πρωτο-
χρονιάτικης πίτας στην κατάμεστη αίθουσα 
πολλαπλών εκδηλώσεων της Διεύθυνσης 
Αστυνομίας Φωκίδας Μέσα σε εξαιρετικό 
κλίμα μελών και φίλων ο Πανοσιολογιώ-
τατος Αρχιμανδρίτης Σιλουανός Λάμπρου, 
Ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητροπόλεως Φω-
κίδας, εκπρόσωπος του Μητροπολίτου κ.κ. 
Θεόκτιστου ευλόγησε την κοπή της πρωτο-
χρονιάτικης πίτας.
Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης η Τοπική 
μας Διοίκηση στο πλαίσιο της αναγνώρισης 
και της πολύτιμης συμβολής στο έργο της 
εθελοντικής αιμοδοσίας, η οποία αποτελεί 
ύψιστη απόδειξης αγάπης και αλληλεγ-
γύης για τον άνθρωπο, προχώρησε στην 
τιμητική βράβευση μελών μας δωρητών 
αίματος, αναδεικνύοντας έτσι το ανθρώπινο 
πρόσωπο και τον κοινωνικό χαρακτήρα της 

Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών. Επιπλέον, 
βραβεύτηκαν και τα τέκνα μελών μας για την 
εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια εκπαίδευ-
ση.
Ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία 
και την τιμή που μας έκαναν να παραβρε-
θούν στην εκδήλωσή μας τον πρόεδρο του 
Εθνικού Τμήματος της Διεθνούς Ένωσης 
Αστυνομικών κ. ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗ Ιωάννη, 
τον πρόεδρο του Σ.Ε.Α. Άμφισσας «Οι Άγιοι 
Ανάργυροι» κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δημήτριο, 
τον πρόεδρο του Σ.Ε.Α. Ιτέας «Ο Πελεκάνος» 
κ. ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ Κωνσταντίνο, το μέλος μας 

και Αντιδήμαρχο Δελφών κ. ΛΟΥΠΑΚΟ Νι-
κόλαο και το μέλος μας και Περιφερειακό 
Σύμβουλο κ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Δρόσο.  
Παρόντες, επίσης, στην εκδήλωση ήταν ο 
Αστυνομικός Διευθυντής Φωκίδας κ. ΚΑ-
ΤΣΙΑΜΠΑΣ Παναγιώτης , ο Αστυνομικός 
Διευθυντής κ. ΧΟΛΕΒΑΣ Αθανάσιος,  ο 
Αστυνομικός Διευθυντής κ. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ 
Γεώργιος και ο πρόεδρος της Ε.ΑΣ.Υ. Ν. 
Φωκίδας κ. ΝΤΕΛΗΣ Χρήστος με μέλη του 
Δ.Σ..
Η τυχερή του φλουριού παρέλαβε μία δι-
ανυκτέρευση στον ξενώνα «Guesthouse 
Alexandra» στον Επτάλοφο (Αγόριανη) Φω-
κίδας με διατροφή στην ταβέρνα τα «Πλατά-
νια» και καλυμμένα τα έξοδα κίνησης από 
το πρατήριο «AEGEAN» στην Άμφισσα και 
από τον Πρόεδρο του Εθνικού Τμήματος ένα 
πορτοφόλι της Δ.Ε.Α..
  
 Ο  Πρόεδρος  Ο Γενικός Γραμματέας
  Ιωάννης Λαμπαδαρη Ανάργυρος Ζωμενος

Πραγματοποιήθηκε στις 31-01-2020 σε 
μια κατάμεστη αίθουσα  η καθιερωμένη 
κοπή βασιλόπιτας της Τοπικής μας δι-
οίκησης και της Ενώσεως Αποστράτων 
Ελληνικής Αστυνομίας στη Λέσχη Αξιω-
ματικών Φρουράς Ιωαννίνων. 
Παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της φυσι-
κής και πολιτικής ηγεσίας, της Ένωσης 
Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου, 
της Ένωσης Αξιωματικών Ηπείρου ,της 
Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ιω-
αννίνων ,των Πολιτικών Υπαλλήλων και 
πλήθος κόσμου.
Σύσσωμο επίσης το Δ.Σ. της Τοπικής δι-
οίκησης Ιωαννίνων της Δ.Ε.Α. 
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης απονεμή-
θηκε τιμητική πλακέτα στο μέλος της 
Τοπικής μας κ.Λέκκο Δημήτριο για την 
1η θέση κατηγορίας του στον Ευρω-
παϊκό αγώνα τριάθλου Half ΙRON MAN 
70.3,Costa Navarino,για την συμμετοχή 
του στο παγκόσμιο Πρωτάθλημα Τριά-
θλου Half ΙRON MAN.70.3,Nice,France  
και για τις συνεχόμενες επιτυχίες του σε 
εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Επίσης απονεμήθηκε τιμητική πλακέτα 
στο μέλος της Τοπικής μας κ.Τζίμα Ιω-

άννη για την αυτοθυσία που επέδειξε σε 
συμβάν, σώζοντας από πνιγμό συνάθρω-
πό μας που βρισκόταν σε κίνδυνο, προ-
βάλλοντας έτσι το κοινωνικό και ανθρώ-
πινο πρόσωπο του Έλληνα Αστυνομικού.
Τέλος απονεμήθηκε έπαινος στον Ιωάν-
νη του Χρήστου Σέρρα για την διάκρισή 
του σε διεθνή διαγωνισμό φωτογραφίας.
 Ευχαριστούμε τον κ.Μπράτη Ιωάννη για 
την φωτογραφική κάλυψη της εκδήλω-
σης.
 Ο  Προεδρος Ο Γεν.γραμματεας
 Κιτσιος Σπυριδων Παργινος Χρηστος

Ευχαριστούμε θερμά τον πρόεδρο της Τ.Δ ΙΡΑ 
Θεσσαλονίκης κ. Χριστοδουλή Χριστόδουλου, 
τον πρόεδρο του Συνεταιρισμού Αστυνομικών 
Θεσσαλονίκης κ. Βασιλάκη Ηλία και τον Γενικό 
Γραμματέα Τοπικής Διοίκησης Ιωαννίνων κ. Παρ-
γινό Χρήστο, για την ευγενική χορηγία γαντιών, 
μασκών και αντισηπτικών.

 ο Πρόεδρο ο Γραμματέας
 Αβραμίδης Γεώργιος Σακερλής Γεώργιος
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TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΛΑΣ

Στις  21,22 & 23 Φεβρουαρίου 2020 , η 
Τοπική μας Διοίκηση πραγματοποίησε την 
καθιερωμένη ετήσια εκδρομή, με προορι-
σμό το Βελιγράδι Σερβίας. 
 Έτσι την Παρασκευή [21 Φεβρουαρίου] 
ξεκινώντας  ιδανικά, δύο λεωφορεία με 
ενενήντα δύο [92] άτομα, μέλη-συγγενείς  
και φίλους της Τοπικής μας, με σύμμαχο 
τον πολύ καλό  καιρό και αφού περάσα-
με τα σύνορα των Ευζώνων, φτάσαμε το 
απόγευμα στην πρωτεύουσα της Σερβίας, 
το Βελιγράδι,ξεκινώντας την ξενάγησή 
μας από το όμορφο κέντρο της πόλης 
και συγκεκριμένα τον πεζόδρομο της 
οδού Μιχαήλοβα,γνωρίζοντας  διάφορα 
μνημεία και αξιοθέατα με τον τοπικό ξε-
ναγό.Την επομένη επισκεφθήκαμε , την 
επιβλητική εκκλησία του Αγίου Σάββα,το 
μαυσωλείο του Τίτο ,το κάστρο της πόλης, 
τις όχθες του ποταμού Δούναβη, τον ζω-
ολογικό κήπο, κ.α αξιοθέατα. Στον ελεύ-
θερο χρόνο μας απολαύσαμε τον καφέ 

μας στα όμορφα καφέ του πεζοδρόμου, 
καταλήγοντας αργά το απόγευμα στο ξε-
νοδοχείο μας. Αναχωρώντας την επόμενη 
μέρα [23 Φεβρουαρίου], με προορισμό την 
πόλη Νις, φθάνοντας εκεί επισκεφτήκαμε 
μνημεία και αξιοθέατα της πόλης και μετά 
το  μεσημεριανό φαγητό,πήραμε   το δρό-
μο της επιστροφής  για την έδρα μας , την 
Πέλλα, γεμάτοι με ευχάριστες αναμνήσεις 
και  ανανεώνοντας το ραντεβού των  επό-
μενων δράσεων και εκδρομών, με πολ-
λές προτάσεις και ιδέες για την πραγμα-
τοποίηση τους.
Ευχαριστούμε θερμά, ολα τα  μέλη και 
τους φίλους της Τοπικής μας, καθώς και 
το Τουριστικό Γραφείο «Almopia Travel» 
,για την άψογη εξυπηρέτηση κατά την 
προετοιμασία και πραγματοποίηση της 
εκδρομής.-

 Ο  Προεδρος  Η  Γραμματεας
  Χριστοδουλου Κων/Νος Σελκου  Ειρήνη 

Εκδρομή στο Βελιγράδι Σερβίας

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΙΕΡΙΑΣ
Δωρεά  ειδών  στην  Διμοιρία  Υποστήριξης 
της  Δ.Α.  Πιερίας.

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
Τριήμερη εκδρομή στην Βουλγαρία

Προσφορά 
τροφίμων για 
απόρους της 
ενορίας του Ι.Ν. 
Αγίου Αθανασίου 
Λάρισας

 Τo τριήμερο 14-16 Φεβρουαρίου 2020 η 
Τοπική μας Διοίκηση πραγματοποίησε εκ-
δρομή στην Βουλγαρία. Την πρώτη ημέρα 
επισκεφθήκαμε το ιστορικό μοναστήρι της 
Ρίλλα, μνημείο του 10ου αιώνα, ενώ έγινε 
η πρώτη επαφή μας με την πρωτεύουσα 
της Βουλγαρίας την Σόφια. Την επόμενη 
το πρωί φωτογραφηθήκαμε στις ΄΄κα-
μπάνες΄΄, σύμβολο Παγκόσμιας Ειρήνης 
και προστατευόμενο από την UNESCO, και 
εν συνεχεία η μέρα ήταν αφιερωμένη στην 
πόλη της Φιλιππούπολης (ξενάγηση,αγο-
ρά). Την τελευταία ημέρα επισκεφθήκαμε 
τα αξιοθέατα της Σόφιας (ναός Αλεξάντερ 
Νέφσκυ, Αγία Κυριακή, Βουλή, μουσείο 
Φυσικής Ιστορίας, κ.α.), ενώ πραγματο-

ποιήθηκε συνάντηση με μέλη του Εθνικού 
Τμήματος της Βουλγαρίας και της Τοπικής 
Διοίκησης της Σόφιας, όπου έγινε ανταλ-
λαγή αναμνηστικών. Κατά την επιστροφή 
έγινε στάση στην πόλη του Σαντάνσκι για τα 
τελευταία ψώνια.

 Η διάθεση και το χαμόγελο των εκδρομέ-
ων αποδεικνύει την επίτευξη του σκοπού 
αυτής της εκδρομής, που ήταν  η χαλάρω-
ση, η ψυχική τόνωση και η σύσφιξη των 
σχέσεων μεταξύ των συναδέλφων. Θα 
θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους εκδρομείς 
για την συμμετοχή τους και την άψογη συ-
νεργασία και τους υποσχόμαστε σύντομα 
νέους ταξιδιωτικούς προορισμούς. 

 Το Σάββατο 11 Απριλίου 2020, η Τοπική 
μας Διοίκηση, επισκέφθηκε τον Ιερό Ναό 
Αγίου Αθανασίου Λάρισας, όπου προσέ-
φερε τρόφιμα για την κάλυψη αναγκών 
των άπορων οικογενειών της ενορίας, 
εν όψει της εορτής του Πάσχα. Εκεί μας 
υποδέχθηκε ο πάτερ Βησσαρίων, όπου 
μας ενημέρωσε για τις δράσεις στήριξης 
των συνανθρώπων μας, όπου από την 
πλευρά μας δηλώσαμε αρωγοί στο μέ-
τρο του δυνατού σε κάθε ενέργεια τους. 

  Ο Πρόεδρος  H Γενική Γραμματέας 
 Αχιλλέας  Αφροδίτη
 Καλαμπουκας Λιακου

 Η Τοπική μας διοίκηση παρέδωσε στην Δι-
μοιρίας Υποστήριξης της Δ.Α. Πιερίας κατά 
την αναχώρηση της για τον Έβρο διάφορα 
τρόφιμα, ποτά, χαρτικά, είδη καθαριότητας 
και μάσκες προκειμένου να διευκολύνου-
με κατά το δυνατόν το έργο των συναδέλ-
φων μας, οι οποίοι θα μεταβούν εκεί για να 
φυλάξουν τα σύνορα της πατρίδας μας! Με 
ιδιαίτερη χαρά τα παρέλαβαν και αφού ευ-
χηθήκαμε καλό ταξίδι και να επιστρέψουν 
όλοι πίσω με το καλό, αναχώρησαν με διά-

θεση και το ηθικό ακμαιότατο για την σημα-
ντική και δύσκολη αποστολή τους. 

    Ευχαριστούμε πολύ τον πρόεδρο Ιω-
άννου Γεώργιο του Chopper Riders Club 
Κατερίνης για τη συμβολή τους στην συ-
γκέντρωση κάποιων ειδών  καθώς και την 
εταιρεία Family House για την προσφορά 
των μασκών.

 Ο  Πρόεδρος Ο  Γεν.  Γραμματέας
 Κωνσταντίνος Αγαθάγγελος  
 Παπανικολαου  Κιουροπουλος 

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΩΔΕΚΑΝΉΣΟΥ

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΚΟΖΑΝΗΣ
Κοπή 
Πρωτοχρονιάτικης 
πίτας 2020

Προσφορά ρουχισμού 
τροφίμων και ειδών 
πρώτης ανάγκης στο 
ίδρυμα Άγιος Ανδρέας 
από την την τοπική δι-
οίκηση της Διεθνούς 
Ένωσης Αστυνομικων 
Δωδεκανήσου την 
παραμονή της πρωτο-
χρονιάς

Το Σάββατο 25-01-2020, η Τοπική μας 
Διοίκηση έκοψε την πρωτοχρονιάτικη της 
πίτα μέσα σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλ-
λον  στην ταβέρνα «Ο Κώστας» στα Κοίλα 
Κοζάνης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποδέχτηκε μέλη 
και φίλους σε μια ευχάριστη βραδιά, κατά 
την διάρκεια της οποίας απόλαυσαν την 
ζωντανή μουσική και τον χορό. 

Η Πρόεδρος κα Ρώμα Φωτεινή αναφέρ-
θηκε στην δραστηριότητα της Τοπικής Δι-
οίκησης για το έτος 2019, στους επιδιω-
κόμενους σκοπούς της Διεθνούς Ένωσης 
Αστυνομικών, καθώς και στις πρωτοβου-
λίες που προτίθεται να αναλάβει η Τ.Δ. το 
2020.

Η τυχερή που βρήκε το φλουρί, κέρδισε 
ένα 4ήμερο ταξίδι στην Τήνο για δύο άτο-
μα προσφορά του Ταξιδιωτικού Γραφείου 
«Hermes Tours» Φωτόπουλος Κώστας, 
ενώ κληρώθηκαν για τα μέλη της Τ.Δ. μία 
τηλεόραση και δύο ταξίδια στο ξενώνα της 
Ι.Ρ.Α. στο Νυμφαίο Φλώρινας, προσφορά 
της Τοπικής μας Διοίκησης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει τις  ευ-
χαριστίες του σε όλους τους συμμετέχο-
ντες και εύχεται σε όλους υγεία, προκοπή 
ατομική και οικογενειακή. 

