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 Οι εναποµείναντες της φρουράς του Μεσολογγίου τη στιγµή  που βάζουν φωτιά στην πυριτιδαποθήκη για να ανατιναχθούν
Friedrich-Christoph Nilson (1811-1879).  Ελαιογραφία σε μουσαμά 83x115 εκ.

 Eνυπόγραφο (κάτω δεξιά) “Fr. Nilson 1876” 

 



Η ιδέα του φιλελληνισµού, πρωτίστως αναπτύχθηκε από τη Δύση και την Αναγέννηση, συνεχίστηκε µε τον Διαφωτισµό και 
έλαβε ιδιαίτερη µορφή µε την Ελληνική Επανάσταση του 1821.
Ο φιλελληνισµός αποτελεί το µοναδικό κίνηµα αγάπης και αλληλεγγύης του δυτικού πολιτισµού προς την νεότερη 
Ελλάδα.
Ο φιλελληνισµός εκδηλώθηκε µε διάφορους τρόπους όπως το θέατρο, την µουσική και την παραγωγή σηµαντικών έργων 
τέχνης. Πίνακες ζωγραφικής και χρηστικά αντικείµενα όπως πιάτα φαγητού, επιτραπέζια ρολόγια, παιχνίδια κλπ. 
αποτέλεσαν µερικά από τα έργα τα οποία ανέδειξαν τον αγώνα των Ελλήνων.
Αυτό είχε ως αποτέλεσµα τα φιλελληνικά έργα να εισέλθουν στην καθηµερινή ζωή των πολιτών, ενισχύοντας την πίεση στις 
εκάστοτε κυβερνήσεις οι οποίες αρχικά δεν ευνοούσαν την επανάσταση.
Με την εικαστική εικονογραφία υµνήθηκαν τα πάθη, ο ηρωισµός, η αγάπη για την ελευθερία, η λεβεντιά των παλληκαριών 
και η οµορφιά των Ελληνίδων.
Πιστεύω πως η φιλελληνική εικαστική τέχνη έχει τις εξής ιδιαιτερότητες: α) Την µοναδικότητα στο παγκόσµιο καλλιτεχνικό 
γίγνεσθαι, β) είναι πάντοτε θετική για την Ελλάδα και γ) εµπεριέχει τα µηνύµατα του χριστιανισµού και του αρχαίου 
ελληνικού πολιτισµού (αρχαιολατρεία). Το τελευταίο αποτελεί ιδιαίτερο κίνητρο της συλλογής που είναι ο ερχοµός των 
έργων αυτών (από την Ευρώπη που παρήχθησαν) στην Ελλάδα, διότι έγιναν µε κύριο σκοπό να βοηθήσουν τους νεότερους 
Έλληνες να ξανααναστήσουν την Πατρίδα. Είναι ευνόητο ότι η φιλελληνική καλλιτεχνική δηµιουργία αποτελεί τµήµα της 
πολιτιστικής µας κληρονοµιάς και πρέπει να βρίσκεται στα µουσεία της Ελλάδας.
Με την συλλογή αυτή, πιστεύω ότι εγώ και η οικογένειά µου εκπληρώσαµε µέρος του χρέους που έχουµε όλοι οι Έλληνες 
προς την Πατρίδα, έχοντας το δικαίωµα να καυχόµαστε πως είµαστε απόγονοι ενός ένδοξου γένους.
Χαιρόµαστε που µε το ηµερολόγιο αυτό εκφράζουµε την αγάπη, τον σεβασµό και την εκτίµηση προς την αστυνοµία που 
τόσα προσφέρει στην Πατρίδα.

 Μετά τιµής
Μιχάλης Βαρκαράκης



«Η Ελληνική Επανάσταση του 1821

µέσα από τα µάτια µεγάλων

φιλελλήνων ζωγράφων» 

«Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 μέσα από τα μάτια μεγάλων Φιλελλήνων ζωγράφων»
Η Συλλογή Μιχάλη και Δήμητρας Βαρκαράκη στο Ημερολόγιο 2021 της Αστυνομίας.

Το φετινό ηµερολόγιο της Ένωσης Αστυνοµικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής έχει 
ως θέµα του την Ελληνική Επανάσταση, µε την επετειακή αφορµή των 200 χρόνων από 
την έναρξή της. Στις σελίδες του αποκαλύπτεται, µε γλαφυρότητα και αµεσότητα, η 
βαθύτερη ουσία των γεγονότων της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Ο σεβασµός και η 
συγκίνησή, για τον ηρωισµό, την γενναιότητα, αλλά και τις µαρτυρικές πληγές, που 
υπέστησαν οι απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων για την πολυπόθητη ελευθερία τους, 
αποδίδεται µε τον χρωστήρα άξιων ευρωπαίων ζωγράφων, που είχαν την ευαισθησία και 
την παιδεία να αντιληφθούν το δίκαιο αίτηµά τους και να συµβάλουν µε τον δικό τους 
τρόπο, ώστε το όραµά τους να γίνει πραγµατικότητα.
Θερµά συγχαρητήρια εκφράζω στην Ένωση Αστυνοµικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής 
Αττικής και στον Πρόεδρό της, Γιώργο Καλλιακµάνη, αλλά και στο «Σπίτι του Ηθοποιού» και 
την Άννα Φόνσου, για την επιµονή τους, αυτή την δύσκολη περίοδο, για την έκδοση του 
παρόντος ηµερολογίου. Ιδιαιτέρα στους Μιχάλη και Δήµητρα Βαρκαράκη για την 
αξιοµνηµόνευτη και αξιέπαινη αποστολή τους, τις τελευταίες δεκαετίες, για την διάσωση, 
διαφύλαξη και διάδοση πολύτιµων και σηµαντικών έργων τέχνης, που αναφέρονται στην 
Ελληνική Επανάσταση του 1821 και την οποία αποκαλύπτουν στο ελληνικό και διεθνές 
κοινό ως φόρο τιµής στους ήρωες και τα γεγονότα της αναγέννησης του έθνους µας.

Τάκης Μαυρωτάς 
Διευθυντής Εικαστικού Προγράµµατος

Ίδρυµα Β. & Μ. Θεοχαράκη

ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΙΧΑΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΒΑΡΚΑΡΑΚΗ

Το Ίδρυµα Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής Βασίλη και Μαρίνας Θεοχαράκη τα τελευταία τρία χρόνια 
συµπαραστέκεται στην αξιέπαινη δραστηριότητα της Ένωσης Αστυνοµικών Υπαλλήλων 
Νοτιοανατολικής Αττικής και στο «Σπίτι του Ηθοποιού», για την προώθηση του πολιτισµού µας, µε την 
έκδοση, κάθε χρόνο, ενός καλαίσθητου ηµερολογίου, που αντλεί το περιεχόµενο του από την τέχνη.
Το φετινό ηµερολόγιο έχει ως θέµα του τις καλλιτεχνικές δηµιουργίες σπουδαίων ευρωπαίων 
ζωγράφων, που µε όραµα και τόλµη αγκάλιασαν την Ελληνική Επανάσταση του 1821 και 
εµπνεύστηκαν από τον ηρωισµό και τις θυσίες των Ελλήνων. Πρόκειται για σηµαντικά έργα, που 
ανήκουν στην περίφηµη Συλλογή Μιχάλη και Δήµητρας Βαρκαράκη και που είχαµε την τιµή να 
πρωτοπαρουσιάσουµε στο Ίδρυµα µας το 2015, σε επιµέλεια της Δρ Φανής Μαρίας Τσιγκάκου. Στο 

πλαίσιο της Πρωτοβουλίας ʼ21 και των προγραµµατισµένων εκδηλώσεων, για τα 200 χρόνια της 
Ελληνικής Επανάστασης, θα πραγµατοποιηθεί στο Ίδρυµα µας η θεµατική έκθεση «Η γυναίκα στην 
Επανάσταση του 1821», µε αντιπροσωπευτικά και πολύτιµα έργα της Συλλογής Μιχάλη και 
Δήµητρας Βαρκαράκη. Έτσι δράττοµαι της ευκαιρίας να εκφράσω για µια ακόµη φορά στο ζεύγος 
Βαρκαράκη τα θερµά µου συγχαρητήρια για την σηµαντική τους προσφορά στην διαφύλαξη και 
διάδοση της ιστορίας µας  
Επίσης, συγχαίρω τον Πρόεδρο της Ένωσης Αστυνοµικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, κ. 
Γιώργο Καλλιακµάνη, για τη συνέπεια και την υπευθυνότητά του και εύχοµαι το φετινό ηµερολόγιο, 

που συνεχίζει να διατίθεται δωρεάν, να έχει την ίδια λαµπρή επιτυχία µε τα προηγούµενα, «Μεγάλοι Σύγχρονοι Ζωγράφοι 2019» και «Ποίηση και 
Ζωγραφική 2020», που έδωσαν προβάδισµα στο ζωγραφικό έργο σηµαντικών εκφραστών της σύγχρονης ελληνικής τέχνης, από ατοµικές και 
οµαδικές εκθέσεις, που πραγµατοποιήθηκαν στο Ίδρυµά µας.

Βασίλης Θεοχαράκης
Πρόεδρος

Ίδρυµα Β. & Μ. Θεοχαράκη



1Ιανουαρίου Πρωτοχρονιά
6 Ιανουαρίου Θεοφάνεια

21
20

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

UNESCO
ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ

Ελληνίδα Μάνα

µε το νεκρό

παιδί της

Αγνώστου, Γαλλικής Σχολής α΄ μισό 19ου αιώνα,  
ελαιογραφία σε μουσαμά 83x100 εκ.
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ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
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Aγνώστου, Γαλλικής Σχολής, γύρω στο 1830,
ελαιογραφία σε μουσαμά 33x25 εκ.

 

 Έλληνας

Αγωνιστής

θρηνεί τη νεκρή

γυναίκα και το 

παιδί του



15 Μαρτίου Καθαρά Δευτέρα
25 Μαρτίου Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου
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ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

UNESCO
ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ

 Ο Παλαιών Πατρών

Γερµανός ευλογεί 

τη σηµαία της 

επανάστασης 

(25 Μαρτίου 1821)

 στα Καλάβρυτα 

Αγνώστου, μετά το 1870.
Ελαιογραφία σε μουσαμά 94x133 εκ.

 



30 Απριλίου Μ. Παρασκευή

20

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
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 Θέµα εµπνευσµένο

από τη σφαγή της

 Σαµοθράκης

Jean-Baptiste Vinchon (1789-1855)
Ελαιογραφία σε μουσαμά 34x41 εκ.

Ενυπόγραφο (Κάτω δεξιά): “J.B. Vinchon 1827”

21



1 Μαΐου Πρωτομαγιά

20

2 Μαΐου Το Άγιον Πάσχα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
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 Ελληνίδες σε

σκλαβοπάζαρο

Stanislas-Henri-Benoît Darondeau (1807-1841)
 Ελαιογραφία σε μουσαμά 100x130 εκ.

