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                            Αθήναι, 12η Φεβρουαρίου 1924

       Αγαπητέ Στρατηγέ και θείε, 

Ελπίζω το γράμμα μου να σας βρίσκει καλά στην υγεία σας. Αυτούς τους κρύους μήνες 
συνήθως σας ταλαιπωρεί το τραύμα στο γόνατό σας, αλλά ο εξάδελφος Απόστολος με 
διαβεβαίωσε ότι νιώθετε ευεξία και απολαμβάνετε κανονικά τους καθημερινούς σας 
περιπάτους. Τα νέα αυτά είναι ιδιαιτέρως ευχάριστα. Το δίχως άλλο η θερμοκρασία αυτές 
τις μέρες στο χωριό πρέπει να είναι εξαιρετικά χαμηλή και η λίμνη το πιθανότερο να 
έχει παγώσει. Η Ζωή ανησυχεί για εσάς και σας παρακαλεί να προσέχετε και να ντύνεστε 
ζεστά πριν βγείτε από το σπίτι, αλλά την καθησυχάζει η παρουσία δίπλα σας της θείας 
Μελπομένης και της εξαδέλφης Ευφροσύνης, οι οποίες ασφαλώς θα φροντίζουν για εσάς με 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σας παρακαλώ να τους μεταφέρετε τους θερμούς χαιρετισμούς 
μας. 

Η Ζωή μού φωνάζει να μην ξεχάσω να σας γράψω ότι ο Νικολάκης –άρχισε να λέει μερικές 
λεξούλες τον τελευταίο μήνα- στέκεται μπροστά στη φωτογραφία σας στο σαλόνι και 
προσπαθεί να πει «Στρατηγός». Προς το παρόν καταφέρνει μόνο να βγάλει μια κραυγούλα, 
«σταοός», προκαλώντας τα γέλια της αδερφής του, αλλά ο Αναστάσης τον επιπλήττει και 
επιχειρεί να τον μάθει να το προφέρει σωστά. Ο Αναστάσης μας έχει γίνει ολόκληρο 
παλικαράκι. Πρώτα ο Θεός, τη Λαμπρή θα έρθουμε στο χωριό και θα δείτε και μόνος σας. 
(Τουλάχιστον η Ζωή με τα παιδιά, αν οι υποχρεώσεις -και οι πολιτικές εξελίξεις- δεν 
επιτρέψουν σε εμένα να απομακρυνθώ από την πρωτεύουσα).

Στην υπηρεσία όλα βαίνουν ομαλώς, όσο μπορεί ένας χωροφύλακας να ισχυριστεί κάτι 
τέτοιο σε τούτες τις ταραγμένες εποχές. Οι ανώτεροί μου πάντως φαίνεται πως είναι 
άκρως ευχαριστημένοι από τις επιδόσεις μου και αν δεν συμβεί κάτι το απρόοπτον, τον 
επόμενο χρόνο αναμένω να προαχθώ σε ταγματάρχη, τον νεότερο από την ανασυγκρότηση του 
1906 και έπειτα, όπως μου επισημαίνει συνεχώς ο κύριος Ταξίαρχος. Παρεμπιπτόντως, σας 
στέλνει τα σέβη του.

