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Ο Διοικητής της Σχολής Μετεκ-
παίδευσης και Επιμόρφωσης 
της Ελληνικής Αστυνομίας, 

Ταξίαρχος κ. Ιωάννης Χουζούρης, 
απένειμε στις 13 Απριλίου, τιμητική 
πλακέτα στον Αναπληρωτή Γενικό 
Γραμματέα κ. Τζανέτο Φιλιππάκο, για 
την πολυετή, υποδειγματική και με 

ήθος προσφορά του στην εκπαίδευση.
Η απονομή πραγματοποιήθη-

κε στις εγκαταστάσεις της Σχολής, 
παρουσία του Διοικητή της Αστυνο-
μικής Ακαδημίας, Υποστρατήγου κ. 
Βασίλειου Μωυσίδη, άλλων Αξιω-
ματικών της Σχολής, καθώς και των 
σπουδαστών του Τμήματος Επαγ-

γελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυ-
παστυνόμων, στο οποίο ο κ. Φιλιπ-
πάκος διδάσκει «Θέματα Δημοσίου 
Κατηγόρου».  

Η απονομή έλαβε χώρα μετά 
την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής 
διάλεξης του Γενικού Γραμματέα, ο 
οποίος μεταξύ άλλων, κατά την πα-
ραλαβή της αναμνηστικής πλακέτας, 
ανέφερε τα εξής: 

«Όλοι γνωρίζουμε πως τόσο η 
αναβάθμιση των παρεχόμενων υπη-
ρεσιών προς την κοινωνία, όσο και 
η αναβάθμιση του ίδιου του Σώμα-
τος, συνδέονται αναπόσπαστα με την 
παροχή σύγχρονης, ουσιαστικής και 
συνεχούς εκπαίδευσης και μετεκπαί-
δευσης. Προς αυτή την κατεύθυνση 
είναι και η υψίστης σημασίας απο-
στολή της Αστυνομικής Ακαδημίας.  

Ειδικά για τη Σχολή Μετεκπαί-
δευσης και Επιμόρφωσης, είναι 

Σ ε ένδειξη αναγνώρισης της πολυετούς και πολύ-
τιμης προσφοράς του στην Αστυνομική Ακαδη-
μία, η Σχολή Αξιωματικών και η Σχολή Μετεκ-

παίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνο-
μίας, απένειμαν τιμητικές πλακέτες στον Αναπληρω-
τή Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κ. Τζανέτο Φιλιππάκο.

Ο κ. Γενικός Γραμματέας διδάσκει ως Τακτικός Κα-
θηγητής στην Αστυνομική Ακαδημία επί 27 έτη μέχρι 
σήμερα, θέματα Δημοσίου Κατηγόρου και Αστυνομίας 
Τάξης, ειδικότερα Λειτουργία Αστυνομικών Υπηρεσιών 
και Πεζές και Εποχούμενες Περιπολίες.

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΡΑΒΕΥΣΕ  
τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα  

του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης  

κ. Τζανέτο Φιλιππάκο για την πολυετή του προσφορά  
στην αστυνομική εκπαίδευση

Τελετή βράβευσης στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης
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χαρά μου να βλέπω ότι διαρκώς εκ-
συγχρονίζεται και εφαρμόζει σε πολ-
λές περιπτώσεις καινοτόμες μορφές 
μετεκπαίδευσης του προσωπικού της 
Ελληνικής Αστυνομίας. Και είναι τιμή 
μου να συμβάλλω κι εγώ με τη σει-
ρά μου στην ενίσχυση του έργου της 
Αστυνομικής Ακαδημίας».

Επίσης ο κ. Φιλιππάκος τόνισε 
στους σπουδαστές πόσο πολύτιμη εί-
ναι για όλους η βοήθεια συναδέλφων, 
συνεργατών και φίλων και ευχαρίστη-
σε ιδιαιτέρως τους ίδιους τους σπου-
δαστές και μαθητές του, όλα αυτά τα 
χρόνια, τονίζοντας πως: «Η σχέση 
καθηγητή – σπουδαστών είναι αμφί-

δρομη και όσο αξία έχουν οι γνώσεις 
και τα διδάγματα που αποκομίζουν οι 
μαθητές από τους δασκάλους τους, 
άλλο τόσο αξία έχουν και τα μαθή-
ματα που παίρνουν οι δάσκαλοι από 
τους μαθητές. Και νιώθω πραγματικά 
τυχερός γιατί δίδαξα και διδάχθηκα 
από τους μαθητές μου».