 Η Πρόεδρος Η Γ. Γραμματέας
 Ρωμα Φωτεινή Θεμελη Σταυρούλα
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TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
Προσφορά τροφίμων στο Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα 
παιδικής προστασίας

Οδική εκδρομή στη Φιλιππούπολη

Αποκριάτικος παιδικός χορός Κοπή Βασιλόπιτας

Εκδήλωση κοπής Βασιλόπιτας

Την 14 Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Παρασκευή η Το-
πική μας Διοίκηση πραγματοποίησε εκδήλωση για 
την κοπή της Βασιλόπιτας για το έτος 2020.
Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην αί-
θουσα Συνελεύσεων του Εμπορικού Επιμελητηρίου 
Έβρου, παραβρέθηκαν μέλη της ένωσης αστυνομικοί 
στην ενέργεια και συνταξιούχοι, από υπηρεσιακής 
πλευράς  ο νέος Γενικός  Αστυνομικός Διευθυντής 
Περιφέρειας Αν. Μακ. & Θράκης Ταξίαρχος κ. Πα-
σχάλης ΣΥΡΙΤΟΥΔΗΣ, ο Υποδιευθυντής της Διεύ-
θυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης Αστυνομικός 
Υποδιευθυντής κ. Σπύρος ΝΤΑΣΚΑΡΗΣ ο οποίος 
εκπροσώπησε και την Ένωση Αξιωματικών Ελλη-
νικής Αστυνομίας Αν. Μακ. & Θράκης, ο Διευθυντής 
της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αλεξανδρούπολης 
Αστυνομικός Υποδιευθυντής κ. Περικλής ΓΚΟΥ-
ΛΙΑΜΑΣ, ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος 
Αλεξανδρούπολης Αστυνόμος Α΄ Αθανάσιος ΚΑ-
ΡΑΘΑΝΑΣΗΣ, ο Διοικητής του Τμήματος Τροχαίας 
Αλεξανδρούπολης Αστυνόμος Β΄ κ. Αθανάσιος 
ΔΑΓΚΑΛΗΣ,  ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήμα-
τος/Γραφείο Συνοριακής Φύλαξης Αστυνόμος Β΄ κ. 
ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ Αναστάσιος.
Επίσης παραβρέθηκαν και τίμησαν την εκδήλωση 
εκ μέρους του Εθνικού Τμήματος ο διευθύνων τα Δ. 
Σ. του Εθνικού Τμήματος και πρόεδρος της Τοπικής 
Διοίκησης Ορεστιάδας κ. Κων/νος ΛΥΤΡΑΣ , η πρόε-
δρος της Τοπικής Διοίκησης Ροδόπης κ. Ζέτα ΣΚΕΥΑ, 
ο πρόεδρος της Συνδικαλιστικής Ένωσης Αστυνο-
μικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης κ. Χρήστος 
ΤΟΥΦΑΚΗΣ καθώς και ο πρόεδρος της Ένωσης 
Αποστράτων Αστυνομικών Ν. Έβρου κ. Ανέστης ΑΡ-
ΓΥΡΙΑΔΗΣ.
Η Ένωση μας ευχαριστεί θερμά τον πρόεδρο του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού Επιμελητη-
ρίου Έβρου κ. Χριστόδουλο ΤΟΨΙΔΗ για την παρα-
χώρηση της αίθουσας για  μια ακόμη χρονιά για την  
πραγματοποίηση της εκδήλωσης μας

Την Κυριακή 5 Ιανουαρίου η Τοπική μας Διοίκηση πραγματοποίησε 
επίσκεψη στο Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα. Κατά την παραμονή μας ενη-
μερωθήκαμε για το έργο του ιδρύματος, τα άτομα που φιλοξενούν 
και ξεναγηθήκαμε στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος.   Σε κλίμα 
αγάπης και αλληλεγγύης προσφέραμε τρόφιμα μακράς διαρκείας 
τα οποία συγκεντρώθηκαν από τα μέλη της ένωσης μας καθώς 
και πολίτων από την ευρύτερη περιοχή του Πειραιά. Επιπρόσθε-
τα αρωγός σε αυτή μας την προσπάθεια συνέβαλε και η  αλυσίδα 
σούπερ μαρκετ Σκλαβενίτης , την οποία ευχαριστούμε θερμά για 
την  ευαισθησία και την μεγαλοψυχία που επέδειξαν. 
Σκοπός της ένωσης μας, εκτός από την  προσφορά τροφίμων, εί-
ναι να αναδείξουμε το έργο του Ιδρύματος στο οποίο φιλοξενού-
νται κορίτσια από 5 έως 18 χρονών.  Το Ίδρυμα καλύπτει όλες τις 
ανάγκες των παιδιών αυτών όπως διατροφή, μελέτη μαθημάτων, 
ψυχολογική υποστήριξη ώστε να αισθάνονται ότι δεν στερούνται 
δυνατοτήτων και ευκαιριών. Τέλος θα θέλαμε να τονίσουμε και 
την σημασία του εθελοντισμού και πόσο απαραίτητο είναι για την 
επίτευξη του οράματος του  Ιδρύματος.  

Η Τοπική μας Διοίκηση πραγματοποίησε 
για τα μέλη της, το Σάββατο 30/11/2019 
διήμερη οδική εκδρομή στη Φιλιππού-
πολη Βουλγαρίας.Πρώτη στάση των εκ-
δρομέων ήταν το ΧΆσκοβο, όπου είχαν 
ευκαιρία να επισκεφθούν το ψηλότερο 
άγαλμα της Παναγίας με το βρέφος Ιη-
σού στον κόσμο συνολικού ύψους 32 
μέτρων.Φτάνοντας στη Φιλιππούπολη, 
πολιτιστική πρωτεύουσα 2019, πραγ-
ματοποιήθηκαν επισκέψεις στην παλιά 
πόλη της Φιλιππούπολης, στο
Εθνογραφικό μουσείο της Ανατολικής 
Ρωμυλίας, στο ναό Αγίου Κωνσταντί-
νου και Ελένης, στο ρωμαϊκό θέατρο 
Μάρκου Αυρήλιου καθώς και σε άλλα 
ιδιαίτερης αξίας μνημεία όπου οι συμμε-
τέχοντες ένιωσαν ιδιαίτερη συγκίνηση 
καθόσον η πόλη ήταν αρχικά Θρακικός 

οικισμός.Την επόμενη μέρα ξεκίνησε το 
ταξίδι της επιστροφής,όπου και οι εκ-
δρομείς επισκέφθηκαν Θρακικό τύμβο 
στην πόλη του Καζανλακ και στη συνέ-
χεια την Στάρα Ζαγορά με το μεγαλύτερο 
εμπορικο κέντρο της περιοχής.Η άφιξή 
μας στην πόλη της Αλεξανδρούπολης 
πραγματοποιήθηκε βραδινές ώρες με τις 
καλύτερες αναμνήσεις και εντυπώσεις 
σε όλους τους συμμετέχοντες.Την απο-
στολή συνόδευσαν η Α' Αντιπρόεδρος 
της Τοπικής Διοίκησης ΝΑΣΤΑ Άνθη, ο 
Γ' Αντιπρόεδρος Κουρτίδης Χριστόφο-
ρος και η Αναπληρωτής Ταμίας Γιαγλή 
Σοφία.

  Ο Πρόεδρος  Ο Γεν. Γραμματέας
  Κων/Νος Σταύρος 
 Χατζηαναγνωστου Φωκιανος

Την 8 Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Κυ-
ριακή  η Τοπική  μας Διοίκηση πραγ-
ματοποίησε τον ετήσιο Αποκριάτικο 
παιδικό χορό.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην 
αίθουσα "ΤΗΕΑΤΡΟ" του δημοτικού 
πάρκου "ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ" με την συμ-
μετοχή πέντε διασκεδαστών . Υπήρξε 
μεγάλη προσέλευση των μικρών μας 
φίλων που διασκέδασαν και ξεφάντω-

σαν για 4 ώρες με το πατροπαράδοτο 
"Γαιτανάκι", με σκετς, ζωγραφιές, με-
ταμφιέσεις και πολύ χορό καθώς και με 
λαχειοφόρο αγορά με πλούσια δώρα.. 
Παραβρέθηκε σχεδόν σύσσωμο το Δι-
οικητικό Συμβούλιο που δέχτηκε τα 
συγχαρητήρια των συναδέλφων αλλά 
και των άλλων συμμετασχόντων για 
την μια ακόμη χρονιά πετυχημένη διορ-
γάνωση 

Η τοπική μας διοίκηση από κοινού με την Ε.Α.Υ. Πειραιώς πραγ-
ματοποίησε την 11-02-2020 την κοπή της πρωτοχρονιάτικης βα-
σιλόπιτας στην αίθουσα εκδηλώσεων της Δ.Α. Πειραιά, την οποία 
ευλόγησε ο Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητρόπολης Πειραιώς, 
Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης πατήρ Νήφων. Στην πρόσκλη-
ση μας ανταποκρίθηκαν και τίμησαν με την παρουσία τους εκπρό-
σωποι του Ελληνικού κοινοβουλίου, της τοπικής αυτοδιοίκησης 
,φορέων και σωματείων και πλήθος συναδέλφων. Ο πρόεδρος 

της τοπικής μας κ. Σταύρος Μπαζάκος εξήρε το κοινωνικό, φιλαν-
θρωπικό και πολιτιστικό έργο της Δ.Ε.Α., τονίζοντας την σπουδαι-
ότητα της ανατροφοδότησης μεταξύ των εν ενεργεία και εν απο-
στρατεία συναδέλφων.

 Ο Πρόεδρος Ο Γενικος Γραμματέας
 Σταύρος  Άγγελος
 Μπαζακος ΚονταραΣ
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 
ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΠΑΡΧΗΓΟ ΑΝΤΙΣ/ΓΟ Κ. 
ΑΝΔΡΕΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙAΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛAΔΟΣ κ. ΝΕΚΤΑΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΤΟΠΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ

Εθιμοτυπική επίσκεψη 

Εκδήλωση απονομής επαίνων
TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΡΟΔΟΠΗΣ

Το απόγευμα της Κυριακής 22 Δεκεμβρίου 2019 
στο ξενοδοχείο «Χρήστος & Εύη», στην Κομοτηνή, 
η  Τοπική  μας Διοίκηση και η Ένωση Αστυνομικών 
Υπαλλήλων Ροδόπης βράβευσαν  τα  παιδιά  των  
αστυνομικών, μελών  των  ενώσεων, τα  οποία  πέ-
τυχαν  να  εισαχθούν  στα  Α.Ε.Ι.  και  Τ.Ε.Ι., στις  φετι-
νές  Πανελλήνιες  Εξετάσεις. Σε  κάθε  παιδί  δόθηκε  
έπαινος  και  συμβολικό  χρηματικό  ποσό.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο μη-
τροπολίτης Μαρωνείας & Κομοτηνής κ.κ. Παντελε-
ήμων, ο διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρο-
δόπης Αστυνομικός Διευθυντής Μιχαήλ Σεβδυνίδης, 
ο διοικητής της Σχολής Αστυφυλάκων Αστυνομικός 
Διευθυντής Ιωάννης Τζουβάνας και ο πρόεδρος του 
Συνδέσμου Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Νο-
μού Ροδόπης «Η Αγία Ειρήνη» Ιωάννης Τσαβδαρ-
τζής.
Τα παιδιά που βραβεύτηκαν και οι σχολές στις οποίες 
εισήχθησαν είναι:

Με σκοπό την ενημέρωση για τις δράσεις μας πραγματοποιήσαμε 
συναντήσεις με την Γενική Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτι-
κής κ. Σοφία Νικολάου, καθώς και με τον Υπαρχηγό Αντισ/γο κ. 
Ανδρέα Δασκαλάκη όπου ο Πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος κ. 
Ιωάννης Καραπατάκης με τον Α΄ Αντιπρόεδρο κ. Νικόλαο Μαρού-
ντα είχαν την ευκαιρία να τους γνωρίσουν το πολυδιάστατο έργο 
των εθελοντών αστυνομικών της ΙΡΑ και τις αξίες του SERVO 
PER AMIKECO. 
Τόσο η κ. Νικολάου, όσο και ο κ. Δασκαλάκης συνεχάρησαν τους 
εκπροσώπους του Ελληνικού Τμήματος για τις επιτυχίες και τις 
σημαντικές δράσεις που προβάλουν τη χώρα μας διεθνώς, δήλω-
σαν δε συμπαραστάτες στο έργο μας.
Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν σε εγκάρδιο κλίμα όπου ο 
Πρόεδρος ευχαρίστησε τη Γενική Γραμματέα και τον Υπαρχηγό για 
την στήριξή τους στις δράσεις μας, τους παρέδωσε το ημερολόγιο 
και πρόσκληση για το 2ο Διεθνές Συμπόσιο στην Αρχαία Ολυμπία 
και ακολούθησε ανταλλαγή αναμνηστικών.

Στις 30-1-2020 αντιπροσωπεία του 
του Ελληνικού Τμήματος, επισκέ-
φθηκε τον Περιφερειάρχη Δυτικής 
Ελλάδος κ. Νεκτάριο Φαρμάκη 
προκειμένου να τον ενημερώσει 
για το 2ο Διεθνές Συμπόσιο ΙΡΑ το 
οποίο θα πραγματοποιηθεί κατά 
τη διάρκεια Αφής της Ολυμπιακής 
Φλόγας 9 με 13 Μαρτίου 2020 στην 
Αρχαία Ολυμπία, με συμμετοχές ξέ-
νων αποστολών της Διεθνούς Ενώ-
σεως Αστυνομικών.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε 
εγκάρδιο κλίμα και ο κ. Φαρμάκης 
δήλωσε ένθερμος υποστηρικτής 
του έργου μας. Μας συνεχάρη για 
τις σημαντικές δράσεις του Ελλη-
νικού Τμήματος και αποδέχθηκε την 
πρότασή μας να είναι η Περιφέρεια 
συνδιοργανωτής του Συμποσίου.
Την αντιπροσωπεία του ΕΤ αποτε-
λούσαν ο Πρόεδρος κ. Ιωάννης Κα-
ραπατάκης, ο Α’ Αντιπρόεδρος κ. Νι-
κόλαος Μαρούντας και ο αρμόδιος 
Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων, κ. 

Σπύρος Φώτογλου, συνοδευόμε-
νοι από τον Πρόεδρο της Τοπικής 
Διοίκησης Αχαΐας, κ. Αναστάσιο Νι-
κολάου και τον αρμόδιο Δημοσίων 

Σχέσεων της Τοπικής Διοίκησης 
Ακαρνανίας κ. Δήμο Ταμπακέλη. 
Στο τέλος της συνάντησης έγινε 
ανταλλαγή αναμνηστικών και ο 
Περιφερειάρχης παρέλαβε μεταξύ 
άλλων το ετήσιο ημερολόγιο του 
ΕΤ το οποίο είναι αφιερωμένο στην 
Αφή της Ολυμπιακής Φλόγας και 
την Ολυμπιακή Εκεχειρία.
Στη συνέχεια η αντιπροσωπεία επι-
σκέφθηκε τη Γενική Περιφερειακή 
Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελ-
λάδας προκειμένου να ενημερώσει 
για τον ίδιο λόγο την τοπική ηγεσία 
της Ελληνικής Αστυνομίας. 
Έγινε εγκαρδίως δεκτή από τον 
Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό 
Διευθυντή, Υποστράτηγο Νικόλαο 
Σπανουδάκη, τον Διευθυντή της Δι-
εύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, Τα-
ξίαρχο Γεώργιο Μιχαλόπουλο, τον 
Διευθυντή της Ασφάλειας Πατρών 
Αστυνομικό Διευθυντή κ. Ανδρέα 
Τσαμπικούνη και τον Αστυν. Διευ-
θυντή κ. Γεώργιο Σωτηρόπουλο.

Την Τετάρτη 19-02-2020  μέλη του Δ.Σ. της  Τοπικής  μας Διοίκησης, 
επισκεφθήκαμε τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Ανα-
τολικής Μακεδονίας και Θράκης Ταξίαρχο κ. Πασχάλη ΣΥΡΙΤΟΥΔΗ 
προκειμένου να τον συγχαρούμε για την ανάληψη των νέων του  κα-
θηκόντων. Ο κ. Γενικός μας υποδέχθηκε στο γραφείο του όπου παρα-
μείναμε και συζητήσαμε σε εγκάρδιο κλίμα για θέματα που αφορούν 
την ένωσή μας καθόσον ο ίδιος είναι ενεργό μέλος ενώ αποκεντρω-
θήκαμε και στο σημαντικό γεγονός διοργάνωσης της 16ης Φιλικής 
Συνάντησης της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών στην πόλη μας το 
Νοέμβριο του 2020. Κατά την συνάντηση μας του ευχηθήκαμε καλή 
δύναμη και επιτυχία στο έργο του ενώ ο ίδιος μας διαβεβαίωσε πως 
έχουμε την απόλυτη στήριξή του για την υλοποίηση των δράσεων μας.

