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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
                                      
Στα πλαίσια της 1ης εβδοµάδας δράσης του Ελληνικού Τµήµατος   της ΔΕΑ η 
Τοπική Διοίκηση Χανίων της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνοµικών, σε µια 
άκρως συγκινητική βραδιά  που  συνδιοργάνωσε µε  την Ένωση Αστυνοµικών 
Υπαλλήλων Νοµού Χανίων και τον Σύνδεσµο Συνταξιούχων Σωµάτων Ασφαλείας 
Νοµού Χανίων , παρουσία  του πρώην υπουργού δηµόσιας Τάξης κ. 
Χρήστου Μαρκογιαννάκη, παρουσιάστηκε την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019 στην 
αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου της Ιεράς Μητροπόλεως Κυδωνίας και 
Αποκορώνου το βιβλίο µε συγγραφέα τον κ. Εµµανουήλ Σπανουδάκη, 
αξιωµατικού ε.α. της Ελληνικής Αστυνοµίας αφιερωµένο στη µνήµη των 
«Ηρώων Πεσόντων Χωροφυλακής, Αστυνοµίας Πόλεων και Ελληνικής 
Αστυνοµίας Νοµού Χανίων». 
Για το βιβλίο µίλησαν ο Αρτέµης Κουτσαυτάκης ε.α. υποστράτηγος της ΕΛ.ΑΣ. 
και ο κ. Νικόλαος Πλουµιστάκης ιστορικός µελετητής και πρώην αντιδήµαρχος 
Δήµου Ακρωτηρίου. 
Όπως είπε ο κ. Κουτσαυτάκης, το βιβλίο «από τη µια πλευρά ανασύρει ιστορικά 
γεγονότα   και φέρνει µνήµες µιας άλλης εποχής, ενώ από την άλλη προκαλεί 
ρίγη συγκίνησης η απαρίθµηση τόσων νεκρών συναδέλφων, συντοπιτών µας, 
τόσων ηρώων που δεν πρόλαβαν να γνωρίσουν την ζωή και δεν πρόλαβαν να 
χαρούν τα νιάτα τους…». 
Από την πλευρά του ο ιστορικός ερευνητής κ. Πλουµιστάκης σηµείωσε ότι « 
στόχος του συγγραφέα, όπως διαφαίνεται από τα αναγραφόµενα είναι πρώτον η 
διατήρηση της ιστορικής µνήµης, ένα ανθρώπινο µεγαλείο για να θυµάται 
κάποιος και να µνηµονεύει αυτούς που πέφτουν υπέρ πατρίδος και κατά 
δεύτερον η προσθήκη νέων ερευνητικών δεδοµένων τα οποία έχει ανάγκη τόσο 
η τοπική ιστορία όσο και κάθε ιστορικός ερευνητής αλλά πάνω από όλα, στόχος 
του Σπανουδάκη ήταν η κατάθεση ψυχής για µία διαχρονική αγάπη και 
προσφορά προς το Σώµα που υπηρέτησε  τόσο αυτός όσο και η οικογένεια του 
ο πατέρας του και ο αδελφός του. 
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Συγχαίρω δηµόσια τον Μανώλη Σπανουδάκη για το έργο του το οποίο 
πραγµατικά τον τιµά και θα αποτελέσει ένα φάρο για τις µελλοντικές γενιές και 
µια τιµητική παρακαταθήκη». 
Για το βιβλίο ο συγγραφέας κ. Εµµανουήλ Σπανουδάκης δήλωσε ότι « τα 
ονόµατα των Πεσόντων στο καθήκον αστυνοµικών στα   Σώµατα Ασφαλείας, τα 
οποία στο νοµό µας αριθµούνται σε εκατοντάδες τυχαίνουν αναµφίβολα άξια 
τιµής και ευγνωµοσύνης τόσο εκ µέρους των συναδέλφων τους όσο και εκ 
µέρους της Ελληνικής κοινωνίας για την οποία θυσιάστηκαν…». 

Ο υπογράφων πρόεδρος της Τοπικής Διοίκησης Χανίων της Διεθνούς 
Ένωσης Αστυνοµικών στην οµιλία του ανέφερε τα κάτωθι: 
Αξιότιµοι προσκεκληµένοι 
Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι του πάνελ 
Αποτελεί ηθική µας υποχρέωση να αποδίδουµε τιµές στους νεκρούς ήρωες που 
έχασαν τη ζωή τους εν ώρα υπηρεσίας και θυσιάστηκαν µε αυταπάρνηση στο 
βωµό του καθήκοντος. 
Από την ίδρυση της Ελληνικής Αστυνοµίας, το 1984, µέχρι σήµερα, 130 
αστυνοµικοί τραυµατίστηκαν θανάσιµα κατά τη διάρκεια αιµατηρών ένοπλων 
συµπλοκών, καταδιώξεων, τροµοκρατικών πράξεων, καθώς και ατυχηµάτων που 
συνέβησαν κατά την άσκηση των αστυνοµικών τους καθηκόντων. 
Θέλω να εξάρω την συγκινητική αυτή ενέργεια του αγαπητού µας συναδέλφου 
Σπανουδάκη Εµµανουήλ που µε την έκδοση του βιβλίου αυτού  τιµά µε 
σεβασµό και ευγνωµοσύνη τους νεκρούς µας, και µας παροτρύνει να 
συλλογιστούµε την ευθύνη και το χρέος µας να τηρήσουµε τη βαθιά τους 
παρακαταθήκη! 
Ας υποσχεθούµε στο εαυτό µας και στην κοινωνία πως θα συνεχίσουµε το έργο 
τους, πως θα υπερασπιστούµε µε συνέπεια και συνέχεια την αξία και την ουσία 
της θυσίας τους. 

Σας ευχαριστώ πολύ 

Τον συντονισµό της εκδήλωσης για την παρουσίαση του βιβλίου έκανε η κα 
Αδαµαντία Τσερκάκη . 

                                   Με φιλικούς χαιρετισµούς 

          «Servo per Amikeco» 
«Υπηρετώ δια της φιλίας» 

Για το Διοικητικό Συµβούλιο 
         Ο  Πρόεδρος                                                                          Η Γενική 
Γραµµατέας 
      Ιωάννης  Περράκης                                                                    Ελένη 
Παπαθανασίου 


