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«Αστυνοµικά ισχύοντα σε παλαιότερες εποχές » 
Απίστευτα τα όσα συνέβαιναν, µέσα στο Σώµα της 
Χωροφυλακής, σε όχι και τόσο µακρινές εποχές και, τα 
σηµερινά όργανα, όταν ακούνε τα όσα τότε ίσχυαν, άλλα 

γελούν κα ι άλλα 
κάνουν το σταυρό 
τους.  
Θα µου επιτραπεί να 
αναφερθώ στο χθες 
παρά του ότι κάποια 
στο ιχε ία έχω κα ι 
άλλοτε γράψει.  
Και θα τα γράψω 
όπως µου έρχονται 
σ τ ο ν ο υ , χ ω ρ ί ς 
δηλαδή να κρατήσω 
χρονολογική σειρά 

γεγονότων.  
Σ υ γ χ ώ ρ ε σ ε µ ε 
λ ο ι π ό ν , φ ί λ ε 
αναγνώστη , γ ι ’ 
α υ τ ή τ η ν 
«ακα τ α σ τ α σ ί α» 
χ ρ ο ν ο λ ο γ ι κ ή ς 
σ ε ι ρ ά ς 
τ ο π ο θ έ τ η σ η ς 
γ ε γ ο ν ό τ ω ν , 
ι δ ι α ί τ ε ρ α ό τ α ν 
είσαι νέος στην 
η λ ι κ ί α ε π ε ι δ ή 
«Αυτού που είσαι 
ήµουνα και εδώ 
που είµαι θάρθεις» 
κα ι το εύχοµα ι 
ολόψυχα.  
Α υ σ τ η ρ ο ί ο ι 

κανονισµοί Χωροφυλακής και τα όργανα τάξεως µέχρι και το 
βαθµό του Ενωµοτάρχη, τις περισσότερες ώρες του   24ώρου , 
και σε πολλές υπηρεσίες, µέσα στα αστυνοµικά καταστήµατα 



τις περνούσαν, χωρίς να γίνεται λόγος, για ανθρώπινα 
δικαιώµατα, που ήταν τελείως άγνωστα. 

Φορούσαµε τη στολή µας και µε αυτή, µέρα- νύχτα, 
γυρίζαµε, είτε σε διατεταγµένη υπηρεσία βρισκόµαστε, είτε και 
εκτός αυτής.  
Ακόµη και οι έγγαµοι/όταν επετράπη ο γάµος που έµειναν σπίτι 
τους/για να φορέσουν πολιτική περιβολή έπρεπε να πάρουν 
άδεια από τον αστυνόµο τους. 

Θυµάµαι ως έγγαµος ενωµοτάρχης ευρισκόµενος µε την 
οικογένειά µου σε κάποιο ζαχαροπλαστείο, στο Μανδράκι της 
Ρόδου (χώρος συγκέντρωσης πολιτών, ιδιαίτερα απογεύµατα 
Σαββατοκύριακων), φορώντας πολιτική περιβολή, µε είδε ο 
αστυνόµος µου. 
Την εποµένη µου ζήτησε την απολογία µε το αιτιολογικό 
«γιατί, άνευ της δικής του έγκρισης, φόρεσα πολιτική 
ενδυµασία». Του απάντησα εγγράφως και εκείνος/ καλή του 
ώρα αν είναι ζωντανός/ ανάλογα µε «περιποιήθηκε».  
Δεν ήταν κακοί οι Αξιωµατικοί και ελάχιστοι ήταν εκείνοι 
που «έξυναν» τα νύχια τους για να τιµωρήσουν τους 
υφισταµένους τους.  
Κανονισµούς πειθαρχίας εφάρµοζαν   είχαν   όµως και το νου 
τους, στις διαδοχικές τους σηµειώσεις. 
Στο πως δηλαδή θα τον έκρινε ο πιο πάνω    από αυτόν 
Διοικητής του και αν εκείνου   δεν  άρεσε ο τρόπος διοικήσεώς 
του και κάτι πήγαινε «στραβά» αντίο   βαθµολογική καριέρα  
µια που, ο ατοµικός του φάκελος, θα ήταν γεµάτος  
παρατηρήσεις  και δεν ξέρω εγώ τι άλλο  µπορούσε να γράψει  
ο πιο πάνω από   αυτόν " τζαναµπέτης" και αυτό   κανένας 
Αξιωµατικός, δεν το ήθελε. 
Ότι λοιπόν έλεγαν οι κανονισµοί   και οι όποιες διαταγές που, 
καµιά φορά, ήταν περισσότερο αυστηρές από τους 
Κανονισµούς,  αυτών το «γράµµα» εφάρµοζαν. 
Και σε εκείνες τις απαγορεύσεις µε τα ένα σωρό : «µη το ένα» 
και «µη το άλλο», είχαν πλέον συνηθίσει ιδιαίτερα   τα απλά 
όργανα   και σε κάθε εντολή ανωτέρου έλεγαν συνεχώς 
«µάλιστα» ακόµη και αν, αυτό το «µάλιστα», λεγόταν καθ ην 
στιγµή, εκείνο το όργανο, επέστρεφε κατάκοπο από άλλη 
διατεταγµένη υπηρεσία και µπορούσε αµέσως να διαταχθεί να 
εκτελέσει κάποια επείγουσα " καινούργια"   την οποία 
ανελάµβανε   µε στρατιωτικό χαιρετισµό   λέγοντας και το  
συνηθισµένο πλέον   " µάλιστα κύριε τάδε".   
Όµως οι αυστηροί Κανονισµοί και οι αυστηρές διαταγές, µε 