 Η  Πρόεδρος Ο  Γεν.  Γραμματέας
 Ζωή Σκευα Δημήτρης Φεγγομυτης

α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

1. ΚΑΚΟΥΛΙΔΟΥ 
Ραφαηλία

του Ιωάννη Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής  & 
Αθλητισμού  Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης

2. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ 
Ασημίνα

του Βασιλείου Τμήμα Χημείας  Πανεπιστημίου Ηρακλείου 
Κρήτης

3. ΧΑΪΔΟΥ Χρυσή του Δημητρίου Τμήμα Θεάτρου Σχολής Καλών Τεχνών 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου  Θεσσαλονίκης

4. ΠΕΓΙΟΠΟΥΛΟΥ Ηλιάνα του Νικολάου Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος 
Εθνικού Καποδιστριακού  Πανεπιστημίου 
Αθηνών

5. ΣΤΡΟΦΑΛΗ Γεωργία του Χρήστου Τμήμα Γεωπονίας και Αγροτεχνολογίας 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

6. ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ 
Δημήτριος

του Αλέξιου Σχολή Μηχανικών Ακαδημίας Εμπορικού 
Ναυτικού

7. ΚΟΤΣΑΚΗΣ Απόστολος του Αθανασίου Τμήμα Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης

8. ΤΣΙΤΣΕΡΑΚΗ Γεωργία του  Παράσχου Τμήμα Λογοθεραπείας Σχολής Επιστημών 
Αποκατάστασης Υγείας Πανεπιστημίου 
Πατρών

9. ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ Μιχαήλ του Θεοδώρου Τμήμα Διοίκησης Επιστήμης και Τεχνολογίας 
Α.Ε.Ι. Καβάλας

10. ΒΛΑΧΑΚΗΣ Γεώργιος του Θεοδοσίου Τμήμα Δημιουργικού Σχεδιασμού και Ένδυσης 
Σχολή Επιστημών Σχεδιασμού του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος

11. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ 
Αναστασία-Αθανασία

του Γεωργίου Τμήμα Δασολογίας, Διαχείρισης 
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Σχολή 
Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

12. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
Ελένη 

του Νικολάου Σχολή Λιμενοφυλάκων Δ
ΡΑ
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Με σκοπό την ενημέρωση της Ελληνικής 
Ολυμπιακής Επιτροπής πραγματοποιήσα-
με συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα 
κ. Εμμανουήλ Κολυμπάδη όπου ο Πρόε-
δρος του Ελληνικού Τμήματος κ. Ιωάν-
νης Καραπατάκης είχε την ευκαιρία να 
του γνωρίσει το πολυδιάστατο έργο των 

εθελοντών αστυνομικών της ΙΡΑ και να 
τον ενημερώσει τόσο για το 2ο Διεθνές 
Συμπόσιο ΙΡΑ όπου θα συμμετάσχουν 
αστυνομικοί απ’ όλο τον κόσμο, όσο και 
για την παρουσίαση του ημερολογίου μας 
που είναι αφιερωμένο φέτος στην Ολυ-
μπιακή Εκεχειρία και την Αφή της Ολυ-
μπιακής Φλόγας.
Ο κ. Κολυμπάδης συνεχάρη τον Πρόεδρο 
για τις επιτυχίες του Ελληνικού Τμήματος 
ΙΡΑ και τις σημαντικές δράσεις προβολής 
του Ολυμπιακού Κινήματος Διεθνώς, δή-
λωσε δε συμπαραστάτης στο έργο μας.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε 
εγκάρδιο κλίμα όπου ο Πρόεδρος ευχα-
ρίστησε τον Γενικό Γραμματέα για την 
στήριξή του στις δράσεις μας, του παρέ-
δωσε το ημερολόγιο και έγινε ανταλλαγή 
αναμνηστικών.

Το Ελληνικό Τμήμα στην εκπομπή 
«Αστυνομία και Κοινωνία»
Στις 24-2-2020 στο BLUE SKY TV 
και στην εκπομπή «Αστυνομία και 
Κοινωνία» που παρουσιάζουν οι 
δημοσιογράφοι Σοφία Μίντζα και 
ο Μανώλης Σταυρακάκης, ο Πρό-
εδρος του Ελληνικού Τμήματος/
ΙΡΑ κ. Ιωάννης Καραπατάκης με τον 
Παγκόσμιο Αντιπρόεδρο στο ΙΕΒ 
της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομι-
κών κ. Κυριάκο Κάρκαλη, είχαν την 
ευκαιρία να παρουσιάσουν το εθε-
λοντικό έργο των μελών της Διε-
θνούς Ενώσεως Αστυνομικών, τις 
αξίες του SERVO PER AMIKECO και 
τις δραστηριότητές μας σε εθνικό 
και διεθνές επίπεδο. Ευχαριστούμε 
την ΠΟΑΣΥ και τους δημοσιογρά-
φους της εκπομπής.
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Α΄ Ψυχοσάββατο. Ημέρα μνήμης των θανόντων Αστυνομικών κατά 
την εκτέλεση του καθήκοντος. Επιμνημόσυνη δέηση υπέρ των πε-
σόντων Αστυνομικών, στο Τ.Δ.Α. Διδυμοτείχου (Μνημείο πεσόντων).

Εθιμοτυπική επίσκεψη στον 
νέο Α/Δ Ορεστιάδας
     Το Δ.Σ. της Τοπικής μας διοίκησης , επισκέφθηκε τον νέο Διευ-
θυντή της Δ.Α. Ορεστιάδας, Α/Δ Ελευθεριάδη Χαρ., και του ευχήθη-
καν για την προαγωγή και την νέα του θέση. Ο Πρόεδρος Λύτρας 
Κ. προσέφερε αναμνηστικά της Ι.Ρ.Α. και τον ενημέρωσε για τις 
δράσεις της Τ.Δ. και γενικά του Ε.Τ. Ο Διευθυντής δήλωσε συμπα-
ραστάτης και αρωγός στο πολύπλευρο έργο της Τ.Δ.

Γενική Συνέλευση 
- Διενέργεια Αρχαιρεσιών  
 Σας γνωρίζουμε ότι, την 26–2–2020 διενεργήθηκαν αρχαιρε-
σίες, για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελε-
γκτικής Επιτροπής.
Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτάθηκε ο κ. ΛΥΤΡΑΣ 
και Γραμματέας ο κ. ΤΟΥΦΑΚΗΣ Ιωάννης, των οποίων η εκλο-
γή εγκρίθηκε ομοφωνα. Μετά την ανάγνωση των θεμάτων της 
Ημερήσιας Διάταξης, αναπτύχθηκε η Έκθεση πεπραγμένων από 
τον κ. ΛΥΤΡΑ Κωνσταντίνο. Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση 
εξέλεξε Εφορευτική Επιτροπή τους: ΑΛΕΞΙΑΔΗ, ΑΡΒΑΝΙΤΑ-
ΚΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΗ, η οποία προχώρησε στη διενέργεια των 
αρχαιρεσιών. Οι εννέα ( 9 ) πλειονοψηφήσαντες συνήλθαν την 
27-2-2020 σε σώμα ως 
ακολούθως: 
Πρόεδρος: ΛΥΤΡΑΣ  Κωνσταντίνος
2) Α΄ Αντιπρόεδρος: ΖΑΒΡΑΚΗΣ  Χαράλαμπος
3) Β΄ Αντιπρόεδρος: ΑΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ  Μιχαήλ
4) Γ΄ Αντιπρόεδρος ΒΑΛΑΣΙΔΟΥ Λαμπρινή
5) Γενικός Γραμματέας: ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Απόστολος  
6) Βοηθός Γεν. Γραμματέα: ΓΚΡΟΖΟΥΔΗ  Ελένη
7) Ταμίας: ΓΚΑΚΙΔΗΣ Αθανάσιος
8) Βοηθός Ταμία: ΜΠΙΜΠΕΡΛΗ Πηνελόπη
9) Αρμόδιος Δημ. Σχέσεων: ΠΑΠΟΥΤΣΟΥΔΗΣ  Γεώργιος

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή εξελέγησαν:
1) ΜΗΛΩΣΑΣ Τριαντάφυλλος
2) ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ Σταύρος   
3) ΜΠΙΔΕΚΑΣ Πολυχρόνης

Σας γνωρίζουμε ότι πραγματοποιήθηκαν συ-
ναντήσεις του προέδρου μας κ.Λύτρα: Στα 
Γραφεία Τ.Δ. Θεσσαλονίκης, με Πρόεδρο 
Χριστοδουλή και Γ.Γ. Κανέλλη. Ξενάγηση 
στα γραφεία της Τ.Δ. και στην τροπαιοθή-
κη. Ανταλλαγή απόψεων για την ΙΡΑ, κλπ. 
Παράθεση γεύματος από Πρόεδρο. Με Γε-
νικό Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλονίκης, 
Υποστράτηγο Μαυρόπουλο. Ενημέρωση για 
δραστηριότητες κλπ. θέματα της Ένωσης. Επί-

σκεψη συνεταιρισμό Αστυνομικών Θεσσαλο-
νίκης. Εποικοδομητική συζήτηση, ανταλλαγή 
απόψεων σε πληθώρα θεμάτων, με Πρόεδρο 
Βασιλάκη. Επίσκεψη Ένωση Αποστράτων 
Αστυνομικών Θεσσαλονίκης. Συνάντηση με 
Πρόεδρο Αναστασιάδη. Σε όλες τις επισκέ-
ψεις αντηλλάγησαν δώρα και αναμνηστικά.

 Ο  Πρόεδρος  Ο Γενικός Γραμματέας
 Κων/νος Λυτρας Απόστολος Αντωνιαδης

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Εθιμοτυπικές και ουσιαστικές 
επισκέψεις – επαφές στην Θεσσαλονίκη

 Επιμνημόσυνη δέηση υπέρ 
των πεσόντων Αστυνομικών, 
Τ.Δ.Α. Διδ/χου.

EΓΚΑΙΝΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΙΔΙΌΚΤΗΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΑΚΏΝ 
ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κ. 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΛΥΜΠΑΔΗ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΤΜΗΜΑ ΣΤΗΝ 
ΕΚΠΟΜΠΗ 
«ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

Την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2020 πραγ-
ματοποιήθηκαν τα εγκαίνια των νέων ιδι-
όκτητων γραφειακών χώρων του Ταμείου 
Επαγγελματικής Ασφάλισης Αστυνομικών 
Πυροσβεστών Λιμενικών, επί της οδού Βε-
ρανζέρου 30 στην Αθήνα. Τα εγκαίνια τέλεσε 
ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Άρτης κ.κ. 
Καλλίνικος, ενώ παρέστη ο Προϊστάμενος 
της Θρησκευτικής Υπηρεσίας της Ελληνικής 
Αστυνομίας Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρί-
της κ.κ. Νεκτάριος Κιούλος. Παραβρέθηκαν, 
ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. 
Κωνσταντίνος Τσουβάλας, ο Περιφερειάρ-
χης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιος Κα-

σαπίδης, ο εκπρόσωπος του Αρχηγού της 
Ελληνικής Αστυνομίας Α/Δ Χαράλαμπος 
Μπούτσικας, ο εκπρόσωπος του Αρχηγού 

του Πυροσβεστικού Σώματος Αρχιπύραρχος 
Μιχαήλ Χάλαρης, ο εκπρόσωπος του Αρ-
χηγού του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής 
Ακτοφυλακής Πλοίαρχος Λ.Σ. Δημήτριος 
Τσίκλος, ο εκπρόσωπος του Προέδρου Δ.Σ. 
Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. κ. Παναγιώτης Πίκουλας, ο 
Πρόεδρος της ΕΛΕΤΕΑ κ. Χρήστος Νούνης, 
ο πρώην Πρόεδρος του Ταμείου κ. Νικόλα-
ος Μαρούντας, ο Παγκόσμιος Αντιπρόεδρος 
της Ι.Ρ.Α. κ. Κυριάκος Κάρκαλης, ο Πρόεδρος 
του Εθνικού Τμήματος της I.P.A. κ. Ιωάννης 
Καραπατάκης, ο Γενικός Γραμματέας της ΠΟ-
ΑΞΙΑ κ. Ανδρέας Βέλλιος και το σύνολο των 
συνεργατών του Ταμείου. 

Κοπή βασιλόπιτας 2020 στα γραφεία μας.
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 Στο πλαίσιο των κοινωνικών εκδηλώσεων της Τοπικής μας  Διοίκησης 
πραγματοποιήθηκε ο πρώτος αποκριάτικος χορός της ένωσης μας την 
Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020 στο Κέντρο Διασκέδασης «ΚΑΛΥ-
ΒΑ». Η εκδήλωση άρχισε με την κοπή της πίτας της ένωσης και ακο-
λούθησε χορός και τραγούδι. Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης δόθηκε 
ένας φάκελος με χρήματα σε συνάδελφό που μέλος της οικογένειας 
του αντιμετωπίζει σοβαρό θέμα υγείας, τα οποία είχε συγκεντρώσει η 
ένωση μας. Του ευχηθήκαμε να πάνε όλα καλά με την επέμβασή και να 
επιστρέψουν με το μέλος της οικογένειας του γρήγορα και υγιείς πάλι 
κοντά μας. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ  θα θέλαμε να ευχαριστήσου-
με όλα τα μέλη μας καθώς και όλους όσους μας τίμησαν με την παρου-
σία τους . Στην εκδήλωση παρέστη ως εκπρόσωπος της φυσικής ηγεσί-
ας της ΕΛ.ΑΣ ο Α΄ Υποδιευθυντής της Δ/νσης Αστυνομίας Λασιθίου κ.κ. 
Σπανουδάκης Σταύρος.  

Η Τοπική μας Διοίκηση, ανταποκρινόμενη στη πρόσκληση που έλαβε από την Διεύθυν-
ση Αστυνομίας Λασιθίου, παρευρέθηκε στα εγκαίνια του Αστυνομικού Σταθμού Μακρύ 
Γιαλού που πραγματοποιηθήκαν το Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2020 στο Μακρύ Γιαλό Λα-
σιθίου.
Ο Αστυνομικός Σταθμός λειτούργησε ως “Αστυνομικός Σταθμός Κουτσουρά”  το 1984. 
Στη συνέχεια μετονομάστηκε “Αστυνομικός Σταθμός Μακρύ Γιαλού” το  2017 με έδρα 
τον Κουτσουρά και τον Οκτώβριο του 2019 ο Αστυνομικός Σταθμός Μακρύ Γιαλού με-
ταστεγάστηκε στο κτήριο που  εγκαινιάστηκε σήμερα.
      Το Διοικητικό μας συμβούλιο κατά την τελετή των εγκαινίων προσέφερε ως δώρο 
στο Διοικητή και το προσωπικό του Αστυνομικού Σταθμού Μακρύ Γιαλού μία εικόνα 
της Παναγίας και ευχήθηκε στο προσωπικό που στελεχώνει τον Αστυνομικό Σταθμό να 
έχουν δύναμη και υγεία προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις καθημερινές υποχρεώσεις 
τους και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους πολίτες της περιοχής.

  Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
 Κωνσταντίνος Φραγκάκης Αντώνιος Γενειατάκης

  Η τοπική μας διοίκηση και το Κέντρο Ανάπτυξης για το Παιδί και 
τον Ενήλικα Ε.Σ.Τ.Ι.Α., ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες της δύσκο-
λης αυτής περιόδου, οργάνωσε και λειτουργεί διαδικτυακή ομάδα 
υποστήριξης, συμβουλευτικής και ψυχαγωγίας. ΔΩΡΕΑΝ πρόσβα-
ση σε όλους. 
 Η σύνδεση πραγματοποιείται μέσω της δωρεάν εφαρμογής 
ZOOM, που μπορείτε να την κατεβάσετε στο κινητό και στο τάμπλετ 
(android & ios), αλλά και στον υπολογιστή σας (https://zoom.us/
join). 
     Μαζί σας κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 10.00 – 11.00 και Παρα-
σκευή 20.00 – 21.00. Την ομάδα υποστήριξης πλαισιώνουν θερα-
πεύτριες (ψυχολόγος, διαιτολόγος, λογοθεραπεύτριες),εκπαιδευ-
τικοί όλων των βαθμίδων, καλλιτέχνες κι εμψυχωτές. Επίσης, μαζί 
θα ανταλλάζουμε ιδέες απασχόλησης για μικρούς και μεγάλους, θα 
ψυχαγωγούμαστε, θα μοιραζόμαστε στοιχεία της παράδοσής μας 
και θα γνωριστούμε καλύτερα. Μένουμε σπίτι - γινόμαστε παρέα 
- το περνάμε μαζί  Για να συνδεθείτε μαζί μας: α) κατεβάζουμε την 

δωρεάν εφαρμογή “zoom”. β) εισερχόμαστε στην εφαρμογή και 
πατάμε join a meeting. Στο πεδίο Meeting id πληκτρολογούμε τον 
αριθμό 9567956180 στο πεδίο join with personal link name, πλη-
κτρολογούμε το ονοματεπώνυμό μας στα ελληνικά και πατάμε join. 
Για Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές πατάμε τον σύνδεσμο https://
zoom.us/join , πατάμε join και τρέχουμε το πρόγραμμα που θα 
κατέβει στον Η/Υ μας. Και…….Συνδεθήκατε!!