Στρατηγέ, είσθε το λαμπρότερο των παραδειγμάτων για έναν νεαρό αξιωματικό. Τα 
αναρίθμητα ηρωικά κατορθώματά σας αποτελούν δι’ εμέ οδηγό. Ελπίζω, όταν θα φθάσω να 
αποστρατευθώ, να είμαι σε θέση να υπερηφανεύομαι ότι κατόρθωσα έστω το ελάχιστο όσων 
επιτύχατε εσείς στην δοξασμένη σταδιοδρομία σας. Οι συμβουλές που μου έχετε δώσει κατά 
καιρούς, ακόμη και η πιο μικρή ή η πιο ασήμαντη, αποτελούν για ‘μένα ευαγγέλιο. Πάντοτε 
με αντιμετωπίσατε σαν να ήμουν γιος σας, γεγονός το οποίο με γεμίζει υπερηφάνεια, αλλά 
οπωσδήποτε και ευθύνη. Σας βεβαιώνω πως στα καθήκοντά μου ενεργώ πάντοτε με απόλυτη 
σχολαστικότητα ώστε να εξαντλήσω και την πλέον απομακρυσμένη πιθανότητα να προβώ σε 
οποιαδήποτε ενέργεια που θα προσέβαλε την απλόχερη εμπιστοσύνη που δείχνετε στο πρόσωπό 
μου. Αντιστοίχως οποιοδήποτε επιτυχία έχω σημειώσει στη σύντομη σταδιοδρομία μου στο 
Σώμα είναι δικό σας κατόρθωμα και πάντα ζητώ από τους ανωτέρους μου να μνημονεύουν 
το όνομά σας όταν μου χαρίζουν έναν έπαινο. Κάθε βράδυ προσεύχομαι στην Μεγαλόχαρη 
να σας έχει πάντα γερό και να μου δίνει δύναμη και φώτιση ώστε να φανώ αντάξιος των 
προσδοκιών σας.

Συνέβη ένα περιστατικό, Στρατηγέ, που με αναστάτωσε και θα ήθελα να σας γράψω γι’ αυτό. 
Η αλάνθαστη κρίση σας θα με βοηθήσει να σκορπίσω τις αμφιβολίες που τυραννούν το νου 
μου. Αφορά την υπόθεση Δημητρίου Ντάζου, του υπαλλήλου του υπουργείου των Στρατιωτικών 
και συντοπίτη του Υπουργού, που δολοφονήθηκε το περασμένο φθινόπωρο. Ήταν λίγες μόλις 
ημέρες πριν την προκήρυξη των εκλογών και έτσι κάποιοι έσπευσαν να το συνδέσουν με 
το παρακινούμενο από φιλοβασιλικούς αξιωματικούς κίνημα που ακολούθησε και το οποίο 
κατέστειλε αποφασιστικά η επαναστατική κυβέρνησις. Θα θυμάστε ότι ο ίδιος ο υπουργός, 
ο στρατηγός Χαραλάμπης, ζήτησε λόγω της λεπτότητος της υποθέσεως την παρέμβαση της 



χωροφυλακής και την άμεση επίλυσή της κι ο συνταγματάρχης Πετμεζάς, με τη σειρά του, 
ζήτησε να αναλάβω εγώ προσωπικώς τις έρευνες και να επιτύχω αποτελέσματα “αυστηρώς 
εντός τριών ημερών”, όπως ακριβώς το έθεσε.

Η αλήθεια είναι ότι είχε ήδη προηγηθεί η σύλληψη του Χαρίλαου Θεοτόκη και έτσι δεν 
παρουσιάστηκε ανάγκη για εκτεταμένη έρευνα. Ενθυμούμαι καθαρά την ικανοποίηση που 
ένιωσα για την εύνοια που μου έδειξε ο κύριος Διοικητής αναθέτοντάς μου μια τόσο απλή 
και ταυτοχρόνως άκρως σημαντική υπόθεση.

Ο Θεοτόκης ήταν υπεράνω αμφιβολίας ένοχος, Στρατηγέ. Όλα τα στοιχεία ήταν εναντίον 
του. Το μόνο που απέμενε, ήταν να αποσπάσω την ομολογία του. Εύκολη δουλειά. Εξάλλου, 
από την πρώτη κιόλας ανάκριση παραδέχτηκε την εμπλοκή του στο περιστατικό. Τότε 
ακόμη βέβαια μας ταλαιπωρούσε με εκείνη τη γελοία ιστορία που είχε πλάσει για να 
υποστηρίξει την αθωότητά του. Από εκείνον ξεκίνησε η ανόητη θεωρία ότι η δολοφονία του 
Ντάζου συσχετιζόταν με κάποιο επικείμενο στρατιωτικό κίνημα. Γρήγορα έφθασε μέχρι τα 
τραπεζάκια των «Δαρδανελίων» και ύστερα εξαπλώθηκε παντού.