τα τόσα «ΜΗ» τους που εδώ έτσι για την ιστορία   καταχωρώ 
µερικά,  περισσότερο ¨έδεναν" µε φιλία  τους  χωροφύλακες.  
Αυσ τηρή απαγόρευση γάµου χωροφυλάκων κα ι 
υπαξιωµατικών και σε περίπτωση µη συµµόρφωσής τους 
ακολουθούσε η άµεση απόταξη του οργάνου πλέον παραποµπή 
του στο Στρατοδικείο επειδή την παράβαση κανονισµού, 
ακολουθούσε και ποινική ευθύνη. 
Απαγόρευση πολιτικής περιβολής άνευ αδείας του 
προϊσταµένου του. Απαγόρευση στο να κάθεται το απλό 
όργανο µέχρι και τον βαθµό του Ενωµοτάρχη σε κάποιο κέντρο 
στο οποίο την ώρα κείνη συνέπιπτε να κάθεται ο προϊστάµενος 
ή κάποιος άλλος Αξιωµατικός της Αστυνοµίας.  
Απαγόρευση στο να συχνάζει το όργανο ενός τµήµατος στην 
περιφέρεια άλλου τµήµατος της αυτής πόλεως. Απαγόρευση 
στους εγγάµους υπαξιωµατικούς και χωροφύλακες (όταν 
επετράπη ο γάµος) να ενοικιάζουν σπίτια για τις οικογένειές 
τους στην περιφέρεια άλλου τµήµατος τάξεως και της αυτής 
Πόλεως.  
Υποχρεωτικός ο ύπνος των αγάµων υπαξιωµατικών και 
χωροφυλάκων στο τµήµα που υπηρετούσαν. Υποχρεωτική 
επιστροφή στο τµήµα από την έξοδό, των εκτός υπηρεσίας 
αγάµων, µέχρι και την 23ην ώρα. Και µε µία εδώ 
υποσηµείωση: Ζητούσαν την επιστροφή µας στο τµήµα για 
ύπνο την 23ην ώρα, επειδή την ώρα κείνη και οι τελευταίοι 
πολίτες γύριζαν στα σπίτια τους γιατί µε αστυνοµική διάταξη 
έκλειναν εστιατόρια, καφενεία και ότι άλλο κέντρο 
λειτουργούσε στην όποια πόλη ,οπότε αναγκαστικά όλοι στα 
σπίτια τους επέστρεφαν. 
Βλέπετε-οι τότε-δεν ήταν σαν τους σηµερινούς «εξωγήινους» 
µεγάλους και ιδιαίτερα µικρούς που δεν γνωρίζουν τι θα πει 
ανάπαυση, τι θα πει ξεκούραση, τι θα πει ύπνος, τι θα πει 
θαλπωρή σπιτιού, γι’ αυτό και πάµε από το κακό στο 
χειρότερο.  
Υποχρεωτική η παρουσία των εκτός υπηρεσίας ανδρών στο 
καθηµερινό προσκλητήριο που γινόταν περίπου στις 7 το 
απόγευµα. 
Υποχρεωτική επίσης η σίτιση των αγάµων στο εστιατόριο των 
τµηµάτων. Αυτές και χίλιες δυο άλλες αυστηρές απαγορεύσεις 
είχαν ως αποτέλεσµα οι µεταξύ τους συνάδελφοι και µε τις 
τόσες ώρες που βρισκόντουσαν µαζί σε θαλάµους, 
υποχρεωτικό εστιατόριο, καφενείο-αν διέθετε τέτοιο η 
υπηρεσία--σε γραφεία, µέτρα τάξεως σε εθνικές ή άλλες 