Παιδικό αποκριάτικο πάρτυ – κοπή πίτας για το νέο έτος

Μένουμε σπίτι - γινόμαστε παρέα - το περνάμε μαζί
TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Με χαιρετισμό του Αρχηγού ΕΛ.ΑΣ. η εκδήλωση κοπής 
Πρωτοχρονιάτικης Πίτας

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Την Παρασκευή 31/01/2020, στην κατάμεστη 
αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Αστυνομι-
κού Μεγάρου Ηρακλείου πραγματοποιήθηκε η 
εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας 
2020 της τοπικης μας, την οποία ευλόγησε ο 
Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. 
Ειρηναίος μαζί με τους: Αιδεσιμώτατο Αντι-
συνταγματάρχη πατήρ Βασίλειο ΜΑΡΑΥΓΑΚΗ, 
Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη Νεκτάριο 
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ, Ηγούμενο Ιεράς Μονής Σπη-
λιάς και Αιδεσιμώτατο πρωτοπρεσβύτερο 
πατήρ Ευθύμιο.Ο Πρόεδρος κ. Εμμανουήλ ΖΑ-
ΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ καλωσόρισε τους προσκεκλη-
μένους, τους ευχαρίστησε για την συμμετοχή 
τους και την αλληλέγγυα και αμέριστη συμπα-
ράσταση τους σε όλες τις προσπάθειες μας. 
Επίσης ανέφερε ότι η Ι.Ρ.Α. Ηρακλείου έχει 
αποδείξει την προσήλωση της στον άνθρωπο 
και την αυταπάρνηση της στην Υπηρεσία του 
πολίτη. Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομί-
ας Αντιστράτηγος κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ 
στην διαδικτυακή σύνδεση αποδεχόμενος 
πρόσκληση μας, ευχήθηκε καλή, ευδόκιμη και 
δημιουργική χρονιά με προσωπική και οικογε-
νειακή υγεία και ευτυχία για όλους ανέφερε 
μεταξύ των άλλων ότι:… Η ΙPA Ηρακλείου και 
αυτή τη χρονιά μέσω της σημερινής εκδήλω-
σης και του πλέγματος δράσεων που διοργα-
νώνει τονίζει εναργώς την έντονη εθελοντική 
δράση της που κυριαρχεί στην Αστυνομική 
Κοινότητα συνοδευόμενη από πολιτιστικά, κοι-

νωνικά και κυρίως ανθρωπιστικά χαρακτηρι-
στικά και η οποία έρχεται να επιβεβαιώσει ότι 
οι γυναίκες και οι άντρες της Ελληνικής Αστυ-
νομίας είναι κομμάτι της κοινωνίας μας με 
πρωταγωνιστικό ρόλο. Επιδεικνύει, έτσι, ένα 
ευρύ φάσμα δράσεων με ανθρωποκεντρικό 
πρόσημο, πλήρως εναρμονισμένο με τη βασι-
κή αποστολή της Ελληνικής Αστυνομίας, που 
είναι η προστασία του πολίτη, με όρους ανοίγ-
ματος και προσέγγισης της κοινωνίας… 
…. Ως Αρχηγός του Σώματος, δράττομαι της 
ευκαιρίας και σας ζητώ να συμπορευτούμε σε 
μια καθολική πορεία αναβάθμισης του Σώμα-
τος και υποστήριξης του έργου του ανθρώ-
πινου δυναμικού μας. Σας διαβεβαιώνω ότι 
κι εγώ από την πλευρά μου καταβάλλω κάθε 
δυνατή προσπάθεια, θέτοντας ως βασικές 
προτεραιότητες την ανανέωση και τον εκσυγ-

χρονισμό τόσο της υλικοτεχνικής υποδομής 
όσο και του στόλου των οχημάτων, την ορθο-
λογική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, 
την αναβάθμιση του παραγόμενου έργου των 
υπηρεσιών μας με την απλούστευση και ψηφι-
οποίηση διαδικασιών μέσω καινοτομιών, που 
θα στοχεύουν στην αντιμετώπιση της γραφει-
οκρατίας, στην αποδέσμευση του προσωπικού 
από πάρεργα, όπως οι επιδόσεις δικογράφων 
και η ψηφιακή τους αντικατάσταση μέσω τηλε-
πιδόσεων, στον περιορισμό των μεταγωγών 
με τη θέσπιση της τηλεδίκης, καθώς και στην 
επίλυση μιας σειράς άλλων καίριων θεμάτων. 
Ευχαριστούμε το Ανθοπωλείο “IRIS” για τον 
στολισμό της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων.
Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά το Κτήμα ΚΑ-
ΛΑΘΑΚΗ και προσωπικά τον Θεόδωρο ΚΑΛΑ-
ΘΑΚΗ για την ευγενική χορηγία του.

Μια σημαντική αθλητική εκδήλωση 
πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο στις 
01/02/2020, που οργάνωσε η τοπική 
μας μεταξύ των ομάδων καλαθοσφαίρι-
σης της ΕΑΥΝΗ Ηρακλείου και της  Ι.Ρ.Α.  
Καρδίτσας στο κλειστό γυμναστήριο ‘’ΔΥΟ 
ΑΟΡΑΚΙΑ’’. Η διοργάνωση του αγώνα απο-
σκοπούσε στην συγκέντρωση τροφίμων 
μακράς διάρκειας ή χρημάτων τα οποία 
παραδόθηκαν στις 03/02/2020  στο ‘’ΚΕ-
ΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΠΟΡΟΣ ΗΡΑ-
ΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΓΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 
– ΜΑΣΤΑΜΠΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ’’.
Μετά τον αγώνα τους αθλητές και των δύο 
ομάδων δεξιώθηκε στην Ταβέρνα ΠΕΤΟΥ-

ΣΗ η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. 
Ηρακλείου. Στα πλαίσια της εκδήλωσης 
παραδόθηκε χρηματικό ποσό του Ελληνι-
κού Εθνικού Τμήματος και της Ι.Ρ.Α. Καρδί-
τσας ως φιλανθρωπική συμμετοχή για τον 
προαναφερόμενο σκοπό 

Στην συνέχεια οι αθλητές της φιλοξενού-
μενης ομάδας παρακολούθησαν τον αγώ-
να ΟΦΗ – ΛΑΡΙΣΑ με δωρεάν είσοδος, 
ευγενική χορηγία της ΠΑΕ ΟΦΗ, ενώ τις 
πρωινές ώρες ξεναγήθηκαν στον αρχαιο-
λογικό χώρο της ΚΝΩΣΣΟΥ με ξεναγό την 
κ. Μαριλένα ΜΑΜΟΥΛΑΚΗ την οποία και 
ευχαριστούμε για την ευγενική της συμ-
μετοχή. Επίσης ευχαριστούμε την κ. Αθηνά 
ΣΦΑΚΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ, επίτιμο μέλος του 
Ελληνικού Εθνικού Τμήματος για την πο-
λύτιμη βοήθεια της.   

 Ο Πρόεδρος H Γενική Γραμματέας 
 Μανόλης Ζαχαριουδάκης Έφη Φλουρή

Φιλανθρωπικός αγώνας μπάσκετ μεταξύ των ομάδων IPA 
Ηρακλείου και Καρδίτσας

Εγκαίνια 
Αστυνομικού Σταθμού 
Μακρύ Γιαλού
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Στο κατάμεστο από κόσμο το κέντρο διασκέδασης «Κανάρια» στον 
Κουμπέ Χανίων,
πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής 21 Φεβρουαρίου 
2020 η ετήσια κοπή της βασιλόπιτας της Τοπικης μας Διοίκησης και 
του Συνδέσμου Αποστράτων Αστυνομικών Χανίων.
Ο υπογράφων πρόεδρος της ΙΡΑ Χανίων στο άνοιγμα της βραδιάς 
απευθυνόμενος στους συναδέλφους ανέφερε :
"Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι
με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση αλλά και τιμή  σήμερα κάνουμε 
πραγματικότητα μια επιθυμία που το ΔΣ της ΙΡΑ Χανίων είχε διά λό-
γου και εγγράφως προτείνει αρκετές φορές τα προηγούμενα χρόνια. 
Την διοργάνωση κοινών εκδηλώσεων κοπής πίτας από όλες τις 
Ενώσεις Αστυνομικών Χανίων. 
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου 
αποστράτων Αστυνομικών Χανίων, και ειδικότερα στον πρόεδρο 
Γιανναδάκη Ιωάννη , που αγκάλιασε αμέσως κάνοντας πράξη την 
ιδέα αυτή, της αγάπης της φιλίας και Συναδελφικότητας .΄΄
 Την βασιλόπιτα ευλόγησε ο μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώ-
νου κ. Δαμασκηνός και αμέσως μετά ακολούθησαν ομιλίες, χαιρε-
τισμοί και βραβεύσεις μελών  και νεοεισαχθέντων φοιτητών στην 
Γ’ Βάθμια εκπαίδευση.
Μεταξύ αυτών που βραβεύθηκαν ο Γιάννης Θεοδωρογλάκης, 
ο οποίος μετά την αποστρατεία του συνεχίζει να είναι παρών στα 
κοινωνικά δρώμενα ως ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας και από 
τον Νοέμβριο του 2019 αγορεύτηκε με Π.Δ. επίτιμος Πρόξενος της 

Δημοκρατίας της Μολδαβίας στην Ελλάδα με αρμοδιότητα την Πε-
ριφέρεια Κρήτης. 
Από την ΙΡΑ Χανίων βραβεύθηκε το μέλος της, Δημήτριος Δημη-
τριάδης, γιατί ενώ εκτελούσε διατεταγμένη υπηρεσία ως πλήρωμα 
σε περιπολικό της Υποδιευθυνσης Ασφαλείας Χανίων, επιλαμβα-
νομενος σε επισόδειο μετά από εντολή του R/T 100 , προσέφερε τις 
πρώτες βοήθειες σε αλλοδαπό υπήκοο Βουλγαρίας ,πολυτραυματία 
από μαχαίρι μετά από συμπλοκή με ομοεθνή του, με αποτέλεσμα να 
του σώσει την ζωή. 
Την όμορφη  εκδήλωση κοινή εκδήλωση της ΙΡΑ Χανίων και του 
Συνδέσμου Αποστράτων Αστυνομικών , τίμησαν με την παρουσία 
τους ο υφυπουργός παιδείας Βασίλης Διγαλάκης, ο βουλευτής Ν.Δ. 
Μανούσος Βολουδάκης, ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλο-
γερής , ο αντιδήμαρχος Χανίων κ. Τσουπακης

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  
Αγώνας μπάσκετ μεταξύ των ομάδων Χανίων 
και Καρδίτσας

Για μια ακόμη φορά η Τοπική μας Διοίκηση 
πιστή στις καταστατικές της αξίες, με την αμέ-
ριστη υποστήριξη του Δήμου Χανίων, διορ-
γάνωσε με απόλυτη επιτυχία αγώνα μπάσκετ 
μεταξύ των ομάδων της ΙΡΑ Χανίων και της 
ΙΡΑ Καρδίτσας που είχε την χαρά να φιλο-
ξενήσει  στην πόλη των Χανίων το διήμερο 
2&3 Φεβρουαρίου 2020. 
 Με   “assist”   την αλληλεγγύη ,την φιλία ,   
την αγάπη προς τους συνανθρώπους μας και  
την ευγενή άμιλλα δια μέσω του  αθλητισμού, 

οι αθλητές Αστυνομικοί των παραπάνω  ομά-
δων μπάσκετ αγωνίστηκαν   την   την Κυρια-
κή 02/02/2020 και ώρα 19.00 στο Καμπάνι 
Ακρωτηρίου Χανίων σε μία διοργάνωση που 
τίμησε την ΙΡΑ.
Γέμισαν λοιπόν «τα καλάθια» της αγάπης με 
σκοπό να συγκεντρωθουν χρήματα που προ-
σφέρθηκαν στον αθλητικό σύλλογο ατόμων 
με κινητικές δυσκολίες "ΑΕΤΟΙ ΚΡΗΤΗΣ".
Προηγήθηκε αγώνας επίδειξης μπάσκετ με 
αμαξίδια . από αθλητές δυο ομάδων και της 

ομάδας ΑΕΤΟΙ ΚΡΗΤΗΣ 
Το Διοικητικό μας συμβούλιο ευχαριστεί από 
καρδιάς τον ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ, το ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΕΘΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  Δ.Ε.Α  ,την ΙΡΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
,τον Τμήμα Σαμαρειτών του Ελληνικού ΕΡΥ-
ΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ τους συνδέσμους διαιτητών 
και κριτών καλαθοσφαίρισης Κρήτης,  αλλά 
και όλους τους πολίτες και συναδέλφους 
που γέμισαν ανταποκρίθηκαν στον ευγενή 
αυτό σκοπό. 
Οι διαιτητές την αμοιβή τους για την διαιτησία 
του αγώνα την προσέφεραν για ενίσχυση του 
συλλόγου ΑΕΤΟΙ ΚΡΗΤΗΣ, ενώ οι κριτές της 
διοργάνωσης προσέφεραν  τις υπηρεσίες 
τους διευθύνοντας τον αγώνα αφιλοκερδώς. 
Φυσικά παρόν όπως πάντα ο Ερυθρός Σταυ-
ρός με τους εθελοντές του για την προσφορά 
τους στις πρώτες βοήθειες. 
Για την ιστορία του αγώνα και μόνο, νικήτρια 
ομάδα αναδείχθηκε η ΙΡΑ Χανίων με σκορ 
47-43. Διαιτητές του αγώνα ήταν οι Εμμα-
νουήλ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ και ΤΕΠΕΡΙΔΗΣ 
Βασίλειος

Έχοντας ως βασικό άξονα της δράσης της την κοινωνική προσφορά και 
ευαισθησία ,Τοπική μας Διοίκηση, προσέφερε οικονομική ενίσχυση στο ΚΗ-
ΦΑΑΜΕΑ Χανίων ως ένδειξη αναγνώρισης της προσφοράς του αλλά  και 
ως μέρος του συνόλου των κοινωνικών σχημάτων της πόλης. Τα χρήματα 
συγκεντρώθηκαν από την μουσική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την 
1η Σεπτεμβρίου στα Χανιά στην οποία συμμετείχε η νεανική χορωδία ΜΙ-
ΚΡΟΙ ΡΕΜΠΕΤΕΣ από την Αμμόχωστο Κύπρου και παραδόθηκαν από μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου στη Διευθύντρια του Κέντρου κ ΜΗΝΑ Δήμη-
τρα. Το ΚΗΦΑΑΜΕΑ καθημερινά δίνει αγώνα προσφοράς και αγάπης προς 
τα παιδιά που χρήζουν ξεχωριστής φροντίδας και εκπαίδευσης . Φιλοξενεί 
19 παιδιά παρέχοντας τους εκπαίδευση πάνω στις βασικές δεξιότητες αυ-
τοεξυπηρέτησης  
 Ο  Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας
 Περράκης  Ιωάννης Σοφία Λογαρίδου

Ετήσια κοπή της βασιλόπιτας

Τροχο...παιχνιδίσματα 
Τη φετινή εορταστική περίοδο οι μικροί μας 
φίλοι, παράλληλα με τις πολλές και διάφο-
ρες εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν στην 
Καρδίτσα, είχαν την ευκαιρία να μάθουν παί-
ζοντας στα «Τροχο…παιχνιδίσματα», ένα τρι-
ήμερο ενημέρωσης για την οδική ασφάλεια 
που διοργάνωσε η τοπική μας διοίκηση, από 
κοινού με το Τμήμα Τροχαίας της Διεύθυνσης 
Αστυνομίας Καρδίτσας και με την υποστήριξη 
του Δήμου Καρδίτσας.  
Η συγκεκριμένη δράση απευθυνόταν κυρίως 
στους μικρούς μας φίλους, αφού είχαν την 
ευκαιρία για τρεις ημέρες και σε κεντρικά 
σημεία της πόλης, μέσα από το παιχνίδι, να 
εκπαιδευτούν με διαδραστικό τρόπο στον 
πρωτότυπο τάπητα κυκλοφοριακής αγωγής 
και μέσω της ευχάριστης διαδικασίας του 
παιχνιδιού με τους τροχονόμους, να διδα-
χθούν τους βασικούς κανόνες της κυκλοφο-
ριακής αγωγής και φυσικά, να φωτογραφη-
θούν στις μοτοσικλέτες και τα περιπολικά της 

Τροχαίας. Παράλληλα, σίγουρα δεν έμειναν 
ανικανοποίητοι και οι ενήλικες συνοδοί τους,  
οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν 
τους προσομοιωτές μέθης και ναρκωτικών 
ουσιών, όπως και τον προσομοιωτή αντίδρα-
σης φρεναρίσματος, ώστε με βιωματικό τρό-

πο να κατανοήσουν τις δυσμενείς επιπτώσεις 
του αλκοόλ και της υπερβολικής ταχύτητας 
κατά την οδήγηση.  Οι εκδηλώσεις πραγματο-
ποιήθηκαν με την ευγενική υλική συνδρομή 
της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, την 
οποία ευχαριστούμε θερμά.

