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Η πρωτοβουλία και η σημασία της 
Με πρωτοβουλία της Τοπικής Διοίκησης Ηρα-

κλείου Κρήτης και με απόφαση του Ελληνικού Εθνι-
κού Τμήματος της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών 
(I.P.A) διοργανώθηκε η 1η Συνδιάσκεψη Γυναικών 
Αστυνομικών του Κόσμου στην Ελλάδα και συγκε-
κριμένα στο Ηράκλειο Κρήτης. 

Η πρωτοβουλία για τη διοργάνωση αυτού του συ-
νεδρίου δεν ήταν τυχαία, αλλά πηγάζει από το Μινωι-
κό Πολιτισμό, όπου η γυναίκα κατείχε θέση ισχύος.

Ως Μινωικό Πολιτισμό ονομάζουμε τον πολιτι-
σμό που αναπτύχθηκε στη Μεσόγειο Θάλασσα κατά 
την Προϊστορική εποχή, έχοντας ως κέντρο του το 
νησί της Κρήτης. Η ακριβής χρονολόγηση του Μι-
νωικού Πολιτισμού διαφέρει ανά ερευνητή, ωστόσο 
μπορούμε με κάποια ασφάλεια να τον τοποθετήσουμε 
ανάμεσα στο 3.650 π.Χ. και 1.100 π.Χ

Στη Μινωική Κρήτη ο ρόλος της Θεάς-Μητέρας 
είχε ιδιαίτερη θέση. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι Μινωίτες πί-
στευαν σε ένα σύμπλεγμα γυναικείων θεοτήτων, οι οποίες 
είχαν σχέση με τη βλάστηση, τη γονιμότητα της γης, την 
αλλαγή των εποχών και την ευφορία. Η Μεγάλη Μητέρα, 
όπως ονόμαζαν την κύρια γυναικεία θεότητά τους οι Μινω-
ίτες, ήταν και η Θεά της φύσης, από την οποία εξαρτιόταν 
η ευημερία του νησιού και των ίδιων. Επίσης, όλοι γνω-
ρίζουμε την Θεά των Όφεων, μία θεότητα της Μινωικής 
Εποχής, η οποία συνήθως απεικονίζεται με μακρύ έως τα 
κάτω άκρα ένδυμα και έχοντας το στήθος της ακάλυπτο, 
προκειμένου να τονιστεί και ο μητρικός χαρακτήρας της 
Θεάς. Αυτό αποτελεί δείγμα της αξίας 
που έδιναν στις γυναίκες, αλλά είναι 
και ένα δείγμα της υπερηφάνειας που 
ένοιωθαν οι γυναίκες για τη μητρότη-
τα. Η Θεά των Όφεων ήταν η θεότη-
τα της γονιμότητας, της ευφορίας των 
καρπών και της αναπαραγωγής. 

Αντίστοιχα σήμερα η Γυναίκα 
Αστυνομικός είναι μητέρα, σύζυγος, σύντροφος αλλά και 
από τη θέση της, προστάτιδα των αδυνάτων.

Η Γυναίκα Αστυνομικός, η οποία ισότιμα στέκεται στο 
σώμα, έχει παράλληλα την άλλη όψη της αέναης δύναμης, 
να χαρίζει ζωή.

Γι’ αυτό και ως λογότυπο της 1ης Συνδιάσκεψης Γυναι-
κών Αστυνομικών του Κόσμου επιλέχθηκε η θεά των όφε-
ων - η θεά της γονιμότητας.

 
Υλοποίηση του Συνεδρίου

Πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία από το Ελλη-
νικό Τμήμα της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών (I.P.A) και 

την Τοπική Διοίκηση Ηρακλείου η 1η Συνδιάσκεψη Γυναι-
κών Αστυνομικών του Κόσμου, στη Χερσόνησο Ηρακλείου 
Κρήτης από 01 έως 05 Οκτωβρίου 2014. 

Στις εργασίες της Συνδιάσκεψης συμμετείχαν 218 γυ-
ναίκες Αστυνομικοί από όλον τον κόσμο και στις συνεδρίες 
αναλύθηκαν τα θέματα της Συνδιάσκεψης, με 13 επιστημο-
νικές εισηγήσεις, από καθηγητές πανεπιστημίων και επι-
στήμονες Αστυνομικούς. Έγινε ανταλλαγή απόψεων σχε-
τικά με την πρόληψη και την καταστολή του εγκλήματος 
και τη διερεύνηση ζητημάτων που επηρεάζουν τις εργασι-
ακές σχέσεις. Κατατέθηκαν επίσης επιστημονικές παρεμ-
βάσεις από τις αντιπροσωπείες της Ρωσίας, της Πολωνίας, 

της Κύπρου και της Βραζιλίας σχετι-
κά με θέματα της Αστυνομίας της Χώ-
ρας τους. Όλοι οι σύνεδροι κατέληξαν 
στην παραδοχή ότι σε μια σύγχρονη 
Αστυνομία η βία είναι η εξαίρεση και 
όχι ο κανόνας.

