
Ε Σ Ε Ι Σ  Κ Ι  Ε Μ Ε Ι Σ  Π Α Ν Τ Α  Σ ’  Ε Π Α Φ Η

K
Ω

Δ
. Μ

Η
Χ/

ΣΗ
Σ:

 2
52

10

w w w . p s i c h o g i o s . g r
Eκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ: 8.000 ΑΝΤΙΤΥΠΑ

ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΕ ΑΛΗΘΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΛΥΡΑΚΗΣ γεννήθηκε στα 
Σφακιά της Κρήτης. Τέλειωσε τη Στρατιωτι-
κή Ιατρική και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης, του οποίου είναι διδάκτωρ. 
Πήρε την ειδικότητα του χειρουργού και στη 
συνέχεια εξειδικεύτηκε στη χειρουργική των 
αγγείων στο νοσοκομείο Hammersmith του 
Λονδίνου. Σήμερα εργάζεται ως χειρουργός 
στη Θεσσαλονίκη, όπου και ζει. Έχει δημο-
σιεύσει ογδόντα τρεις επιστημονικές εργα-
σίες σε ελληνικά και ξένα ιατρικά περιοδικά, 
έχει κάνει δεκάδες ανακοινώσεις σε ιατρικά 
συνέδρια και έχει πάρει μέρος στη διοργά-
νωση πολλών συνεδρίων. Είναι μέλος της 
Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας, της Χει-
ρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, της 
Ιατρικής Εταιρείας Θεσσαλονίκης, της Εται-
ρείας Ιατρών Λογοτεχνών και της Εταιρείας 
Συγγραφέων Βορείου Ελλάδος, ενώ έχει 
διατελέσει μέλος του Διεθνούς Κολεγίου των 
Χειρουργών. Στα μαθητικά του χρόνια ασχο-
λήθηκε ερασιτεχνικά με τη δημοσιογραφία 
στα Χανιά και είχε γράψει δύο θεατρικά έργα 
που παίχτηκαν σε μαθητικές παραστάσεις. 
Ακόμη ένα θεατρικό έργο έγραψε όταν ήταν 
φοιτητής, το οποίο παίχτηκε από φοιτητές 
κατά τη διάρκεια της φοιτητικής εβδομάδας. 
Από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ κυκλοφορούν 
άλλα 21 βιβλία του.

Επικοινωνία με τον συγγραφέα:
georgios.polyrakis@gmail.com

Οι δοκιμασίες του ανθρώπου, η ανθρώπινη 
αντοχή, η κυριαρχία του καλού απέναντι στο 
κακό, η άριστη περιγραφή των ηθών της 
ελληνικής υπαίθρου, η ανάταση του έρωτα 
αποτελούν βασικά δομικά στοιχεία των μυ-
θιστορημάτων του Γιώργου Πολυράκη, τα 
οποία –ομολογώ– είναι γόνιμο ταξίδι για 
έναν αναγνώστη που αναζητά την τιμιότητα 
στη λογοτεχνία και το αληθινό πρόσωπο της 
κοινωνίας που αυτή αναπαράγει. […] Στο 
βιβλίο του αυτό, έντεχνα και ιδιαίτερα αν-
θρώπινα, πλέκει την υπόθεση, αποδεικνύο-
ντας ότι το καλό έχει τη δυνατότητα να πρυ-
τανεύει, κλείνοντας τις όποιες πληγές του 
παρελθόντος. Αυτό και μόνο συγκινεί στο 
βιβλίο του…

Άγγελος Πετρουλάκης, larissapress.gr,  
για το βιβλίο ΣΕ ΒΑΘΙΑ ΝΕΡΑ

Ο κύριος Πολυράκης έχει αποτυπώσει εξαι-
ρετικά την κάθε εποχή μέσα στην οποία 
τοποθετεί τους ήρωές του και την εξιστό-
ρηση της διαδρομής τους, ενώ θίγει και 
πάρα πολλά άλλα ζητήματα, πέραν των 
παράνομων υιοθεσιών, που έχουν βαθύ κοι-
νωνικό πυρήνα, όπως τη θέση της γυναίκας 
τα χρόνια εκείνα, την ενδοοικογενειακή βία, 
το μεταναστευτικό και τις βαθιές πληγές 
αυτού, τις έμφυλες ανισότητες που οδήγη-
σαν σε εγκλήματα κατά της ίδιας της ζωής. 
Μέσα σε όλον αυτό τον πόνο, όμως, δεν 
ξεχνάει να μας θυμίσει πως υπάρχουν και 
πράγματα για τα οποία αξίζει να παλεύει 
και ν’ αγωνίζεται κανείς σε τούτη τη ζωή, 
όπως η πίστη στο όνειρο, η ελπίδα ενός 
καλύτερου μέλλοντος, η αγάπη, αδερφική 
και όχι μόνο, μα και η πεποίθηση πως κά-
ποια στιγμή η αλήθεια θα λάμψει.

www.culture21century.gr,  
για το βιβλίο ΣΕ ΒΑΘΙΑ ΝΕΡΑ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΛΥΡΑΚΗΣ

Στην Κρήτη, κατά τη διάρκεια της Κατοχής, η Ναταλία Παπαδε-
ρού εργάζεται στο γραφείο του Γερμανού στρατηγού Μπρόιερ, 
ο οποίος εκτιμά ιδιαίτερα το ότι η κοπέλα μιλά άπταιστα τη γλώσ-
σα του και συμπαθεί την πατρίδα του, χωρίς να υποψιάζεται ότι 
τόσο η ίδια όσο κι ο αρραβωνιαστικός της ο Κωνσταντίνος είναι 
οργανωμένοι στην Αντίσταση. 

Την ίδια εποχή ο Πάτρικ Λη Φέρμορ και ο Στάνλεϊ Μος, επικε-
φαλής πολυμελούς ομάδας Κρητών, σχεδιάζουν την απαγωγή 
του Γερμανού στρατηγού Μίλερ. Άξαφνα η αντιστασιακή δράση 
της Ναταλίας και του Κωνσταντίνου αποκαλύπτεται κι οι δυο νέοι 
καταφεύγουν στα βουνά των Ανωγείων καταδιωκόμενοι από τον 
Μπρόιερ. Ωστόσο ο Γερμανός θα βρεθεί αντιμέτωπος στην πο-
ρεία με σοβαρότερα προβλήματα, επειδή ο Λη Φέρμορ και ο 
Στάνλεϊ Μος καταφέρνουν τελικά να απαγάγουν τον στρατηγό 
Κράιπε, αντικαταστάτη του Μίλερ. 