Η φιλία του αστυνομικού κόσμου , κάτω 
από την ομπρέλα της αλληλεγγύης της συ-
νεργασίας της αλληλοϋποστήριξης , είναι 
ο πυρήνας που ενώνει τους συναδέλφους 
όλου του κόσμου χωρίς εδαφικά σύνορα 
και διακρίσεις. Τιμή για την Τοπική Διοίκη-
ση Χανίων είναι και η ανάδειξη μελών της 
σε υψηλά αξιώματα. 
Ο εκλεκτός συνάδελφος  Γιάννης Θεοδω-
ρογλάκης μέλος της ΤΔ Χανίων ,  με την 

ιδιοτητα του ως επίτιμος πρόξενος της 
Μολδαβίας στην Ελλάδα , συναντήθηκε στις 
27/12/2109 με τον Προεδρο του Εθνικού 
Τμήματος της Μολδαβίας Mihai Cebotar.
Στην εγκάρδια μεταξύ τους συνάντηση , 
επιδόθηκε η επιστολή της Τ.Δ. Χανίων για 
την  δρομολόγηση των διαδικασιών αδελ-
φοποίησης της Τοπικής Διοίκησης Χανίων 
με  Τοπική Διοίκηση της Δημοκρατίας της 
Μολδαβίας.

Συνάντηση με τον Πρόεδρο του Ε.Τ. Μολδαβίας

Οικονομική ενίσχυση στο ΚΗΦΑΑΜΕΑ
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Εγκαίνια έκθεσης εικαστικών – Βραβεύσεις
TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

Τα επίσημα εγκαίνια της έκθεσης εικα-
στικών (6-8 Μαρτίου) με έργα Ελλήνων 
αστυνομικών έλαβαν χώρα το απόγευμα 
της Παρασκευής στον φιλόξενο χώρο του 
Μουσείου Εθνικής Αντίστασης του Δήμου 
Ηλιούπολης.
Στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσείου 
φιλοξενηθηκαν τα έργα 20 Αστυνομικών 
εν ενεργεία και εν αποστρατεία, τα οποία με 
την ξεχωριστή αισθητική τους πέρασαν  μη-
νύματα ιδιαίτερης ευαισθησίας στο κοινό. 
Σε μια απίστευτη συγκυρία με τα γεγονότα 
των ημερών που διαδραματίστηκαν στο νο-
μό Έβρου, η έκθεση εικαστικών στο χώρο 
που πραγματοποιήθηκε  περασε μηνύματα 
ενότητας, ομοψυχίας, ψυχικής δύναμης 
και αντίστασης. Για αυτό το λόγο και το ΔΣ 
αφιέρωσε την εκδήλωση αυτή στους συνα-
δέλφους που κρατούν ́ ΄Θερμοπύλες΄΄ στα 
σύνορά μας και σε όλους τους Εβρίτες για τη 
υπομονή και τη δύναμή τους.
 Κατά την εκδήλωση, που συντόνισε η επι-
κοινωνιολόγος κα Γεωργία Παράσχου, τι-
μήθηκαν προσωπικότητες για την προσφορά 
τους στο κοινωνικό σύνολο. Σημείο αναφο-
ράς αποτελεί  το γεγονός ότι  ενόψει και της  
Παγκόσμιας Ημέρας για τη Γυναίκα (8 Μαρ-
τίου), τιμήθηκαν γυναίκες  με σπουδαίο έρ-
γο και κοινωνική προσφορά σε  διάφορους 
τομείς και νευραλγικά πόστα.
Η βραδιά ξεκίνησε με την ομιλία του Προ-
έδρου της Τοπικής Διοίκησης Αθηνών Ατ-
τικής της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών 
(IPA) Αντιστρατήγου (εα) κ. Βλάσιου Βαλα-
τσού, ο  οποίος  ευχαρίστησε  θερμά την Πο-
λιτική και Φυσική ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ., τον Δή-
μο Ηλιούπολης, τον υπεύθυνο του μουσείου 
και ιστορικό κ. Περικλή Καπετανόπουλο κα-
θώς και όλους τους παρευρισκόμενους που 
κατέκλυσαν την αίθουσα στην οποία εκτίθε-
νται τα έργα των Ελλήνων αστυνομικών. 
Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Υπηρετούμε δια 
της φιλίας και στοχεύουμε στην προώθηση 
του κοινωνικού και πολιτιστικού έργου που 
συντελείται από στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., καθώς 
και στην  αύξηση των δράσεών μας».
Τιμητική πλακέτα απονεμήθηκε, για την  κοι-
νωνική  τους   προσφορά, στις εξής προσω-
πικότητες:
Τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, 
Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ Καραμαλάκη, κ. 
Γεράσιμο Κουρούκλη, εμπνευστή και  δημι-
ουργό της ΜΚΟ «Γραμμή Ζωής - Silver

Alert», κ. Ιωάννη Μαρωνίτη, πρόεδρο του 
Ομίλου για την UNESCO Πειραιώς & Νή-
σων, κ. Γεώργιο Τσούκαλη, κορυφαίο Έλ-
ληνα ιδιωτικό ερευνητή που έχει διασώσει 
περισσότερες από 16.000 αρχαιότητες. κ. 
Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, Επίτιμο 
πρόεδρο της Τοπικής Διοίκησης Αθηνών 
Αττικής της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών 
(IPA), κ. Ιωάννη Δαραβίγκα, Πρόεδρο του 
«Πανελλήνιου Αντιναρκωτικού Αγώνα» και 
της «Πρωτοβουλίας   Πολιτών  για  τα αν-
θρώπινα  δικαιώματα και την  καταπολέμηση  
της  διαφθοράς»
Τιμητική πλακέτα απονεμήθηκε, ενόψει και 
της Παγκόσμιας Ημέρας για τη Γυναίκα, στις 
εξής προσωπικότητες:
Ζαχαρούλα Τσιριγώτη, Αντιστράτηγο (ε.α.) 
για το έργο της στον τομέα του προσφυγι-
κού ως Διευθύντρια της Δ/νσης Ασύλου και 
μεταναστευτικής πολιτικής, Δρ. Πηνελόπη 
Μηνιάτη, υποστράτηγο  και Διευθύντρια 
της Δ/νσης Εγκληματολογικών Ερευνών 
της ΕΛ.ΑΣ., Μαρία Καρπαθάκη, Αστυνό-
μο  Α’ , τετράκις παγκόσμια πρωταθλήτρια 
στο Τaekwondo, προπονήτρια της Εθνικής 
Ομάδας Σωμάτων Ασφαλείας & Ενόπλων 
Δυνάμεων, Ελένη Βούτσικα,  Αρχιφύλακα, 
για τα 25 συναπτά έτη παρουσίας στη Διεύ-
θυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, 
Κέλλυ Μαστοράκη, Ανθυπαστυνόμο, για την 

πολυετή παρουσία της στο Τμήμα Εξουδε-
τέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών ως συ-
νοδός αστυνομικού σκύλου, Λώρα Παππά, 
ιδρύτρια και πρόεδρο της οργάνωσης «ΜΕ-
ΤΑδραση».
Τιμητικός  έπαινος     απονεμήθηκε    στους     
έγκριτους   δημοσιογράφους        του αστυ-
νομικού ρεπορτάζ:
Μίνα Καραμήτρου (Open, cnn.gr), Ηρώ Κα-
ριοφύλλη (Alpha tv), Βάιος Σύρρος (Star 
Channel tv), Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος 
(ΕΡΤ, το Παρασκήνιο), Δημήτρης Πώποτας 
(Πρώτο Θέμα), Αλέξανδρος Καλαφάτης 
(Έθνος)
Ευχαριστούμε θερμά τους χορηγούς μας,  
ιδιοκτήτες του ομίλου φούρνων - ζαχαρο-
πλαστείων - καφέ, Σταμάτη και Τζένη Αλε-
τρά  και τον Όμιλο Τσαραντάνη, την επικοι-
νωνιολόγο κα Γεωργία Παράσχου για τον 
συντονισμό της εκδήλωσης και τους εκθέ-
τες μας: ΜΠΑΡΑΚΟΥ Κωνσταντίνα, ΜΑΡ-
ΓΕΛΗ Μαρία, ΜΠΟΥΖΑΚΗ Μαρία, ΣΚΑΡΗ 
Ιουλία, ΑΓΓΕΛΗ Άννα, ΠΑΥΛΙΤΙΝΑ Κανέλλα, 
ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ Άρη,ΤΡΥΦΕΡΗ Θεόδωρο, ΧΩ-
ΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟ Δημήτριο, ΚΟΥΤΣΙΑΡΗ Κω-
σταντίνο, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία, ΒΑΜ-
ΒΑΚΟΥΣΗ Μαρία, ΚΙΛΙΑ Ιωάννη, ΜΠΡΑΖΙΑ 
Μαρία, ΑΞΙΩΤΗ Στέλιο, ΑΞΙΩΤΗ Δημήτριο, 
ΔΕΛΛΑ  Χρήστο, ΜΙΧΟ Κωσταντίνο, ΧΑΤΖΗ 
Νικόλαο και ΚΟΛΙΝΤΖΙΚΗ Θεόδωρο.

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  

Το εορταστικό επίκεντρο της πόλης μας 
κατά την περίοδο των Χριστουγέννων είναι 
φυσικά το ονομαστό Παυσίλυπο, το πάρκο 
που παύει τη λύπη. 
Το φετινό γιορτινό σκηνικό που στήθηκε 
στο Παυσίλυπο ήταν πραγματικά μαγικό 
και ταιριαστό με απόλυτα με το νέο όνομα 
που δόθηκε στο χώρο: Μαγεμένο Δάσος. Η 
τοπική μας διοίκηση ήταν και πάλι παρούσα 
στο σπίτι των δραστηριοτήτων, δίνοντας 
την ευκαιρία στους μικρούς επισκέπτες να 
παίξουν και παράλληλα να μάθουν τους κα-
νόνες οδικής ασφάλειας.  
Για μια ακόμη χρονιά μέσα από κατασκευές, 
επιτραπέζια παιχνίδια και άλλες ευφάντα-
στες ιδέες δώσαμε στους επισκέπτες μας 
την ευκαιρία να περάσουν το χρόνο τους δι-
ασκεδάζοντας, ενώ ταυτόχρονα λάμβαναν 
πολύτιμες γνώσεις. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι στις μόλις δύο ημέρες που βρέθηκε η 
IPA Καρδίτσας στο «σπίτι των δραστηριοτή-
των» πέρασαν από αυτό περισσότερα από 
χίλια παιδιά και οι συνοδοί τους.  
Ευχαριστούμε το Δήμο Καρδίτσας και τους 
υπευθύνους του Μαγεμένου Δάσους που 
μας εμπιστεύτηκαν ακόμη μια φορά. Στα 
πλαίσια της καλής συνεργασίας μας, έχει 
ήδη ξεκινήσει ο σχεδιασμός για το επόμενο 
Μαγεμένο Δάσος, όπου σχεδιάζεται η τοπι-
κή μας διοίκηση να έχει εντυπωσιακή και 
μόνιμη παρουσία.

Για το Δ. Σ

Ρίζες που μας ενώνουν
Το Let’s do it! GREECE είναι η μεγαλύτερη 
ταυτόχρονη εθελοντική δράση στη χώρα 
μας και έχει πλέον εδραιωθεί στη συνείδη-
ση του κοινού ως μια σπουδαία συλλογική 
προσπάθεια φορέων και απλών πολιτών 
για ένα πιο καθαρό και όμορφο περιβάλλον. 
Φέτος, οι υπεύθυνοι της δράσης οργώνουν 
στην κυριολεξία τη Χώρα μας, αφού πραγ-
ματοποιούν περιοδεία, φτάνοντας ακόμη 
και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές και 
φουντώνοντας τη φλόγα του εθελοντισμού. 
Η περιοδεία έχει ως σύνθημα το «Ρίζες που 
μας ενώνουν» και συμβολικά σε κάθε τόπο 
φυτεύεται μια ελιά. 
Στην Καρδίτσα, οι υπεύθυνοι βρέθηκαν στις 
6 Δεκεμβρίου και είχαν μια σειρά συναντή-
σεων με φορείς και συλλόγους που συμ-
μετέχουν ή θα πάρουν μέρος στο μέλλον 
στο Let’s do it! Φυσικά δεν θα μπορούσε να 
λείπει από αυτή τη συνάντηση  η τοπική μας 

διοίκηση, καθώς συμμετέχει αδιαλείπτως 
κάθε χρόνο από την έναρξη της δράσης, 
γεγονός που τόνισαν και οι ίδιοι οι διοργα-
νωτές. Από την πλευρά της IPA Καρδίτσας 
τονίστηκε η προσήλωση και πίστη μας στο 
Let’s do it!, καθώς επίσης και οι μελλοντι-
κές δυνατότητες περαιτέρω συνεργασίας 
με την ΙΡΑ στο σύνολο της. Άλλωστε, πλέ-
ον, είναι πολλές οι τοπικές διοικήσεις που 
συμμετέχουν κάθε χρόνο. Την τοπική μας 
διοίκηση  εκπροσώπησε στη συνάντηση ο 
Α’ Αντιπρόεδρος, κ. Σπύρος Αναστασίου.

Η IPA Καρδίτσας 
στο Μαγεμένο 
Δάσος

 Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 6ο φι-
λανθρωπικό τουρνουά βόλεϊ στο κλειστό 
γυμναστήριο Μουζακίου, την Κυριακή 22 Δε-
κεμβρίου 2019. Σκοπός του τουρνουά, που 
καθιερώθηκε πια και πραγματοποιείται κάθε 
Χριστούγεννα και Πάσχα, είναι η συγκέντρω-
ση τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για 
τις οικονομικά ασθενέστερες οικογένειες της 
ευρύτερης περιοχής. Συνδιοργανωτές είναι η 
τοπική διοίκηση ΙΡΑ Καρδίτσας, η Πυροσβε-
στική Υπηρεσία Μουζακίου, η Ομάδα Φίλων 
Βόλεϊ Μουζακίου και ο Γυμναστικός Σύλλο-
γος Μουζακίου & Περιχώρων «Γεώργιος 
Πασιαλής», ενώ τη στήριξη του προσφέρει το 

ΝΠΔΔ «Αθλητισμός – Πολιτισμός – Νεότητα» 
του Δήμου Μουζακίου.
 Ευχαριστούμε θερμά το Δήμο Μουζακίου και 
την πρόεδρο του Νομικού Προσώπου, κα. Ελέ-
νη Ρούσσα για τη στήριξη στο όλο εγχείρημα. 
Επίσης ευχαριστούμε ιδιαίτερα όλο τον κόσμο 
που βρέθηκε στο κλειστό, παρακολούθησε τα 
παιχνίδια και προσέφερε για τους αδύναμους 
συμπολίτες μας. Τα συγκεντρωθέντα τρόφι-
μα και άλλα είδη, παραδόθηκαν το πρωί της 
Δευτέρας 23 Δεκεμβρίου για να μοιραστούν 
μέσω της δομής «Βοήθεια στο Σπίτι», από τον 
Δήμαρχο Μουζακίου κ. Φάνη Στάθη και εκπρο-
σώπους των συνδιοργανωτών.