τοπικές γιορτές του τόπου που υπηρετούσαν.  
Αυτές λοιπόν οι συχνές και µαζί παρουσίες των οργάνων είχαν 
ως αποτέλεσµα να συνδεθούν µε δυνατή αγνή φιλία που 
κρατούσε και κρατά χρόνια µεταξύ των ιδίων και των 
οικογενειών τους. 
Και δικαιολογηµένα συνδέθηκαν µε εκείνη τη φιλία επειδή 
α ν τ ά µ α κ α ι κ ο ν τ ά δ ο ύ λ ε υ α ν , έ τ ρ ω γ α ν , 
κοιµόντουσαν ,µάλωναν, έπαιζαν, διασκέδαζαν, γέλαγαν, 
έκλαιγαν και χωρίς υπερβολή µοιραζόντουσαν τα δικά τους 
δυσάρεστα ή ευχάριστα µυστικά τους.  
Αυστηροί οι κανονισµοί και αυστηρά τα πολλά τους «ΜΗ», 
όµως πρέπει να πω και του « στραβού το δίκιο». Εκείνοι οι 
Κανονισµοί και οι όποιες άνωθεν διαταγές έγγραφες ή 
προφορικές τα καλύτερα αποτελέσµατα κατάφερναν και, η 
όποια προσφορά υπηρεσιών, απέδιδε καρπούς. 
Τα καρποφόρα όµως δένδρα και εν προκειµένω η τότε 
αγαπηµένη για µένα και για πολλούς άλλους συναδέλφους µου 
Χωροφυλακή, που ως φτωχά παιδιά , µας ένδυσε και για 
πολλά χρόνια µας τάισε και, η τώρα Ελληνική Αστυνοµία, µια 
που πρόσφεραν και µε τόσους κινδύνους ιδιαίτερα τώρα 
προσφέρουν υπηρεσιακούς καρπούς, χρειαζόντουσαν και 
χρειάζονται ανάλογη περιποίηση την οποία ποτέ, τονίζω 
δυστυχώς ποτέ, δεν είχαν, ούτε τότε ,ούτε και τώρα. 
Θυµάµαι επί των δικών µου ηµερών από αρµόδιο υπουργό και 
σε ερώτηση πολιτικού προσώπου στο να δοθεί κάποιο επίδοµα 
και παράλληλα να µεριµνήσει για την ένταξή των αστυνοµικών 
οργάνων στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα, εκείνος ο 
Υπουργός, µε τη χαρακτηριστική του φωνή, είχε πει : 
-Επίδοµα δεν πρόκειται να δώσει σε «ανειδίκευτους εργάτες» 
και η υπηρεσία του αστυνοµικού «δεν ανήκει στα βαρέα 
επαγγέλµατα» . 
«Ανειδίκευτους εργάτες» µας ονόµαζε ο κύριος Υπουργός µε τη 
χαρακτηριστική του φωνή χωρίς να εξαιρεί ούτε και τον 
Αρχηγό Χωροφυλακής γιατί και εκείνος «φύλακας χώρου» 
λογιζόταν, Χωροφύλακας ήταν και µάλιστα ευρύτερου και 
υπεύθυνου Πανελλαδικού Χώρου , όµως λογιζόταν 
«ανειδίκευτος εργάτης» που και εκείνος, ο εργάτης εννοώ, 
πολλά και ίσως πιο σπουδαιότερα πρόσφερε και προσφέρει 
από κάποιους « καλοπερασάκηδες» που δεν ξέρουν τι είναι το 
τσαπί, ο κασµάς, το µυστρί ή το φτυάρι. 
Χιλιάδες οι-τότε- πικραµένοι συνάδελφοι, όπως βέβαια είναι 
και οι σηµερινοί τους οποίους, στέλνουν µεν στους δρόµους, 
φορώντας Σπαρτιάτικες Ασπίδες, αντί όµως Κρατικών 