Όσο ο καιρός περνά, ενισχύεται η βεβαιότητα της Νατα λίας ότι 
ο κόσμος μεταμορφώνεται γρήγορα κι ότι ολόκληρος ο ουρα-
νός μετατρέπεται σε ένα αστραφτερό μωσαϊκό από άστρα… 
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Τούτο το βιβλίο άρχισε να γράφεται την 20ή Μαΐου 2020, 
όταν ολόκληρη η ανθρωπότητα μαστιζόταν από τη λαίλαπα 
του COVID-19, ενώ στο βάθος του τούνελ δεν είχε αρχίσει 
να αχνοφαίνεται ένα φως που θα σήμαινε τη γρήγορη και 
αποτελεσματική αντιμετώπιση της πανδημίας.

Αφιερώνεται με σεβασμό σε όλους τους απανταχού της 
γης ανθρώπους που αφιερώνουν τη ζωή τους στον χώρο της 
Υγείας ως γιατροί, νοσοκόμες και νοσοκόμοι, τραυματιο-
φορείς, άνθρωποι των εργαστηρίων, οδηγοί ασθενοφόρων 
και καθαρίστριες των θαλάμων νοσηλείας, πολλοί από τους 
οποίους έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθεια να θεραπεύ-
σουν τον συνάνθρωπο.

Όλους αυτούς έχουμε ιερό χρέος να μην τους ξεχάσουμε 
ποτέ και να τους ευγνωμονούμε. Δε θα μάθουμε ποτέ τ’ όνο-
μά τους. Αλλά αυτό είναι κάτι που δε θα απασχολήσει πο-
τέ τους ίδιους.
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Τα ιστορικά στοιχεία του βιβλίου αντλήθηκαν από  

την Ιστορία της Κατοχής του Δημοσθένη Κούκουνα,  

εκδ. Historia, 2015, και την Απαγωγή του Στρατηγού Κράιπε  

του Γεωργίου Χαροκόπου, Eurobooks, 2008.
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Οι αστραπές χόρευαν στον ουρανό, φωτίζοντας τις στα-
γόνες της βροχής, κάνοντάς τες να μοιάζουν με πετρά-

δια ριγμένα σε μαύρο βελούδο.
Όρθια πίσω από το τζάμι της μπαλκονόπορτάς της στη 

Νέα Χώρα στα Χανιά, η Ναταλία παρακολουθούσε τη βρο-
χή που εξακολουθούσε να πέφτει, κι οι αργές, ρυθμικές στα-
γόνες της κάθε άλλο παρά συγχρονισμένες ήταν με τον στα-
κάτο, ακατάστατο ρυθμό της καρδιάς της. Τα άφυλλα δέ-
ντρα, που τέντωναν σαν σκελετικά δάχτυλα τα κλαριά τους, 
λούζονταν με βρόχινες σταγόνες, ελευθερωμένες από τον 
αέρα. Το κακό εμφανίζεται πάντοτε στις αποχρώσεις του 
γκρίζου, δεν είναι ποτέ άσπρο ή μαύρο, έλεγε μέσα της, αλ-
λά, έτσι κι αλλιώς, το ταξίδι που είχε να κάνει αύριο στα 
Ανώγεια ήταν απρόβλεπτο, και στο παιχνίδι του απρόβλε-
πτου εκείνη νικούσε πάντα.

Η Ναταλία μιλούσε άπταιστα τη γερμανική γλώσσα και 
αυτό είχε συντελέσει στο να αρχίσει να εργάζεται ως δακτυ-
λογράφος στη γερμανική διοίκηση στα Χανιά. Ήταν ήδη ορ-
γανωμένη στην αντίσταση και η φύση την είχε προικίσει με 
σθένος και αποφασιστικότητα, αλλά ακόμα και η ίδια ανα-
γνώριζε ότι αυτά ακριβώς τα στοιχεία του χαρακτήρα της ευ-
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θύνονταν μερικές φορές για το απρόβλεπτο των ενεργειών 
της. Η ίδια παραδεχόταν ότι γυναίκες με το θάρρος της γνώ-
μης τους, όπως αυτή, ήταν πολλές φορές επικίνδυνες. Τους 
άντρες, με εξαίρεση τις γενετήσιες ορμές τους, τους κυβερ-
νούσε η λογική. Αλλά τις γυναίκες τις διαφέντευε το συναί-
σθημα και, όπως η ίδια πίστευε, όλες οι αποφάσεις τους βα-
σίζονταν εκεί. Ένα χαμόγελο μισάνοιξε τα χείλη της σ’ αυ-
τές τις σκέψεις. Η ίδια, από τότε που ήταν μικρή, ήξερε να 
κρατάει κρυμμένα τα μυστικά της. Αλλά, έλεγε μέσα της, τα 
μυστικά είναι σαν τα θαμμένα στο χιόνι λουλούδια: κάπο-
τε υψώνουν το ανάστημά τους και ανοίγουν τον δρόμο προς 
το φως!

Όρθια πάντα πίσω από την τζαμόπορτα, η Ναταλία αι-
σθανόταν τα ερωτήματα γι’ αυτό που θα έκανε αύριο να 
στοιβάζονται στο μυαλό της σαν τούβλα, που ύψωναν γύρω 
της έναν αδιαπέραστο τοίχο στον οποίο εγκλωβίζονταν οι 
σκέψεις της. Όσο περνούσε η ώρα, η κοπέλα έχανε την αί-
σθηση του χρόνου, που τώρα ήταν εναντίον της.

Το κουδούνισμα του τηλεφώνου την απέσπασε από τους 
λογισμούς της.

Στην άλλη άκρη της γραμμής ήταν ο Κωνσταντίνος Παρα-
σχάκης, ο αρραβωνιαστικός της. Ο Κωνσταντίνος ήταν μο-
ναχογιός πλούσιας οικογένειας, πολιτικός μηχανικός, που 
όταν ξέσπασε ο πόλεμος εργαζόταν στο γραφείο του πατέ-
ρα του. Το διώροφο σπίτι τους ήταν στην οδό Μπόλαρη και 
από τις πρώτες μέρες της Κατοχής ένας Γερμανός ταγμα-
τάρχης έκανε επίταξη ενός δωματίου. Ο Κωνσταντίνος και 
οι γονείς του μιλούσαν τη γερμανική γλώσσα, έχοντας σπου-
δάσει στο Βερολίνο, και αυτό συνετέλεσε στο να διατηρούν 
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πολύ καλές σχέσεις με τον Γερμανό αξιωματικό, ο οποίος 
κρατούσε άψογη στάση απέναντί τους, χωρίς να του περνάει 
η παραμικρή υποψία ότι ο Κωνσταντίνος ήταν ήδη οργανω-
μένος στην αντίσταση, κάτι που επίσης ο νεαρός μηχανικός 
είχε κρατήσει κρυφό από τους γονείς του. Στο αρχοντικό της 
οικογένειας υπήρχε τηλέφωνο πριν από τη γερμανική κατο-
χή, αλλά και στο διαμέρισμα της Ναταλίας είχε τοποθετηθεί 
τηλεφωνική συσκευή από τη γερμανική διοίκηση, ώστε να 
καλύπτονται οι ανάγκες επικοινωνίας με τη δακτυλογράφο 
οποιαδήποτε ώρα του εικοσιτετραώρου.