6ο Φιλανθρωπικό τουρνουά 
βόλεϊ Μουζακίου
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TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΙΑΣ

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΙΑΣ

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Τo τετραήμερο 07-10 Φεβρουαρίου 
2020 η Τοπική μας Διοίκηση μαζί με την 
ΕΑΥΑ Αχαΐας, πραγματοποίησε εκδρομή 
στο Μπανσκο της Βουλγαρίας. Την δεύτε-
ρη  ημέρα επισκεφθήκαμε τη Σοφία, όπου 
συναντηθήκαμε με μέλη του Εθνικού 
Τμήματος της Βουλγαρίας και της Τοπι-
κής Διοίκησης Σόφιας και ανταλλάξαμε 
τοπικά αναμνηστικά.  Επισκεφθήκαμε τα 
αξιοθέατά της (ναός Αλεξάντερ Νέφσκυ, 
Αγία Κυριακή, Βουλή, κ.α.), και υπήρξε 
αρκετός χρόνος για ψώνια. Η τρίτη μέρα 
ήταν ελεύθερη για σκι και πολύ ήλιο στο 
χιονοδρομικό κέντρο του Μπάνσκο. 
  Η  διάθεση και το χαμόγελο των εκδρο-
μέων ήταν ο σκοπός μας για αυτήν  την 
εκδρομή καθώς και  η χαλάρωση, η ψυ-
χική τόνωση και η σύσφιξη των σχέσεων 
μεταξύ των συναδέλφων. Θα θέλαμε να 
ευχαριστήσουμε τους εκδρομείς για την 
συμμετοχή τους και την άψογη συνεργα-
σία και τους υποσχόμαστε σύντομα νέους 
ταξιδιωτικούς προορισμούς.

Ολοκληρώθηκε ο τέταρτος επαναληπτικός 
καθαρισμός στην Ακράτα Αχαϊας στα πλαίσια 
του προγράμματος "Κορινθιακός-η δική μας 
θάλασσα". Η δράση υλοποιήθηκε με τη στή-
ριξη του Συνδέσμου Προστασίας και Ορθο-
λογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου 
(Σ.Π.Ο.Α.Κ.) "ο Αρίων" και τη συμμετοχή εθε-
λοντών της τοπικης μας διοικησης..
Μαθητές, εκπαιδευτικοί και εθελοντές καθά-
ρισαν σχολαστικά και κατέγραψαν λεπτομε-
ρώς τα απορρίμματα σε προκαθορισμένο τμή-
μα της παραλίας. Τόσο στην αρχή όσο και στο 
τέλος της δράσης, συζητήθηκε με τα παιδιά το 
διογκούμενο πρόβλημα των απορριμμάτων, 
ο τρόπος που αυτά φτάνουν στη θάλασσα, 
καθώς επίσης και οι επιπτώσεις των απορ-
ριμμάτων στο θαλάσσιο περιβάλλον και στον 
άνθρωπο.

Σε 100 μέτρα παραλίας συλλέχθηκαν συνο-
λικά 1.030 αντικείμενα μεγαλύτερα από 2,5 
εκατοστά εκ των οποίων το 63% ήταν πλαστι-
κά, 19% ήταν θραύσματα από γυαλί και κερα-
μικά και 13% χάρτινα απορρίμματα. Μεταξύ 
των πλαστικών, οι κύριες υποκατηγορίες 
υλικών που καταγράψαμε ήταν το φελιζόλ, οι 
ζελατίνες, τα περιτυλίγματα ή άλλες μορφές 
συσκευασίας προϊόντων, και τα μικρά θραύ-
σματα από πλαστικά αντικείμενα.

Η τοπική μας διοίκηση βραβεύτηκε για την 
προσφορά της στον τομέα των εθελοντι-
κών αιμοδοσιών από τα μέλη του Συλλό-
γου Αιμοδοτών του Καραμανδανείου Νο-
σοκομείου Πατρών και του 6ου Γυμνασίου 
Πατρών.
Τον Έπαινο παρέλαβε ο υπεύθυνος Δημο-
σίων και Διεθνών Σχέσεων του Ελληνικού 
Τμήματος και Β’ Αντιπρόεδρος της τοπικής 
μας κ. Σπυρίδων Φώτογλου ο οποίος στον 
λόγο του κατά την παραλαβή του επαίνου 
δήλωσε εκτός των άλλων, «…αισθάνο-
μαι ιδιαίτερη χαρά γιατί μου παρέχεται 
η ευκαιρία να κοινωνήσω στο υπέροχο 
ακροατήριο, τον διαχρονικό και πολύπλευ-
ρο αγώνα των εθελοντών της Διεθνούς 
Ενώσεως Αστυνομικών. Αποστολή μας η 
αλληλεγγύη και η υλοποίηση των αρχών 
του SERVO PER AMIKECO δηλαδή του 
Υπηρετώ Δια της Φιλίας που αποτελεί την 
εμβληματική φράση της ένωσης μας....»
Η όμορφη εκδήλωση ήταν ντυμένη καλλι-
τεχνικά από δρώμενα και τραγούδια που εί-
χαν ετοιμάσει οι μαθητές. Χαιρετισμό απεύ-
θυνε εκτός των άλλων προσκεκλημένων 
και ο διοικητής του Τμήματος Τροχαίας 
Πατρών, Α/Α’ κ. Νιάρος Σπυρίδων, ιδιαί-
τερα αγαπητός στην σχολική κοινότητα της 
πόλης μας για τον πολυετή του αγώνα και 
την δράση που έχει αναλάβει στον τομέα 
της σχολικής εκπαίδευσης σε θέματα οδι-
κής ασφάλειας και κυκλοφορίας. Η βραδιά 
συγκέντρωσε πλήθος κόσμου και καλύ-
φθηκε από τοπικά μέσα και τηλεοπτικούς 
σταθμούς.  Το Δ.Σ.

Το Σάββατο 21/12/2019 η Τοπική μας Διοίκη-
ση με την συνδρομή της Ακαδημίας των Σπορ 
και, διοργάνωσε το 6ο  Τουρνουά Σκάκι IPA 
2019, για τους εργαζόμενους στα σώματα 
ασφαλείας και τις ένοπλες δυνάμεις. Η Ακα-
δημία των Σπορ κάθε χρόνο είναι αρωγός στο 
συγκεκριμένο τουρνουά που έχει γίνει θε-
σμός,(έκδοση προκήρυξης, υλικό, διαιτησία, 
διεθνή αξιολόγηση των παρτίδων). Η όμορφη  
εκδήλωση είχε  εορταστικό χαρακτήρα και την 
παρακολούθησαν συνάδελφοι των αθλητών 
και μέλη των οικογενειών τους. Με το πέρας 
των αγώνων και των απονομών προσφέρ-
θηκαν σε όλους, αθλητές και θεατές σνακ, 
αναψυκτικά και φαγητό.
 1η ομάδα στο ομαδικό αναδείχτηκε η Πολε-
μική Αεροπορία και 2η ομάδα στο ομαδικό η 
Ελληνική Αστυνομία. 1ος στο ατομικό αναδεί-
χτηκε ο Μουρούτης Κωνσταντίνος, 2ος στο 
ατομικό ο Αλεξόπουλος Αλέξανδρος και 3ος 
στο ατομικό ο Τζιάκας Ιωάννης. Το ραντεβού 
μας ανανεώθηκε   για το 2020.

Κορινθιακός η δική μας θάλασσα

Τετραήμερη 
εκδρομή  στο 
Μπάνσκο της 
Βουλγαρίας

Βράβευση για την 
πολυετή δράση 
στον τομέα της 
εθελοντικής 
αιμοδοσίας

6ο  Τουρνουά 
Σκάκι IPA 2019

Aπόδοση τιμητικού επαίνου έγινε στον πρόεδρο της Τοπικής μας 
Διοίκησης κ. Βλάσιο ΒΑΛΑΤΣΟ από τον Πρόεδρο του Όμιλου για την 
UNESCO Πειραιώς και Νήσων κ. Ιωάννη ΜΑΡΩΝΙΤΗ, την Κυριακή 
19 Ιανουαρίου 2020 στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην 
αίθουσα του πολιτιστικού κέντρου Γαλατσίου «Καμίνι».
Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΤΔ Αθηνών Αττικής κ. Βλάσιος ΒΑΛΑΤΣΟΣ 
καθώς και όλο το ΔΣ ευχαριστεί θερμά τον κ. Ιωάννη ΜΑΡΩΝΙΤΗ, 
πρόεδρο του Ομίλου για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων και CEO 
του International Action Art για αυτή την τιμή και προσβλέπει σε 
νέες μελλοντικές  συνεργασίες.

 Ο Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας
 Βλάσιος Βαλατσος   Ευθυμία Αντωνιου

Πρωτοχρονιάτικη πίτα

Aπόδοση τιμητικού επαίνου

Την Πρωτοχρονιάτικη πίτα της έκοψε η Τοπι-
κή μας Διοίκηση το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 
2020 στο αμφιθέατρο της Γενικής Αστυνομι-
κής Διεύθυνσης Αττικής  σε μια  εορταστική 
εκδήλωση για τα μέλη και τους φίλους της, 
καλωσορίζοντας  το νέο έτος 2020. Η αίθου-
σα γέμισε από προσκεκλημένους, εκπροσώ-
πους, μέλη της Ένωσης με τις οικογένειές 
τους, συναδέλφους  και φίλους.
Την τελετή της κοπής ευλόγησαν  οι Αιδασι-
μότατοι πατήρ Δημήτριος και πατήρ Αντώνιος, 
παρουσία του Προέδρου κ. Βλάσιου Βαλα-
τσού και των μελών του ΔΣ. 
Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του 
ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. 
Κωνσταντίνος ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ, ο οποίος στο χαι-
ρετισμό του τόνισε ότι «..η πρόσκληση είναι 
τυπική για μένα καθόσον βρίσκομαι ανάμεσα 
σε φίλους, παλιούς συνεργάτες και συναδέλ-
φους ….». Επίσης την εκδήλωση τίμησαν με 
την παρουσία τους πλήθος εκπροσώπων φο-
ρέων , διοικητές υπηρεσιών, εν ενεργεία και 
εν αποστρατεία συνάδελφοι.
Ο Πρόεδρος στην ομιλία του αναφέρθηκε στο 
έργο της Τοπικής Διοίκησης Αθηνών, στις 

κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες 
που πραγματοποιήθηκαν μέσα στο 2019, κα-
θόρισε το πλάνο των μελλοντικών εκδηλώ-
σεων και δράσεών της και ευχαρίστησε την 
Πολιτική και Φυσική Ηγεσία του Σώματος για 
την στήριξη των δραστηριοτήτων της Διε-
θνούς Ενώσεως Αστυνομικών με την επισή-
μανση ότι η Ένωση θα συνεχίσει να παράγει 
έργο κοινωνικό, πολιτιστικό και φιλανθρωπι-
κό προάγοντας παράλληλα τη συναδελφικό-
τητα, τη φιλία, την προσφορά τόσο μεταξύ των 
μελών της, όσο και στη κοινωνία γενικότερα, 

ως αναπόσπαστο κομμάτι της.
Ακολούθησε πλούσιος μπουφές, ο οποίος 
μαζί με την πίτα ήταν χορηγία των επιχειρή-
σεων των: κ.  ΑΛΕΞΙΟΥ Γεώργιου, ιδιοκτήτη 
του σούπερ μάρκετ ΠΗΓΗ στο Παγκράτι,  κ. 
ΠΑΤΣΗ Γεώργιου, ιδιοκτήτη ζαχαροπλαστεί-
ων και catering και κ. Ιωάννη ΔΑΡΑΒΙΓΚΑ, 
δημοσιογράφου-αρθρογράφου και Προέδρου 
του Πανελλήνιου Αντικαρκινικού Αγώνα.
Το ΔΣ της Τοπικής Διοίκησης Αθηνών-Αττι-
κής εκφράζει θερμές ευχαριστίες σε όλους 
τους συμμετέχοντες.  

Η Τοπική μας  Διοίκηση πραγματοποίησε  επιστημονική ημερίδα 
για τις παθήσεις των πνευμόνων στην αίθουσα εκδηλώσεων της 
λέσχης του Αστυνομικού μεγάρου, την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019. 
Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Ιατρό-Πνευ-
μονολόγο κ. Μαρίνα Στρουμπου την οποία και ευχαριστούμε θερμά 
για την άμεση ανταπόκριση της. Ακολουθησε δωρεάν έλεγχος ανα-
πνευστικής λειτουργίας (σπιρομέτρηση) σε τριανταπέντε συναδέλ-
φους. Η δράση θα επαναληφτεί σε μελλοντικό χρόνο.

Επιστημονική ημερίδα για 
τις παθήσεις του πνεύμονα



30
 •

 ν
έα

 τ
ης

 ip
a

31
 •

 ν
έα

 τ
ης

 ip
a

Παράδοση – Χορηγία υλικών και ειδών πρώτης ανάγκης 
στο προσωπικό που επιχειρεί στον Έβρο 

Στις 12-03-2020 η Τοπικη μας Διοικηση, δια 
του Προέδρου της κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗ Χριστό-
δουλου, του Γενικού Γραμματέα κ. ΚΑΝΕΛΛΗ 
Διαμαντή, του Υπευθύνου Δημ. Σχέσεων κ. ΒΑ-
ΣΙΛΑΚΗ Δημητρίου και με την συμμετοχή του 
Προέδρου του Συνεταιρισμού Αστυνομικών 
Θεσσαλονίκης κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ Ηλία, του Διευ-
θυντή της εταιρίας τηλεφωνίας και ενέργειας 
«δίκτυο» κ. ΜΑΧΑΙΡΙΔΗ Γεωργίου, μετέβησαν 
στις Καστανιές Έβρου, όπου συνάντησαν και 
τον Πρόεδρο της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομι-
κών Τ.Δ. Ξάνθης κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ Χρήστο και πα-
ρέδωσαν στους συναδέλφους Αστυνομικούς 
– Στρατιωτικούς και Πυροσβέστες το περιεχό-
μενο ενός φορτηγού αυτοκινήτου σε τρόφιμα, 
νερά και παραιατροφαρμακευτικό υλικό.

Την αποστολή μας υποδέχτηκε στην Ορε-
στιάδα, ο Πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης 
Αστυνομικών Τ.Δ. Ορεστιάδας κ. ΛΥΤΡΑ Κων/
νος με τον Γενικό Γραμματέα κ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ 
Απόστολο, οι οποίοι μας συνόδευσαν καθ΄ όλη 
την περιήγηση μας στα σημεία του Έβρου μας 
και τους οποίους ευχαριστούμε θερμά για την 

φιλοξενία. Στον συνοριακό σταθμό των Κα-
στανιών Έβρου, μας υποδέχτηκε ο Δ/ντής της 
ΔΑΕΘ, Υποστράτηγος κ. ΔΟΥΒΑΛΗΣ Γεώργιος 
και όλη η δύναμη του φυλακίου και αφού μι-
λήσαμε για τις συνθήκες που επικρατούν στα 
σύνορα μας, τους συγχαίραμε για το έργο και 
το υψηλό φρόνημα τους στις δύσκολες αυτές 
στιγμές και συνθήκες. Σύσσωμα τα ΜΜΕ (Ελ-
ληνικά και Ξένα), κάλυψαν με ευμενή σχόλια 
την παρουσία μας, στο χώρο.
Ευχαριστούμε θερμά τους χορηγούς: Εταιρία 
τηλεφωνίας και ενέργειας «δίκτυο», ΕβΛΟΓΗ-
ΜΕΝΟ νηστίσιμο,  ΑΒΕΕ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑ-
ΣΤΙΚΗΣ – ΤΕΡΚΕΝΛΗΣ Α.Ε,  ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ – 
Jannis, Ζαχαροπλαστείο «Τάσος» κ. ΤΣΟΜΠΑ,        
PORTO PALACE HOTEL, EL GRECO HOTEL, 
BOTTLE HOTEL, AIΓAION AE– Ξενοδοχεια-
κές και Τουριστικές Επιχειρήσεις,  Βιοτεχνία 
αλουμινόχαρτο και εμπορία χαρτικών/απορ-
ρυπαντικών κ.  ΚΟΥΡΔΟΥΝΑΚΗ / ΠΑΡΑΣΧΗ 
Μαρία,  Χονδρικό εμπόριο και συναφών ειδών 
κ. ΓΚΑΤΖΙΟΥΡΑ Κ. Χρήστο,  ΑΦΟΙ ΑΓΓΕΛΟΥ 
ΒΑΛΟΥΚΑ ΟΕ VALKO– Εμπορία ηλεκτρολο-
γικού και βιομηχανικού υλικού,  ΠΕΓΚΛΙΔΗ 
Στέφανο – Εμπορία τροφίμων, ΜΠΑΤΣΙΒΑΡΗ 
Βασίλειο – Εισαγωγές / ‘Ενδυση εργαζομένων 
/ Διαφημιστικά δώρα, Ταβέρνα Κρασοδικείο,  
Ζαχαροπλαστείο "ΒΑΣΙΛΗΣ".