επιδοµάτων παρουσιάζονται µερικοί κυνηγοί κεφαλών 
προσφέροντάς τους ως δώρο «ακίνδυνες πυγολαµπίδες», έτσι 
περίπου κάποιοι αρµόδιοι ονόµασαν τις Μολότοφ που καίνε και 
λαµπαδιάζουν όχι µόνο τους « ανειδίκευτους εργάτες» αλλά 
και ότι άλλο συναντήσουν στο «αθώο» πέρασµά τους. 
Και αυτοί επαναλαµβάνω «ανειδίκευτοι» που συνεχώς φορούν 
ασπίδες προστασίας για να µη λαµπαδιάσουν από τις «αθώες 
πυγολαµπίδες» συχνά- πυκνά τους βλέπουµε να τους 
µεταφέρουν οριζόντιους σε τόπο χλοερό επειδή « τόλµησαν» 
να « ενοχλήσουν» τα όποια κοινωνικά και επικίνδυνα 
κατακάθια τότε που αυτά τα κατακάθια καίνε, σκοτώνουν, 
πνίγουν ή συνοδεύουν το θάνατο σε δικαίους  και αδίκους. 
Εκατοντάδες τα όργανα που εκδιώχθηκαν από το Σώµα που 
αγαπούσαν και τούτο επειδή είχαν τολµήσει, να γνωριστούν 

κ α ι ν α 
συνδεθούν 
µε κάποια 
γυναίκα και 
ν α τ η ν 

παντρευτούν ή µετ ‘ αυτής να διατηρήσουν κάποια σχέση.  
Σφήγκες οι συνάδελφοι παραβάτες του Κανονισµού αλλά όσο 
και να ήθελαν να µένουν στο απυρόβλητο, αν το µυστικό τους 
διέρρεε , τίποτα δεν τους έσωζε.  
Συνερχόταν αµέσως το πειθαρχικό συµβούλιο και µε απόφασή 
του τον έστελνε σπίτι τους. 
Επισυνάπτω κάποια κιτρινισµένα ιστορικά χαρτάκια και δείτε 
το έγκληµα πού διέπραξαν ακόµη και δικοί µου φίλοι. 



Στην ίδια µοίρα   βρισκόµουνα και εγώ αλλά µε την   προσοχή 
µου, στο να µη κοινολογηθεί ο «παράνοµος», για την 
υπηρεσία, γάµος µου, γλίτωσα  την αποποµπή µου και τούτο 
γιατί το 1954, µε Νόµο του υπουργού δηµόσιας τάξης 
Παυσανία Λυκουρέζου (Πατέρα του γνωστού Δικηγόρου 
Αθηνών) αναγνωρίστηκαν οι γάµοι χιλιάδων ανδρών 
Χωροφυλακής. 
Πολλοί χωροφύλακες, χιλιάδες θα έλεγα, και ενώ δεν 
επιτρεπόταν ο γάµος παρέµειναν άγαµοι και από τη 
Χωροφυλακή, ύστερα από 25 ή και 30 χρόνια υπηρεσίας, 
έφυγαν µε λευκά µαλλιά, χωρίς οικογένεια και µε ένα 
δικαιολογηµένο παράπονο, γιατί τόση αυστηρότητα. 

Αυτοί  λοιπόν οι  «ανειδίκευτοι» εργάτες», όπως τους ονόµαζε 
ο κ. Υπουργός   και δεν ήθελε να τους δώσει  ένα  
µικρό από πενταροδεκάρες   επίδοµα  και οι οποίοι   δεν είχαν 
δικαιώµατα και λογιζόντουσαν "πουληµένα κορµιά",  (θυµάµαι 

δ υσ τ υ χώ ς κ α ι 
α υ τ ό ν τ ο ν 
χαρακτηρ ισµό ) 
που όµως ήταν 
και είναι εργάτες 
τ ο υ µ ό χ θ ο υ ,  
εκτελώντας την 
γεµάτη κινδύνους 
  υπηρεσία   τους  
επέστρεφαν   πάλι 
στο τµήµα επειδή 
δεν είχαν δική 
τους   οικογένεια. 
Επέστρεφαν   και 
  κ ο υ ρασ µ έ ν ο ι 
ό π ω ς ή τ α ν  
ξάπλωναν   στο 
κ ρ ε β ά τ ι τ ο υ ς 
  χ ω ρ ί ς ν α 

µπορούν να ρίξουν   και λίγο ζεστό νερό στο ιδρωµένο τους 
 σώµα. 

Θυµάµαι εκεί   στη Ρόδο   που εγώ για χρόνια υπηρετούσα   δυο 
φορές την εβδοµάδα  ζέσταιναν   τα κοινά λουτρά ( ντουζ)  και 
για ορισµένες  απογευµατινές ώρες  στα  οποία  άνω των  100 
ατόµων και από όλες τις   διασκορπισµένες στην πόλη 
αστυνοµικές υπηρεσίες   έκαναν µπάνιο     συνάδελφοι  



α ν ε ξ α ρ τ ή τ ω ς 
βαθµού ακόµη και 
έγγαµοι επειδή 
τότε τα σπίτια δεν 
είχαν   τα όσα  
υγιεινά   καλούδια 
έχουν σήµερα. 