Όταν έκλεισαν, η Ναταλία έριξε μια ματιά στο ρολόι της 
κι ένα χαμόγελο μισάνοιξε τα χείλη της. Το χρυσό ρολόι 
ήταν δώρο του Κωνσταντίνου την ημέρα των γενεθλίων της 
και μέσα στο όμορφο κουτί υπήρχε και μία κάρτα με καλλι-
γραφικά γράμματα και με τρεις μόνο λέξεις: Ωκεανοί αγά-
πης. Κωνσταντίνος.

Η Ναταλία σήκωσε το χέρι στο οποίο φορούσε το ρολόι 
και το ακούμπησε στο μέρος της καρδιάς, κλείνοντας τα μά-
τια για να γυρίσει σ’ εκείνες τις στιγμές.

Ο Κωνσταντίνος την κοίταζε στα μάτια. Κοίταζε το πρά-
σινο χρώμα τους, απαλό σαν ανοιξιάτικο λιβάδι. Η Νατα-
λία είχε τη συνήθεια να παρακολουθεί το στόμα του όταν 
της μιλούσε, σαν να προσπαθούσε να γευτεί την κάθε του 
λέξη πριν καν αυτή βγει από τα χείλη του. Και πάντοτε είχε 
ένα χαμόγελο που μπορούσε να ζεστάνει και την πιο κρύα 
καρδιά.

Ο νους της κοπέλας γύρισε σε ευτυχισμένες κι ανέμελες 
μέρες, πριν από τον πόλεμο, τότε που τους άρεσε να κάθο-
νται στην παραλία της Νέας Χώρας κι ο Κωνσταντίνος απο-
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θαύμαζε τον τρόπο που ο ήλιος έριχνε τη στίλβη του στις φυ-
γάδες τούφες των ολόξανθων μαλλιών της, τούφες που χό-
ρευαν στον αέρα, στεφανώνοντάς την κυριολεκτικά με φως. 
Το άρωμα της ανθισμένης κοντινής πασχαλιάς ανακατευό-
ταν με την αρμύρα της θάλασσας. Στα χρόνια της Κατοχής, 
όποτε η μυρωδιά της πασχαλιάς έφτανε στα ρουθούνια του, 
ο Κωνσταντίνος θυμόταν εκείνες τις όμορφες μέρες, μέρες 
που δεν τις σκίαζε η παρουσία του κατακτητή…

Η ώρα περνούσε βασανιστικά αργά και η Ναταλία δεν 
μπορούσε να κλείσει μάτι, καθώς βρισκόταν σε υπερέντα-
ση. Αύριο, μόλις θα πήγαινε στην υπηρεσία όπου εργαζό-
ταν, θα ζητούσε άδεια από τον στρατηγό Μπρόιερ για να 
επισκεφθεί την άρρωστη μητέρα της στα Ανώγεια. Ο άνθρω-
πος που την είχε ειδοποιήσει να πάει εκεί ανήκε σε μια αντι-
στασιακή οργάνωση και η Ναταλία ήταν βέβαιη ότι θα είχε 
συνεννοηθεί με τη μητέρα της, λέγοντάς της να προσποιηθεί 
ότι όντως ήταν άρρωστη και να ζητήσει να δει την κόρη της, 
ώστε να υπάρχει κάλυψη, για κάθε ενδεχόμενο. Οι σπιούνοι 
που συνεργάζονταν με τους Γερμανούς υπήρχαν παντού κι 
έπρεπε να λαμβάνονται πάντοτε οι αναγκαίες προφυλάξεις. 
Δεν είχε ιδέα ποιους θα συναντούσε στα Ανώγεια, ήταν σί-
γουρη πάντως ότι θα υπήρχε σοβαρός λόγος πίσω απ’ αυ-
τή την ξαφνική πρόσκληση. Αλλά και για ένα άλλο πράγμα 
ήταν απολύτως βέβαιη: ο σκληρός και απάνθρωπος Γερμα-
νός στρατηγός θα της χορηγούσε την άδεια που ήθελε, επει-
δή εκτιμούσε την εργατικότητα και τις ικανότητές της και της 
συμπεριφερόταν πάντοτε με ευγένεια, χωρίς το παραμικρό 
υπονοούμενο, παρά την εντυπωσιακή εμφάνισή της. Η Να-
ταλία ήταν βέβαιη ότι ο προϊστάμενός της θα είχε διερευ-
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νήσει σχολαστικά οτιδήποτε την αφορούσε και, επειδή δεν 
τα είχε καταφέρει να βρει τίποτα το επιλήψιμο, της έδειχνε 
εμπιστοσύνη, την οποία εκείνη θα εκμεταλλευόταν οποτε-
δήποτε ήταν απαραίτητο και χρήσιμο. Αυτή ακριβώς η εμπι-
στοσύνη και η συμπάθεια του Γερμανού έγιναν αφορμή να 
παρακολουθήσει την κουβέντα του στρατηγού με κάποιον 
συμπατριώτη του λίγες μέρες πριν, όταν μπήκε στο γραφείο 
του για να του δώσει να υπογράψει κάποια έγγραφα που θα 
στέλνονταν στην Αθήνα.

Ο σκληρός Μπρόιερ εκείνη την ώρα ήταν στα κέφια του 
και, χαμογελώντας, σύστησε τη γραμματέα του στον επι-
σκέπτη του. Ο Χάινο Κίνσμπεργκ σηκώθηκε και χαιρέτη-
σε ευγενικά την όμορφη κοπέλα, η οποία, ώσπου να πά-
ρει τις υπογραφές που ήθελε, παρακολούθησε ένα μέρος 
από τη συζήτησή τους. Ανάμεσα σ’ αυτά που άκουσε ήταν 
και τ’ όνομα Πεντέλμπουρι, που δεν της ήταν άγνωστο, αν 
και της προκάλεσε μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι ο επι-
σκέπτης του Μπρόιερ τον χαρακτήρισε ως τον «Λόρενς της 
Κρήτης».

Όταν επέστρεψε στο γραφείο της, η Ναταλία έμεινε σκε-
πτική για κάμποσα λεπτά, εντυπωσιασμένη από τον χαρακτη-
ρισμό που είχε ακούσει από τον Γερμανό για τον Τζον Πε-
ντέλμπουρι. Ο Πεντέλμπουρι ήταν τοποθετημένος ως υπο-
πρόξενος της χώρας του στο Ηράκλειο. Ήταν Άγγλος αρι-
στοκρατικής καταγωγής και αρχαιολόγος, αλλά παράλληλα 
έφερε τον βαθμό του λοχαγού. Στην πραγματικότητα είχε 
μιαν άλλη ιδιότητα, πολύ πιο ουσιαστική: ήταν ο υπεύθυνος 
των βρετανικών μυστικών υπηρεσιών στην κεντρική Κρήτη. 
Στην ουσία αυτό ήταν το πρωταρχικό αντικείμενό του.