 Ενυπόγραφο (κάτω αριστερά) “S. Darondeau 1835”

 

21

1 Μαΐου Αγ. Γεωργίου



21 Ιουνίου Του Αγίου Πνεύματος

20
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  Ελληνίδες που

προσεύχονται

στην Παναγία 

για να τις 

προστατεύσει

στη διάρκεια 

µιας µάχης

Κατά πρότυπο της ομώνυμης 
ελαιογραφίας που φιλοτέχνησε ο 

 Ary Scheffer (1795-1858), το 1827
Ελαιογραφία σε μουσαμά 35x27 εκ.

 

21
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  Ελληνίδες που

παρακολουθούν

την έκβαση

της µάχης

Horace Vernet (1789-1863)
 Ελαιογραφία σε μουσαμά 60x50 εκ.

 Ενυπόγραφο (κάτω αριστερά): “Η. Vernet”

 

21



15 Αυγούστου Η Κοίμηση της Θεοτόκου
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 Έλληνας 

στον τάφο του 

Θεµιστοκλή

Charles-Edouard Baron de
Crespy Le Prince (1784-1827) 

 Ελαιογραφία σε ξύλο 20x20,5 εκ.
 Οπισθόγραφη επιγραφή 

“Charles de Crespy Le Prince à 
Monsieur Goutier 1827”. 
 ( κάτω αριστερά “1827”)
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 Η Αναχώρηση

του Νεαρού

Αγωνιστή

Μichel-Philibert Genod (1796-1862)
 Ελαιογραφία σε μουσαμά 40x33 εκ. 

 

21



28  Οκτωβρίου Επέτειος του Όχι

20

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

UNESCO
ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ

 Η Γαλλική

Αποστολή

στο Μοριά,

το 1828

Noël-Dieudonné Finart (1797-1852).
Ελαιογραφία σε μουσαμά 49x59 εκ.

 

21



17  Νοεμβρίου Επέτειος της εξέγερσης του Πολυτεχνείου

20

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
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 Αθηναϊκή

οικογένεια

 επιστρέφει στο 

κατεστραµµένο 

 της σπίτι µετά 

την Επανάσταση

Peter von Hess (1792-1871). 
Ελαιογραφία σε μουσαμά 45x58 εκ.

 

21



25 Δεκεμβρίου Χριστούγεννα 

26 Δεκεμβρίου Δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων

20

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
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 Ο Χασάν

αιφνιδιάζει το 

ερωτευµένο ζευγάρι 

 (από το ποίηµα

Don Juan)

Ceasar Willich

(1825-1886)

Eλαιογραφία σε μουσαμά 110x125 εκ.
 Ενυπόγραφο (κάτω αριστερά):

 “Ceasar Willich, Μünchen 1851”

 

21



 Επιτραπέζιο ρολόι από πολύχρωµη πορσελάνη 

και χρυσή διακόσµηση
58x34x17 εκ.

Η ολόγλυφη διακόσμηση, που αναπαριστάνει την μονομαχία Έλληνα και Τούρκου, εμπνέεται από το σχετικό Βυρωνικό θέμα.
Εμπνευσμένο από έργο του Eugène Delacroix (Ευγένιος Ντελακρουά).

 







κ. Πρόεδρε,
Ως Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, θα ήθελα 
καταρχάς να σας συγχαρώ για την εξαιρετική 
πρωτοβουλία σας, σε συνεργασία µε το ίδρυµα «Το Σπίτι 
Του Ηθοποιού» και το ίδρυµα «Εικαστικών Τεχνών και 
Μουσικής Β. & Μ. Θεοχαράκη», που αφορά την έκδοση 
του ηµερολογίου για το 1821 µε θέµα «Η Ελληνική 
Επανάσταση του 1821 µέσα από τα µάτια µεγάλων 
φιλελλήνων ζωγράφων», κοσµούµενη από πίνακες της 
συλλογής του καθηγητή Ιατρικής κ. Μιχάλη Βαρκαράκη.
Η αξιέπαινη αυτή δράση και µάλιστα για έβδοµη συνεχή 
χρονιά, καταδεικνύει µε τον πιο εµφατικό τρόπο, την 
πολυσχιδή προσπάθεια του αστυνοµικού προσωπικού 
για προσφορά στο κοινωνικό σύνολο και φυσικά τα 

ισχυρά αισθήµατα αγάπης και σεβασµού για την πατρίδα, που µε αυταπάρνηση 
υπηρετεί καθηµερινά.
Επίσης, θα ήθελα να επισηµάνω την αδιαµφισβήτητη προσφορά της Ένωσης σας 
έναντι της αστυνοµικής οικογένειας, µε γνώµονα πάντα την υπευθυνότητα µε την 
οποία αυτή προσεγγίζει τα ζητήµατα που απασχολούν το αστυνοµικό 
προσωπικό.
Με τις σκέψεις αυτές, εύχοµαι ολόψυχα καλή επιτυχία στη νέα αυτή πρωτοβουλία 
σας, καθώς επίσης και για ένα δηµιουργικό, ευτυχισµένο και ελπιδοφόρο νέο 
έτος.

Μιχάλης Χρυσοχοΐδης
Υπουργός Προστασίας του Πολίτη

Η νέα χρονιά που ξεπροβάλλει µπροστά µας σηµατοδοτεί µία 
ευκαιρία επανεκκίνησης, την ανάγκη της οποίας όλοι 
αισθανόµαστε. Μία νέα συναρπαστική διαδροµή γεµάτη 
διαχρονικούς συµβολισµούς και µηνύµατα ξεκινά για την 
πατρίδα µας.
Το 2021 σφραγίζει την πορεία των πρώτων 200 ετών της 
σύγχρονης Ελλάδας,  εκκινώντας από την Ελληνική 
επανάσταση του 1821 και τον Αγώνα για την Ελευθερία, όπως 
αυτός αποτυπώνεται µε χαρακτηριστικό τρόπο µέσα από τα 
έργα της συλλογής του Μιχάλη και της Δήµητρας Βαρκαράκη 
που κοσµούν το ανά χείρας ηµερολόγιο της Ένωσης 
Αστυνοµικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής. Μιας 
πορείας - πηγής διδαχών και έµπνευσης. Ταυτόχρονα αποτελεί 
το εφαλτήριο ενός ακόµη ταξιδιού και την απαρχή µιας νέας, 

εντατικότερης προσπάθειας για την οικοδόµηση της σύγχρονης Ελλάδας.
Στην προσπάθεια αυτή ξεχωριστό ρόλο και συνάµα βαρύτατη ευθύνη φέρουν οι γυναίκες 
και άντρες της Ελληνικής Αστυνοµίας µέσα από το σπουδαίο και πολυσχιδές έργο που 
επιτελούν καθηµερινά και για το οποίο είµαστε όλοι ευγνώµονες. Θα ήθελα να εκφράσω 
τις θερµότατες ευχές µου για τη νέα χρονιά στο σύνολο των µελών της Ένωσής σας αλλά 
και στο σύνολο των γυναικών και ανδρών της Ελληνικής Αστυνοµίας, προσβλέποντας στη 
συνέχιση της σπουδαίας αυτής προσπάθειας και συνεργασίας στην κατεύθυνση 
εµπέδωσης του αισθήµατος ασφαλείας και ευηµερίας.

Ελευθέριος Οικονόµου
Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη 

Το 2021 έχει δύο ξεχωριστά χαρακτηριστικά. Το πρώτο συνδέεται µε την συµπλήρωση 200 ετών από την έναρξη της επανάστασης του 1821. Η 
δηµιουργία του νέου ελληνικού κράτους, η αναγέννηση του ελληνικού έθνους ύστερα από πολλών αιώνων οθωµανικό ζυγό, αποτελεί ένα 
θαυµαστό γεγονός. Οι πρόγονοί µας, σχεδόν όλοι τους κτηνοτρόφοι, γεωργοί ή ψαράδες, επαναστάτησαν κατά µίας πανίσχυρης αυτοκρατορίας 
και νίκησαν. Προχώρησαν στην επανάσταση χωρίς εξωτερική βοήθεια. Πήραν µία άθλια περιοχή της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. Το 1831 το 
µεγαλύτερο τµήµα της σηµερινής Ελλάδας ήταν βάλτοι γεµάτοι κουνούπια κι ελονοσία. Σήµερα, η Ελλάδα είναι το πιο πλούσιο από τα κράτη 
που δηµιουργήθηκαν στα εδάφη που κατείχε η Οθωµανική Αυτοκρατορία. Παρά τα κατά καιρούς προβλήµατα ανήκει στη χορεία των πιο 
ανεπτυγµένων κρατών του κόσµου. 
Το δεύτερο χαρακτηριστικό του 2021 ανέκυψε µέσα στο 2020. Η πανδηµία που προκάλεσε ο κορωνοϊός επέστρεψε την ανθρωπότητα σε 
καταστάσεις που νοµίζαµε ότι είχαµε ξεπεράσει για πάντα. Περιµένουµε ότι το 2021 θα είναι το έτος επαναφοράς στην οµαλότητα. Δυστυχώς οι 
συνέπειες της πανδηµίας δείχνουν ότι θα είναι αντίστοιχες µε αυτές ενός παγκόσµιου πολέµου. Θα τις αντιπαλέψουµε και θα νικήσουµε. 

Καλή χρονιά!Άγγελος Συρίγος
Αν. καθηγητής διεθνούς δικαίου & εξωτερικής πολιτικής.

Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων αρµόδιος για τη Γενική Γραµµατεία Ανώτατης Εκπαίδευσης

Το φιλελληνικό κίνηµα, κατά την Επανάσταση του 1821, έδωσε πνοή και έναυσµα στους 
αγωνιζόµενους Έλληνες να συνεχίσουν τον αγώνα τους για την ελευθερία και την 
ανεξαρτησία. Τα φιλελληνικά κοµιτάτα της Ευρώπης και της Αµερικής υπήρξαν 
πολύτιµοι βοηθοί και αρωγοί των αγωνιζοµένων Ελλήνων, που ενέπνευσαν τους 
ανθρώπους του πνεύµατος και της τέχνης να δηµιουργήσουν ή να µεγαλουργήσουν, µε 
γνώµονα την διάδοση των αξιών και των ιδανικών της ελληνικής Επανάστασης. Αυτή η 
µεγάλη υλική και παράλληλα ηθική δύναµη εκφράστηκε µέσα από πίνακες, πιάτα, 
ρολόγια, αγαλµατίδια, κεντήµατα, κηροπήγια, µετάλλια και µελανοδοχεία, µε κοινό τους 
χαρακτηριστικό την αναφορά τους στον φιλελληνισµό. Αυτήν ακριβώς η διάσταση του 
φιλελληνισµού αποκαλύπτεται µέσα από την περίφηµη συλλογή του Μιχάλη και της 
Δήµητρας Βαρκαράκη, η οποία φιλοξενείται στο επετειακό Ηµερολόγιο του 2021 της 
Ένωσης Αστυνοµικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής.
Το ηµερολόγιο αυτό τιµά το µεγάλο φιλελληνικό κίνηµα, τιµά, όµως, και την σθεναρή 
άµυνα και την θυσία των αγωνιστών της Επανάστασης που προκάλεσαν, ανά τον κόσµο, 
έντονα αισθήµατα θαυµασµού και συµπάθειας. Για µένα, ωστόσο, τιµά και την δική µου 