Χω ρ ί ς λ ο ι π ό ν 
οικογένεια   και 
χωρίς   τις όποιες 
χαρές ή λύπες 
απορρέουν από 
α υ τ ή  
  περνούσαν     οι 
  µέρες, οι µήνες, 
ο χ ρ ό ν ο ς , τ α 
χ ρ ό ν ι α   κ α ι 
έφυγες από το 
Σ ώ µ α τ η ς 

Χωροφυλακής   µε   λευκά   µαλλιά   και µε ένα   ψυχολογικό 
πόνο στο στήθος  και  συνεχές ερώτηµα, γιατί???. 

Θυµάµαι   και   επιτρέψτε µου     να αναφερθώ   σε ένα  
συγκλονιστικό γεγονός . 

Καλός και αγαπητός µας συνάδελφος, ένας σοβαρός και 
ολιγόλογος άνθρωπος, γεµάτος  καλοσύνη και  υπηρεσιακή θα 
έλεγα σοφία που εµείς οι νεώτεροι   στην ηλικία τον βλέπαµε 
σαν πατέρα µας      εκεί στη Ρόδο,   υπέβαλε αίτηση 
αποστρατείας. 
 Μας συγκέντρωσε ο Αστυνόµος µας   και χωρίς την παρουσία 
του ΑΝΑΣΤΑΣΊΟΥ, έτσι λεγόταν ο   χωροφύλακας, µας έδωσε 
λίγα χρήµατα   και µας είπε να ετοιµάσουµε, στο καφενείο   της 
υπηρεσίας, µια µικρή   γιορτή για   τον συνάδελφο που 
έφευγε. Πρόθυµοι όλοι µας ,βάλαµε και εµείς λίγα χρήµατα και 
το βράδυ της ίδιας µέρας βρεθήκαµε συγκεντρωµένοι στο 
καφενείο.  
Υπέροχος ο Αστυνόµος µας Μοίραρχος Σκορδέλλης 
Νικόλαος    του είπε τόσα καλά και συγκινητικά λόγια   που  
χωρίς υπερβολή   όλοι µας βουρκώσαµε. Θέλησε να πει   κάτι  
και ο  ολιγόλογος   και   ολιγογράµµατος Αναστασίου,  
σηκώθηκε από τη θέση του και µε παλλόµενη φωνή   είπε 
περίπου. 



27 Ολόκληρα 
χ ρ ό ν ι α  
υπηρετώ στη 
Χωροφυλακή  
και σε όλο αυτό 
το διάστηµα   σε 
συγγενείς και 
φίλους,  όταν  
έ σ τ ε λ ν α  
γράµµατα , στο 
φ ά κ ε λ ο 
έ γ ρ α φ α  
  "αποστολεύς  
Χ ω ρ / λ α ξ 
ΑΝΑΣΤΑΣΊΟΥ".  
Δ ε ν   ά ξ ι ζ α 
τίποτε,   για την 
ό π ο ι α 
προσφορά µου 
στο Σώµα, να 

µου δώσει η υπηρεσία µου   µια, έστω µια, σαρδέλα και 
εννοούσε ένα βαθµό πιο πάνω  από τον χωροφύλακα. 

Προσέχω τα ξένα παιδάκια και τα αγαπώ σαν   δικά µου , δεν 
ήµουνα ικανός να   δηµιουργήσω και δική µου οικογένεια και 
να έχω   δικά µου παιδιά. Τώρα φεύγω µόνος και έρηµος, δεν 
έχω που να πάω  και που. να κατασταλάξω. 