14 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΛΥΡΑΚΗΣ

© Γιώργος Πολυράκης, 2021 / © ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε., Αθήνα 2021

Ο Πεντέλμπουρι είχε γεννηθεί το 1904 στο Λονδίνο, είχε 
σπουδάσει στο περίφημο Γουίντσεστερ και στο Κέμπριτζ, εί-
χε ασχοληθεί με τον αθλητισμό και είχε λάβει μέρος σε εθνι-
κές και διεθνείς συναντήσεις ως άλτης.

Το 1927 φοίτησε στη Βρετανική Αρχαιολογική Σχολή 
Αθηνών και συμμετείχε στις ανασκαφές που διεξάγονταν 
στην Κνωσό, στο παλάτι του Μίνωα. Υπήρξε επιμελητής του 
Μουσείου της Κνωσού και επισκέφθηκε αρχαιολογικούς τό-
πους που του προκαλούσαν ενδιαφέρον. Περιήλθε την Κρή-
τη από τη μια άκρη στην άλλη και είχε μάθει τη γλώσσα, που 
τη μιλούσε με άνεση. Προφανώς ήταν ο μόνος που ήξερε κα-
λύτερα από κάθε άλλον Άγγλο κάθε γωνιά της Κρήτης. Από 
το 1938 είχε στρατολογηθεί από μια ειδική υπηρεσία που 
υπαγόταν στο βρετανικό Υπουργείο Πολέμου.

Ο Πεντέλμπουρι απέβλεπε στην οργάνωση αντίστασης 
με κάθε μέσον στην Κρήτη κατά των Γερμανών και πίστευε 
ότι για την επιτυχία του σκοπού αυτού θα έπρεπε να βοη-
θήσουν οι Κρητικοί κάθε ηλικίας. Στη σύζυγό του έγραφε 
ότι το ηθικό των ντόπιων ήταν υπέροχο και εξέφραζε τη λύ-
πη του που οι Κρητικοί στρατιώτες είχαν εγκλωβιστεί στην 
ηπειρωτική Ελλάδα και δεν είχαν προλάβει να γυρίσουν στο 
νησί τους για να το υπερασπιστούν. Της έγραφε επίσης ότι 
ήταν όνειρό του να δει την Ελλάδα ελεύθερη από τους Γερ-
μανούς και την ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων στον εθνι-
κό κορμό. Ένα ημερολόγιό του που διασώθηκε αποδεικνύει 
το υψηλό επίπεδο της μόρφωσής του και την αγάπη του για 
την Ελλάδα.

Ο Τζον Πεντέλμπουρι ήταν μονόφθαλμος. Σκοτώθηκε 
από τους Γερμανούς αλεξιπτωτιστές τον Μάιο του 1941.
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Μέχρι την ημέρα που αναχώρησε για τα Ανώγεια, η 
Ναταλία παρέμενε εντυπωσιασμένη από τον τρόπο με τον 
οποίο ο Κίνσμπεργκ εκφραζόταν γι’ αυτόν και αναρωτιόταν 
για ποιο λόγο τού είχε αποδώσει τον χαρακτηρισμό «Λό-
ρενς της Κρήτης». Αλλά περισσότερο την είχε εντυπωσιά-
σει η εμφάνιση και η συμπεριφορά του Γερμανού. Ο Κίν-
σμπεργκ δεν έμοιαζε σε τίποτα με τους συμπατριώτες του 
αξιωματικούς που συναντούσε κάθε μέρα…

*** 

Ο Χάινο φον Κίνσμπεργκ ήταν γόνος παλιάς αριστοκρα-
τικής οικογένειας, γιος ενός διακεκριμένου καθηγητή της 
Νομικής, ενώ η μητέρα του, Καταρίνα, διδάκτορας της Βιο-
λογίας, ήταν εβραϊκής καταγωγής, ωστόσο δε γνώρισε κα-
μία δίωξη.

Ο Κίνσμπεργκ εντάχθηκε το 1940 στο γερμανικό Υπουρ-
γείο Εξωτερικών, αναλαμβάνοντας τη συγκρότηση μιας ει-
δικής μονάδας, στην οποία ανατέθηκαν εντελώς ασυνήθι-
στα καθήκοντα. Κύριο έργο της θα ήταν η συγκέντρωση και 
διαφύλαξη κάθε είδους σημαντικού αρχειακού υλικού από 
τις κατεχόμενες χώρες.

Όταν η Ελλάδα καταλήφθηκε από τους Γερμανούς, 
στον Κίνσμπεργκ ανατέθηκε μια πολύμορφη, λεπτή απο-
στολή στην Κρήτη. Η ειδική μονάδα της οποίας ήταν επι-
κεφαλής συμπεριλάμβανε ικανότατους κομάντο, έμπειρους 
κατασκόπους, επιστήμονες, εμπειρογνώμονες και γραφειο-
κράτες. Πρωταρχικός στόχος της ήταν η αναζήτηση και η 
συγκέντρωση απόρρητων κρατικών αρχείων από τις χώ-
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ρες που είχαν καταληφθεί από τη Γερμανία. Από τις πρώ-
τες πληροφορίες που συγκέντρωσε ήταν ότι ο Πεντέλμπου-
ρι ήταν ο αρχηγός της Ιντέλιτζενς Σέρβις στην κεντρική 
Κρήτη. Ο Άγγλος βέβαια δε βρισκόταν πια στη ζωή, αλλά 
οι Γερμανοί κατάφεραν και βρήκαν στην οικία του πολ-
λά στοιχεία που τους ήταν χρήσιμα και απαραίτητα για να 
αρχίσουν διώξεις.

Ο Κίνσμπεργκ εντυπωσιάστηκε ιδιαιτέρως από τις προ-
σωπικές σημειώσεις του Πεντέλμπουρι σε επιστημονικά θέ-
ματα κι από ένα ημερολόγιο που αποδείκνυε το υψηλό επί-
πεδο μόρφωσής του, τη μεγάλη εμπειρία του και την ακρι-
βολογία του. Στις φωτογραφίες που βρέθηκαν στο σπίτι του 
παρουσιαζόταν άλλοτε ως αρχαιολόγος που ασχολείτο με 
επιστημονικές εργασίες, άλλοτε ως υποπρόξενος, άλλοτε ως 
Άγγλος αξιωματικός και άλλοτε με τοπική κρητική φορεσιά. 
Από πολλές επιστολές που έπεσαν στα χέρια του, γραμμέ-
νες με ενθουσιώδες ύφος, ο Κίνσμπεργκ βεβαιώθηκε ότι ο 
Πεντέλμπουρι τα είχε καταφέρει να θεωρείται σε ευρείς 
κύκλους της Κρήτης πρόμαχος της ελευθερίας του νησιού.

