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Η σημερινή ημέρα της Κυριακής των Αγίων Πάντων έχει καθιερωθεί ως 
«Ημέρα τιμής των Αποστράτων της Ελληνικής Αστυνομίας». Οι 
διαμορφωθείσες ιδιάζουσες κοινωνικές συνθήκες επιβάλλουν, μετά και από 
πρόταση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας, τη 
μη πραγματοποίηση, κατά το τρέχον έτος, εορταστικών εκδηλώσεων για την 
επίσημη ημέρα εκδήλωσης τιμής προς το εν αποστρατεία προσωπικό.  

Παρ’ όλες τις αντιξοότητες είναι καίριο χρέος μας να τους τιμούμε 
αδιάκοπα, αναγνωρίζοντας και διαφυλάττοντας όλα όσα έχουν προσφέρει σε 
εμάς, στον πολίτη, στην κοινωνία και στην πατρίδα μας. 

Η φράση του Θουκυδίδη από το έργο του «Περικλέους Επιτάφιος»: 

«Άρξομαι δε από των προγόνων πρώτον» 

περιγράφει με γλαφυρότητα την ηθική υποχρέωση, που έχουμε όλοι εμείς 
απέναντι στους «υπηρεσιακούς μας προγόνους», σηματοδοτώντας την υψηλή 
ηθική σημασία της διατήρησης και ανάδειξης της χρονικής συνέχειας της 
Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και την υποχρέωση διαφύλαξης και σεβασμού 
της ιστορικής μας μνήμης, αλλά και του πολύτιμου υπηρεσιακού πλούτου, που 
μας κληροδότησαν οι απόστρατοι συνάδελφοί μας. 

Το χθες, το σήμερα και το αύριο γίνονται χρονικοί προσδιορισμοί με 
σημαίνοντα συμβολισμό για το Σώμα, οι οποίοι συνειρμικά ισοδυναμούν με 
υψηλές ηθικές αξίες και πράξεις. Γενναιότητα, αυταπάρνηση, αυτοθυσία, 
ζήλος, επαγγελματισμός και συνέπεια είναι ελάχιστες μόνο από το πλέγμα 
αξιών, που αποκαλύπτουν την ιδιαιτέρως πολυσήμαντη προσφορά και το 
αξιόλογο έργο, που επιτελέστηκε τις προηγούμενες δεκαετίες.  

Όλοι εμείς σήμερα ως συνεχιστές του άξιου αγώνα και του πολυδιάστατου 
έργου των «υπηρεσιακών μας προγόνων», καλούμαστε να φανούμε 



εμπράκτως αντάξιοι συνεχιστές της κοινωνικής προσφοράς και της 
υπευθυνότητας που διέπει το σύνολο του έργου της Ελληνικής Αστυνομίας. 

Αύριο, οι νέες γενιές αστυνομικών θα αναζητούν στο δικό μας σημερινό 
έργο το θεμέλιο λίθο της τιμής και αναγνώρισης του προσωπικού τους 
επαγγελματικού σκοπού. Η ευθύνη μας είναι διττή και ως προς τον σεβασμό 
της υπηρεσιακής διαδρομής των αποστράτων και τον αφουγκρασμό του 
απαυγάσματος της πορείας αυτών όσο και ως προς την παραχώρηση ενός 
αξιομνημόνευτου έργου, στηρίγματος για τη συνέχεια των επόμενων 
αστυνομικών γενιών. 

Ως Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, αντιλαμβανόμενος το χρέος μου 
απέναντι σε όλους τους συναδέλφους, προερχόμενοι είτε από το Σώμα της 
Ελληνικής Χωροφυλακής είτε της Αστυνομίας Πόλεων, έχω θέσει ως 
προτεραιότητα την υλοποίηση παρελθοντικών πρωτοβουλιών και την 
εκδήλωση νέων ουσιωδών για τη διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης και 
συνέχειας του Σώματος. Προς αυτή, λοιπόν, την κατεύθυνση έχουν αναπτυχθεί 
δράσεις, όπως: 

- Η διάθεση ακινήτου για εξυπηρέτηση κοινών δράσεων και σκοπών των 
εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας 
στις εγκαταστάσεις της πρώην Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής 
Χωροφυλακής. Χώρος, ο οποίος είναι άμεσα συνδεδεμένος με την 
ιστορική συνέχεια του Σώματος, ενώ διευκολύνει τη δυνατότητα 
συνεύρεσης και συνδιάλεξης σε ένα κοινό χώρο άμεσα προσβάσιμο 
τόσο από το εν ενεργεία όσο και από το εν αποστρατεία προσωπικό. 