οικογένεια, την οικογένεια των οπλαρχηγών Ιωάννη και Αγγελή Πετραλιά, πρωταγωνιστικών µελών της Φιλικής 
Εταιρείας, που η συµβολή τους στην Επανάσταση του 1821 υπήρξε µεγίστη, όπως µαρτυρούν οι ιστορικές πηγές και τα 
Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας. Έλαβαν µέρος σε πολλές µάχες επικεφαλής 100 δικών τους πολεµιστών, 
προσέφεραν πάνω από 100.000 γρόσια στον Αγώνα και µετέτρεψαν τους πέντε νερόµυλους τους στη Δίβρη Ηλείας σε 
µπαρουτόµυλους για την παραγωγή χιλιάδων οκάδων µπαρούτης για τις ανάγκες του αγώνα, την οποία διέθεσαν 
αφιλοκερδώς στον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, στον Ανδρέα Ζαΐµη, στον Γεώργιο Σισίνη και σε άλλους πολεµιστές της 
Πελοποννήσου. Η σχέση των προγόνων µου µε τους φιλέλληνες ήταν στενή, καθώς το νίτρο και το θείο για την 
παραγωγή της µπαρούτης µετέφερε ο Ιωάννης Πετραλιάς κρυµµένα µέσα στα εµπορεύµατα που έφερνε από την 
Ιταλία και τα Επτάνησα, µε την βοήθεια και τη συνεργασία πολλών Ιταλών φιλελλήνων.
Με ιδιαίτερη συγκίνηση, λοιπόν, χαιρετίζω το συγκεκριµένο ηµερολόγιο και επαινώ τον Πρόεδρο κ. Γέωργιο 
Καλλιακµάνη και τα µέλη της Ένωσης Αστυνοµικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής για την πρωτοβουλία τους 
να µας χαρίσουν για µία ακόµη χρονιά αυτήν την ωραία, επίκαιρη και καλαίσθητη έκδοση που τιµά την Επανάσταση 
του 1821.

ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ - ΠΕΤΡΑΛΙΑ
τέως Υπουργός

Η άξια συγχαρητηρίων, µε την δηµιουργία αυτού 
του ηµερολογίου, Ένωση Αστυνοµικών Υπαλλήλων 
Ν/Α αποδεικνύει ότι ο Έλληνας αστυνοµικός πέραν 
του ότι είναι ταγµένος να προστατεύει τον πολίτη, 
είναι και ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας, ο οποίος 
έχει την ευαισθησία και την φιλοπατρία και µε τέτοιες 
ενέργειες έρχεται πιο κοντά στην κοινωνία.
Εύχοµαι στην Ελληνίδα και τον Έλληνα αστυνοµικό 
χρόνια πολλά και να έχουν πάντα την δύναµη να 
προστατεύουν αποτελεσµατικά τους θεσµούς, τον 
πολίτη, και τη δηµοκρατία.
Ευτυχισµένο το 2021!!!

Άννα Καραµανλή
Αναπληρώτρια Γενική Γραµµατέας 

Κοινοβουλευτικής Οµάδας
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β3΄ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

Η έκδοση του ηµερολογίου της Ένωσης Αστυνοµικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής που πραγµατώνεται για έβδοµη συνεχή χρονιά, 
καθιστά την Ένωση «γέφυρα», που συνδέει τον κόσµο των εικαστικών τεχνών µε την Ελληνική Αστυνοµία, αποδεικνύοντας εµπράκτως τις  
κοινωνικές και πολιτιστικές ευαισθησίες του Έλληνα αστυνοµικού.
Μια πρωτοβουλία, που φέτος, µε αφορµή τη συµπλήρωση των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, αναδεικνύει την πιο καθοριστική 
διαδροµή της ιστορίας φιλοξενώντας στις σελίδες του θαυµάσιες παραστάσεις της  εποχής, κορυφαίων εκφραστών της σύγχρονης τέχνης που 
διέκριναν τα υψηλά ιδανικά στον αγώνα των Ελλήνων και τα αποτύπωσαν σε λευκό καµβά.
Μια παραγωγή δηµιουργική και προσεγµένη που δίνει στο ηµερολόγιο χαρακτήρα λευκώµατος, ταξιδεύει τον αναγνώστη στη µεγάλη 
Επανάσταση προκαλώντας συναισθήµατα που αβίαστα και ορµητικά εκπέµπονται, δείχνοντας µε απόλυτη σαφήνεια την επιµονή της Ένωσης 
Αστυνοµικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής στην προώθηση του ελληνικού πολιτισµού και την ανάδειξη ενός άλλου προσώπου της 
ΕΛ.ΑΣ. Αυτού, που υπενθυµίζει ότι η τέχνη αποτελεί το τελευταίο καταφύγιο απέναντί στην κατάρρευση των αξιών. 

Άρια Καλύβα
Δηµοσιογράφος Πρώτου Θέµατος



Η προσφορά των ανδρών και των γυναικών της 
Ελληνικής Αστυνοµίας είναι διαχρονικά πολύτιµη. 
Στη δύσκολη χρονιά που αφήνουµε πίσω µας, η 
ΕΛ.ΑΣ. βρέθηκε στην πρώτη γραµµή και – πέρα 
από τα σηµαντικά καθήκοντά της – αντεπεξήλθε 
επάξ ια  στην  άρτ ια  τήρηση των µέτρων 
προστασίας της δηµόσιας υγείας. Η Περιφέρεια 
Αττικής θα συνεχίσει περήφανα να στηρίζει την 
Ελληνική Αστυνοµία µε κάθε πρόσφορο τρόπο, 
για να υπηρετούµε απρόσκοπτα τους κοινούς µας 
στόχους: το αίσθηµα ασφάλειας, προστασίας και 
συνοχής της κοινωνίας.
Χαιρετίζω την ωραία πρωτοβουλία της Ένωσης 
Αστυνοµικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής 
Αττικής να τιµήσει τα 200 χρόνια από την Ελληνική 
Επανάσταση µε αυτό το καλαίσθητο ηµερολόγιο 
και εύχοµαι από καρδιάς το νέο έτος να φέρει 
υγεία και ασφάλεια σε όλες και όλους.

Γιώργος Πατούλης
Περιφερειάρχης Αττικής

Το 2021 σφραγίζει τα 200 χρόνια από την ελληνική 
επανάσταση, αλλά και µία διαδροµή ιστορίας και 
πολιτισµού που έλαµψε σε όλο τον πλανήτη. Μία 
διαδροµή που εξυµνήθηκε από προσωπικότητες-
φάρους τους πνεύµατος ανά τον κόσµο.
Είναι όµως και η χρονιά που αποτελεί συνδετικό κρίκο 
µεταξύ των θυσιών και της πίστης στα ιδεώδη του 
παρελθόντος µε το σθένος και την ενότητα που 
χρειαζόµαστε σήµερα, για να αντιµετωπίσουµε τις 
δυσκολίες τους µέλλοντος. 
Η πρωτοβουλία των Αστυνοµικών Υπαλλήλων της 
Νοτιοανατολικής Αττικής να αναδείξει τα έργα 
ανθρώπων που θαύµασαν και αγάπησαν την Ελλάδα 
στο πέρασµα των αιώνων, είναι σηµαντική, όχι µόνο 
γιατί επιβεβαιώνει τον πλούτο του πολιτισµού µας 
αλλά και γιατί υπενθυµίζει σε όλους µας, όλες εκείνες 
τις αρετές που οδήγησαν στη δηµιουργία αυτής της κληρονοµιάς. 
Καταδεικνύει την ανάγκη να µπορούµε να κοιτάζουµε προς το µέλλον, κρατώντας ζωντανές τις αρχές της Δηµοκρατίας, 
των ιδανικών µας και, πάνω από όλα, της ενότητας µακριά από τον διχασµό και το µίσος, για να παραδώσουµε στις 
επόµενες γενιές τον πολιτισµό που θα τις κάνει εξίσου περήφανες µε εµάς.   

Κώστας Μπακογιάννης
Δήµαρχος Αθηνών

“ Όταν αποφασήσαµε να κάµοµε την Επανάσταση, 
δεν εσυλογισθήκαµε, ούτε πόσοι είµεθα, ούτε πως 
δεν έχοµε άρµατα (...) ως µία βροχή, έπεσε σε 
όλους µας η επιθυµία της ελευθερίας µας, και όλοι, 
και οι κληρικοί, και οι προεστοί, και οι καπεταναίοι, 
και οι πεπαιδευµένοι, και οι έµποροι, µικροί και 
µεγάλοι, όλοι εσυµφωνήσαµε εις αυτό το σκοπό 
και εκάµαµε την Επανάσταση ”.
Τα συγκλονιστικά λόγια του Κολοκοτρώνη µας 
θυµίζουν ότι, όταν ο Ελληνισµός είναι ενωµένος 
και δίνει τις µάχες µε οµοψυχία, πάντα τα 
καταφέρνει και βγαίνει νικητής.
Σε λίγο καιρό θα γιορτάσουµε τα 200 χρόνια από 
την επανάσταση των Ελλήνων το 1821, όπου 
ύστερα από πολλούς αιώνες υποταγής σε ξένους 
κυριάρχους, ιδρύθηκε το Ελληνικό κράτος.
Πρέπει να διατηρήσουµε πάση θυσία ζωντανή την 
ιστορική µας µνήµη. Η διχόνοια πάντα µας 
οδηγούσε σε ήττες, ενώ οι µεγαλύτερες Εθνικές 
επιτυχίες ήρθαν όταν ήµασταν ενωµένοι ως 
Έλληνες.
Θέλω να εκφράσω τα θερµά µου συγχαρητήρια 
στην Ε.Α.Υ.Ν/Α.Α. γιατί αποδεικνύεται καθηµερινά 
ότι δεν αγωνίζεστε µόνο για τα δικαιώµατα του 
αστυνοµικού αλλά καλλιεργείτε και την Εθνική 
συνείδηση.
Σας εύχοµαι να συνεχίσετε µε την ίδια δύναµη και 
επιµονή το σηµαντικό έργο που επιτελείται.

Γιάννης Κ. Κωνσταντάτος 
Δήµαρχος Ελληνικού – Αργυρούπολης

Η συµβολή σας στην ασφάλεια των πολιτών της Νοτιοανατολικής 
Αττικής, που αποτελεί και τη µέγιστη αποστολή σας, είναι 
πραγµατικά πολύ σηµαντική για την εµπέδωση του αισθήµατος 
της κοινωνικής ηρεµίας και συνοχής. Ιδιαίτερα ο φετινός χρόνος 
που εξαιτίας της υγειονοµικής κρίσης δηµιουργεί ένα εξαιρετικά 
δύσκολο περιβάλλον για όλους, είναι σηµαντικό να σας βρίσκει 
στην πρώτη γραµµή της προστασίας της δηµόσιας υγείας.
Το φετινό σας ηµερολόγιο που είναι αφιερωµένο στα 200 χρόνια 
από την Ελληνική Επανάσταση µέσα από τα µάτια µεγάλων 
φιλελλήνων ζωγράφων, το οποίο εκδίδετε µε τη συνεργασία των 
Ιδρυµάτων «Το Σπίτι του Ηθοποιού» και «Εικαστικών Τεχνών και 
Μουσικής Β. & Μ. Θεοχαράκη», αποτελεί µια πρωτοβουλία 
πραγµατικά αξιέπαινη. Η σύνδεση των µεγάλων στιγµών του 
απελευθερωτικού αγώνα του λαού µας µε την εικαστική 
δηµιουργία των φιλελλήνων ζωγράφων υπογραµµίζει την 
οικουµενικότητα του αγώνα του 1821, αφού αποδεικνύει για 
ακόµη µία φορά ότι η ελευθερία, η ανεξαρτησία και η κοινωνική 
δικαιοσύνη αποτελούν πάντα τα προτάγµατα της πολιτισµένης 
ανθρωπότητας. Ιδιαιτέρως για την Αττική και ο αγώνας για την 
απελευθέρωση της Αθήνας, αποτελεί για µας ένα κοµβικό σηµείο 
έρευνας και ανάδειξης της τοπικής µας ιστορίας, για την οποία 
είµαστε στη διάθεσή σας να την παρουσιάσουµε.
Σας ευχόµαστε Καλή Χρονιά µε υγεία
και κάθε πρόοδο στο δύσκολο έργο σας.

