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Σ
το κέντρο της πόλης της Καρδίτσας, στο παλαιό ιστο-
ρικό 1ο Δημοτικό Σχολείο έχει αρχίσει ήδη να δημι-
ουργείται με ζήλο και μεράκι μία σωστική, ιστορικής 

μνήμης, «κιβωτός», η οποία προσδιορίστηκε λεκτικά ως: «ΚΕ-
ΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ, ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗΣ», με ιδιοκτήτη τον κ. Δημήτριο Καλ-
λιαντζή, Υποστράτηγο ΕΛ.ΑΣ. ε.α. και συλλέκτη. Το δημιουρ-
γικό κίνητρο ήταν και εξακολουθεί να είναι η διατήρηση 
άσβεστης της ιστορικής μνήμης των Νεοελλήνων, η επιτυ-

χημένη σύνδεση του χθες με το σήμερα και ο πόθος της οπτι-
κής αισθητικής επικοινωνίας που θα σκιαγραφεί την ιστορι-
κή, διαχρονικής αξίας, πορεία των καταργηθέντων Σωμάτων 
της Ελληνικής Χωροφυλακής, της Αστυνομίας Πόλεων και 
της Αγροφυλακής, τα οποία προσέφεραν πολλαπλές υπηρε-
σίες στην πατρίδα μας και στην κοινωνία. Τα λόγια του εθνι-
κού μας ποιητή, Κωστή Παλαμά: «Χρωστάμε σ’ όσους ήρθαν, 
πέρασαν, θα ’ρθούν, θα περάσουν. Κριτές θα μας δικάσουν οι 
αγέννητοι νεκροί» και το γνωστό αρχαίο απόφθεγμα: «όλβι-
ος όστις ιστορίης έσχεν μάθησιν» ενίσχυσαν την πεποίθησή 
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μας και τη διατηρούν αμείωτη στις συνεχόμενες προσπάθει-
ες για την περισυλλογή επιπλέον του υπάρχοντος μουσεια-
κού υλικού σχετικά με την ιστορική μνήμη των Σωμάτων. Πα-
ράλληλα, πιστεύουμε ακράδαντα ότι η ιστορική μνήμη πρέπει 
να στέκεται ενεργό και δημιουργικό εμπόδιο στην ιστορική 
μας αμνησία, η οποία πολλές φορές καλλιεργείται σκόπιμα 
με παρενέργειες ορατές στο παρόν και με στόχο το μέλλον. Η 
ιστορία όμως δεν παύει ενα ερεθίζει την ιστορική μας μνήμη. 
Η ίδια δεν ψεύδεται ούτε λέει ανακρίβειες και δεν αποσιω-
πά την αλήθεια. Αυτή είναι ο αδέκαστος κριτής που ξέρει να 
μετράει αλάνθαστα την ποιότητα και το έργο των ανθρώπων 
στην πορεία τους μέσα στον χωροχρόνο. Αυτήν την ιστορική 
αναγκαιότητα υπηρετεί το δημιουργηθέν Μουσείο και μέσα 
από τα δύο χιλιάδες (2000) και πλέον εκθέματα και μουσει-
ακά αντικείμενα, τα οποία είναι προσιτά σε όλους, μπορεί ο 
επισκέπτης να πληροφορηθεί για την πορεία, τη δράση και 
την ποικίλη προσφορά των Σωμάτων. Στον ευρύτερο μουσει-
ακό χώρο εκτίθενται πέραν των εκατό (100) στολών, πλούσιο 
αρχειακό υλικό αποτελούμενο από έγγραφα, εγκυκλίους, κα-
νονιστικές Διαταγές, Εφημερίδες της Κυβερνήσεως, επίσημα 
Δελτία Χωροφυλακής, επίσημα Δελτία Δημόσιας Ασφάλειας, 
διάφορα έντυπα, παλαιούς φακέλους αστυνομικού ενδιαφέ-
ροντος, αστυνομικές διατάξεις, αγρονομικές διατάξεις, αγρο-
τικές διατάξεις από το έτος 1930, περιοδικά, ημερολόγια, βι-
βλία ιστορικής αξίας, σφραγίδες και μήτρες σφραγίδων από 
το 1940, μολυβδοσφραγίδες, σφραγιδοστάτες, κονδυλοφό-
ρους με πένες, μελανοδοχεία, στιπόχαρτα από το πρώτο εμ-
βατήριο της Χωροφυλακής του έτους 1947 σε πρωτότυπη Δι-
αταγή του Αρχηγείου. Πλούσιο φωτογραφικό υλικό από το 
έτος 1850, εμβλήματα, σήματα, θηρεοί, σημαίες και λάβαρα, 
πινακίδες Αστυνομικών Καταστημάτων, πηλίκια, κράνη, σή-
ματα υπηρεσίας, παράσημα και αριστεία ανδρείας με τα απο-
νεμητήριά τους, κουμπιά από το έτος 1910, άρβυλα με ντοκ 
και περικνημίδες, σφυρίχτες, χειροπέδες από το έτος 1910, 
αστυνομικοί ράβδοι, ξίφη, παλαιός οπλισμός, είδη εκστρα-