Μονοήμερη εκδρομή στα Τρίκαλα 
με την παιδικη ομαδα μπάσκετ

Γενική συνέλευση 2020
Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη στις 15-01-2020 στο Αμφιθέατρο του 
Αστυνομικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, η από κοινού Γενική Συνέλευ-
ση της I.P.A. Θεσσαλονίκης και της Ένωσης Αποστράτων Αστυνομι-
κών Θεσσαλονίκης.
Εκατοντάδες συνάδελφοι από νωρίς κατέκλυσαν την Αίθουσα του 
Αστυνομικού Μεγάρου και αποδείχτηκε στην πράξη ότι η Αίθουσα 
ήταν μικρή, καθώς περισσότεροι από 100 συνάδελφοι, παρέμειναν 
όρθιοι καθ΄όλη την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης.
Την Γενική Συνέλευση τίμησαν με την παρουσία τους, ο Γενικός Επι-
θεωρητής Ελληνικής Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδος Αντιστράτηγος 
κ. ΣΚΟΥΜΑΣ Κων/νος, μαζί με ανώτατους και ανώτερους Αξιωμα-
τικούς της Γ.Α.Δ.Θ, ο Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Συνταξιούχων Αστυνομικών κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος, ο Αντι-
πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ κ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Θεόφιλος, ο Πρόεδρος της 
Ένωσης Αξιωματικών Κεντρικής Μακεδονίας κ. ΨΑΡΩΓΙΑΝΝΗΣ 
Ιωάννης με τον Γ. Γραμματέα κ. ΓΙΑΡΙΣΚΑΝΗ Πέτρο, ο Πρόεδρος της 
Ένωσης Ειδικών Φρουρών Κεντρικής Μακεδονίας κ. ΠΟΥΡΣΑΪΤΙΔΗΣ 
Λάζαρος, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Αποστράτων Χωροφυλακής 
και Ελληνικής Αστυνομίας Νομού Θεσ/νίκης κ. ΜΠΑΜΙΑΤΖΗΣ Αντώ-
νιος, οι εκλεγμένοι Αντιπρόσωποι της Συνδικαλιστικής Παράταξης 
«ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ» κ.κ. ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ Ιωάννης και ΒΑΣΙΛΑ-
ΚΗΣ Δημήτριος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονί-

κης, ο Πρόεδρος του Συλλόγου «ΙΩΝΕΣ» κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Νικόλαος, ο 
Αντιπρόεδρος του Συλλόγου «ΟΡΑΜΑ ΖΩΗΣ» κ. ΒΑΛΑΡΗΣ Νικόλα-
ος, ο νομικός Σύμβουλος των δύο Ενώσεων Δικηγόρος Θεσσαλονί-
κης κ. ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ Ιωάννης και άλλοι εκπρόσωποι Σωματείων και 
Συλλόγων.
Οι δύο Πρόεδροι κ.κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Γεώργιος και ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ 
Χριστόδουλος, ευχαρίστησαν τόσο τους προσκεκλημένους για την 
παρουσία τους, όσο και όλους τους συναδέλφους, οι οποίοι είχαν την 
ευκαιρία να ενημερωθούν και να θέσουν και ερωτήματα στα οποία 
απάντησαν οι δύο Πρόεδροι και ο νομικός σύμβουλος.

Η Ένωσή μας, στις 29-12-2019 διοργάνωσε μονοήμερη εκδρομή 
στα Τρίκαλα. Το πρόγραμμα της εκδρομής περιλάμβανε φιλικό 
αγώνα μπάσκετ της παιδικής ομάδας της Ένωσής μας, με την ομάδα 
της Ακαδημίας Μπάσκετ F.A. Τρικάλων.Με την έναρξη του αγώνα, 
ανταλλάχθηκαν αναμνηστικά μεταξύ των Τοπικών Διοικήσεων IPA 
Θεσσαλονίκης και IPA Τρικάλων, καθώς και με τον Υπεύθυνο της 
ομάδας Τρικάλων κ. ΦΟΥΝΤΑ Γεώργιο.Το πρόγραμμα συνεχίστηκε 
με περιήγηση στην πόλη των Τρικάλων, γεύμα σε κέντρο εστίασης 
και το απόγευμα επίσκεψη στο φανταστικό κόσμου του «ΜΥΛΟΥ 
ΤΩΝ ΞΩΤΙΚΩΝ».Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Τοπικής μας Διοίκησης 
που έλαβαν μέρος στην εδκρομή επιθυμούν να ευχαριστήσουν τα 
ακόλουθα στελέχη της Τ.Δ. IPA Τρικάλων:Γ. Γραμματέα κ. ΔΡΑΓΟΥ-
ΤΣΟ Βασίλειο, Α΄ Αντιπρόεδρο κ. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ Γεώργιο και τον Β΄ 
Αντιπρόεδρο κ. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ Αλέξανδρο, οι οποίοι από την πρώτη 
στιγμή της άφιξής μας, μέχρι και της αναχωρήσεως από την όμορ-
φη πόλη των Τρικάλων, ήταν δίπλα μας για ότι και αν χρειαζόταν.
Επίσης να ευχαριστήσουμε τον Πρόεδρο της Τ.Δ. IPA Τρικάλων κ. 
ΜΠΕΓΑ Αχιλλέα, που για ακόμη μια φορά απέδειξε τις σχέσεις φι-
λίας και αλληλεγγύης μεταξύ των δύο Τοπικών Διοικήσεων και τις 
θεμελιώδεις αρχές που πρεσβεύει το SERVO PER AMIKECO.

 OΠρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας
 Χριστόδουλος Χριστοδουλης    Διαμαντής Κανελλης

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Κοπή πίτας για τις ομάδες μπάσκετ 
Με μία σεμνή τελετή, πλην όμως ζεστή και πάνω απ όλα οικογε-
νειακή στιγμή, πραγματοποιήθηκε το βράδυ της 06-02-2020, σε 
μεζεδοπωλείο της πόλης μας, η κοπή πίτας της ομάδας μπάσκετ της 
Ι.Ρ.Α. Θεσσαλονίκης.
Το τυχερό φλουρί, ήταν στο κομμάτι του ΧΡΙΣΤΟΥ και της ΠΑΝΑΓΙΑΣ 
μας, ενώ οι τυχεροί των αγωνιστικών τμημάτων, ΚΟΥΡΟΥΤΖΙΔΗΣ 
Κώστας (ανδρικό) και ΚΑΝΕΛΛΗΣ Χαράλαμπος (παιδικό), παρέλαβαν 
τα δώρα τους (επίχρυση εικόνα και ακουστικά hendphonce, αντίστοι-
χα) από τον Πρόεδρο της Ένωσής μας ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗ Χριστόδουλο.
Κατά την διάρκεια της βραδιάς, τιμήθηκε ο Πρόεδρος του Συνεται-
ρισμού Αστυνομικών Θεσσαλονίκης (και επί θητείες πρόεδρος ΙΡΑ 
Τ.Δ. Θεσσαλονίκης) κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας, για την σπουδαία προ-
σφορά του και τη συνεχή στήριξη του, στην ομάδα μπάσκετ. Ο Γ.Γ. 
και κόουτς της ομάδας μας ΚΑΝΕΛΛΗΣ Διαμαντής του απένειμε 
αναμνηστική πλακέτα και ο Αρχηγός του ανδρικού τμήματος, του 
παρέδωσε το δώρο, που του επιφύλασσε όλη η μεγάλη οικογένεια 
μπάσκετ της ένωσής μας.
Ιδιαίτερη στιγμή στην  τελετή, ήταν η βράβευση της ομάδας μπάσκετ 

που τον Μάιο του 2018, κατέκτησε την 2η θέση και το αργυρό με-
τάλλιο, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μπάσκετ Ι.Ρ.Α. που έλαβε χώρα 
στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας. Τους τιμητικούς επαίνους παρέδω-
σαν στους Αθλητές, Προπονητή και Γενικό Αρχηγό, οι κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ 
Ηλίας και ΛΑΜΠΑΔΑΣ Γιώργος. Η βραδιά συνεχίστηκε και ολοκλη-
ρώθηκε, με κρασάκι, κέφι και χορό. 
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Εκδήλωση κοπής Πρωτοχρονιάτικης  πίτας
Την Παρασκευή 10 – 01 – 2020 και ώρα 12:00 , η Τοπική μας Διοί-
κηση έκοψε την πρωτοχρονιάτικη της πίτα μέσα σε ένα ένα ζεστό και 
φιλικό περιβάλλον στην έδρα της Δ.Α. Τρικάλων ,παρουσία του Πά-
τερ Ευάγγελου ΚΑΡΑΜΙΝΤΖΙΟΥ υπεύθυνου της Ιεράς Μητρόπολης 
Τρίκκης και Σταγών για τα Σώματα Ασφαλείας, ο οποίος ευλόγησε 
την πίτα μας.
Κατά την ομιλία του ο Πρόεδρος της Τοπικής μας κ. Αχιλλέας ΜΠΕ-
ΓΑΣ αναφέρθηκε στους επιδιωκόμενους σκοπούς της Διεθνούς 
Ένωσης Αστυνομικών, σε προσεχείς δραστηριότητες της Τοπικής 
μας και ζητήθηκε η βοήθεια και η στήριξη, με τον ίδιο ζήλο όλων 
των συναδέλφων σε μελλοντικές δράσεις μας. Επίσης, καθορίστη-
καν οι ημερομηνίες της εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης.
Στην συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. Διευθυντής της Δ.Α. Τρικάλων Α/
Δ΄ Γεώργιος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ο οποίος στο σύντομο χαιρετισμό του 
αναφέρθηκε στη δημιουργία πνεύματος αλληλεγγύης, αμοιβαίας 
κατανόησης, φιλίας και αδελφοσύνης, μεταξύ των αστυνομικών 
και των οικογενειών τους .
Επίσης, την εκδήλωσή μας τίμησαν με την παρουσία τους, ο κ. Β' 
Υποδ/ντης της Δ.Α. Τρικάλων Α/Δ' Στυλιανός ΜΠΙΛΙΑΛΗΣ, Διοικη-
τές Υπηρεσιών της Δ.Α. Τρικάλων, πλήθος συναδέλφων,ο πρόε-
δρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Τρικάλων κ .Σπύρος 

ΜΑΛΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ  με σύσσωμο το Δ.Σ. και ο Πρόεδρος της Τ.Δ. 
Καρδίτσας κ. Γεώργιος ΖΑΡΧΑΝΗΣ με τον Γ. Γραμματέα κ. Νικόλαο 
ΓΟΥΣΙΑ.
Στη συνέχεια μετά την κοπή της πίτας μας, ακολούθησε ανταλλαγή 
ευχών και ο τυχερός που βρήκε το φλουρί, κέρδισε ένα τριήμερο 
ταξίδι για την οικογένεια του, στο ξενώνα της Ι.Ρ.Α. στο Νυμφαίο 
Φλώρινας, προσφορά της Τοπικής μας.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην κα-
τάμεστη από κόσμο  Αίθουσα Δεξιώσεων 
«THESSALIS»  και με πολύ κέφι  η  Ένωση 
Αστυνομικών Υπαλλήλων  Τρικάλων και η  
Τοπική μας Διοίκηση, πραγματοποίησαν τον 
ετήσιο χορό τους για το έτος 2020, το Σάβ-
βατο 25 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 21.00 με 
τον Λάμπη ΛΙΒΙΕΡΑΤΟ και την ορχήστρα του.
Παρευρέθηκαν στον χορό και μας τίμησαν 
με την παρουσία τους εκπρόσωποι της 
Ιεράς  Μητρόπολης Τρίκκης και Σταγών, 
του Ελληνικού Κοινοβουλίου, της τοπικής 
αυτοδιοίκησης, συνδικαλιστικών οργανώ-
σεων  φορέων και σωματείων ενώ λόγω 
ανειλημμένων υποχρεώσεων, μιας και δεν 
μπόρεσαν να βρίσκονται κοντά μας επιστολή  
έστειλαν  ο Γενικός Γραμματέας του Υπουρ-
γείου Προστασίας του Πολίτη κ. ΤΣΟΥΒΑ-
ΛΑΣ  Κωνσταντίνος, ο Αρχηγός Ελληνικής 
Αστυνομίας  Αντιστράτηγος ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ 
Μιχαήλ και ο Πανοσιολογιότατος   Αρχιμαν-
δρίτης Νεκτάριος  Ηγούμενος της Ι. Μ. Πα-
ναγίας Σπηλιάς Αγράφων.
 Χαιρετισμό απεύθυναν  οι δυο πρόεδροι των 
Ενώσεων  κ. ΜΑΛΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Σπυρίδων 
και κ. ΜΠΕΓΑΣ Αχιλλέας, ο εκπρόσωπος  
της Π.Ο.Α.Σ.Υ   κ.  ΜΑΥΡΑΓΑΝΝΗΣ Χρήστος  
και ο  κ. Γενικός περιφερειακός Αστυνομι-
κός Διευθυντής. Θεσσαλίας Ταξίαρχος  ΜΑ-
ΝΤΖΙΩΚΑΣ Αστέριος.
Η  Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Τρικά-

λων με απόφαση του Δ.Σ. της   προέβη στην 
βράβευση των αποστράτων συναδέλφων  κ. 
ΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΥ  Χρήστου  και  κ. ΚΟΜΠΟΛΙΑ 
Παναγιώτη  οι οποίοι αποστρατεύτηκαν
μέσα στο 2019, για την προσφορά τους στην 
Ελληνική Αστυνομία .
 Στην συνέχεια η Τοπική Διοίκηση Τρικάλων  
τίμησε  για την προσφορά τους στην Ένω-
ση  τους πρώην Προέδρους της κ ΘΕΟΧΑΡΗ 
Κωνσταντίνο  κ ΣΚΡΕΚΑ Γεώργιο και  κ. 
ΖΑΧΑΡΤΖΗ  Θεοχάρη,  πλην του κ. ΚΑΛΛΙ-
ΑΝΤΖΗ Δημήτριου  ο οποίος είχε τιμηθεί για 
την προσφορά του το 2016.

Τέλος, θα θέλαμε  να ευχαριστήσουμε ιδι-
αίτερα  όσους ταξίδεψαν από διάφορα μέρη 
της Ελλάδος για να μας κάνουν την τιμή να 
παρευρεθούν κοντά μας, τους συναδέλ-
φους/ες μας, τους πολίτες που παρευρέθη-
καν και μας τίμησαν με την παρουσία τους, 
την  διεύθυνση και το προσωπικό του πολυ-
χώρου «THESSALIS»  για την άψογη εξυπη-
ρέτηση που μας παρείχαν, την ορχήστρα μας, 
τους καταστηματάρχες της περιοχής μας για 
την προσφορά τους και  όλους  όσοι  βοήθη-
σαν για να στεφθεί με επιτυχία η εκδήλωσή 
μας.

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Παρουσίαση του παραμυθιού 
«Τι φοβάται η Τυτώ;»

Χοροεσπερίδα 2020
Επίσκεψη στη Σερβία

Η Τοπική μας Διοίκηση , σε συνεργασία με την Ένωση Αστυνομικών 
Υπαλλήλων Τρικάλων παρουσίασαν την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 
και ώρα 19:30’ στο Μουσείο Τσιτσάνη , το παραμύθι «Τι φοβάται η 
Τυτώ;», της συναδέλφου Δέσποινας ΓΚΟΥΤΖΟΛΙΚΑ.
Ήταν το τέταρτο κατά σειρά παιδικό βιβλίο το οποίο κυκλοφόρησε 
την Άνοιξη του 2018 και το θέμα που πραγματεύεται, όπως υποδη-
λώνει και ο τίτλος του είναι ο φόβος.
Το βιβλίο προλόγισε η Δρ. Μαρία ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ, η οποία είναι Κλι-
νική Ψυχολόγος- Ψυχοθεραπεύτρια και Ψυχολόγος της Ελληνικής 
Αστυνομίας.
Χαιρέτισαν ο Πρόεδρος της Τ.Δ. Τρικάλων και Αντιπρόεδρος της 
Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Τρικάλων κ. Αχιλλέας ΜΠΕΓΑΣ 
και ο Διευθυντής της Δ.Α. Τρικάλων Α/Δ ' Στέργιος ΝΙΝΤΟΣ.
Παρευρέθηκαν ακόμη στην εκδήλωση ο Θεματικός Αντιπεριφε-

ρειάρχης κ. Ντίνος ΜΠΑΡΔΑΣ, ο Πρόεδρος της Τ.Δ. Καρδίτσας κ. 
Γεώργιος ΖΑΡΧΑΝΗΣ, παιδιά των Κέντρων Δημιουργικής Απασχό-
λησης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας Τρικάλων, Κδαπ «Ο 
Σταθμός», Κδαπ «Ομόνοια», Κδαπ «Το Φρούριο»., πλήθος συναδέλ-
φων και πολιτών.