Όταν ο Γερμανός έκανε έρευνα στο σπίτι του Άγγλου 
πάντως, αγνοούσε το γεγονός ότι ο άνθρωπος που αναζη-
τούσε είχε σκοτωθεί και πίστευε ότι τον έκρυβαν στα βου-
νά Κρητικοί αντάρτες. Έφτασε στο σημείο να πιστεύει ότι 
είχε συλληφθεί από τους Γερμανούς και άρχισε να τον ανα-
ζητεί μεταξύ των Άγγλων αιχμαλώτων.

Αφού κάθε προσπάθεια ανεύρεσής του απέβη μάταιη, ο 
Κίνσμπεργκ αποφάσισε να ζητηθεί από την Αθήνα η απο-
στολή ενός αξιωματικού της υπηρεσίας αντικατασκοπείας 
για να του ανατεθεί η αναζήτηση και η σύλληψη του Άγ-
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γλου πράκτορα, για τον οποίο εξακολουθούσε να πιστεύει 
ότι βρισκόταν στη ζωή. Οι φήμες ότι ήταν ήδη νεκρός δεν 
τον είχαν πείσει, αφού μάλιστα δεν τα είχε καταφέρει να 
τις διασταυρώσει. Βέβαιος καθώς ήταν ότι ο Πεντέλμπουρι 
βρισκόταν κάπου κρυμμένος, πίστευε ότι, ενόσω εξακολου-
θούσε να κυκλοφορεί ελεύθερος στην Κρήτη, η ειρήνευση 
στο νησί δεν ήταν εξασφαλισμένη. Εκτός αυτού, ήταν πεπει-
σμένος ότι με τη σύλληψη του Πεντέλμπουρι θα κατάφερνε 
να πλήξει καίρια το δίκτυο της αγγλικής κατασκοπείας. Αν 
συλλάμβαναν οι Γερμανοί τον Άγγλο κατάσκοπο, η μυστι-
κή αντίσταση στην Κρήτη θα εξασθενούσε σημαντικά, επει-
δή ο Πεντέλμπουρι διέθετε όλες τις ικανότητες για να εξε-
λιχθεί στον Λόρενς της Κρήτης και, χάρη στη δράση του και 
στην προσωπικότητά του, θα κατόρθωνε να ξεσηκώσει τον 
πληθυσμό και να τον κάνει να συμμετάσχει στον αγώνα κα-
τά των στρατευμάτων κατοχής.

Κατά βάθος ο ιπποτικός Γερμανός αξιωματικός θαύμα-
ζε τον αντίπαλό του και θεωρούσε δίκαιο τον χαρακτηρισμό 
που του είχε αποδώσει.

*** 

Όταν η Ναταλία έφτασε στα Ανώγεια, συναντήθηκε με τέσ-
σερα μέλη της αντίστασης, επικεφαλής των οποίων ήταν ο 
Νίκος Μπαντουβάς.

Η κοπέλα τούς έδωσε όσες πληροφορίες είχε συγκε-
ντρώσει για τον σκληρό Μπρόιερ και όσα σχεδίαζε να κά-
νει για την πάταξη της αντίστασης στην Κρήτη. 

Στη συνέχεια μίλησε ο Μπαντουβάς.
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«Ο λόγος που συγκεντρωθήκαμε σήμερα είναι σημαντι-
κός και δεν παίρνει αναβολή: Πρέπει να βγάλουμε από τη 
μέση τον Φριτς Σούμπερτ. Λένε πως έχει ελληνική καταγω-
γή, δεν το πιστεύω, μα, ακόμα κι αν είναι αλήθεια, να ένας 
λόγος παραπάνω για να τον πιάσουμε και να τον εκτελέ-
σουμε. Και τι δεν έχει κάνει αυτός ο κερατάς. Άρχισε στις 
27 Αυγούστου του ’41, όταν έπιασε στο Ρέθυμνο έναν δικό 
μας, τον Παύλο τον Παπαδάκη. Τον κατηγόρησε ότι έκρυ-
βε Άγγλους στρατιώτες που είχαν μείνει επαέ, τον βασάνισε 
σκληρά κι απάνθρωπα, κι αφού είδε και απόειδε πως δε θα 
του ’παιρνε κουβέντα, τον εκτέλεσε. Από τοτεσάς έχει κάνει 
πολλά, μα δεν πάει άλλο…» Πήρε βαθιά αναπνοή και στα-
μάτησε ώσπου να στρίψει ένα τσιγάρο κι έπειτα συνέχισε. 
«Ξανάρχισε τη δράση του όταν εκτελέσαμε κάποιους δικούς 
μας ρουφιάνους, κάποιους δωσίλογους που συνεργάζονταν 
με τον Γερμανό, και τοτεσάς ο Σούμπερτ ξαναπαρουσιάστη-
κε για να εκδικηθεί. Χωρίς πολλά πολλά, βασάνισε σκληρά 
κι ύστερα σκότωσε τον Μανουσάκη, τον Γρυπάρη, τον Μα-
κράκη και τον Μαυρουδή επειδής, λέει, κρύβανε Εγγλέζους 
και ντουφέκια και ταχυβόλα. Μα δε χόρτασε ο κερατάς και 
το ’42 σκότωσε τον Τζιράκη, τον Ξυλούρη και δύο αδελφούς, 
τους Λυδάκηδες, επειδής, λέει, ήτανε συγγενείς ανταρτών. 
Λίγο αργότερα εμφανίστηκε στον Άγιο Σύλλα, όπου έκαψε 
εφτά σπίτια, βασάνισε απάνθρωπα έναν Καραγιωργάκη, 
έβαλε δυο Ιταλούς να τον σκοτώσουν κι ύστερα σκότωσε ο 
ίδιος κάμποσους χωριάτες που βρέθηκαν μπροστά του. Αυ-
τά που σας λέω είναι εξακριβωμένα πράματα, όπως και ού-
λα τ’ άλλα που θα σας πω ότι έκανε. Γι’ αυτό πρέπει αυτός 
ο κερατάς να βγει γλήγορα από τη μέση. Θα σας τα πω ού-
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λα που έχει κάνει για να το βάλουμε σκοπό να τον σκοτώ-
σουμε. Δεν πάει άλλο. Να σας πω ακόμα πως μιλεί τη γλώσ-
σα μας, μα μιλεί και τούρκικα και γι’ αυτό τον λένε Τούρκο 
στα χωριά που πέρασε».

«Αξιωματικός είναι;» ρώτησε η Ναταλία και ξαφνιάστη-
κε από την απάντηση του Μπαντουβά.

«Όι, κοπελιά. Δεν είναι αξιωματικός. Επιλοχίας είναι».
Κατάπληκτη η Ναταλία άκουσε την απάντηση του Μπα-

ντουβά κι απόμεινε άφωνη, παρατηρώντας την οργή που ξε-
χείλιζε από μέσα του.