Διάλεξη και τελετή βράβευσης στη Σχολή Αξιωματικών

Σ το πλαίσιο του προγράμματος 
σπουδών της Σχολής Αξιωμα-
τικών Ελληνικής Αστυνομίας, 

ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας 
κ. Τζανέτος Φιλιππάκος ανέπτυξε 
στις 22 Απριλίου, υπό μορφή διάλε-
ξης στους δόκιμους Υπαστυνόμους, 
το θέμα «Εκπαίδευση, Σύγχρονη 
Αστυνομική Διοίκηση και Ηγεσία» 
και ακολούθησε η επίδοση τιμητικής 
πλακέτας από τον Διοικητή της Σχο-
λής Αξιωματικών, Ταξίαρχο κ. Λάμπρο 
Κατσίφα.

Την διάλεξη παρακολούθησαν ο 
Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομί-
ας Αντιστράτηγος κ. Ιωάννης Διαμα-
ντόπουλος, η Προϊσταμένη Επιτελείου 
Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, 
Αντιστράτηγος κα Ζαχαρούλα Τσιρι-
γώτη, ο Διοικητής της Αστυνομικής 
Ακαδημίας, Υποστράτηγος κ. Βασί-
λειος Μωυσίδης, ο Προϊστάμενος του 
Κλάδου Αλλοδαπών και Προστασίας 
Συνόρων, Υποστράτηγος κ. Εμμα-
νουήλ Γρηγοράκης, άλλοι Αξιωματι-
κοί του Σώματος, ο Αντιπύραρχος κ. 
Χρήστος Καλογερόπουλος της Διεύ-
θυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων 
Εμπρησμού ως εκπρόσωπος του Πυ-
ροσβεστικού Σώματος, ο Διευθυντής 
του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας κ. 
Βασίλειος Γκρίζης, ο Πρόεδρος του 
Δ.Σ. του Πολιτιστικού Κέντρου Ελλη-
νικής Αστυνομίας κ. Κωνσταντίνος 
Γρίβας και άλλοι προσκεκλημένοι.  

Ο κ. Φιλιππάκος ξεκίνησε με συ-
νοπτική ανασκόπηση της οργανω-

μένης Αστυνομίας στην Ελλάδα και 
στη συνέχεια ανέλυσε την προσφο-
ρά της Εκπαίδευσης και τον κρίσιμο 
ρόλο της, με ειδικότερη αναφορά 
στην Αστυνομική Εκπαίδευση και την 
Αστυνομική Επιμόρφωση που παρέ-
χονται από την Ακαδημία της Ελληνι-
κής Αστυνομίας.

Ακολούθως ανέλυσε την έννοια 
της διοίκησης και τη σχέση της με την 
ηγεσία, ενώ αναφέρθηκε διεξοδικά 
στη σημασία της σύγχρονης αστυνο-
μικής διοίκησης και στον τρόπο με 
τον οποίο αυτή οφείλει να ασκείται, 
ειδικότερα στο πλαίσιο της Ελληνικής 
Αστυνομίας. 

Επιπλέον, μίλησε για τις δυσκο-
λίες που οι αυριανοί αξιωματικοί της 
Ελληνικής Αστυνομίας ενδέχεται να 
συναντήσουν στην επαγγελματική 
τους πορεία, παρέχοντάς εμπειρικές 
συμβουλές σχετικά με  συγκρουσια-

κές καταστάσεις κατά την εφαρμογή 
του τρόπου άσκησης της διοίκησης, 
στη διάρκεια της πορείας τους στο 
Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στο πλαίσιο της διάλεξης του Ανα-
πληρωτή Γενικού Γραμματέα προβλή-
θηκαν σύντομα βίντεο με αρχειακό 
υλικό που οι συνεργάτες του κ. Φι-
λιππάκου συγκέντρωσαν σε συνερ-
γασία με την Αστυνομική Ακαδημία 
και τη Διεύθυνση Επικοινωνίας και 
Δημοσίων Σχέσεων και το περιοδικό 
«Αστυνομική Ανασκόπηση», καθώς 
και με σύγχρονο υλικό από βίντεο του 
Σώματος που βρίσκονται αναρτημένα 
στο κανάλι της Ελληνικής Αστυνομίας 
στο YouTube. 