Ο Δήµαρχος Σαρωνικού
ΠΕΤΡΟΣ Ι. ΦΙΛΙΠΠΟΥ

Κάθε χρονιά είναι µοναδική αλλά το 2021 αποτελεί για εµάς τους Έλληνες κάτι 
παραπάνω από αυτό. Είναι ένα ιστορικό έτος-σταθµός, που θα αναµετρηθούµε µε την 
ιστορία µας και θα χαράξουµε την περαιτέρω πορεία µας. 
Τα 200 χρόνια της σύγχρονης Ελλάδας συµπίπτουν µε έναν νέο αγώνα της 
ανθρωπότητας προς την ελευθερία. Όλα δείχνουν ότι αυτή τη χρονιά θα 
καταφέρουµε να υπερβούµε τη δοκιµασία της πανδηµίας και να ανοίξουµε τα φτερά 
µας για ένα καλύτερο αύριο. Με σεβασµό στο παρελθόν, µε σχέδιο για το παρόν, µε 
όραµα για το µέλλον. 
Είναι εξαιρετική η πρωτοβουλία της Ένωσης Αστυνοµικών Υπαλλήλων 
Νοτιανατολικής Αττικής να παρουσιάσει στο φετινό ηµερολόγιο τη σπουδαία 
συλλογή του Μιχάλη και της Δήµητρας Βαρκαράκη, µε αναφορά στον φιλελληνισµό 
όπως αυτός εκφράστηκε στα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης. 
Η τέχνη είναι το καταφύγιό µας. Στη Γλυφάδα εγκαινιάσαµε αυτές τις µέρες ένα έργο 
εµβληµατικό. Ο Δρόµος των Ποιητών άρχισε ήδη να περπατιέται, να αγαπιέται και να 
εµπνέει.
Εύχοµαι η επετειακή αυτή χρονιά να σηµάνει την απαρχή µιας νέας λαµπρής πορείας 
για εµάς και την Ελλάδα µας.

Καλή χρονιά ! Γιώργος Παπανικολάου
Δήµαρχος Γλυφάδας

   

Ολοκληρώνεται το 2020, ίσως η δυσκολότερη 
χρονιά που έχει ζήσει η γενιά µας και ξεκινάει 
το 2021, η χρονιά που ευχόµαστε όλοι να 
σηµατοδοτηθεί από το τέλος όσων µας 
πλήγωσαν το 2020 και να µπει σε «πρώτο 
πλάνο» ο γιορτασµός των 200 χρόνων από την 
Ελληνική Επανάσταση. Μέσα σε λίγες γραµµές 
του πολύ αξιόλογου ηµερολογίου σας, θέλω 
να σας µεταφέρω τις ευχές και τις ευχαριστίες 
του Δήµου Βάρης Βούλας Βουλιαγµένης.
Τις ευχές για µία καλύτερη χρονιά, µία χρονιά 
επανένωσης µε τα αγαπηµένα µας πρόσωπα, 
µία χρονιά που θα σηµάνει το τέλος της 
π α ν δ η µ ί α ς  κ α ι  τ η ν  ε π ι σ τ ρ ο φ ή  σ τ η ν 
κανονικότητα. Εύχοµαι σε κάθε ένα από εσάς 
καλή δύναµη για να συνεχίσετε να εκτελείτε µε 
συνέπεια και υψηλό αίσθηµα ευθύνης τα 
καθήκοντα σας και µετά το τέλος της κάθε 
βάρδιας να επιστρέφετε σπίτι σας υγιής.
Εγώ προσωπικά εκ µέρους του Δήµου Βάρης 
Βούλας Βουλιαγµένης σας ευχαριστώ για όσα 
κάνετε για να νιώθουµε εµείς ασφαλείς ακόµα 
και υπό αντίξοες συνθήκες και συχνά µε 
σηµαντική αυτοθυσία.
Η Δηµοτική Αρχή θα είναι δίπλα σας, να 
συνεπικουρεί το έργο σας και να στηρίζει τις 
προσπάθειες σας.
Εύχοµαι  σε  όλους  Καλές  Γιορτές  κα ι 
Ευτυχισµένο το 2021!

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος
Δήµαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγµένης



Δεν γνωρίζω αν η Ένωσή σας έχει έναν Άγιο προστάτη. Γνωρίζω όµως ότι για εµάς εσείς είστε οι φύλακες και προστάτες. Και µόνο η 
συνεχής και διακριτική παρουσία σας κοντά µας, µας βγάζει από το αίσθηµα της ανασφάλειας και µας ελευθερώνει από φόβους και 
φοβίες, που έχουν σήµερα γιγαντωθεί, στα χρόνια αυτά των αβέβαιων καιρών.
Το σήµα που διαλέξατε για τη σφραγίδα της Ένωσής σας, δυο χέρια, µια χειραψία δηλαδή, µαρτυρεί µε τρόπο λακωνικό το αίσθηµα 
αλληλεγγύης που σας καθοδηγεί και εµπνέει το έργο σας. Όποιος δίνει το χέρι του, δίνει την καρδιά του, λένε οι Άγγλοι.
Από καρδιάς λοιπόν όλες µου τις ευχαριστίες γι' αυτό που κάνετε και σας εύχοµαι κάθε ευόδωση στο έργο σας, ευπραγία, χαρά και 
ευτυχία στη προσωπική σας ζωή.

     Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ

Περί Αστυνοµίας και περί του σύγχρονου ρόλου του αστυνοµικού

Η Αστυνοµία δεν πρέπει ν' ασχολείται αποκλειστικά µε τα «συµβάντα» αλλά να είναι 
προσανατολισµένη στο χειρισµό κοινωνικών προβληµάτων της καθηµερινότητας  και την προβολή 
των θετικών παραδειγµάτων του πολιτιστικού γίγνεσθαι, που και αυτά εντάσσονται στην ευρύτερη 

συµµετοχική αντεγκληµατική πολιτική.
Η κοινότητα παραµένει η πρώτη γραµµή άµυνας τόσο για τον έλεγχο του εγκλήµατος, όσο και για τον έλεγχο του φόβου 
θυµατοποίησης, παραµένει όµως και ο κρίσιµος υπερασπίσιµος χώρος δικαιωµάτων και ελευθερίας συλλογικών εκφράσεων 
λόγου και γραµµάτων.
Η αστυνόµευση της κοινότητας παρά τις διαφορετικές (ιστορικές, εδαφικές, πολιτισµικές) προσεγγίσεις συνιστά την πιο σύγχρονη 
εκδοχή της ενοποίησης/ολοκλήρωσης της συµβουλευτικής µε την επιβολή του νόµου.
Η αποκεντρωµένη Αστυνοµία, που αντιµετωπίζει τα κρίσιµα προβλήµατα «της περιοχής ευθύνης της» πρέπει να συµµετέχει και στις υπόλοιπες-πλην της αστυνοµικής 
εποπτείας-δραστηριότητες της κοινωνίας.
Η πολυκλαδική συνεργασία ανάµεσα στους τοπικούς θεσµούς, τις κοινωνικές υπηρεσίες τους, τους πολίτες και την Αστυνοµία δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση. Η 
προσαρµογή της αστυνοµικής κουλτούρας στις τοπικές παραδόσεις, η ανανέωση του αστυνοµικού στυλ ενδιαφέρει ιδιαίτερα τους πολίτες και τους κοινωνικούς εταίρους 
(όπως π. χ. οι κοινωνικοί λειτουργοί στο δρόµο, οι δάσκαλοι στο σχολείο κ. α.).
Η κοινωνική αποδοχή της Αστυνοµίας συναρτάται από παράγοντες όπως το αίσθηµα ασφάλειας («ξέρω πού, πότε και πώς θα βρω τον αστυνόµο»), αλλά και από τον ευρύτερο 
πολιτιστικό ρόλο που αναλαµβάνουν ως πολίτες και ως κοινωνικοί εταίροι οι αστυνοµικοί. Αυτή τη σύγχρονη τάση συµφιλίωσης της κοινωνίας µε την Αστυνοµία υπηρετεί εδώ 
και χρόνια η πρωτοβουλία της Ένωσης αστυνοµικών υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής και ο δραστήριος Πρόεδρος της  Γιώργος Καλλιακµάνης. Η φετινή δε έκδοση 
ηµερολογίου 2021 µε θέµα την ελληνική επανάσταση του 1821 µέσα από τη ζωγραφική αναδεικνύει µία διπλή ευαισθησία: τόσο ως προς την ανάδειξη ηρωικών στιγµών της 
εθνικής παλιγγενεσίας, όσο και ως προς την υπόµνηση της αξίας των τεχνών στη διατήρηση της ιστορικής µνήµης.
Αξίζουν λοιπόν συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές και ευχές για κάθε επιτυχία και αναγνώριση στο εγχείρηµα.