Σκέπτοµαι το χωριό µου, µε ζητούν και τα αδέλφια µου   που 
είναι έγγαµα ,άραγε µε θέλουν επειδή µε αγαπούν ή γιατί 
αποβλέπουν στη δική µου µικρή σύνταξη. 
Και τόσα χρόνια που υπηρετώ σε αστυνοµικά τµήµατα και µέσα 
εκεί κοιµόµουνα  αν  ενοικιάσω εδώ στη Ρόδο κανένα σπίτι  και 
µείνω   σας παρακαλώ   επειδή   δεν έχω που να πάω   µη µε 
διώξετε   αν κάθε µέρα   έρχοµαι εδώ να σας βλέπω. Είπε 
περίπου αυτά  τα λόγια, έβαλε τα κλάµατα  και δεν ήταν µόνος 
του. 
Κλαίγαµε όλοι µας και περισσότερο  ο Αστυνόµος µας. Όµως 
εκείνος ο καλός συνάδελφος   είχε και συνέχεια, γιατί σε λίγες 
µέρες   τον αποχαιρετήσαµε   και µέχρι το Καράβι τον 
ανεβάσαµε γιατί πήγαινε  στο χωριό του, κάπου στην Εύβοια. 
Με παράκληση ενός αδελφού του εγκαταστάθηκε στο σπίτι 
που και εκείνος ζούσε µε την οικογένειά του. Όµως ο 



συνταξιούχος χωροφύλακας είχε και ένα άλλο έγγαµο αδελφό 
που τον ήθελε σπίτι του, ο προηγούµενος όµως δεν τον άφηνε 
να φύγει και τα δυο έγγαµα αδέλφια κάποια µέρα µάλωσαν, 
έκοψαν την καληµέρα τους µε αποτέλεσµα να γέλα όλο το 
χωριό. Είδε και από είδε ο καλός µας συνάδελφος και 
επέστρεψε στη Ρόδο. 
Με παράπονο µας έλεγε ότι τα αδέλφια του δεν ήθελαν εκείνον 
αλλά το « Ντάκα, ντούκα ,   ντάκα, ντούκα» που κάθε µήνα 
έφερνε ο ταχυδρόµος στα χέρια του και εννοούσε, τη σύνταξή 
του. Του βρήκαµε σπίτι και ησύχασε το κεφαλάκι του ενώ 
εµείς ως νεότεροι συνάδελφοι πολλά ωφεληθήκαµε από το 
συνετό εκείνο άνθρωπο. 
Πριν χρόνια ο καλός µας φίλος έφυγε από τη ζωή και µε το 
µεγαλύτερο παράπονο επειδή η υπηρεσία του δεν τον άφησε 
να φτιάξει δική του οικογένεια και να αγκαλιάσει, όπως µας 
έλεγε, δικά του µικρά αγγελούδια. 
Σε συνεστιάσεις οικογενειών Αξιωµατικών, απαγορευόταν 
(αυτό συνέβη σε Διοίκηση Χωροφυλακής που και εγώ 
υπηρετούσα) να παρευρίσκονται άγαµοι οπλίτες , ακόµη και 
έγγαµοι µε τις οικογένειές τους µέχρι και το βαθµό του 
Ανθυπασπιστού, συµπεριλαµβανοµένου.  
Εγώ τότε ως Ανθυπασπιστής µου είχαν αναθέσει την 
Διοίκηση ενός εκ των τεσσάρων(4( Αστυνοµικών Τµηµάτων 
Τάξεως, µεγάλης σε πληθυσµό πόλεως και συγκεκριµένα της 
πόλεως Βόλου.  
Όµως µε την εκπαιδευτικό σύζυγό µου, Διευθύντρια Σχολείου 
δεν επέτρεψαν να συµµετάσχουµε( όπως δεν επέτρεψαν και σε 
άλλες περίπου δέκα οικογένειες Ανθυπασπιστών της ίδιας 
πόλεως) στη συνεστίαση οικογενειών Αξιωµατικών 
Χωροφυλακής της αυτής πόλεως.  
Και δεν επέτρεψαν τη συµµετοχή µας γιατί, ίσως, οι 
φέροντες βαθµό Χωροφύλακα, Υπενωµοτάρχη, Ενωµοτάρχη 
και Ανθυπασπιστού δεν γνώριζαν, δεν γνωρίζαµε, πώς να 
κρατήσουµε αριστοκρατικά το µαχαιροπίρουνό µας.  
Για να διοικήσουµε όµως, όπως εγώ ,Αστυνοµικό τµήµα και µε 

διαταγή Αρχηγείου, µας 
θεωρούσαν κατάλληλους.  
Δ ε ν τ α έ χ ω µ ε τ ο υ ς 
Αξιωµατικούς, διοικητές 
υ π η ρ ε σ ι ώ ν α π λ ά 
καυτηριάζω κάποιους που 
πέρασαν από το υπέροχο 