Εκείνη η αθλιότητα ήταν το πρώτο πράγμα που μου είπε μόλις μπήκα στην αίθουσα των 
ανακρίσεων. Πετάχθηκε όρθιος από την καρέκλα του. Το αριστερό χέρι του τεντώθηκε 
δίπλα στον μηρό του σε στάση προσοχής, αλλά το δεξί παρέμεινε στην τσέπη του τριμμένου 
στρατιωτικού παλτού που φορούσε. 

«Μοίραρχε, είμαι ευτυχής που ήρθατε», μου είπε σαν να είχε ζητήσει ο ίδιος να με δει. 

Παρέμεινε όρθιος ακόμη και όταν κάθισα. 

«Ήθελα να σας ειδοποιήσω για μια συνωμοσία που προετοιμάζεται εναντίον της 
κυβερνήσεως». 

Περίμενε να δει την αντίδρασή μου πριν συνεχίσει. Τον άφηνα να μιλάει. Έβγαλα τα 
τσιγάρα μου, πήρα ένα και έσπρωξα το πακέτο προς το μέρος του. Με κοίταξε με δισταγμό. 
Του έκανα νόημα να πάρει και εκείνος. Έβγαλε ένα από το πακέτο και το άναψε. Όλες τις 
κινήσεις τις έκανε με το αριστερό χέρι, το δεξί παρέμενε στην τσέπη του παλτού.

«Σας ευχαριστώ. Όπως σας είπα, ήθελα...»
 
Σταμάτησε. Η σιωπή μου του δημιουργούσε αμηχανία. Συνέχισα να καπνίζω αμίλητος. 

«Ήθελα... Η δολοφονία Ντάζου... Ο Γαλάτουλας... Με συγχωρείτε, είμαι ταραγμένος. Ήρθα 
μόνος μου να σας ειδοποιήσω κι οι συνάδελφοι με συνέλαβαν. Δεν κατάλαβα το λόγο». 

«Οι συνάδελφοι;» ρώτησα ξαφνιάζοντάς τον.

«Πώς είπατε; Α! Ναι. Μάλιστα, συνάδελφοι. Είμαι κι εγώ, δηλαδή ήμουν, χωροφύλακας». 

Περίμενα πάλι χωρίς να μιλάω. 

«Αποφοίτησα από τη σχολή υπαξιωματικών το ‘16. Το ’19 με στείλανε να υπηρετήσω στην 
περιφέρεια του Οδεμησίου. Ήμασταν μία από τις πρώτες μονάδες που αποβιβαστήκαμε στη 
Σμύρνη. Το καλοκαίρι το ’20 δεχτήκαμε επίθεση στο Πυργί από μια ομάδα ατάκτων Τσετών. 
Ο διοικητής μας έστειλε, περίπου 20 πεζικάριους και 30 χωροφύλακες, να απωθήσουμε τους 
τούρκους λησταντάρτες. Τους συναντήσαμε νωρίς το πρωί της επόμενης μέρας, λίγο πριν το 
ξημέρωμα. Σφάξαμε τους περισσότερους από δαύτους και τους πήραμε τα άλογα. Εμείς χάσαμε 
μόνο τέσσερις. Οι τραυματίες μας όμως ήταν πολλοί. Εκείνος που είχαν βάλει δίπλα μου 
είχε σμπαραλιασμένο πόδι. Αναγκάστηκαν να του το κόψουν από το γόνατο και κάτω. Δεν θα 
ξεχάσω ποτέ τις κραυγές του, κύριε μοίραρχε! Εγώ ήμουν πιο τυχερός». 



Έβγαλε επιτέλους το χέρι του από την τσέπη και μου το έδειξε. Το μικρό δάχτυλο κι ένα 
μέρος της παλάμης έλειπαν. Από τον παράμεσο είχε απομείνει μία φάλαγγα και από τον 
μέσο δύο. 

Ήλπιζε σε κάποιο σχόλιο μου, αλλά δεν του έκανα το χατίρι. Έριξα μια αδιάφορη ματιά 
στο κουτσουρεμένο άκρο του και άναψα το επόμενο τσιγάρο. 