Γιάννης Πανούσης
Οµότιµος, Καθηγητής Εγκληµατολογίας

Φίλες και φίλοι,
Η Ελληνική Αστυνοµία αποτελεί, εδώ και πολλά χρόνια, έναν από τους σηµαντικότερους πυλώνες κοινωνικής σταθερότητας και ειρήνης της 
πατρίδας µας. Οι αστυνοµικοί υπάλληλοι, στην συντριπτική τους πλειοψηφία, επιτελούν το καθήκον τους µε αυταπάρνηση, θέτοντας σε κίνδυνο τη 
ζωή και τη σωµατική τους ακεραιότητα, υπό αντίξοες συνθήκες, πάντα µε γνώµονα το γενικό κοινωνικό συµφέρον, µε πίστη στη Δηµοκρατία και 
σεβόµενοι το Σύνταγµα και τους νόµους της πολιτείας. Ταυτόχρονα, η ΕΛ.ΑΣ  και οι κατά τόπους Ενώσεις Αστυνοµικών Υπαλλήλων διακρίνονται 
για την ευαισθησία τους στα κοινωνικά και ανθρωπιστικά θέµατα, αλλά και για την κοινωνική τους προσφορά. Αυτό, δεν περνά απαρατήρητο από 
τους πολίτες, οι οποίοι αναγνωρίζουν  το έργο σας, δείχνοντας σας αγάπη και σεβασµό.
Η χρονιά που πέρασε ήταν γεµάτη από δυσκολίες. Πολίτες και κράτη έφτασαν σε οριακές καταστάσεις. Οι νεκροί που άφησε και αφήνει ακόµα 
πίσω της η πανδηµία, µας έχουν γεµίσει θλίψη. Η ΕΛ.ΑΣ και το προσωπικό της, σε αυτήν την κρίσιµη µάχη ήταν στην πρώτη γραµµή, πάντα µε 
σεβασµό στον πολίτη και τις κοινωνικές ελευθερίες. 
Δυστυχώς, η πολιτεία, εδώ και χρόνια, δεν ανταποδίδει στους αστυνοµικούς υπαλλήλους αυτό που τους αξίζει, είτε παρέχοντας τα απαιτούµενα 
εφόδια για την αποστολή τους, είτε αναβαθµίζοντας το εργασιακό τους περιβάλλον. Και αυτό είναι κάτι που µας αφορά όλους, αναδεικνύοντας 
παράλληλα την ανάγκη της συλλογικής εκπροσώπησης, της διεκδίκησης για τη διασφάλιση των εργασιακών σας δικαιωµάτων.
Εύχοµαι η νέα χρονιά να είναι ελπιδοφόρα και αισιόδοξη! Όλοι µαζί να ξεπεράσουµε τις δυσκολίες, να διασφαλίσουµε για όλους το ύψιστο αγαθό 
της υγείας και να βαδίσουµε µαζί στον δρόµο της προόδου και της ευηµερίας.

Στα µέλη της Ένωσης σας, εύχοµαι ολόψυχα υγεία και κάθε είδους ευτυχία. Να εκπληρώσετε στόχους και προσδοκίες.
Μανώλης Χριστοδουλάκης

Γραµµατέας Κινήµατος Αλλαγής
Αγαπητοί/ες φίλοι/ες,
Η χρονιά που έρχεται σηµατοδοτεί τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, έναν αγώνα του λαού µας για Ελευθερία. Η 
Ελευθερία αυτή δεν οριζόταν από τους προπάτορες µονάχα ως απόταξη του Οθωµανικού ζυγού. Η λέξη Ελευθερία που στεκόταν στον 
αντίποδα του θανάτου στο ηρωικό δίληµµα της επανάστασης συµπύκνωνε τις πανανθρώπινες αξίες της αξιοπρέπειας, της δικαιοσύνης, του 
αυτοπροσδιορισµού και της αλληλεγγύης µεταξύ των αδυνάτων.
Με τις σκέψεις αυτές λοιπόν, φέτος, πλάι στις ευχές για υγεία και ευτυχία που απευθύνω στο καθένα σας ξεχωριστά, επιθυµώ να προσθέσω µία 
ακόµη, συλλογική, ευχή. Σας εύχοµαι από καρδιάς να εµπνευστείτε από το πνεύµα των ηρώων της επανάστασης και να διατηρήσετε την 
µακρά παράδοση που θέλει την ΕΛ.ΑΣ, προστάτη του πολίτη, ασπίδα των αδικηµένων, θεµατοφύλακα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και 
πυλώνα αυτοθυσίας για το κοινωνικό σύνολο.
Η πολιτεία και η κοινωνία σας οφείλει τα πλείστα και ελπίζω ο νέος χρόνος να σας τα φέρει. Σε αυτό το τελευταίο δεν επιδέχονται ευχές αλλά 
κοινή διεκδίκηση. Όπως εσείς φροντίζετε σε δύσκολους καιρούς η κοινωνία να παραµένει όρθια, έτσι οφείλουµε και εµείς να σταθούµε δίπλα 
σας προκειµένου να αναγνωριστούν και εν τοις πράγµασι οι θυσίες και το έργο σας.
Κλείνοντας ,θεωρώ υποχρέωση  µου να εκφράσω, τον απεριόριστο θαυµασµό µου για τις συνεχείς τέτοιου χαρακτήρα πρωτοβουλίες σας, 

που δίνουν και µια ασυνήθιστη εκδοχή της δράσης σας, σε σχέση µε την γενικότερη αντίληψη. θερµά συγχαρητήρια στον δραστήριο πρόεδρο της Ένωσης αστυνοµικών 
υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, κ. Γιώργο Καλλιακµάνη για την αµείωτη ένταση της δράσης του σε θέµατα, που θεωρούνται από το ευρύ κοινό ως µη αναµενόµενα απο 
τους λειτουργούς της προστασίας και της ασφάλειας των πολιτών.

Με εκτίµηση, 
Μιχάλης Καρχιµάκης.

πρ. Υπουργός, Μέλος του πολιτικού συµβουλίου του ΚΙΝ.ΑΛ.

Η έλευση του νέου έτους σηµατοδοτεί µια χρονιά ορόσηµο µε ισχυρό ιστορικό συµβολισµό για την πατρίδα µας, καθώς συµπίπτει µε τον 
εορτασµό των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Τα µηνύµατα, οι διαχρονικές αξίες και οι αρχές που πρεσβεύει το 1821, 
σηµατοδότησαν την αφετηρία της εθνικής παλιγγενεσίας, δηµιούργησαν την πολύτιµη εθνική παρακαταθήκη για την αναγέννηση του 
ελληνικού κράτους και την καθιέρωσή του στον πολιτικό χάρτη του σύγχρονου κόσµου, ενώ παράλληλα δίνουν την ευκαιρία για 
δηµιουργικό αναστοχασµό.
Η αξιόλογη προσπάθεια των συναδέλφων της Ένωσης Αστυνοµικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, σε συνεργασία µε το ίδρυµα 
«Το Σπίτι του Ηθοποιού» και το ίδρυµα «Εικαστικών Τεχνών κ΄ Μουσικής Β. & Μ. Θεοχαράκη», αναδεικνύει µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο 
την εξωστρέφεια της Ελληνικής Αστυνοµίας αλλά και τη σπουδαιότητα αυτής της ιστορικής χρονιάς, µέσω της ανάδειξης των σπουδαίων 
έργων της συλλογής του Μιχάλη και της Δήµητρας Βαρκαράκη στο ηµερολόγιο της Ένωσης. 
Το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας, αποδεικνύει καθηµερινά, µε το έργο και την προσφορά του προς το κοινωνικό σύνολο, πως 
αναγνωρίζει, σέβεται και τιµά τις θυσίες των προγόνων µας και υπηρετεί µε συνέπεια και αίσθηµα ευθύνης τις αξίες και τα ιδανικά του 

λαού µας, προτάσσοντας το εθνικό και το δηµόσιο συµφέρον.
Το ξεκίνηµα της νέας χρονιάς είναι αλληλένδετο µε αισιοδοξία, ελπίδα και προσδοκίες. Εύχοµαι από καρδιάς σε όλους τους συναδέλφους και σε όλο τον κόσµο, η νέα χρονιά να 
µας φέρει υγεία, ευηµερία και δηµιουργικότητα. 

Ο Εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνοµίας
Θεόδωρος Χρονόπουλος - Αστυνοµικός Υποδιευθυντής 



Τό 1821 ὑπῆρξε ὁ θεϊκός ψυχικός παλμός μέ τόν ὁποῖο αἰφνίδια ὁ Ἑλληνισμός ξετινάχθηκε 
στούς αἰθέρες. Εἶναι οὐσιαστικά ἓνα θαῦμα καί τό θαῦμα δέν ἒχει διαστάσεις, οὒτε 
ἐξήγηση. Μόνο μέ τά κριτήρια τῆς ψυχῆς κρίνεται γιά νά γίνει τό 1821 ἡ μετουσίωση, μέσῳ 
τοῦ ἡρωϊκοῦ πάθους τῆς ἱερῆς ἑλληνικῆς παράδοσης. Ἡ σχηματοποίηση σέ ἐθνική 
μετάληψη τοῦ ἐρωτικοῦ πάθους γιά ἐλευθερία καί ἀνεξιθρησκεία, ἐφόσον πολεμοῦσαν 
«γιά τοῦ Χριστοῦ τήν πίστη τήν Ἁγία καί τῆς Πατρίδας τήν ἐλευθερία», ἡ ὁποία παίρνει 
σάρκα καί ὁστά στήν Ἁγία Λαύρα, ὃπου κάτω ἀπό τήν κανδήλα τοῦ ἐθνικοῦ πεπρωμένου 
δόθηκε ὁ ὃρκος τῆς μεγάλης πίστης στήν Πατρίδα καί τήν Ἐλευθερία της. Ὁ ὃρκος ὁ ὁποῖος 
περιεῖχε καί τήν ἀπόφαση τοῦ θριάμβου, ἀλλά καί τήν ἀπόφαση τῆς ἐν ὂνοματί του 
θυσίας. Καί ὁ ὃρκος ἒγινε μέ αὐτοματισμό φυσικοῦ φαινομένου ἐπιταγή καί θούριο καί 
παιᾶνας. Κι ἁπλώθηκε παντοῦ ὡς ἐγερτήριο σάλπισμα… Καί οἱ ἣρωες ἐδικαίωσαν τήν 
ἐντολή καί τήν σφραγισαν μέ τό συγκλονιστικό πυροτέχνημα τοῦ 1821, ἀφοῦ 
προηγουμένως τήν εἶχαν καταστήσει ἒνδοξο πρᾶξη, θαυματοποιΐα πνευματικοῦ καί 
ἠθικοῦ ἡρωϊσμοῦ, δονούμενη ἒξαρση ἡμιθέων πού ἒρχονταν καί πορεύονταν πρός τήν 
νεώτερη Ἰλιάδα τῶν Ἑλλήνων μέ τό ἲδιο σταθερό βῆμα τῶν πρωταγωνιστῶν τοῦ Ὁμήρου. 
Τό ἐφετεινό ἐπετειακό Ἡμερολόγιο τῆς Ἓνωσης Ἀστυνομικῶν Ὑπαλλήλων Ἀνατ. Ἀττικῆς 
μᾶς παρέχει τήν δυνατότητα νά μεταλάβουμε, ἀκόμη καί 200 χρόνια μετά, αὐτή τήν 

μνήμη τῶν ἀχράντων πού προσφέρει τό 1821 στήν ψυχή τοῦ Ἒθνους. Νά σταθούμε ἂφωνοι πρό τοῦ ὁράματος τοῦ 
θρύλου καθώς σελαγίζει μέ τή γοητεία τοῦ κοσμογονικοῦ μύθου στόν ὀρίζοντα τοῦ Ἑλληνικοῦ πεπρωμένου γιά νά 
ἐπιβεβαιώνει τήν αιωνιότητα καί τό μεγαλεῖο του. Νά δοῦμε μέ τῆς ψυχῆς τά μάτια τήν ἀνεπανάληπτη σκηνή τῆς 
ὑπέρτατης θυσίας ὃπως τή φιλοτέχνησε τό ἂτρομο σθένος τῶν μαχητῶν τῆς πίστης, τῶν πυρφόρων τῆς ἐλευθερίας, 
τῶν ἀρχαγγέλων τῆς Πατρίδας!... Θά εἶναι μία μυσταγωγική συνάντηση μέ ἐκείνους οἱ ὁποῖοι ὃταν ἀποφάσισαν νά 
κρατήσουν τήν ἒφοδο τῆς βίας εἶχαν συναποδεχθεῖ τή μοῖρα τοῦ θανάτου… ἐφόσον γιά κείνους δέν εἶχε σημασία ἡ 
στιγμή τοῦ θανάτου, ἀρκεῖ νά ἦταν ἡ στιγμή τοῦ θριάμβου τῆς ζωῆς καί τῆς Ἐλευθερίας!... 