αυτό Σώµα της Χωροφυλακής και µε τον εγωισµό που τους 
διέκρινε, άφησαν µια δυσάρεστη ανάµνηση.  
Γιατί κανένας Κανονισµός και σε κανένα άρθρο ή εδάφιο αυτού 
δεν ξεχώριζε «στέρφα» από «γαλάρια» και εννοώ πουθενά δεν 
υπήρχε απαγόρευση συµµετοχής σε µια χαλαρή συγκέντρωση 
καλύτερης γνωριµίας. Μερικοί ,όµως, το «έπαιζαν» Σουλτάνοι 
και αυτό είναι όλο. 
Απαγόρευση ιδιόκτητης στέγης. Θυµάµαι το έτος 1968 µε 
διαταγή του Αρχηγού πολλοί συνάδελφοι, επειδή εκεί που 
υπηρετούσαν είχαν δικό τους σπίτι ή στο όνοµα της συζύγου 
αυτών «ξε-σπιτώθηκαν» και µε δικές τους ή του Δηµοσίου 
Δαπάνες πήγαν να στήσουν αλλού το κονάκι τους και µε 
κλάµατα των παιδιών τους που άφηναν γνωστούς δασκάλους 
και φίλους συµµαθητές. 
 Και ένα πολύ χαριτωµένο, αν θεωρηθεί ως αστείο. 
 
Λόγοι εντοπιότητας ο Κανονισµός απαγόρευε να 
υπηρετήσεις στην επαρχία που υπαγόταν το χωριό σου. 
Συνάδελφος και φίλος µου, για χρόνια υπηρετούσε στο 
Φυλάκιο Χωροφυλακής Θερµοπυλών που υπαγόταν στην 
επαρχία Λοκρίδας το δε χωριό, που εκείνος γεννήθηκε, ήταν 
κοντά στα Λουτρά , όµως υπαγόταν στην επαρχία Φθιώτιδας.  
Κάθε µέρα ήταν σπίτι του στο οποίο και εγώ µε τον 
προϊστάµενο µου Μοίραρχο Αλεξόπουλο Κωνσταντίνο 
(αργότερα υπαρχηγό Χωροφυλακής) έναν υπέροχο άνθρωπο, 
που υπηρετούσαµε  στη Λαµία, είχαµε  φιλοξενηθεί  τρώγοντας 
και κάτι όµορφες πίτες και γαρδούµπες, που έψηνε η µάνα του 
φίλου µου τις οποίες τώρα θυµάµαι και  τρέχουν τα …σάλια 
µου. 
Έτρωγε τα µεσηµέρια σπίτι του, κοιµόταν τα βράδια σπίτι του 

και  το πρωί της άλλης µέρας 
φ ρ έ σ κ ο ς , φ ρ έ σ κ ο ς 
κουβέντιαζε µε το Βασιλιά  
Λεωνίδα που και εκείνος, ο 
Ήρωας, συνεχίζει και τώρα 
ό ρ θ ι ο ς , ά υ π ν ο ς κ α ι 
ξ ε β ρ ά κ ω τ ο ς  ( ά κ ο υ 
ο λ ό κ λ η ρ ο ς Β α σ ι λ ι ά ς 
ξεβράκωτος) να  φυλάει 
Θερµοπύλες.  
Σ τ ο υ ς ε γ γ ά µ ο υ ς 
Ε ν ω µ ο τ ά ρ χ ε ς κ α ι 