«Πριν απ’ αυτά που σας είπα», συνέχισε ο Μπαντουβάς, 
«τα ξημερώματα στσ’ εννιά του Ιούλη, ο Σούμπερτ, με μια 
διλοχία που την αποτελούσαν Γερμανοί και χωροφυλάκοι, 
είχε κυκλώσει το λημέρι τσ’ ομάδας του καπετάν Πετρακο-
γιώργη, στο Τεμένι. Ο Πετρακογιώργης σώθηκε σαν από 
θαύμα, επειδής από τύχη ξέφυγε από τη μεριά που φύλαγαν 
οι χωροφυλάκοι, που τον είδαν, αλλά τον άφησαν να περά-
σει. Αλλά το πράγμα δεν τέλειωσε εκειά, επειδής μαζί με 
τσι χωροφυλάκους ήταν και οι αδελφοί Τζουλιά. Οι Τζου-
λιάδες είχαν προσωπικές διαφορές μ’ έναν υπενωμοτάρχη, 
τον Περάκη, ο οποίος ήταν αντάρτης, μαζί με τον Πετρακο-
γιώργη. Οι Τζουλιάδες τον έπιασαν τον Περάκη και τον πα-
ραδώκανε στον Σούμπερτ. Ο Σούμπερτ τον βασάνισε σκλη-
ρά κι απάνθρωπα, τον έβαλε φυλακή στο Ηράκλειο, αλλά, 
έπειτα από κάμποσο καιρό, τον άφησε να φύγει.

»Αργότερα ο Σούμπερτ εμφανίστηκε στο χωριό Ροδά-
κινο και έκαψε δώδεκα σπίτια που τα είχαν άνθρωποι που 
τους θεωρούσε αντάρτες. Αλλά, όπως φαίνεται, οι άντρες 
του χωριού είχαν μάθει ότι ερχόταν ο Σούμπερτ και είχαν 
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εξαφανιστεί, κι αυτός ο κερατάς έπιασε τους τρεις γέρους 
που βρήκε στο χωριό και τους εκτέλεσε, αλλά δε χόρτασε 
ούτε τότε, και έπιασε μια γυναίκα, την κακομοίρα τη Σμα-
ράγδα Καπετανάκη, την έβαλε στον φούρνο και την έκαψε 
ζωντανή. Και λίγο αργότερα πήγε στσι Βουκολιές και σκό-
τωσε δυο Μπομπολάκηδες, τον Νικόλα και τον Ηλία, επει-
δή ακούγανε κρυφά από το ράδιο ελληνικές εκπομπές του 
εξωτερικού. Στσι Βουκολιές σκότωσε κι έναν Χριστοδου-
λάκη, επειδής, λέει, έκρυβε όπλα. Σίγουρα κάποιοι προδό-
τες ήταν στη μέση.

»Στα τέλη του Αυγούστου πήγε στη φυλακή στα Χανιά 
και πήρε μαζί του τρεις δικούς μας, τρεις Έλληνες, που ήταν 
να δικαστούν, κατηγορούμενοι ότι είχαν σκοτώσει κάποιους 
προδότες. Τους πήγε έξω από τα Χανιά και τους σκότωσε. 
Το ίδιο έκανε λίγο αργότερα, όταν πήγε στο Ηράκλειο και 
πήρε από τη φυλακή άλλους τέσσερις και τους σκότωσε κι 
αυτούς, επειδής είχαν σκοτώσει κάποιους προδότες.

»Αργότερα συγκροτήθηκε επίσημα το παραστρατιωτι-
κό σώμα του Σούμπερτ, με συμμετοχή –δυστυχώς– μοναχά 
Κρητικών που ήταν γερμανόφιλοι ή είχαν προηγούμενα με 
τους επικεφαλής αντάρτικων ομάδων. Αλλά κι Ιταλών από 
τα Δωδεκάνησα που μιλούσαν ελληνικά.

»Αυτοί οι “σουμπεραίοι” φορούσαν γερμανικές στολές 
χωρίς διακριτικά και μια μέρα στο χωριό Καλή Συκιά έπια-
σαν δώδεκα γυναίκες, έκαψαν τα σπίτια τους και μετά τις 
έριξαν ζωντανές στη φωτιά. Την ίδια τύχη είχαν και πέντε 
άντρες από το ίδιο χωριό. Λίγο αργότερα, στο χωριό Καλλι-
κράτης των Σφακίων, ο Σούμπερτ σκότωσε δεκαεφτά άντρες 
και έντεκα γυναίκες κι έβαλε φωτιά σε ογδόντα ένα σπίτια. 
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Αλλά και πάλι δε χόρτασε. Πήγε στο χωριό Καλοί Λάκκοι, 
αλλά οι κάτοικοι πρόλαβαν να εξαφανιστούν κι αυτός λεη-
λάτησε και ρήμαξε τα σπίτια τους. Κατόπιν πήγε στο χωριό 
Μουρί, σκότωσε πέντε άντρες κι ενανού τού έβγαλε τα μά-
τια πριν τον σκοτώσει.

»Μέχρι τώρα έγιναν πολλές προσπάθειες για να εκτελε-
στεί ο Φριτς Σούμπερτ, χωρίς αποτέλεσμα όμως, γιατί παίρ-
νει ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας. Ζει σ’ ένα οχυρωμένο σπί-
τι στο Ηράκλειο, που το περιτριγυρίζει μια τάφρος με νε-
ρό, κι όταν βγαίνει έξω, συνοδεύεται από σωματώδεις σω-
ματοφύλακες.

»Αυτά είχα να σας πω για τον Σούμπερτ. Σ’ εμάς απο-
μένει να τον βρούμε και να τον σκοτώσουμε. Μόνο τότε θα 
αναπαυτούν οι ψυχές των εκατοντάδων ανθρώπων που σκό-
τωσε αυτός ο κερατάς».

Αυτά είχε να πει ο Μπαντουβάς. Έπειτα άρχισαν να κα-
ταστρώνουν τα σχέδια για την εξόντωση του αιμοδιψή Γερ-
μανού.

Ωστόσο δεν πρόλαβαν να τα εκτελέσουν. Οι ίδιοι οι Γερ-
μανοί, αγανακτισμένοι από τον θηριώδη επιλοχία, τον με-
τέθεσαν ξαφνικά στη Μακεδονία, όπου επίσης άφησε τρο-
μακτικές μνήμες.

***

Η πραγματική, ένοπλη αντίσταση στην Κρήτη άρχισε τον 
Αύγουστο του 1941 από τον Μανώλη Μπαντουβά, με κυ-
ριότερους οπλαρχηγούς τον Γεώργιο Πετράκη ή Πετρακο-
γιώργη και τον Αντώνη Γρηγοράκη, με το ψευδώνυμο Σα-
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τανάς. Και οι τρεις είχαν στρατολογηθεί ως πράκτορες του 
Πεντέλμπουρι. Εν τω μεταξύ από το Κάιρο στάλθηκε ένας 
Άγγλος αξιωματικός που μιλούσε ελληνικά, ο λοχαγός Κρις 
Γουντχάουζ, τομέας του οποίου ορίστηκαν οι νομοί Ηρα-
κλείου και Λασιθίου.