τείας, είδη εστίασης από το έτος 1920, είδη φωτισμού από το 
έτος 1900, είδη κλιμνοστρωμνής, χειροκίνητα τηλέφωνα από 
το έτος 1918 και εντεύθεν, γραφομηχανές, αστυνομικά σήματα 
και πηλίκια ξένων χωρών, επετειακά αναμνηστικά πιάτα τοί-
χου και κούπες. Κυρίαρχη θέση κατέχει ο ειδικά διαμορφω-
μένος χώρος των πεσόντων Αστυνομικών με τους προστάτες 
αγίους των Σωμάτων, με τις σημαίες των Σωμάτων και με την 
ειδική αναθεματική πλάκα, στην οποία αναφέρονται αριθ-
μητικά οι πεσόντες Αστυνομικοί της Χωροφυλακής (3.500), 
της Αστυνομίας Πόλεων (250) και της Ελληνικής Αστυνομίας 
(200), οι οποίοι θυσιάστηκαν υπέρ του καθήκοντος και του 
ιερού χρέους προς την πατρίδα και τον Έλληνα πολίτη για να 
διασφαλιστεί έτσι η έννομη τάξη, η κοινωνική ειρήνη και η 
συνοχή, όπως άλλωστε το Σύνταγμα και οι Νόμοι της χώρας 
μας το επιτάσσουν. Το Μουσείο παρουσιάζει ικανοποιητική 
επισκεψιμότητα, όχι μόνο από Αστυνομικούς, αλλά κυρί-
ως από νέους ανθρώπους, οι οποίοι για πρώτη φορά πληρο-
φορούνται για την ύπαρξη, τη δράση και την προσφορά των 
Σωμάτων. Εντυπωσιάζονται από τη ξενάγηση και την ενημέ-
ρωση που τους γίνεται από τον ιδρυτή του Μουσείου τον κ. 
Δημήτριο Καλλιαντζή και σχολιάζουν με κριτική σκέψη και 
διάθεση, την οποία στη συνέχεια διατυπώνουν στο υπάρχον 
βιβλίο επισκεπτών. Ένας μάλιστα από τους πολλούς επισκέ-
πτες έγραψε χαρακτηριστικά: «Άνθρωποι πολλοί περνούν από 
τη ζωή μας, άλλοι με θόρυβο και άλλοι αθόρυβα. Γεγονότα 
θετικά ή αρνητικά πολλά συμβαίνουν, τα οποία ξεχνιούνται 
ή πετιούνται στη σκόπιμη λήθη για να μην σηματοδοτήσουν 
την ιστορική μνήμη των επερχομένων γενεών. Όμως σ’ αυ-
τόν τον πολύτιμο συλλεκτικό, μουσειακό χώρο διασώζεται η 
ιστορική αλήθεια. Έτσι ακριβώς όπως την βίωσε ο τόπος μας. 
Και για τον λόγο αυτό αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στον ρέ-
κτη στρατηγό Δημήτριο Καλλιαντζή, ο οποίος δεν επέτρεψε 
στον χρόνο να τα φθείρει και να τα σβήσει από τη μνήμη και 
επιπλέον, διότι δεν αρκέστηκε ο ίδιος εφησυχάζων ως από-
στρατος στην οποιασδήποτε μορφής αξίας και εφήμερα επι-
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θέματα της υπηρεσιακής του σταδιοδρομίας, αλλά υλοποίησε 
την εσωτερική του δύναμη της προσωπικής του υπόστασης, 
στίγμα ορατό της ενεργητικής του παρουσίας και προσφοράς 
του και δημιούργησε τούτο το Κέντρο Ιστορικής Έρευνας, θε-
τικό ερέθισμα για τις επερχόμενες γενιές». Μεταξύ των πολ-
λών επισκεπτών και ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών 
& Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Γιάννης Πανούσης, ο οποί-
ος ξεναγήθηκε από τον κ. Καλλιαντζή, θαύμασε την αξιόλογη 
συλλογή και τον συνεχάρη για αυτήν την φιλότιμη προσπά-
θεια και προσφορά του. Ο κ. Υπουργός συνοδευόταν από τον 
διευθυντή του γραφείου του κ. Βασίλειο Μαστρογιάννη, τον 
βουλευτή Καρδίτσας κ. Νικόλαο Μιχαλάκη, τον Γενικό Επι-
θεωρητή Βορείου Ελλάδας κ. Δημήτριο Σοφιό, Αντιστράτη-
γο, τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσα-
λίας κ. Νικόλαο Γιαννέλο, Ταξίαρχο και τον Αστυνομικό Δι-
ευθυντή Καρδίτσας κ. Βασίλειο Καραπιπέρη. Σε όλους τους 

προαναφερόμενους δόθηκαν αναμνηστικά πιάτα τοίχου με το 
έμβλημα του Μουσείου και στον κ. Υπουργό ένα εικονογρα-
φημένο συλλεκτικό λεύκωμα της Εθνικής Αντίστασης 1941-
1944 του θεσσαλού ζωγράφου Δημητρίου Κατσικογιάννη. Ο 
ιδρυτής του Μουσείου κ. Δημήτριος Καλλιαντζής ευχαριστεί 
από καρδιάς τους ανωτέρω υψηλούς επισκέπτες, την τοπική 
διεύθυνση I.P.A. που συμπαρίσταται στο όλο έργο, τους επώ-
νυμους και ανώνυμους δωρητές των εκθεμάτων και ιδιαίτερα 
τον άμεσο συνεργάτη, φίλο και συμπαραστάτη Ανθυπαστυνό-
μο κ. Δημήτριο Κωστάμη, ο οποίος κατάγεται από την Καρ-
δίτσα, υπηρετεί στην ομάδα ΔΙΑΣ Βορειοανατολικής Αττικής 
και είναι κι αυτός συλλέκτης.

Το Μουσείο αυτοσυντηρείται μόνον από τον ιδρυτή του 
και η επίσκεψη σε αυτό πραγματοποιείται κατόπιν τηλε-
φωνικής επικοινωνίας με τον κ. Καλλιαντζή στα τηλέφωνα: 
24410 25651 και 6998 881 088. ■