Ανθυπασπιστές δεν επιτρεπόταν η εισαγωγή τους στη Σχολή 
Ανθυποµοιράρχων.  
Για παράδειγµα σε µένα, έχοντας βαθµό Ανθυπασπιστού   και 
µετά την αποφοίτησή µου   από το εξατάξιο Νυκτερινό 
Βενετόκλειο Γυµνάσιο Ρόδου( στο οποίο άρχισα τη φοίτησή 
µου από την Α΄ τάξη ως χωροφύλακας)  και µε πολλές αγωνίες 
και προσπάθειες, λόγω υπηρεσιακών µου υποχρεώσεων, δεν 
µου επέτρεψαν να υποστώ τη δοκιµασία των εξετάσεων 
εισαγωγής µου και στη Σχολή   Ανθυποµοιράρχων µε το 
αιτιολογικό  ότι ήµουνα έγγαµος.  
Και δεν ήµουνα µόνο εγώ σε αυτή τη µοίρα που κατάφωρα  αδίκησαν 
οι Κανονισµοί. Ήταν  και άλλοι  συνάδελφοί µου  που  την ίδια δική 
µου πίκρα  ένιωσαν και εκείνοι. 
Είχαν, είχαµε,  όλα τα τυπικά και ουσιαστικά ( όπως τα ήθελαν) 
προσόντα,  όµως  ο γάµος απέτρεψε την περαιτέρω  πρόοδο µας. 
Ας είναι: δικός µας ο γάµος δικό µας και  το φαρµάκι παραµένει  
όµως  δικαιολογηµένο  το ερώτηµα .Γιατί????. 
Αυστηροί και σε πολλές περιπτώσεις άδικοι  οι Κανονισµοί όπως και 
οι έγγραφες ή  προφορικές  διαταγές των  
εκάστοτε  Διοικητών  Τµηµάτων ή  Μεγαλυτέρων  Υπηρεσιών. 
Όµως,  η οικογένεια της Χωροφυλακής, χωρίς γογγυσµούς, θυµούς 
και πείσµατα µικρότερων συναδέλφων στα όσα οι  µεγαλύτεροι  
έλεγαν και εκείνοι  υπάκουαν. 
Είχαν πλέον συνηθίσει στον τρόπο ζωής  και λειτουργίας των 
αστυνοµικών υπηρεσιών   και απέδιδαν έργο παρά την στέρηση 
πολλών  δικών τους ελευθεριών και λοιπών αδικιών.. 
Σήµερα τα, µε αγώνες, αποκτηθέντα από συναδέλφους (ελευθερία 
λόγου, κινήσεων αλλά  και ως κόρη οφθαλµού  φυλασσοµένων  
«προσωπικών τους δεδοµένων») ουδεµία σχέση έχουν µε τα τότε 
αυστηρά δικά µας απαγορευτικά στα οποία δεν µπορούσαµε να 
αρθρώσουµε λέξη αντίρρησης, όποια και αν ήταν  εκείνα που οι 
ανώτεροί µας, πρόσταζαν.  
Δυστυχώς αυτές  ανθρώπινες ελευθερίες  που έχουν αποκτήσει οι 
σηµερινοί συνάδελφοι  µπορώ να πω ότι δεν τις χαίρονται  όσο θα 
έπρεπε  και τούτο γιατί  οι τωρινοί κίνδυνοι  κατά της ζωής αυτών  
έχουν πολλαπλασιαστεί, από τους τότε δικούς µας. 
Και  εµείς περάσαµε κινδύνους  και οι δρόµοι µας δεν ήταν 
στρωµένοι  µε µυρτιές  όµως, παρά τα όσα περνούσαµε, υπήρχαν και 
στιγµές  χαλάρωσης ενώ σήµερα,  παρά την όποια καλύτερη 
διαβίωση οι κίνδυνοι που  περιτριγυρίζουν  τη ζωή αυτών των 
παιδιών, µε την πολλαπλάσια εγκληµατικότητα  στην οποία, εκ 



καθήκοντος είναι υποχρεωµένα να παρεµβαίνουν, έχουν κατακόρυφα 
αυξηθεί. 
 Ως προς τις ελευθερίες τους, αυτές πρέπει να τις προσέξουν  και να 
τις διαφυλάξουν  ως κόρη οφθαλµού. Και επειδή υπηρετούν  σε ένα 
Σώµα που µόνο ΕΥΤΑΞΊΑ προσφέρει  και γι' αυτή θυσιάζονται , 
επιβάλλεται να διατηρήσουν σε καλό βαθµό αυτά που µε κόπους 
απόκτησαν. Και ,προς Θεού,  ποτέ και για κανένα λόγο:  ΔΕΝ 
ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΕΚΛΕΊΨΕΙ Ο ΣΕΒΑΣΜΟΣ του µικρότερου   προς τον 
µεγαλύτερο συνάδελφο και  όχι µόνο σε βαθµό ιεραρχίας αλλά  και 
στην ηλικία ,  µεταξύ συναδέλφων.   
Ως πολίτης και πρώην συνάδελφος αυτών των οργάνων  της τάξεως 
λατρεύω και αγαπώ την Ελληνική Αστυνοµία  και  µε µια ιδιαίτερη 
αδυναµία στις οµάδες ΔΙ.ΑΣ,  Τροχονόµους και  συναδέλφους που 
είναι επιφορτισµένοι στην  εξιχνίαση  εγκληµάτων  και  ιδιαίτερα 
εµπόρων ναρκωτικών   επειδή  αυτές οι οµάδες βρίσκονται  συνεχώς, 
ανάµεσα σε  πολλαπλούς κινδύνους.Εύχοµαι  και προσεύχοµαι  ο 
Θεός να είναι  πάντα µαζί τους. 
Σηµείωση : Την 19 Απριλίου  2019  δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα 
"Ταχυδρόµος".  
Σηµείωση: 