Επίσκεψη στη Σερβία πραγματοποίησε η Τοπική μας  Διοίκηση , από 
26/11/19 έως 1/12/19, και συγκεκριμένα στις πόλεις Βελιγράδι, 
Σουμπότιτσα, Νόβι Σαντ και Νις . Πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω 
επισκέψεις, παρουσία όλης της Ελληνικής Αποστολής (60 ατόμων) 
και έγινε ανταλλαγή αναμνηστικών- δώρων- ιδεών- κοινών δρά-
σεων. Επίσκεψη στα γραφεία του Εθνικού Τμήματος της Σερβίας στο 
Βελιγράδι και συνάντηση με τον Πρόεδρο Nebojsa PANTELIC και 
μέλη του Δ.Σ . Συνάντηση με μέλη της Τοπικής Διοίκησης Νόβι Σαντ. 
Συνάντηση με εκπρόσωπο της Επισκοπής Μπάτσκας .  Επίσκεψη στο 
δημαρχείο της Σουμπότιτσα και συνάντηση με εκπροσώπους του Δη-
μάρχου. Συνάντηση με τον πρόεδρο Aleksandar RAJNOVIC και μέλη 
της Τοπικής Διοίκησης Σουμπότιτσα και παράσταση του χορευτικού 
μας σε ελληνική βραδιά που διοργάνωσε η Τοπική Διοίκηση Σου-
μπότιτσα. Το χορευτικό σε ένα κατάμεστο από κόσμο χώρο παρου-
σίασε ένα πρόγραμμα υψηλών προδιαγραφών, υπό την καθοδήγηση 

του χοροδιδασκάλου κ. Βασίλη ΓΑΛΑΝΗ, με ζωντανή ορχήστρα που 
την αποτελούσαν ο Άρης ΝΤΙΝΑΣ, ο Μίλτος ΚΡΑΝΙΑΣ και ο Παύλος 
ΓΑΛΑΝΗΣ. Παρουσία του Προέδρου του Εθνικού Τμήματος της Σερ-
βίας και πολλών εκπροσώπων Εθνικών Τμημάτων και Τοπικών Δι-
οικήσεων, όλη η Ελληνική Αποστολή έδωσε τον καλύτερο εαυτό της 
και απέσπασε από όλους τους συμμετέχοντες τα καλύτερα σχόλια
Συνάντηση στο Νις με την Τοπική Διοίκηση Νις όπου μας περίμενε 
ο φίλος μας Sasa SPASIC με την πρόεδρο της Τοπικής Διοίκησης 
Pristina Bojana ILIC. Συναντήσεις και ανταλλαγή αναμνηστικών με 
εκπροσώπους Τοπικών της Βοσνίας –Ερζεγοβίνης, Μαυροβουνίου 
και πολλών Τοπικών Διοικήσεων της Σερβίας.
Είχαμε την τιμή και την χαρά να συνοδεύουν την αποστολή μας η 
Ιατρός και Περιφερειακή Σύμβουλος της Περιφέρειας Θεσσαλίας κ. 
Δήμητρα ΝΑΤΣΙΝΑ, ο χοροδιδάσκαλος του χορευτικού κ. Βασίλειος 
ΓΑΛΑΝΗΣ, ο Πρόεδρος της Τοπικής Διοίκησης Θεσπρωτίας κ. Δη-
μήτριος ΧΡΗΣΤΟΥ με τον Γ Αντιπρόεδρο κ. Βασίλειο ΜΠΡΕΣΤΑ, το 
μέλος του Δ. Σ. του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Αστυνομι-
κών, Λιμενικών, Πυροσβεστών, κ. Παναγιώτης ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ο 
πρώην πρόεδρος της Τοπικής μας κ. Κωνσταντίνος ΘΕΟΧΑΡΗΣ. Θα 
θέλαμε να πούμε ένα μεγάλο μπράβο και ένα μεγάλο ευχαριστώ, σε 
όλους τους χορευτές, την ορχήστρα μας και σε όλους όσους συμμε-
τείχαν στην αποστολή μας. Επίσης ευχαριστούμε θερμά το χορευτικό 
ΤΡΙΚΚΗ και ιδιαίτερα τον χοροδιδάσκαλο μας κ. Βασίλειο ΓΑΛΑΝΗ 
και από καρδιάς τον πρόεδρο Aleksandar RAJNOVIC και όλο το Δ.Σ. 
της Τοπικής Διοίκησης Σουμπότιτσα για την καταπληκτική φιλοξενία, 
και τέλος ευχαριστούμε όλους όσους μας βοήθησαν με αναμνηστικά 
και προϊόντα του νομού μας.

 Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
 Αχιλλέας  Μπεγας  Βασίλειος  Δραγουτσος.
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Πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 29 Φεβρουαρίου 
2020 Διασυλλογικοί Αγώνες αεροβόλων όπλων Α΄ 
κατηγορίας:  Ανδρών, Εφήβων, Νεάνιδων και παίδων 
Α, Β στο Σκοπευτήριο του Δαφνώνα της Σταυρούπολης 
Ξάνθης, που διοργάνωσαν ο Σκοπευτικός Όμιλος "Αν-
δρομέδα" Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τον ΣΚΟΑ-
ΑΠΘ  και τov Δήμο Ξάνθης.  Στους αγώνες Ανδρών με 
την στήριξη της Ι.Ρ.Α. έλαβε μέρος  και κατέκτησε την 
Τρίτη θέση το μέλος μας Πουλιος Ιωάννης (Αστ/μος Α)

Η τοπική μας διοίκηση ευχαριστεί την 
εταιρεία «Μέλι - Υγεία – Ομορφιά» η 
οποία αναγνωρίζοντας το έργο που 
προσφέρει η Διμοιρία Υποστήριξης 
της Δ.Α. Ξάνθης στα σύνορα του 
Έβρου δώρισε αδιάβροχα για όλους 
τους συναδέλφους που την στελε-
χώνουν.

Την προηγούμενη εβδομάδα παραδόθηκαν 
1035 κιλά καπάκια , αντί του ποσού τών 160€. 
Την επόμενη το ποσό παραδόθηκε για να μειω-
θεί το υπόλοιπο από αγορά αναπηρικού αμαξιδί-
ου για παιδάκι. Σας ευχαριστούμε όλους όσους 
μας βοήθησαν. Εμείς συνεχίζουμε. Μένουμε 
σπίτι

Την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020  πραγ-
ματοποιήθηκε στη Λέσχη Αξιωματικών 
Φρουράς Ξάνθης, η αποκριάτικη παιδική 
εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν οι Ενώ-
σεις: Συνδικαλιστική Κίνηση Αστυνομικών 
Ξάνθης, Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνο-
μίας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Το-
πική Διοίκηση Ξάνθης I.P.A. και Αποστράτων 
Αστυνομικών Ξάνθης.
Η καλλιτεχνική ομάδα του μάγου Roger 
που πλαισίωνε την εκδήλωση, προσέφερε 
απίστευτη χαρά, δημιουργώντας στα προ-
σωπάκια των μικρών μας φίλων όμορφες 
ζωγραφιές, απασχολώντας τα με μουσικο-
χορευτικά παιχνίδια σε λάτιν ρυθμούς και 
κατασκευάζοντας σπαθιά, λουλουδάκια, 

καρδούλες κ.α. από μπαλόνια.
Τα παιδιά μασκαρεμένα με ευφάνταστες 
φορεσιές, συνοδευόμενοι από τους γονείς 
τους – μέλη μας, διασκέδασαν, χόρεψαν σε  

αποκριάτικους ρυθμούς με κέφι και μπρίο 
και έπαιξαν ασταμάτητα με σερπαντίνες, 
καραμούζες και σφυρίχτρες που ηχούσαν 
παντού.
Δεν θα μπορούσε να λείπει απ΄ την γιορτή 
μας και ο Βασιλιάς του Ξανθιώτικου Καρ-
ναβαλιού που έκανε την εμφάνισή του στην 
αρχή της εκδήλωσής μας. Φανταχτερός με 
πολύχρωμα ενδύματα, πολλά και εντυπωσι-
ακά δακτυλίδια, μας μετέφερε το κλίμα του 
καρναβαλιού και φωτογραφήθηκε μαζί μας.
Οι Ενώσεις μας θέλουν να ευχαριστήσουν 
τους γονείς και τα παιδιά που συμμετείχαν 
στην εκδήλωση η οποία, κρίνοντας από τα 
παιδικά χαμόγελα, τις φωνές και το κέφι που 
κράτησαν επί ώρες, στέφθηκε με επιτυχία.

Το Σάββατο  8 Φεβρουαρίου  στο Κέντρο 
Διασκέδασης  «ΝΕΡΑΪΔΑ», πραγματοποι-
ήθηκε  ο ετήσιος κοινός χορός  της Διε-
θνούς Ένωσης Αστυνομικών Ξάνθης και 
της Ένωσης Αποστράτων Ξάνθης,  κατά τον 
οποίο έγινε και το πατροπαράδοτο κόψιμο 
της πρωτοχρονιάτικης πίτας.
Την κοπή της Βασιλόπιτας ευλόγησε ο 
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ξάνθης 
και Περιθεωρίου κ.κ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ο 
οποίος με την παρουσία του λάμπρυνε και 
φέτος τη χοροεσπερίδα.  Ακολούθησε η 
βράβευση τέκνων, μελών των Ενώσεων  
τα οποία εισήχθησαν στα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  το 
έτος 2019. Η βράβευση περιλαμβάνει έπαι-
νο σε πυρογραφία το οποίο επιμελείται ο 
αντιπρόεδρος της ΙΡΑ     Ξάνθης  Δημήτρης 
Δετσαρίδης, δώρο από την Wind Ξάνθης και 
συμβολικό χρηματικό ποσό  για τον καθένα.
Επίσης υπήρχε ειδική βράβευση για τον ΚΑ-
ΠΟΥΣΟΥΖΗ Απόστολο του συναδέλφου Βα-
σιλείου για την συμμετοχή του στην Εθνική 

Ελλάδος Ρομποτικής συμμετέχοντας δύο 
φορές σε παγκόσμιο πρωτάθλημα με 3η 
θέση στο Ντουμπάϊ ανάμεσα σε 188 χώρες 
εκπροσωπώντας με μεγάλη επιτυχία όχι 
μόνο την περιφέρεια αλλά και την Ελλάδα.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία 

τους, ο Δήμαρχος και ο πρόεδρος του Δημο-
τικού Συμβουλίου  Ξάνθης κ.κ. Εμμανουήλ 
Τσέπελης – Ιωάννης Μπούτος, ο  Διευθυ-
ντής  και ο Α΄ Υποδιευθυντής της Δ/νσης 
Αστυνομίας  Ξάνθης κ.κ. Γιώρης Πασχάλης 
– Κων/νος Χατζησταμάτης, ο Λιμενάρχης 
Λάγους κ. Απόστολος Σκυλίτσης,  ο  Γ΄ Αντι-
πρόεδρος της ΠΟΑΣΑ κ. Νίκος Παπαδόπου-
λος, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αποστρά-
των Καβάλας κ. Ηλίας Κιοσσές
, ο Γεν. Γραμματέας  του Συνδέσμου Απο-
στράτων Θεσσαλονίκης κ. Σαββίδης Στέρ-
γιος, ο πρόεδρος της ΙΡΑ Θεσσαλονίκης 
κ. Χριστοδουλής Χριστόδουλος, 4μελής 
αντιπροσωπεία των συναδέλφων από το 
Σμόλιαν Βουλγαρίας με επικεφαλής τον 
πρόεδρο  Ραντόι και οι ιδιοκτήτες της WIND 
Ξάνθης κ.κ. Ποιμενίδης Βασίλειος-Τουρα-
τζής Αναστάσιος. Ενα μεγάλο Ευχαριστώ 
στον Συνεταιρισμό Αστυνομικών Θεσσαλο-
νίκης, στα Καταστήματα Δίκτυο, στην WIND 
Ξάνθης, στην ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ και σε όλα τα μέ-
λη του Δ/Σ του Εθνικού Τμήματος της Ι.Ρ.Α.

H τοπική μας διοίκηση και η Ένωση Αποστράτων Αστυνομικών Ξάνθης, οργάνωσαν 
και πραγματοποίησαν την πρώτη εκδρομή του 2020 στο Μπάνσκο Βουλγαρίας, το 
3ήμερο 21-23 Φεβρουαρίου. 
Πρεμιέρα λοιπόν των εκδρομών του 2020 για τα δύο σωματεία της Αστυνομίας 
της Ξάνθης με το υπόλοιπο πρόγραμμα να περιλαμβάνει άλλες έξι (6) εξόδους με 
αποκορύφωμα στις Δαλματικές ακτές στις 4 Σεπτεμβρίου. Το τελικό πρόγραμμα 
θα είναι στην διάθεσή των μελών μας και φίλων αρχές του Μαρτίου, οπότε θα το 
ανακοινώσουμε. Η αναχώρηση μας έγινε στις 08:00΄ και μετά την στάση στο Κάτω 
Νευροκόπι για τον πρώτο καφέ φτάσαμε στο Μπάνσκο λίγο μετά το μεσημέρι. Το 
Σάββατο το πρωί πήραμε τον δρόμο για το χιονοδρομικό κέντρο όπου η διαδρομή 
ήταν κάτι το υπέροχο.Το βράδυ της ίδιας μέρας όλοι μαζί διασκεδάσαμε σε ένα 
μπαρ εστιατόριο. Την Κυριακή το πρωί μετά το πρωινό επισκεφτήκαμε την εκκλησία 
της «Αγία Τριάδας» κτισμένη από το 1810 στην καρδιά της πόλης και είναι ένα από 
τα σύμβολά της. Το συγκρότημα του ναού (η εκκλησία, ο πύργος και οι ψηλοί τοίχοι) 
χαρακτηρίζονται αρχιτεκτονικό και κατασκευαστικό μνημείο εθνικής σημασίας.
Το μεσημέρι πήραμε τον δρόμο της επιστροφής.

Ταξίδι  στην Νέα Υόρκη πραγματοποίησε τον 
προηγούμενο μήνα το μέλος της Τ/Δ Ξάνθης 
Γιώργος Αποστολίδης και μαζί του και τα ανα-
μνηστικά της Ι.Ρ.Α. Ξάνθης.

Ευχαριστούμε τον φίλο επιχειρηματία του 
νομού μας για την δωρεά σακιδίων μετα-
φοράς και ειδικών φακών μεγάλης εμβέ-
λειας για την Διμοιρία της Δ.Α Ξάνθης που 
βρίσκεται στον Έβρο.

TΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΞΑΝΘΗΣ

Η τοπικη μας διοικηση, ευχαριστεί τον 
Βουλευτή Ξάνθης κ. ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗ  Σπύρο  
για την στήριξη και την προφορά του προς 
στους Αστυνομικούς της Δ.Α Ξανθης με 
ικανό αριθμό χειρουργικών μασκών και 
στολών υψηλής προστασίας.

Την πόλη Ρουντοζέμ της Βουλγαρίας 
επισκέφτηκαν (25-1-2010) ο Πρόε-
δρος και  μέλη της Ι.Ρ.Α. Ξάνθης  κα-
τόπιν πρόσκλησης του Συνδέσμου 
Ασφάλειας και της Ι.Ρ.Α. Σμολιαν ώστε 
να παρευρεθούν στα εγκαίνια απο τον 
Νομάρχη Σμολιαν κ. Недялко Славов 
της έναρξης εργασιών της κατασκευ-
ής των εγκαταστάσεων σύνοριακου 
έλεγχου στην βουλγαρική πλευρά του 
νέου  κάθετου άξονα που θα ενώνει 
την πόλη του Ρούντοζεμ με την Ξάνθη. 
Φιλιππούπολη - Σμόλιαν - Ρούντοζεμ 
-  Ξάνθη.

Αποκριάτικη παιδική εκδήλωση
Ετήσια Χοροεσπερίδα

Πρεμιέρα εκδρομών για το 2020
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