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Του Δημητρίου Καλλιαντζή, Υποστράτηγου ΕΛ.ΑΣ. ε.α.

ΜΝΗΜΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΒΗΝΟΥΝ ΠΟΤΕ - Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 75
χρόνων από τη Γενοκτονία ( )שואה

Στη χώρα μας κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής πολλοί Έλληνες, διαπνεόμενοι
από ειλικρινή αισθήματα αγάπης προς τον συνάνθρωπο, διέσωσαν αρκετούς Έλληνες
Εβραίους από τη θηριωδία των Γερμανών κατακτητών.

Το Αστυνομικό Μουσείο Καρδίτσας αντλώντας ιστορικές πληροφορίες από το αρχειακό
υλικό του δημοσιοποίησε, κατά καιρούς, την αξιομνημόνευτη σωστική βοήθεια των ανδρών
της Ελληνικής Χωροφυλακής και περισσότερο της Αστυνομίας Πόλεων προς τους
συνέλληνες συμπολίτες μας Εβραίους, οι οποίοι διώκονταν συστηματικά από τα ναζιστικά
στρατεύματα και αποστέλλονταν μαζικά στα στρατόπεδα συγκέντρωσης για τα
“περαιτέρω”. Άλλωστε, είναι γνωστή σε όλους μας η ιστορία του αντισημιτισμού και του
Ολοκαυτώματος.

Ένας από τους πολλούς άξιους Αξιωματικούς της Αστυνομίας Πόλεων ήταν και ο Μιχαήλ
Γλύκας, Αστυνομικός Διευθυντής, ο οποίος με άμεσο κίνδυνο της ζωής του, συνεργαζόμενος
μυστικά με ορθόδοξους ιερωμένους και ληξίαρχους, νόθευαν από κοινού τα δημοτολόγια
των Ελλήνων πολιτών Εβραίων στο θρήσκευμα και ο ίδιος χορηγούσε πλαστά δελτία
ταυτότητας, αφού με τον τρόπο αυτό γλίτωνε τη δίωξη και τον βέβαιο θάνατο αρκετών
Ελλήνων Εβραίων. Το Ισραήλ αναγνώρισε αυτήν τη γενναιόδωρη, σωστική προσφορά των
Ελλήνων Αξιωματικών και τους ανακήρυξε μεταξύ αυτών και τον Μιχαήλ Γλύκα ως “ΔΙΚΑΙ
ΟΥΣ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ”
σε δημόσια τελετή στην Αθήνα και τους απένειμε το δίπλωμα μετά μεταλλίου του
Ιδρύματος Γιαντ Βασέμ (YAD VASHEM).

Το Σώμα της Αστυνομίας Πόλεων αυτήν την ανθρωπιστική ενέργεια και την τιμητική
διάκριση των Αξιωματικών της Άγγελου Έβερτ και Μιχαήλ Γλύκα, Δημητρίου Βλαστάρη και
Δημητρίου Βρανόπουλου την παρουσίασε στο επίσημο δημοσιογραφικό όργανο του
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Σώματος, στο περιοδικό “ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ” (τεύχος 441-Αύγουστος 1970). Εκτιμάται
ότι από τους ανωτέρω Αξιωματικούς χορηγήθηκαν πέραν των 7.500 πλαστών Δελτίων
Ταυτότητας. Επίσης, παρόμοιες σωστικές κινήσεις υπέρ των Ελλήνων Εβραίων έγιναν από
τον τότε Μητροπολίτη Χαλκίδος Γρηγόριο και τον Διοικητή του Τμήματος Χωροφυλακής
Χαλκίδας (έρευνα σε εξέλιξη).

Οι Έλληνες Αστυνομικοί, διαχρονικά, αποδεικνύουν σχεδόν εν συνόλω, ότι εμφορούνται
από υψηλές αξίες και ιδανικά και στέκονται δίπλα στους πολίτες προστατεύοντάς τους
από τους ποικιλόμορφους κινδύνους που ελλοχεύουν κατά της σωματικής τους
ακεραιότητας, της ζωής τους, της περιουσίας τους και των συνταγματικά κατοχυρωμένων
ελευθεριών και δικαιωμάτων τους.

* Ο Δημήτριος Καλλιαντζής είναι ο ιδρυτής του Αστυνομικού Μουσείου Καρδίτσας

Πηγή: Ιστότοπος Αστυνομικού Μουσείου Καρδίτσας
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