      Ἀρχιμ. Συμεών Κάτσινας

                                              
Με ιδιαίτερη τιµή χαιρετίζω και θέλω να ευχαριστήσω  όλο το προσωπικό 
της ελληνικής αστυνοµίας για το κοπιώδες έργο που επιτελεί καθηµερινά 
διαφυλάττοντας την ασφάλεια των πολιτών σε αυτούς τους χαλεπούς 
καιρούς που διανύουµε. Ένα έργο που αποτελεί λειτούργηµα. Ιδιαίτερα 
φέτος πέρα από κάθε άλλη χρονιά η ελληνική αστυνοµία κλήθηκε να 
ανταποκριθεί σε αυξηµένες απαιτήσεις και να διατηρήσει την κοινωνία 
ασφαλή και υγιή συµβάλλοντας στην τήρηση των υγειονοµικών µέτρων 
που επιβλήθηκαν λόγω της πανδηµίας. Και τα κατάφερε, τα καταφέρατε! 
Διατηρήσατε την τάξη και προσφέρατε την ασφάλεια που όλοι 
προσδοκούµε.

Εύχοµαι λοιπόν το νέο έτος να προσφέρει σε εσάς και τις οικογένειές σας 
υγεία, αγάπη και ευτυχία! Και καθώς το 2021 συµπληρώνονται 200 χρόνια 
από την ελληνική επανάσταση, εύχοµαι να συνεχίσετε να παρέχετε µε την 

ίδια επιτυχία την ασφάλεια που αξίζει σε ένα συνεχώς αγωνιζόµενο έθνος, στη χώρα της ελευθερίας και της Δηµοκρατίας, 
στην Ελλάδα µας! 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ 
Βουλευτής Ν. Αιτωλοακαρνανίας – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Το δύσκολο 2020 η 
Ελληνική Αστυνοµία 
α ν τ α π ε ξ ή λ θ ε  σ ε 
µεγάλες δοκιµασίες 
κ α ι  π ρ ω τ ο γ ν ω ρ ε ς 
π ρ ο κ λ η σ ε ι ς 
ε κ τ ε λ ώ ν τ α ς  µ ε  τ η 
µέγιστη ευθύνη και 
ε υ σ υ ν ε ι δ η σ ί α  τ α 
κ α θ ή κ ο ν τ α  τ η ς . 
Προστάτευσε τους 
π ο λ ί τ ε ς  α π ό 
κ ι ν δ ύ ν ο υ ς , 
διασφάλισε την εθνική 
α σ φ ά λ ε ι α 

συµµετέχοντας στην αντιµετώπιση της κρίσης του 
Έβρου, ενώ ταυτόχρονα, µερίµνησε και για την 
δηµόσια υγεία,  εφαρµόζοντας τα µέτρα για τον 
κορωνοϊό. 
Οι Έλληνίδες και οι Έλληνες αστυνοµικοί έθεσαν το 
συµφέρον της πατρίδας και του κοινωνικού 
συνόλου πάνω κι από το ίδιο το προσωπικό τους και 
πολλές φορές ακόµη και πάνω από την ασφάλεια 
και υγεία τους. 
Παράλληλα, ανέπτυξαν έντονο κοινωνικό έργο. Στο 
πλαίσιο αυτό, χαιρετιζω την πρωτοβουλία της 
Ένωσης Αστυνοµικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής 
Αττικής για την κυκλοφορία του ηµερολογίου για το 
2021 µε θέµα «Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 
µέσα από τα µάτ ια µεγάλων φιλελλήνων 
ζωγράφων», όπου θα παρατίθενται έργα τέχνης από 
τη συλλογή του Μιχάλη Βαρκαράκη.
Η πρωτοβουλία αυτή, εν όψει και της συµπλήρωσης 
των 200 ετών από την έναρξη του ένδοξου αγώνα 
για την ανεξαρτησία της πατρίδας µας, αποδεικνύει 
τον νέο, διευρυµένο ρόλο της Αστυνοµίας. Μιας 
Αστυνοµίας που διασφαλίζει το πολύτιµο - για το 
σύνολο του ελληνικού λαού - αίσθηµα ασφάλειας 
και ταυτόχρονα αναδεικνύεται σε δύναµη προόδου 
και επαφής µε την κοινωνία, µιας αστυνοµίας 
εξωστρεφούς και φιλικής προς τον πολίτη. 
Εύχοµαι σε όλες τις γυναίκες και τους άνδρες της 
Ελληνικής Αστυνοµίας ένα ευτυχισµένο και γεµάτο 
χαρές και υγεία 2021! 

Σπήλιος Λιβανός
Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 

Με ιδιαίτερη χαρά και αµέριστη τιµή προλογίζω την παρούσα έκδοση του ηµερολογίου του 
2021 της Ένωσης Αστυνοµικών Υπαλλήλων  Νοτιοανατολικής Αττικής. Μου δίνεται έτσι η 
ευκαιρία να συγχαρώ την Ένωση και τον Πρόεδρο της, τον Γιώργο Καλλιακµάνη για το 
θεάρεστο αλλά και καινοτόµο έργο του. Έναν Αστυνόµο στην υπηρεσία του ανθρώπου και 
του ελληνικού πολιτισµού! 
Το 2021 συµπληρώνονται 200 χρόνια από την έκρηξη της Ελληνικής Επανάστασης που 
σηµατοδότησε την ίδρυση ανεξάρτητου Ελληνικού Κράτους. Η Ελληνική Επανάσταση 
ενέπνευσε στις επόµενες γενεές των Ελλήνων διαδοχικές απελευθερωτικές εξεγέρσεις και 
εµψύχωσε τους Έλληνες σε καιρούς δοκιµασίας. Υπήρξε όµως και κορυφαίο γεγονός για την 
σύγχρονη Ιστορία τής Ευρώπης, αφού έφερε αλλαγές που έχουν αντίκτυπο ως τις µέρες µας. 
Πνευµατικός πυρήνας της και ηθικός αυτουργός η Φιλική Εταιρεία. Εκτελεστικός της 
παράγοντας όµως οι Επαναστάτες που µε αυταπάρνηση, αυτοθυσία και πίστη στην Πατρίδα 
«διέπρεψαν» στην µάχη. 
Μπορεί οι Έλληνες να είµαστε λίγοι, µπορεί το αρχαίο πνεύµα να κυριαρχεί στην εικόνα της 
χώρας στο εξωτερικό, αλλά η αλήθεια είναι πως υπήρξαν εκατοντάδες Έλληνες που έβαλαν 

τη σφραγίδα τους στον κόσµο από τη στιγµή που ιδρύθηκε το σύγχρονο ελληνικό κράτος. Έλληνες και Ελληνίδες 
διακρίθηκαν στις τέχνες και τα γράµµατα, κέρδισαν Νόµπελ, έσωσαν µε τις ανακαλύψεις τους αµέτρητες ζωές, κέρδισαν 
την παγκόσµια αναγνώριση και τον σεβασµό. Και µόνο για αυτό το πολύτιµο κληροδότηµα δεν θα δεχτούµε ποτέ ξανά 
την υποδούλωση της Ψυχής και του Πνεύµατος µας, διότι αυτός ήταν ο κύριος σκοπός του Οθωµανικού ζυγού καθώς και 
κάθε ζυγού που θα το επιχειρήσει ξανά για το Έθνος µας.
Είναι όµως και ιδανική ευκαιρία για αυτογνωσία σε ατοµικό και συλλογικό επίπεδο. Για τους αγωνιστές τού 1821 κύριο 
θέµα ήταν η εθνική απελευθέρωση από τον τουρκικό ζυγό, η εθνική ανεξαρτησία και η ελευθερία. Σήµερα βέβαια είναι 
άλλο το ζητούµενο. Ως ιστορικό έθνος πρέπει να συµβάλουµε στην επίλυση των εσωτερικών και των διεθνών 
προκλήσεων, γιατί όπως είπε και ο Γ. Σεφέρης στον λόγο του όταν βραβεύθηκε µε το Νόµπελ: «Σ' αυτόν τον κόσµο που 
ολοένα στενεύει, ο καθένας µας χρειάζεται όλους τους άλλους. Πρέπει να αναζητήσουµε τον άνθρωπο όπου κι αν 
βρίσκεται».

Ζήτω η Ελλάδα!Δηµήτρης Γκόρης
Εκδότης του Who is Who στην Ελλάδα

Πρόεδρος των Διεθνών Βραβείων Who is Who

Είναι πραγµατικά σηµαντική η συνεργασία µας για την 
ασφάλεια και την προστασία των συµπολιτών µας. 
Πολύ ειδικότερα τους τελευταίους µήνες η συµβολή 
σας στην τήρηση των µέτρων για την αντιµετώπιση της 
πανδηµίας αποτελεί µια ασπίδα για την δηµόσια υγεία.
Η φετινή σας πρωτοβουλία να αναδείξετε τον 
απελευθερωτικό αγώνα του 1821 µέσα από τα µάτια 
µεγάλων φιλελλήνων ζωγράφων είναι ξεχωριστή, 
καθώς αποδεικνύει ότι οι  αξίες της ελευθερίας και της 
ανεξαρτησίας είναι πανανθρώπινες. Ο '' µικρός λαός'' 
που αγωνίστηκε δεν ήταν  µόνος ακριβώς γιατί  το δίκιο 
βρίσκει πάντα συµµάχους.Και αυτό είναι ένα µήνυµα 
διαρκές και επίκαιρο!

Δηµήτρης Λουκάς
Δήµαρχος Λαυρεωτικής

Θα ήθελα κατ' αρχάς να συγχαρώ τον πρόεδρο και τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου της δραστήριας Ένωσης Αστυνοµικών Υπαλλήλων 
Νοτιοανατολικής Αττικής (Ε.Α.Υ.Ν/Α.Α.), για την πρωτοβουλία τους να εκδώσουν και να αφιερώσουν το φετινό ηµερολόγιο (2021) στα διακόσια (200) 
χρόνια από την απελευθέρωση της χώρας µας από τον Τουρκικό ζυγό. Ο τίτλος του ηµερολογίου είναι:
«Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 µέσα από τα µάτια µεγάλων φιλελλήνων ζωγράφων».
Επισηµαίνω ότι αυτή η πρωτοβουλία σας, τιµά την Ε.Α.Υ.Ν/Α.Α. και τα µέλη της, αλλά τιµά και όλη την Ελληνική Αστυνοµία.
Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ένωσή σας αναλαµβάνει πρωτοβουλία και πραγµατοποιεί δράσεις για την ανάδειξη του έργου των αστυνοµικών προς την 
Ελληνική κοινωνία. Έχει να επιδείξει τα τελευταία χρόνια τεράστιο έργο, σε πολλούς τοµείς.
Στόχο πάντοτε έχει να αναδείξει τον ρόλο των αστυνοµικών προς τον πολίτη, στον οποίο συνεχώς είναι αρωγός και συµπαραστάτης, σε όλες τις εκφάνσεις 
της ζωής του.
Οι αστυνοµικοί ταυτίζονται κατά κάποιο τρόπο µε εµάς τους δηµοσιογράφους. Δηλαδή, εννοώ ότι κάνουµε ένα επάγγελµα, όπως όλοι οι άνθρωποι, για 
να ζήσουµε εµείς και οι οικογένειές µας. Παράλληλα όµως µε το επάγγελµα, τόσο οι αστυνοµικοί όσο και οι δηµοσιογράφοι, επιτελούµε και 

λειτούργηµα.
Και το λειτούργηµα είναι: Για µας τους δηµοσιογράφους να ενηµερώνουµε σωστά κι αντικειµενικά την κοινή γνώµη, ενώ για τους αστυνοµικούς να προστατεύουν τη ζωή, την 
σωµατική ακεραιότητα και την περιουσία των πολιτών και να τους παρέχουν οιαδήποτε βοήθεια στα πλαίσια των καθηκόντων τους.
Εύχοµαι στο διοικητικό συµβούλιο της Ε.Α.Υ.Ν/Α.Α. να συνεχίσει το πλούσιο έργο της σε όλους τους τοµείς δραστηριότητάς της, για το καλό της Ελληνικής Αστυνοµίας και του 
κοινωνικού συνόλου.