«Μόλις ανάρρωσα», συνέχισε, «μου χαρίσανε έναν Πολεμικό Σταυρό Γ’ τάξεως και μ’ 
αποστράτευσαν τιμητικώς με τον βαθμό του ανθυπασπιστή. Δυστυχώς δεν μπορούσα πια 
να προσφέρω στο Σώμα, είπαν. Έπρεπε να σκεφτώ πρώτα την υγεία μου, είπαν. Και με 
ξαπόστειλαν. Συγγνώμη που μιλάω κάπως πικραμένα, μοίραρχε, αλλά η υπηρεσία ήταν όλη 
μου η ζωή. Όταν γύρισα στην Αθήνα μίλησα σε όσους γνωστούς μου μπόρεσα να βρω. Ακόμα 
και στον πρωτοξάδερφο ενός βουλευτή που έχει παντρευτεί την κουνιάδα της γυναίκας του 
θείου μου του Κώστα από τη Βυζίτσα. Σίγουρα θα μπορούσα να βοηθήσω τη χωροφυλακή από 
κάποιο πόστο. Δεν θα μπορούσα; Εσείς τι λέτε;»

Δεν είχα αποφασίσει ακόμα να μιλήσω. 

«Ο σταυρός και μια μικρή συνταξούλα είναι ό,τι μου απέμεινε. Κι αυτό το παλτό. Τίποτα 
άλλο. Δουλειά δεν βρήκα. Κανείς δεν θέλει έναν σακάτη στη δούλεψη του. Κι είναι και το 
καλό μου που κουλάθηκε, πανάθεμά το. Να ‘ταν τουλάχιστον το ζερβό να πάει στο διάολο». 

Ήταν αναστατωμένος, αλλά δεν κουνιόταν από τη θέση ημιανάπαυσης που είχε πάρει.

«Η σύνταξη δεν φτάνει ούτε για τσιγάρα», είπε και μου έδειξε εκείνο που τον είχα 
φιλέψει. Η καύτρα κόντευε να αγγίξει τα δάχτυλά του. «Έμεινα για πολύ καιρό ‘δω και 
‘κει, σε διάφορους γνωστούς, συγγενείς και συγγενείς συγγενών. Μόλις δυο βδομάδες πριν 
βρήκα ένα δωμάτιο στις παράγκες που στήνουν στο Θησείο για τους πρόσφυγες». 

«Έλα, κάτσε», του είπα αλλάζοντας στάση. «Κάτσε, μην με κοιτάς σαν χαζός, και πάρε 
άλλο ένα». 

Του ΄δωσα πάλι το πακέτο. Έγνεψε για να μ’ ευχαριστήσει. 

«Πες μου για τον Ντάζο», τον προέτρεψα ήρεμα. 

«Ναι, ναι, φυσικά. Γι’ αυτό ήρθα σε ‘σας. Για τον Ντάζο. Ξέρετε, ήμουν εκεί όταν τον 
σκότωσαν. Τον είδα να πέφτει κάτω, σχεδόν δίπλα μου». 

«Αλήθεια;» ρώτησα σχεδόν αδιάφορα και σταύρωσα τα πόδια μου σαν να ήμασταν στο 
καφενείο. 

«Ήταν στην παράσταση εκείνου του φακίρη, του Ταχράν Μπέη. Όλος ο κόσμος ήταν εκεί, 
μοίραρχε. Όλος ο κόσμος. Οι πλούσιοι με τις κυράδες τους, οι καθηγητές κι οι 
επιστήμονες, αλλά κι οι εργάτες, οι ναύτες, ακόμα και οι βοσκοί από τα χωριά της 
Αττικής. Εμένα με έμπασε ένας γνωστός που έχει τις άκρες στο Κεντρικόν. Μήπως ήσασταν 
κι εσείς εκεί;»

Θα τον χαστούκιζα, αλλά συγκρατήθηκα. Ο στόχος μου άλλωστε ήταν να τον κάνω να μιλήσει 
ελεύθερα, να κάνει λάθη. 