Κατά τη διάρκεια της Συνδιάσκε-
ψης υποβλήθηκαν δύο προτάσεις από 

το Εθνικό Τμήμα της Ρωσίας και της Πολωνίας για την ανά-
ληψη της 2ης Παγκόσμιας Συνδιάσκεψης Γυναικών Αστυ-
νομικών του Κόσμου.

Παράλληλα με τις επιστημονικές συζητήσεις με απόλυ-
τη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν και εκδηλώσεις που ανά-
δυαν το άρωμα και την κουλτούρα της Κρήτης και πρόβα-
λαν εξαιρετικές πτυχές του πολιτισμού της, στη γαστρονο-
μία και τον τουρισμό με απώτερο σκοπό την ανάδειξη της 
Κρήτης αλλά και της Ελλάδας γενικότερα. 

Η Εκπρόσωπος του Ι.Ε.Β. κ. GAL Sharon, o Πρόεδρος 
του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος κ. Ιωάννης Καραπατά-
κης, οι Πρόεδροι, οι εκπρόσωποι των Τοπικών Διοικήσεων 
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της Χώρας και οι εκπρόσωποι Αστυνομικοί των Χωρών που 
συμμετείχαν, απέτισαν φόρο τιμής, καταθέτοντας δάφνινο 
στεφάνι μαζί με τριαντάφυλλο, στο μνημείο του πεσόντα 
Αστυνομικού στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου. 

Στα πλαίσια της Συνδιάσκεψης τιμήθηκε η Ταξίαρχος 
ε.α. κ. Κωνσταντίνα ΜΠΑΣΟΥΚΟΥ, η οποία ήταν από τις 
πρώτες γυναίκες στην Ελληνική Χωροφυλακή με πρώτη 
τοποθέτησή της πριν από 43 χρόνια στο Τμήμα Ασφαλείας 
Ηρακλείου Κρήτης.

Στην τελετή λήξης και κατά την καθιερωμένη ανταλ-
λαγή δώρων ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ελληνικού Εθνικού 
Τμήματος και ο Πρόεδρος της Τοπικής Διοίκησης Ηρακλεί-
ου έτυχαν τη μέγιστη τιμή από τις συμμετέχουσες χώρες. 

Το Ψήφισμα του Συνεδρίου 
Στο Ηράκλειο Κρήτης (3.10.14) διεξήχθη η 1η Συνδιά-

σκεψη Γυναικών Αστυνομικών του Κόσμου που διοργανώ-
θηκε με πρωτοβουλία της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών 
/ Ελληνικό Εθνικό Τμήμα / Τοπική Διοίκηση Ηρακλείου 
με συμμετοχή αντιπροσωπειών γυναικών αστυνομικών από 
14 χώρες του κόσμου.

Οι αντιπροσωπείες γυναικών αστυνομικών κατέληξαν 
ομόφωνα στο παρακάτω ψήφισμα : 

Εμείς οι γυναίκες αστυνομικοί εργαζόμενες σε ένα ιδι-
αίτερα απαιτητικό οργανισμό επιθυμούμε να συμβάλουμε 

όσο μπορούμε στην ειρήνη, την ηρεμία και την καλύτερη 
συμβίωση των ανθρώπων σε όλη τη γη και είμαστε ικανές 
γι’ αυτό. Μπορούμε και θέλουμε να συμβάλλουμε στην εξά-
λειψη της βίας. 

Η συμμετοχή μας στην Αστυνομία βοηθά στη βελτίω-
ση της σε όλα τα επίπεδα και είναι προφανές ότι η διεκδί-
κηση της αύξησης της συμμετοχής μας στα αστυνομικά 
σώματα αποτελεί μία σημαντική συμβολή στην κοινωνία. 
Η συμβολή αυτή πρέπει να γίνετε με τρόπο που αξιοποιεί 
πλήρως την γυναικεία ισότητα και διαφορετικότητα σε αρ-
μονική ισορροπία. 

Καλούμε όλα τα μέλη της κοινωνίας να εργαστούν προς 
αυτή την κατεύθυνση.

Η Διεθνής ένωση Αστυνομικών θα συνεχίσει σε διετή 
βάση τη διοργάνωση παρόμοιων συνεδρίων με την ελπίδα 
να έρθει η εποχή που οι συναντήσεις αυτές θα γίνονται μό-
νο για επετειακό λόγο. 

Τέλος ως γυναίκες αστυνομικοί του Κόσμου καλούμε 
τη διεθνή κοινότητα να ενσκήψει σε όλα τα μέρη της γης, 
που παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, σύμφωνα με 
την διακήρυξη του Ο.Η.Ε. περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και να εξαλείψει τις πολεμικές συγκρούσεις, τις φυλετικές 
και θρησκευτικές διακρίσεις, την υψηλή εγκληματικότη-
τα και γενικά συνθήκες που προκαλούν ανασφάλεια και 
ανισότητα. ]