Πάνος Σόµπολος
Δηµοσιογράφος



Η έκδοση του επετειακού Ηµερολογίου του 2021 που θα κυκλοφορήσει σε λίγες ηµέρες από την Ένωση Αστυνοµικών Υπαλλήλων 
Νοτιοανατολικής Αττικής (Ε.Α.Υ.Ν.Α), είναι αφιερωµένο στην επέτειο των 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. Ένας 
σταθµός, µια ιστορία, για να  αποτίσουµε φόρο τιµής σε όλους εκείνους που έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία, την αξιοπρέπεια και 
τη δηµοκρατία.
Το 1821, συγκρούστηκε η απολυταρχία του ανατολικού κόσµου µε τον φιλελευθερισµό του δυτικού κόσµου. Συγκρούστηκε ο 
«πολιτισµός» της βαρβαρότητας µε τον πολιτισµό της Δύσης, απότοκο των ιδεών του Διαφωτισµού και της Γαλλικής Επανάστασης.
Πολλοί άνθρωποι του πνεύµατος και των τεχνών από όλο τον κόσµο, µέσω των συγγραφικών και των καλλιτεχνικών τους 
δραστηριοτήτων, διαµόρφωσαν µία φιλελληνική κουλτούρα που επηρέασε έντονα την κοινή γνώµη της εποχής. 
Το φιλελληνικό ρεύµα που εκδηλώθηκε και αναπτύχθηκε σχεδόν σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και έφτασε έως τηνAµερική, πριν και 
κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του 1821, προσέφερε σηµαντική βοήθεια στον ελληνικό Αγώνα, ενισχύοντας τους Έλληνες τόσο σε 
υλικό όσο και σε ηθικό επίπεδο.
Ο ποιητής Σέλλεϋ πχ. όταν έµαθε την έκρηξη της ελληνικής επανάστασης συνέθεσε ένα λυρικό δράµα µε τίτλο Hellas. Στον πρόλογο 
του έγραφε: «Είµαστε όλοι Έλληνες. Οι νόµοι µας, η φιλολογία µας, η θρησκεία µας, οι τέχνες µας έχουν όλα τις ρίζες τους στην 
Ελλάδα….»
Συγχαρητήρια θερµά στην Ε.Α.Υ.Ν.Α και το Προεδρείο της για την απόφαση να παρουσιαστούν  έργα φιλελλήνων στο συλλεκτικό 
ηµερολόγιο του 2021.

Με ιδιαίτερους χαιρετισµούς
Δρ Μαίρη Μαρούλη Ζηλεµένου

Καθηγήτρια συγκριτικής πολιτευµάτων
Πρόεδρος Εθνικού Συµβουλίου Ελλάδος Οµίλων και Κέντρων για την UNESCO

Πρόεδρος Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών και Σπουδών «Ιωάννης Καποδίστριας»

Για έβδοµη χρόνια η Ένωση Αστυνοµικών 
Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, πιστή 
στην παράδοση που ακολουθεί χρόνια µε την 
έκδοση του ηµερολογίου της καταφέρνει 
φέτος µέσα από τις σελίδες του να συνδέσει 
την ιστορία και τον πολιτισµό. Και αυτό 
τιµώντας τον Ελληνισµό µε το σηµαντικότερο 
γεγονός της νεότερης ελληνικής ιστορίας, την 
επανάσταση του Γένους του 1821.
Θεωρώ ιδιαιτέρως τιµητική την πρόσκληση 
ν α  α φ ι ε ρ ώ σ ω  λ ί γ ε ς  λ έ ξ ε ι ς  γ ι α  τ η ν 
προσπάθεια αυτή που προάγει Ελληνισµό και 
πολιτισµό όπως άρρηκτα συνδεόµενοι 
πορεύονται ανά τους αιώνες.
Το ηµερολόγιο αυτό προβάλλει τον πολιτισµό 
και την τέχνη όπως διασυνδέθηκαν µε την 
επανάσταση µέσα από τα έργα φιλελλήνων 
ζωγράφων, που αποτυπώνουν ανεξίτηλα τις 
εντυπώσεις τους, τις σκέψεις τους, τις ιδέες 
τους, βάζοντας σφραγίδα σε διαχρονικούς 
συµβολισµούς και πανανθρώπινα µηνύµατα.
Συγχαρητήρια στην Ένωση Αστυνοµικών 
Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής που για 
µια ακόµη φορά πέτυχε να συνδυάσει µε 
επιτυχία την εικόνα του πιστού εφαρµοστή του 
νόµου και του εγγυητή του αισθήµατος 
ασφαλείας των πολιτών µε αυτήν της 
καλλιτεχνικής ευαισθησίας της πολιτιστικής 
προαγωγής και την ευσυνείδητης αντίληψης 
της ιστορικής ευθύνης.
Εύχοµαι το κίνηµα φιλελληνισµού να 
µεγαλώσει και να αποκτήσει λάτρεις σε όλη 
την υφήλιο ώστε ο ελληνικός πολιτισµός και η 
ελληνική ιστορία να απλωθεί παντού. Όπως 
επίσης της αξίζει και ένας δικός της χώρος.

Μίνα Καραµήτρου
Δηµοσιογράφος 

Ο συµβολισµός στο θέµα του φετινού Ηµερολογίου της Ένωσης Ν/Α Αττικής είναι εµφανής 
και συµβατός µε την συµπλήρωση των 200 χρόνων από το µεγάλο ιστορικό γεγονός της 
Επανάστασης του 1821.
Η Φιλελληνική Συλλογή που απεικονίζεται στο ηµερολόγιο, εµπνευσµένη από τον 
απελευθερωτικό αγώνα των Ελλήνων το 1821αποτελεί εκτός των άλλων και ένα ιστορικό 
ντοκουµέντο.
Αυτές όπως και όλες οι σχετικές µε αντίστοιχα θέµατα ζωγραφικές παραστάσεις, 
ουσιαστικά συνεχίζουν µια αρχαία παράδοση απεικόνισης αγώνων, κυρίως για την 
ελευθερία. Θυµίζω ότι στις µετώπες του Παρθενώνα ( στην ιερότερη πλευρά, την 
Ανατολική) αναπαρίσταται µε ανάγλυφα η Γιγαντοµαχία, ενώ στις άλλες πλευρές η 
Αµαζονοµαχία, ο Τρωικός πόλεµος, η Κενταυροµαχία κ.α.
Οι αγώνες για την Ελευθερία δεν είναι διάφορες από τους αγώνες που έδιναν από εκείνη 
ακόµη την εποχή όσοι είχαν την ευθύνη να τηρούν το αγαθό αυτό εντός της Πόλεως, 
προκειµένου η Πολιτεία και η κοινωνία να στραφεί απερίσπαστη προς τον πολιτισµό, την 

ανάπτυξη και την πνευµατική, ηθική και υλική πρόοδο. 
 Η Αστυνοµία ταυτίζονταν µε την ύπαρξη της «Πόλεως», γι' αυτό, ακόµη και σήµερα στις ξένες γλώσσες, η Αστυνοµία 
ονοµάζεται police, policia, polizei.
Δεν είναι τυχαίο πως, ότι είχε σχέση µε την ειρηνική συµβίωση, η παράδοση σηµειολογικά το είχε θεοποιήσει µε αντίστοιχα 
ονόµατα όπως: Θέµις, Αίσα, Νέµεσις, Δίκη, Ερινύες, Ευνοµία, Αιδώς, Ύβρις, ενώ πολλοί που ασκούσαν αστυνοµικά καθήκοντα  
ήταν άρχοντες ( Οι Ένδεκα, Οι Εννέα άρχοντες κ.α.)
Η κυρίαρχη θέση σήµερα ότι µόνο το Κράτος – φόβητρο µπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των ανθρώπων και την κοινωνική 
ειρήνη, θέτει δυστυχώς αυτόµατα τους θεσµούς της διακυβέρνησης της Πολιτείας, απέναντι από την κοινωνία.
Κανείς δεν πρέπει να ξεχνά ότι όσοι έχουν να φέρουν εις πέρας αυτό το τεράστιο έργο της διασφάλισης της ειρηνικής 
συµβίωσης των πολιτών, πρέπει να επαινούνται και να τους αγκαλιάζει ευγνωµονούσα η πολιτεία και η κοινωνία και όχι να 
τους λοιδορεί και να προσπαθεί να αποµονώσει κοινωνικά αυτούς και τις οικογένειές τους.
Η Ένωση Ν/Α Αττικής έχει αποδείξει ότι αγωνίζεται να ξεφύγει από τα στερεότυπα, που έχουν δηµιουργήσει ατυχώς κάποιοι, 
για έναν από τους βασικούς πυλώνες της Δηµοκρατίας που είναι ο θεσµός της Αστυνοµίας. Όλοι οι καλοί φίλοι στο Συµβούλιο 
της Ένωσης αλλά και ο Πρόεδρος Γιώργος Καλλιακµάνης, φροντίζουν µε τη δράση και τις εκδηλώσεις τους, να απο-δείξουν ότι 
υπάρχει κι αυτή η Αστυνοµία και το καταφέρνουν.
Ευχαριστώ πολύ την Ένωση για την Τιµή που µου έκανε και Εύχοµαι ολόψυχα σε όλους υγεία και καλή τύχη

Βασίλης Μαστρογιάννης
Διδάκτωρ Δηµοσίου Δικαίου

Διδάσκων στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο και στην Αστυνοµική Ακαδηµία

Πιστή στο καθήκον αλλά και θεµατοφύλακας των αξιών του ελληνικού πνεύµατος και πολιτισµού, η Ένωση Αστυνοµικών Υπαλλήλων 
Νοτιοανατολικής Αττικής υπερβαίνει τις τυπικές υποχρεώσεις και επεκτείνεται σε σειρά αξιόλογων δράσεων κοινωνικής ευαισθησίας και 
πολιτιστικού χαρακτήρα, όπως και η κυκλοφορία του παρόντος επετειακού ηµερολογίου, δίνοντας έµφαση στην ανθρώπινη πλευρά, 
ενισχύοντας τις σχέσεις αλληλοκατανόησης και συνεργασίας µε τους πολίτες της Νοτιοανατολικής Αττικής. 
Η συµβολή της Ε.Α.Υ.Ν.Α. στην ποιοτική αναβάθµιση σηµαντικών εκφάνσεων της ζωής είναι αναµφισβήτητη, τα δε εύσηµα ανήκουν τόσο στην 
εµπνευσµένη ηγεσία όσο και στο σύνολο του δυναµικού της Ένωσης, που ευχόµεθα να συνεχίσουν µε την ίδια ζέση και κατά το 2021, έτος 
αφιερωµένο στα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. 