«Όχι», του είπα. 

«Α! Δεν ξέρετε τι χάσατε. Αυτός ο Ταχράν μπέης είναι σίγουρα μάγος. Και τι δεν έκανε. 
Κάρφωσε σπαθιά στο σώμα του χωρίς να ματώνει, έσπασε πέτρες πάνω στο κορμί του χωρίς 
να τσακίσει τα κόκαλά του, θάφτηκε ζωντανός για κάμποση ώρα χωρίς να πάθει τίποτα. Πού 
να σας τα λέω. Αν δεν το έβλεπα με τα μάτια μου, δεν θα το πίστευα! Αλήθεια σας λέω». 

«Ο Ντάζος όμως μάτωσε». 

«Ναι, ο Ντάζος», είπε κι η φωνή του σοβάρεψε πάλι. «Στεκόταν κάπου δυο σειρές μπροστά 
μου στα σκαλιά. Το θέατρο ήταν τόσο γεμάτο που δεν υπήρχαν θέσεις. Ο φακίρης μόλις 



είχε μπήξει ένα σπαθί στο αριστερό του χέρι κι όλοι πετάχτηκαν όρθιοι έντρομοι. Οι 
γυναίκες τσίριζαν κι έπεφταν στα χέρια των συνοδών τους. Από διάφορα σημεία της 
αίθουσας ακουγόντουσαν κραυγές ‘’Κάντε λίγο χώρο, λιποθύμησε, λίγο νερό φέρτε, λίγο 
νερό΄΄ και άλλα τέτοια σχετικά. Τον Ντάζο δεν τον έπιασε κανένας. Έκαναν όλοι στην 
άκρη και τον άφησαν να πέσει με τα μούτρα στα πόδια τους. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν 
περίπτωση λιποθυμίας, αλλά γρήγορα αποδείχτηκε δολοφονία, η οποία ωστόσο δεν έγινε 
αντιληπτή από τον πολύ κόσμο, καθώς ο Ταχράν μπέης συνέχισε να μπήγει σπαθιά στο κορμί 
του. Ήμουν ένας από αυτούς που μετέφεραν τον Ντάζο έξω στον δρόμο. Έδωσα και κατάθεση 
στην αστυνομία, μόλις έφτασε». 

«Το γνωρίζω, Θεοτόκη. Μίλησα ήδη με την αστυνομία πόλεων. Οι συνάδελφοι με πληροφόρησαν 
και για το ποιόν σου. Είσαι γνωστός τους από καιρό. Τρακαδόρος και ταραξίας». 

«Αναλήθειες, μοίραρχε! Ασύστολα ψεύδη. Απλώς, όπως σας προείπα, με τη συνταξούλα μου 
δεν τα βγάζω πέρα. Κάθομαι και διαβάζω πού και πού τις παρατημένες εφημερίδες στα 
καφενεία και αν συναντήσω κάποιον γνωστό στο καπηλειό μπορεί να με κεράσει ένα κρασάκι 
κι ένα μεζέ. Είναι έγκλημα αυτό;»

«Γίνεσαι φορτικός και παρενοχλείς την πελατεία όπου κι αν πας. Μπλέκεσαι σε καυγάδες. 
Το αρνείσαι;»

«Όχι, όχι φυσικά. Ε, να! Πίνω κανένα ποτηράκι παραπάνω καμιά φορά. Για να πάνε τα 
φαρμάκια κάτω, για να ξεχάσω τη δυστυχία μου. Ε, για να μην λέω και ψέματα, όταν τα 
τσούζω, αρπάζομαι εύκολα». 

Χαμογέλασε στραβά. Του έκοψα το χαμόγελο. 

«Λοιπόν; Τα είχες τσούξει εκείνο το απόγευμα πριν πας στην παράσταση;»

«Εγώ; Εγώ... Πιστεύετε ότι εγώ;»

Είχε χλομιάσει. Ύψωσε το κουλό του χέρι που έτρεμε. 