Ο Γουντχάουζ δεν άργησε να εντυπωσιαστεί από το θάρ-
ρος και τις ικανότητες του Μανώλη Μπαντουβά και, πριν πε-
ράσει πολύς χρόνος, έκανε το λάθος να πιστέψει ότι ο Μπα-
ντουβάς θα μπορούσε να γίνει ακόμα και λιγότερο Έλληνας 
για χάρη των Άγγλων. Εκείνη την εποχή τα σχέδια ορισμέ-
νων βρετανικών υπηρεσιών περιλάμβαναν την εκμετάλλευ-
ση των αγνών αισθημάτων των Κρητικών, τους οποίους φι-
λοδοξούσαν να χρησιμοποιήσουν για ίδιον όφελος.

Ο Γουντχάουζ όμως έκανε το λάθος να θεωρήσει τον 
«αγράμματο» Μανώλη Μπαντουβά εύκολη λεία, έναν άν-
θρωπο του χεριού του, και προσπάθησε να προωθήσει μέ-
σω αυτού τα σχέδια για την επέκταση της βρετανικής αποι-
κιοκρατίας στην Κρήτη.

«Εσείς, καπετάν Μπαντουβά», του είπε όταν πίστεψε ότι 
ήταν η κατάλληλη ώρα, «θα μπορείτε να προσφέρετε μεγά-
λα πράγματα και μεγάλες υπηρεσίες στην Κρήτη, διότι εσάς 
σας πιστεύει ο λαός της. Εσείς οι Κρητικοί έχετε άλλη νοο-
τροπία από τη Στερεά Ελλάδα. Λοιπόν, όταν ελευθερωθεί 
η Κρήτη, θα μπορείτε να προσφέρετε πολλά πράγματα στο 
νησί σας, που τόσο αγαπάτε».

Ο «αγράμματος» Μπαντουβάς έπιασε το νόημα που κρυ-
βόταν πίσω από τα λόγια του Άγγλου και ενοχλήθηκε από 
το θράσος του. Τα κατάφερε ωστόσο να συγκρατηθεί και να 
παραμείνει νηφάλιος. 
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«Με ποιον τρόπο μπορεί να γενεί αυτό;» ρώτησε, κοιτά-
ζοντας κατάματα τον Γουντχάουζ. Εκείνος πίστεψε ότι τον 
είχε του χεριού του.

«Άκουσέ με, καπετάν Μπαντουβά. Εύκολο είναι να γί-
νει. Θα σηκώσεις την αγγλική σημαία για να χωρίσει η Κρή-
τη από την Ελλάδα. Εμείς θα διώξουμε από την Κρήτη τους 
Γερμανούς. Κι όταν η Κρήτη ελευθερωθεί, θα γίνει ανεξάρ-
τητη, όπως πριν ελευθερωθεί από την Ελλάδα, και θα ανα-
λάβουμε εμείς το νησί σας και θα το κάνουμε βιτρίνα του-
ρισμού. Αντί λοιπόν οι τουρίστες να πηγαίνουν στη Γαλλία, 
θα έρχονται στην Κρήτη».

Ακούγοντας ο Μπαντουβάς αυτά που είχε ξεστομίσει ο 
Άγγλος, αισθάνθηκε το αίμα να βράζει μέσα του. Τα κατά-
φερε ωστόσο να συγκρατηθεί, προσποιούμενος ότι δεν είχε 
καταλάβει καλά. Κοίταξε με ενδιαφέρον τον Άγγλο.

«Αυτό που μου είπες είναι πολύ ωραίο. Για ξαναπές μου 
το, να το καταλάβω καλά».

Ο Γουντχάουζ πίστεψε ότι δεν ήταν δύσκολο να πείσει 
τον «αγράμματο» καπετάν Μπαντουβά να υποταχθεί στα 
σχέδια της Αγγλίας. Με περίσσιο θάρρος τού επανέλαβε 
τα ίδια λόγια.

Αλλά την άλλη στιγμή κέρωσε. Είδε τα μάτια του καπε-
τάν Μπαντουβά να βγάζουν φλόγες και το πρόσωπό του να 
σκληραίνει. Τα έχασε. Κι έμεινε άναυδος όταν είδε τον Κρη-
τίκαρο να πετάγεται όρθιος, να τραβάει το πιστόλι του και 
να του το ακουμπάει στα μούτρα, με το δάχτυλο στη σκαν-
δάλη. Έπειτα τον άκουσε να λέει, με φωνή που έμοιαζε με 
μουγκρητό άγριου θηρίου:

«Εσύ, μωρέ, δεν είσαι αξιωματικός Άγγλος. Είσαι κατά-
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σκοπος των Γερμανών. Δεν επερίμενα μια τέθοια πρόταση 
από Άγγλο αξιωματικό, όπως μου ’χες πει, του Επιτελείου. 
Εμείς σκεφτόμαστε ότι θα πάρουμε και τη Βόρειο Ήπειρο, 
θα πάρουμε και τα Δωδεκάνησα και θα πάρουμε και την Κύ-
προ. Κι εσύ ήρθες να μου πεις να χωρίσομ’ απ’ τη λοιπή Ελ-
λάδα, όπου μαχουμέστανε αιώνες να ενωθούμε. Από αυτή 
τη στιγμή είσαι αιχμάλωτος. Δε σου επιτρέπω πλια να επι-
κοινωνήσεις με κανέναν!»

Αργότερα ο Μπαντουβάς ειδοποίησε τον Πετρακογιώρ-
γη και του τον παρέδωσε με τη ρητή εντολή να μην τον αφή-
σουν να κινηθεί πουθενά και να τηλεγραφήσουν να έρθει 
αντικαταστάτης του. Αλλά δεν έπαψε ποτέ να λέει ότι είχε 
μισήσει τους Άγγλους επειδή ήθελαν να μονοπωλήσουν τον 
αγώνα με τη θυσία των αγωνιστών Ελλήνων.

Ωστόσο το ζήτημα της απόπειρας αυτονόμησης της Κρή-
της ώστε εν συνεχεία να ενταχθεί στο Βρετανικό Στέμμα, 
που έτσι θα εξασφάλιζε, μαζί με το Γιβραλτάρ, την Κύπρο, 
τη Μάλτα και τη Δωδεκάνησο, τον απόλυτο έλεγχο της Με-
σογείου, δεν τερματίστηκε με την κάθετη άρνηση που πρό-
βαλε ο Μπαντουβάς, επειδή κατά την κατοχική περίοδο επι-
χειρήθηκε και πάλι η προώθηση αυτής της ιδέας…

***

Ένα βράδυ στο σπίτι του Βενιζέλου στη Χαλέπα, το οποίο 
είχε επιτάξει ο Μπρόιερ και είχε εγκαταστήσει εκεί το 
στρατηγείο του, ο Γερμανός στρατηγός συνομιλούσε φιλι-
κά με τον ταγματάρχη Πάουλους Κολμάγερ, γιο της αδερ-
φής του, η οποία είχε σκοτωθεί κατά τους βομβαρδισμούς 
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του Βερολίνου. Ο στρατηγός είχε μεγάλη αδυναμία στον ανι-
ψιό του και ήταν εκείνος που είχε φροντίσει να τοποθετη-
θεί στα πανέμορφα Χανιά, αντί να βρεθεί στο Ρωσικό Μέ-
τωπο, από το οποίο γλίτωσε την τελευταία στιγμή, χάρη στη 
στενή φιλική σχέση του Μπρόιερ με τον Χίμλερ.