Αναστάσιος Βαρελάς 
Πρέσβης ε.τ.

Πρόεδρος  Κέντρου Πολιτισµού Αθηνών για την UNESCO
Γενικός Γραµµατέας Εθνικού Συµβουλίου Ελλάδος, Οµίλων και Κέντρων Πολιτισµού για την  UNESCO

Φίλες και Φίλοι,
Το 2020 ήταν ένα έτος µε µεγάλες και πρωτόγνωρες δυσκολίες για όλους.
Ένα έτος που δοκίµασε τις αντοχές µας, αλλά καθηµερινά τα καταφέρνουµε όλοι µαζί.
Η ανάγκη για ασφάλεια έγινε πιο επιτακτική από ποτέ. Μέσα σε αυτό το κλίµα, η έκδοση 
του Ηµερολογίου για το 2021 από την Ένωση Αστυνοµικών Υπαλλήλων 
Νοτιοανατολικής Αττικής αποτελεί µια πρωτοβουλία αισιοδοξίας. 
Η συνεργασία µε το «Ίδρυµα Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής Β. & Μ. Θεοχαράκη» και 
µε το «Σπίτι του Ηθοποιού» εξασφαλίζουν την υψηλή ποιότητα της έκδοσης αυτής.
Το µήνυµα της Ελληνικής Επανάστασης είναι πιο επίκαιρο από ποτέ καθώς µας γεµίζει 
µε δύναµη, ενότητα και υπερηφάνεια, που τα έχει ανάγκη ο κάθε πολίτης ξεχωριστά και 

η χώρα µας.
Η εξασφάλιση έργων από την µοναδική συλλογή του Καθηγητή Μιχάλη Βαρκαράκη που θα µας συνοδεύουν κάθε µήνα της 
νέας χρονιάς αποτελεί µια µεγάλη επιτυχία της Ένωσης.
Θέλω να σας συγχαρώ για το σπουδαίο έργο που επιτελείτε σε όλους τους τοµείς και να σας παροτρύνω να συνεχίσετε µε την 
ίδια αποφασιστικότητα.
Κάθε καλό στις Οικογένειες σας και να είστε σίγουροι ότι το 2021 θα είναι έτος ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας και της 
ελληνικής κοινωνίας σε όλους τους τοµείς.

Βασίλειος – Πέτρος Ν. Σπανάκης
Βουλευτής Νέας Δηµοκρατίας Β3΄ Νοτίου Τοµέα Αθηνών
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΄Β Αντιπρόεδρος

 Γιώργος Χανής
Αναπλ. Γεν. Γραµµατέας

Γι α  έ β δ ο µ η  ( 7 η )  σ υ ν ε χ ό µ ε ν η  χ ρ ο ν ι ά 
υλοποιούµε την έκδοση του ηµερολογίου της 
Ένωσής µας, η οποία συµπίπτει χρονικά µε τα 
διακόσια (200) χρόνια της έναρξης της 
Ε λ λ η ν ι κ ή ς  Ε π α ν ά σ τ α σ η ς  τ ο υ  1 8 2 1 , 
αναδεικνύοντας την ένδοξη ιστορία της 
Πατρίδας µας µέσα από τα έργα φιλελλήνων 
ζωγράφων, αποτίοντας φόρο τιµής στους 
ήρωες, αγωνιστές για την απελευθέρωση του 
Έθνους µας από τον τουρκικό ζυγό.
Ε υ χ α ρ ι σ τ ώ  θ ε ρ µ ά  τ ο ν  κ ύ ρ ι ο  Μ ι χ ά λ η 
Βαρκαράκη για την τιµή που έκανε στην Ένωσή 
µας, καθώς µε ευγένεια ψυχής και ειλικρινή 
αγάπη, µας παραχώρησε την Φιλελληνική 
Συλλογή του προκειµένου να εκδοθεί το παρόν 
ηµερολόγιο. Πρόκειται για µία εξαιρετική 
συλλογή µε µοναδικά έργα στον κόσµο, 
ανεκτίµητης αξίας, υλικής και συναισθηµατικής. 
Χωρίς την πολύτιµη συµβολή του, δεν θα 
είχαµε καταφέρει  να έχουµε ένα τόσο 
ξεχωριστό ηµερολόγιο.
Επίσης ευχαριστώ την φίλη καρδιάς Άννα 
Φόνσου, τον κ. Βασίλη και την κα. Μαρίνα 
Θεοχαράκη, τον αγαπητό φίλο Τάκη Μαυρωτά 
και την Πρόεδρο Οµίλου για την UNESCO 
Νοτίων Προαστίων κα. Σούλα Κοκολέτσου που 
τα τελευταία τρία χρόνια µε συντροφεύουν σε 
αυτήν την προσπάθεια.
Εύχοµαι Χρόνια Πολλά, Καλή Χρόνια, µε υγεία 
και πρόοδο για όλους.
Ευτυχισµένο το 2021. 

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνοµιών 
Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής

Γεώργιος Καλλιακµάνης

Είναι η Τρίτη συνεχόµενη φορά που συνεργαζόµαστε µε τον 
Γιώργο Καλλιακµάνη και την Ένωση Αστυνοµικών Υπαλλήλων 
Νοτιοανατολικής Αττικής  Και πάντα νοιώθουµε την ίδια χαρά και 
τιµή που συµµετέχουµε. Φέτος όµως είναι µια ιδιαίτερη συντυχία 
γιατί το ηµερολόγιο αναφέρεται  σε µία από τις σηµαντικότερες 
στιγµές του ελληνικού έθνους, την ελληνική επανάσταση του 
1821 και κοσµείται µε έργα από την προσωπική συλλογή του 
Μιχάλη και Δήµητρας Βαρκαράκη, µε τον τίτλο «Φιλελληνική 
Συλλογή» εµπνευσµένα από το 1821.  Ένα µεγάλο ευχαριστώ 
από καρδιάς για αυτή τους την προσφορά που µας τιµά και µας 
χαροποιεί!! Όσο για το ηµερολόγιο…. το αποτέλεσµα είναι 
µοναδικό!

Άννα Φόνσου
Ηθοποιός Πρόεδρος του Ιδρύµατος "Το σπίτι του Ηθοποιού"  

Η επανάσταση του 1821 αποτελεί το σηµαντικότερο 
γ ε γ ο ν ό ς  τ ω ν  ν ε ο τ έ ρ ω ν  Χ ρ ό ν ω ν   γ ι α  τ η ν 
απελευθέρωση  των ελλήνων.  Όταν κάθε  χρόνο  
ανατέλει η επέτειος  της 25ης Μαρτίου του 1821 η 
ψυχή κάθε  Έλληνα όπου και αν  βρίσκεται  
αισθάνεται  βαθύτατα προσηλωµένη  στα εθνικά  
ιδεώδη τα οποία εχάραξαν  µε το αίµα  τους οι ήρωες  
του  µεγάλου  αγώνα της  ελευθερίας.

Με  τιµή, 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ UNESCO 

ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ  
ΣΟΥΛΑ ΚΟΚΟΛΕΤΣΟΥ

Σε µια Ευρώπη, όπου είχαν παλινορθωθεί οι δυναστείες και εδραιωθεί τα αυταρχικά 
καθεστώτα (µετά τον κλονισµό που υπέστησαν από τη Γαλλική Επανάσταση και τον 
απόηχό της σε όλη τη γηραιά ήπειρο), η επανάσταση των Ελλήνων µε το σύνθηµα 
«Ελευθερία ή Θάνατος» προξένησε τον θαυµασµό τού κύκλου των διανοουµένων και 
των καλλιτεχνών. 
Τα κατορθώµατα, ιδίως οι θυσίες και τα ολοκαυτώµατα, του ελληνικού λαού συγκίνησαν 
την ευρωπαϊκή κοινή γνώµη, κυρίως µέσα από το λογοτεχνικό, φιλοσοφικό και βεβαίως 
τον εικαστικό Λόγο. Έτσι η κοινή γνώµη, οι λέσχες διανόησης, τα πανεπιστήµια, οι 
καλλιτεχνικές σχολές αποτέλεσαν το ανάχωµα ώστε να µην αντεπιτεθεί η πανίσχυρη 
Ιερά Συµµαχία στους Έλληνες επαναστάτες και καταπνίξουν εκ των γίγνεσθαι κάθε 
κίνηση αυτονοµίας και απελευθέρωσης. 

Η παράτολµη, ακόµη και για πολλούς Έλληνες διανοουµένους της Διασποράς, απόφαση των µυηµένων στα µυστήρια και 
τους σκοπούς της Φιλικής Εταιρίας Ελλήνων αγωνιστών, αποτέλεσε πηγή έµπνευσης. Τα πάθη των Ελλήνων 
µεταφέρθηκαν από τους φιλελεύθερους καλλιτέχνες σε όλες τις µεγάλες πόλεις της Δύσης και ευαισθητοποιώντας την 
κοινή γνώµη δηµιούργησαν το κύµα τού υλικού, πολιτικού και κοινωνικού φιλελληνισµού. 
Έτσι, ακόµη κι όταν η Επανάσταση έσβηνε από τις σφοδρές επιδροµές των Οθωµανών πολέµαρχων (κυρίως του Ιµπραήµ), 
το φιλελληνικό ρεύµα εξανάγκασε τις ηγεσίες της Ιεράς Συµµαχίας να πάρουν εν τέλει την απόφαση για την ανεξαρτησία 
της πατρίδας µας.
Και το µέγα δίδαγµα που βγαίνει από αυτή τη µοναδική ιστορική εµπειρία είναι ότι κανένας αγώνας δεν είναι χαµένος και ότι 
πολλές φορές οι θυσίες ενός λαού, αποφασισµένου να πεθάνει για την ελευθερία του, µπορεί να φέρει (όπως και οι νίκες) 
τα επιθυµητά αποτελέσµατα.
Γι'αυτό και ο ελληνικός λαός είναι ευγνώµων στους διανοούµενους και τους εικαστικούς καλλιτέχνες της Ευρώπης που µε 
τα καλλιτεχνικά τους αφηγήµατα έδωσαν νόηµα στον διαρκή αγώνα για ελευθερία και ανήγαγαν σε υπέρτατο πρόταγµα 
της ζωής, των ανθρώπων και των λαών το σύνθηµα «Ελευθερία ή Θάνατος».

Αλέξης Π. Μητρόπουλος
Καθηγητής ΕΚΠΑ-Πρόεδρος ΕΝΥΠΕΚΚ