«Δεν μπορώ να κρατήσω μαχαίρι, δεν βλέπετε; Πώς είναι δυνατόν;»

«Έχεις κι άλλο χέρι, Θεοτόκη, γερό. Άσε τις εξυπνάδες σε ‘μένα».
«Μα... μα...»

«Δεν έχει «μα και μου»! Αρνείσαι ότι σε έναν καυγά που προκάλεσες σε ένα καπηλειό, 
απείλησες κάποιον με μαχαίρι;»

«Δεν τον απείλησα εγώ, εκείνος ο χασάπης με κυνηγούσε με τον μπαλτά του. Έπρεπε κάπως 
να αμυνθώ. Δεν θα το χρησιμοποιούσα εξάλλου, ακόμα κι αν έκανε να μου ρίξει μια 
κατακούτελα. Το αριστερό μου είναι πιο κουλό κι απ’ το δεξί, κύριε μοίραρχε».

Σηκώθηκα και βημάτισα μέσα στο δωμάτιο. Ο Θεοτόκης πετάχτηκε όρθιος και στάθηκε πάλι 
προσοχή.
 
Συνέχισε να δικαιολογεί τον εαυτό του:

«Το μόνο που ήθελα, ήταν να βοηθήσω. Σκέφτηκα ότι αν έπιανα τον φονιά, θα το εκτιμούσε 
η υπηρεσία και θα μου έδιναν επιτέλους μια θεσούλα. Μπορώ να βοηθήσω, αλήθεια. Ακούστε 
με πρώτα και θα δείτε πόσο πολύ μπορώ να βοηθήσω. Ακούστε μόνο τα όσα έμαθα».  

Τον άκουσα. Στεκόταν προσοχή μέσα στο φθαρμένο παλτό του και μιλούσε ακατάπαυστα. 

Την επομένη της δολοφονίας στο Κεντρικόν αποφάσισε να διεξαγάγει προσωπική έρευνα. 
Γρήγορα εντόπισε τα μέρη στα οποία εκινείτο το θύμα και ξεχώρισε τρεις πιθανούς 
υπόπτους: Έναν κουτσαβάκη, τον Στυλιανό Παντζίκα, γνωστό ως «Στυλιάρη», έναν νεαρό 
-φιλόδοξο ποιητή- τον Σέργιο Βελισσάρη και τον Νεοκλή Γαλάτουλα, δικηγόρο. Όλοι τους 
είχαν διαφορές με τον Ντάζο, οι οποίες είχαν καταλήξει σε διαπληκτισμούς παρουσία 
τρίτων. Επίσης, και οι τρεις βρέθηκαν στην παράσταση εκείνου του κομπογιαννίτη του 



Ταχράν μπέη. Αυτό μας το επιβεβαίωσαν κι οι αστυφύλακες που χειρίστηκαν αρχικά την 
υπόθεση. Ο Θεοτόκης ωστόσο ισχυριζόταν ότι εκείνος που του αφαίρεσε τελικά τη ζωή, 
ήταν ο Γαλάτουλας, γνωστός για τα αντι-βενιζελικά του αισθήματα.

Στην πραγματικότητα, κι ενώ τα περιστατικά που διηγήθηκε ο Θεοτόκης διασταυρώθηκαν, 
η υπόθεση ότι ο Γαλάτουλας σκότωσε τον Ντάζο λόγω των πολιτικών τους διαφορών, ήταν 
εξωφρενική. Αμέσως σχημάτισα την εντύπωση ότι ήξερε υπερβολικά πολλές πληροφορίες για 
το θύμα του, τις οποίες φυσικά κανείς δεν θα προλάβαινε να συλλέξει κατά τη διάρκεια 
μιας τόσο σύντομης έρευνας. Η τελευταία ήταν μάλλον στημένη, εκ των υστέρων, για να 
δικαιολογήσει την εμπλοκή του ενόχου στην υπόθεση, ίσως δε και να ήταν εξ’ αρχής ένα 
αρρωστημένο σχέδιο του Θεοτόκη για να αποδείξει ότι ήταν ικανός να υπηρετήσει εκ νέου 
στην χωροφυλακή.  