Χαρακτηριστικά αποσπάσματα της 
ομιλίας του Γενικού Γραμματέα, έχουν 
ως εξής: 

«Οι άνδρες και οι γυναίκες της 
Ελληνικής Αστυνομίας, κάτω από 



20 Ι ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ι MAΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2016

ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ομολογουμένως αντίξοες συνθήκες, 
καλούνται να εκτελέσουν σε καθημε-
ρινή βάση τη σύνθετη και απαιτητική 
αποστολή τους, διαφυλάσσοντας την 
δημόσια τάξη και ασφάλεια, και πα-
ράλληλα ενισχύοντας την κοινωνική 
ειρήνη και συνοχή. Και ακριβώς επει-
δή τα δεδομένα μεταβάλλονται διαρ-
κώς και οι απαιτήσεις της κοινωνίας 
αυξάνονται, είναι επομένως επιτακτι-
κή η ανάγκη για σύγχρονη, ουσιαστική 
και συνεχόμενη εκπαίδευση, μετεκ-
παίδευση και επιμόρφωση όλων των 
αστυνομικών.

Η επιτυχία στη διοίκηση περιλαμ-
βάνει την τοποθέτηση των κατάλλη-
λων προσώπων στις προβλεπόμενες 
θέσεις, ήτοι την πετυχημένη στελέ-
χωση. Η επιλογή και η τοποθέτηση 
του εκάστοτε προσώπου πρέπει να 
γίνεται με βάση τα επαγγελματικά 
και πνευματικά προσόντα, την πείρα 
και τις τυχόν ειδικές ικανότητες, την 
προσωπικότητα, τον χαρακτήρα και 
την ιδιοσυγκρασία του. Όταν ο κατάλ-
ληλος άνθρωπος τοποθετείται στην 
κατάλληλη θέση, οι πιθανότητες να 
αναδειχθεί ένας διοικητής σε ηγέτη 
αυξάνονται, με αποτελέσματα άκρως 
θετικά και για το Σώμα, αλλά και για 
την κοινωνία».  

Αναλύοντας τα χαρακτηριστικά του 
σύγχρονου ηγέτη, ο κ. Φιλιππάκος 
επεσήμανε: 

«Το να λαμβάνει ένας διοικητής τις 
σωστές και συχνά δύσκολες αποφά-
σεις αποτελεί σίγουρα βασικό χαρα-
κτηριστικό ηγετικής προσωπικότητας. 
Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Ο ηγέτης 
είναι σύμβολο ενότητας και συνεργα-
σίας. Είναι εκείνος που θα εξασφα-
λίσει την αρμονία, θα συντονίσει τις 
προσπάθειες και θα οδηγήσει την 
ομάδα του στην πραγματοποίηση των 
σκοπών της. 

Στην Ελληνική Αστυνομία και γε-
νικά σε όλα τα Σώματα Ασφαλείας, 
όπως και στις Ένοπλες Δυνάμεις 
και τους Δημόσιους Οργανισμούς, η 
ανάγκη για την ύπαρξη «ηγέτη» είναι 
αυταπόδεικτη. Η Εξουσία, όμως, που 

παρέχεται στους βαθμοφόρους δεν 
αποτελεί οπωσδήποτε και πιστοποι-
ητικό ηγετικής ικανότητας. 

Ο σύγχρονος ηγέτης οφείλει να εί-
ναι η κεφαλή του οργανικού συνόλου, 
να εμπνέει υπακοή και αγάπη και να 
κερδίζει τις καρδιές των υφισταμένων 
του. Να παρατηρεί, να σκέπτεται, να 
αποφασίζει και να παρεμβαίνει κα-
ταλυτικά, προκειμένου να ελέγχει τις 
καταστάσεις. Να δημιουργεί πνεύμα 
συνεργασίας και σύμπνοιας και να 
κατευθύνει το προσωπικό σαν ενιαίο 
σύνολο. Ο σύγχρονος ηγέτης θα πρέ-
πει να διαθέτει όραμα και –πολύ βασι-
κό– να το μεταδίδει και στα υπόλοιπα 
μέλη της ομάδας».