- Η λειτουργία Έκθεσης Αστυνομικών Κειμηλίων στο ισόγειο του κτηρίου 
της πρώην Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Χωροφυλακής με την 
κατάλληλη διαμόρφωση των εκθεσιακών χώρων και με συμβολική 
νοηματοδότηση, καθώς το συγκεκριμένο κτήριο έχει μια μακρόχρονη 
ιστορική πορεία και είναι άμεσα συνδεδεμένο με την ιστορική 
κληρονομιά του Σώματος. 

- Η οργάνωση μόνιμων Εκθέσεων Αστυνομικών Κειμηλίων στις Γενικές 
Αστυνομικές Διευθύνσεις Αττικής και Θεσσαλονίκης, στις Γενικές 
Περιφερειακές Αστυνομικές Διευθύνσεις της Χώρας και στην 
Αστυνομική Ακαδημία με στόχο τη δυνατότητα διαφύλαξης, 
συντήρησης και προβολής της Ιστορίας του Σώματος, λαμβάνοντας 
υπόψη ήδη αναπτυχθείσες πρωτοβουλίες των Υπηρεσιών τους και την 
αξιοποίηση χώρων κτηρίων με ιστορική και αρχιτεκτονική σημασία. 

Η διαρκής ανάπτυξη διαύλων διαρκούς επικοινωνίας και προβολής 
απόψεων μέσω διαλογικού τύπου ενεργειών με το σύνολο των αποστράτων 
είμαι βέβαιος ότι θα δώσει ώθηση σε δράσεις, που η Ελληνική Αστυνομία 



αναπτύσσει. Η εμπειρία και οι αποκομισθείσες γνώσεις των αποστράτων 
συναδέλφων θα γίνουν το όχημα για την ώθηση εξωστρέφειας και προβολής 
του έργου του Σώματος σε στενή συνεργασία και αμεσότητα με την κοινωνία. 

Θεωρώ ως αξιόλογη τη συνεχή συνδρομή τους και την παροχή 
εξειδικευμένων γνώσεων ως προς την ανάπτυξη και ενδυνάμωση της 
εσωτερικής ασφάλειας της Χώρας και την εμπέδωση του αισθήματος 
ασφάλειας των πολιτών. 

Η αστυνομική οικογένεια πρέπει και είναι αναγκαίο να διατηρεί τη συνοχή 
της και να εξελίσσεται με άρχουσα προτεραιότητα το σεβασμό της πορείας 
όλων των μελών της και τη συνύπαρξη με όρους ενότητας, υπευθυνότητας, 
εκτίμησης, προσδοκιών και προσφοράς. 

Δεν ξεχνώ ως Αρχηγός τους καθοδηγητές μου στο Σώμα.  

Δεν ξεχνώ ως ένστολος τον «συν-άδελφο», που στεκόταν δίπλα μου σε 
κάθε υπηρεσιακή ή προσωπική στιγμή.  

Δεν ξεχνώ την αυτοθυσία των συναδέλφων, για να συνεχίζω εγώ σήμερα 
να επιτελώ ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου. 

Τιμούμε σήμερα όλους τους Απόστρατους της Ελληνικής Αστυνομίας και 
στεκόμαστε με σεβασμό ενώπιον της ανιδιοτελούς παρακαταθήκης τους, ενός 
πλούτου μοναδικά ιστορικού. Η συγκίνηση για την μακρόπνοη προσφορά τους 
ας γίνει το έναυσμα για την συνέχιση της απόδοσης της πρέπουσας τιμής για 
την αγωνιστικά ιστορική πορεία τους. 

Σας ευχαριστώ για όσα μας έχετε κληροδοτήσει, και αντικατοπτρίζονται 
στο σήμερα και στο αύριο! 

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ 
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