Όταν διαπίστωσε ότι δεν συγκινούμαι από την ιστορία του, άρχισε να με παρακαλεί να τον 
πιστέψω κλαψουρίζοντας. 

«Σκασμός!» του φώναξα. «Δεν θα ανεχθώ άλλα ψέματα». 

Άρπαξα το τσιγάρο που κρατούσε, το πέταξα στο πάτωμα και το έσβησα με την μύτη του 
παπουτσιού μου. Φώναξα τον ανθυπασπιστή και δύο υπενωμοτάρχες. 

«Την επόμενη φορά που θα έρθω, το καλό που σου θέλω να πεις την αλήθεια. Μέχρι τότε θα 
σε αναλάβουν τα παιδιά». 

Τον επισκέφτηκα πάλι το επόμενο βράδυ. Αμέσως μόλις με είδε, έπεσε στα πόδια μου κι 
ομολόγησε το έγκλημά του. Ο ανθυπασπιστής κι οι άντρες του είχαν κάνει καλά τη δουλειά 
τους. Έτσι δεν χρειάστηκε να εξαντλήσω το χρονικό περιθώριο των τριών ημερών που μου 
είχε διαθέσει ο κύριος Διοικητής. 

Μέχρι εχτές την είχα ξεχάσει εντελώς την υπόθεση, Στρατηγέ. Τα κουτσομπολιά σταμάτησαν, 
ο Διοικητής ήταν ευχαριστημένος, το ίδιο και ο Υπουργός για τη δικαιοσύνη που αποδόθηκε 
στο πατριωτάκι του, έτσι κι εγώ ήμουν ικανοποιημένος με τη δουλειά μου.

Χτες όμως έφθασε στο γραφείο μου ένα σημείωμα. Ήταν τα τελευταία λόγια του Θεοτόκη 
πριν αυτοκτονήσει στο κελί του. Έγραφε ότι ήταν αθώος κι έριχνε το κρίμα της πράξης 
του στο λαιμό μου.

Ακόμα και σήμερα συνεχίζω να πιστεύω ότι εκείνος ήταν ο δολοφόνος. Όταν βρεθώ μπροστά 
στον Δημιουργό μου, θα μπορώ με βεβαιότητα να του πω ότι ποτέ δεν υπήρξα άδικος 
συνειδητά, αλλά πάντα έπραττα εκείνο που η λογική και η πίστη μου μού υπαγόρευαν ως 
σωστό και δίκαιο. Δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση όμως να κουβαλάω πάνω μου ένα τόσο 
μεγάλο αμάρτημα, όπως είναι η αυτοχειρία, έστω κι ως ακούσιος ηθικός αυτουργός. 

Γι’ αυτό, Στρατηγέ, σας παρακαλώ, βοηθήστε με να ελαφρύνω τη συνείδησή μου. Επιτρέψτε 
μου να μοιραστώ μαζί σας ορισμένα αποσπάσματα από την ανάκριση. Είμαι σίγουρος ότι δεν 
θα δυσκολευθείτε να ανακαλύψετε την αλήθεια και να επιβεβαιώσετε το σκεπτικό μου και 
την απόφαση που έλαβα. 

Αν πάλι έχω λάθος, και ο δολοφόνος είναι κάποιος από τους τρεις υπόπτους του Θεοτόκη, 
είμαι έτοιμος να το παραδεχθώ και να βρω έναν τρόπο να επανορθώσω την αδικία που 
διέπραξα. Έστω κι αν αυτό σημαίνει παραίτηση από το Σώμα.

Στρατηγέ, εναποθέτω τη σωτηρία της ψυχής μου στην κρίση σας. 

Τα σέβη μου, 

Ο ΑΝιψιΟΣ ΣΑΣ, ΜΟιρΑρΧΟΣ ΧωρΟΦΥλΑκΗΣ ΑΤΤικΗΣ, 

ΑΝΑΣΤΑΣιΟΣ κΑλΥβΑΣ