Στη συνέχεια της διάλεξής του, ο 
κ. Φιλιππάκος υπογράμμισε στους δό-
κιμους Αξιωματικούς ότι ο σεβασμός 
δεν επιβάλλεται, αλλά κερδίζεται και 
ότι ένας διοικητής με πραγματικά ηγε-
τικές ικανότητες είναι εκείνος που οι 
υφιστάμενοί του θαυμάζουν, αγαπούν 
και ακολουθούν, γιατί η εμπιστοσύνη 
που τους εμπνέει είναι αποτέλεσμα 
των ικανοτήτων και της προσωπικό-
τητάς του. Όπως επίσης τόνισε: 

«Δεν αρκεί να έχουμε ιδέες και 
όραμα, αλλά γνώσεις, δύναμη και 
αποφασιστικότητα να υλοποιήσουμε 
το όραμά μας. Και ας μην ξεχνάμε 
επίσης ότι όπως χρειαζόμαστε ηγέ-
τες, χρειαζόμαστε και ανθρώπους που 
θα καλλιεργήσουν την ηγεσία. Και σε 
αυτό το κομμάτι η συμβολή της Αστυ-
νομικής Ακαδημίας ήταν, είναι και θα 
παραμείνει καθοριστική».

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο 
Γενικός Γραμματέας ευχήθηκε καλή 
δύναμη και καλή συνέχεια στους δό-
κιμους υπαστυνόμους για την ολοκλή-
ρωση των σπουδών τους και τόνισε, 
μεταξύ άλλων: «Να ξέρετε ότι είμαι 
δίπλα σας και να γνωρίζετε ότι αυτοί 
που διακρίνονται για την καθαρότητα 
του πνεύματός τους και δεν ασχολού-
νται με μικρότητες και σκοπιμότητες, 
είναι και αυτοί που πετυχαίνουν πάντα 
τους επαγγελματικούς τους στόχους 
και -στην περίπτωση του δικού μας 

λειτουργήματος- είναι και αυτοί που 
κάνουν τον κόσμο, με τον τρόπο τους, 
καλύτερο».

Μετά την ολοκλήρωση της διά-
λεξης και την τελετή απονομής της 
τιμητικής πλακέτας, ο κ. Τζανέτος 
Φιλιππάκος δήλωσε στο περιοδικό 
«Αστυνομική Ανασκόπηση»: 

«Τα τελευταία ιδίως χρόνια, η 
Ελληνική Αστυνομία επιτυγχάνει σε 
σταθερή βάση σημαντικές επιχειρησι-
ακές επιδόσεις, γεγονός που αποδει-
κνύει ότι η  αποτελεσματικότητά της 
δεν οφείλεται σε ευνοϊκούς συγκυ-
ριακούς παράγοντες,  αλλά πρωτίστως 
στη μεθοδικότητα,  την τεχνογνωσία  
και  τον  επαγγελματισμό  που  πλέον 
διακρίνουν  ολοένα  και  περισσότερο  
τη δράση των ανδρών και γυναικών 
του Σώματος. Κι επειδή επαγγελματι-
σμός, μεθοδικότητα και τεχνογνωσία 
δεν νοούνται χωρίς σωστή εκπαίδευ-
ση, οφείλουμε να εξάρουμε το έργο 
που αποτελεί, παρά τις όποιες αντιξο-
ότητες, η Αστυνομική Ακαδημία. 

Προσωπικά, είμαι βαθιά συγκινη-
μένος, καθώς τα τελευταία 27 χρόνια 
είχα το προνόμιο και τη χαρά να απο-
τελώ μέλος του διδακτικού προσωπι-
κού της Αστυνομικής Ακαδημίας. Μου 
προξενεί απίστευτη ικανοποίηση και 
συγκίνηση όταν συναντώ, ακόμα και 
σήμερα, μετά από χρόνια συναδέλ-
φους, που θυμούνται και με ευχαρι-
στούν για τα όσα έμαθαν υπηρεσιακά 
από εμένα, συναδέλφους, αλλά και 
απλούς πολίτες των οποίων υποθέσεις 
χειρίστηκα και οι οποίοι έχουν να κά-
νουν ακόμα και τώρα θετικά σχόλια. 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω από 
καρδιάς την Αστυνομική Ακαδημία 
-την Σχολή Αξιωματικών σήμερα και 
την Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επι-
μόρφωσης πριν λίγες ημέρες- για την 
τιμή που μου έκαναν. Θα είμαι αρωγός 
στο έργο τους και θα επαναλάβω ότι 
είναι χαρά και τιμή μου να συμβάλλω 
στις διαρκείς προσπάθειές τους για 
την παροχή σύγχρονης, διευρυμένης 
και αναβαθμισμένης αστυνομικής εκ-
παίδευσης». ■