Ήταν κοντά στα μεσάνυχτα όταν χτύπησε το τηλέφω-
νο, ο Μπρόιερ σήκωσε το ακουστικό και το σκληρό πρόσω-
πό του φωτίστηκε όταν άκουσε τη φωνή της Ναταλίας Πα-
παδερού, της γραμματέως του. Η κοπέλα τον πληροφόρησε 
ότι είχε αρρωστήσει ξαφνικά με υψηλό πυρετό, κι εκείνος 
της έδωσε άδεια την επόμενη ημέρα. Πριν κλείσει το τηλέ-
φωνο, τη ρώτησε αν ήθελε να της στείλει γιατρό. Η Νατα-
λία αρνήθηκε ευχαριστώντας τον και ο Μπρόιερ άφησε το 
ακουστικό και στράφηκε στον Πάουλους. 

«Θα κατάλαβες ότι ήταν η γραμματέας μου. Έχει αρ-
ρωστήσει και ζήτησε την άδεια να απουσιάσει αύριο. Προ-
θυμοποιήθηκα να της στείλω γιατρό αλλά αρνήθηκε ευγε-
νικά. Ωστόσο, αν χρειαστεί, θα τον στείλω το πρωί να την 
εξετάσει».

«Ναι, την έχω γνωρίσει. Είναι αρραβωνιαστικιά του 
Κωνσταντίνου, στο σπίτι του οποίου μένω. Κι εκείνος εί-
ναι εξαιρετικό παλικάρι. Αυτός και η οικογένειά του μιλούν 
άπταιστα γερμανικά. Ο ίδιος και ο πατέρας του έχουν σπου-
δάσει στο Βερολίνο. Είναι γερμανόφιλοι, το λένε και το δεί-
χνουν με τη στάση τους απέναντί μου. Και μόνο το γεγονός 
ότι φρόντισαν να μάθουν τη γλώσσα μας πολύ πριν από τον 
πόλεμο σημαίνει πολλά. Αλλά και η κοπέλα μιλά άπταιστα 
γερμανικά. Δεν έχω κουβεντιάσει μαζί τους από λεπτότητα, 
αλλά είμαι βέβαιος ότι συμπαθούν πολύ τη Γερμανία, ενώ 
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πιστεύουν ότι την Αγγλία τη διέκρινε, τη διακρίνει και θα 
τη διακρίνει το “διαίρει και βασίλευε”».

«Έχεις απόλυτο δίκιο. Εδώ πάντως, σε τούτη την όμορ-
φη πόλη, υπάρχουν πολλοί φίλοι της Γερμανίας».

«Ναι. Το έχω διαπιστώσει κι εγώ. Τόνισα μάλιστα τρεις 
τέσσερις φορές στους ανθρώπους στο σπίτι των οποίων δια-
μένω ότι η Ελλάδα πρόκειται να παίξει σημαντικό ρόλο όταν 
κερδίσουμε τον πόλεμο».

«Πώς το άκουσαν;»
«Με ικανοποίηση που δεν κρυβόταν. Άλλωστε είναι πε-

πεισμένοι ότι εμείς δε θα χτυπούσαμε την Ελλάδα αν τα εί-
χαν καταφέρει οι σύμμαχοί μας οι Ιταλοί».

«Συμφωνώ. Έχεις απόλυτο δίκιο».
«Έχω κάνει παρέα με πολλούς Κρητικούς κι έχω φιλο-

ξενηθεί σε χανιώτικα σπίτια. Κι έχω σχηματίσει τη βεβαιό-
τητα ότι δε συμπαθούν τους Άγγλους, κι ας είναι τώρα σύμ-
μαχοί τους. Κατά βάθος πιστεύουν ότι απώτερος σκοπός 
τους είναι να καταστήσουν την Ελλάδα προτεκτοράτο τους».

«Ναι. Συμφωνώ μαζί σου. Ακόμα και μετά τη θυμωμέ-
νη μας αντίδραση για τον τρόπο που αντιμετωπίστηκαν οι 
αλεξιπτωτιστές μας, ακόμα κι έπειτα από αυτό, πιστεύω ότι 
μια μεγάλη μερίδα Κρητικών, μορφωμένων ανθρώπων εν-
νοώ, θα προτιμούσαν να είναι με το μέρος μας κι όχι με 
τους Άγγλους». Έμεινε για λίγο σκεπτικός, κοιτάζοντας τον 
ανιψιό του. Έπειτα συνέχισε: «Η Ελλάδα σ’ αυτόν τον πό-
λεμο έσφαλε στην πολιτική της κατεύθυνση. Ο ελληνικός 
στρατός έπραξε όπως είχε καθήκον, χωρίς να λογαριάσει 
αν αυτή η πολιτική ήταν εσφαλμένη. Αλλά σήμερα υπάρ-
χουν σημαντικοί άνθρωποι που πιστεύουν ότι το καθεστώς 
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που θα ξαναδώσει ζωή στην Ελλάδα δεν μπορεί παρά να 
συμπλέει με τις δικές μας ιδέες και τα δικά μας σχέδια για 
τη νέα τάξη των πραγμάτων». Έμεινε πάλι σιωπηλός για λί-
γο κι ύστερα πρόσθεσε: «Έχουμε διαπιστώσει ότι στα αστι-
κά κέντρα, όπου δεδομένα υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια, 
έχει δημιουργηθεί μια σωστή αντίληψη περί αποφυγής των 
προκλήσεων εναντίον μας. Αλλά δυστυχώς υπάρχουν και οι 
αντάρτες σαν τον Μπαντουβά, άνθρωποι χαμηλού πνευμα-
τικού επιπέδου, τους οποίους εκμεταλλεύονται και χρησι-
μοποιούν οι Άγγλοι. Ήσυχοι και ειρηνόφιλοι άνθρωποι της 
Κρήτης τρομοκρατούνται με εκβιασμούς και απειλές. Ακού-
στηκε ότι κόβουν τα μαλλιά Ελληνίδων που μιλούν γερμανι-
κά και χρησιμοποίησαν τη γνώση της γλώσσας για συμφέ-
ρον δικό τους και των οικογενειών τους. Θα το καταλάβαι-
να αν το έκαναν αυτό σε γυναίκες που περιφρονούν την τι-
μή τους και συνεπώς την τιμή της Ελληνίδας –την οποία ο 
Γερμανός στρατιώτης σεβάστηκε και εκτιμά– και συμπερι-
φέρονται ως πόρνες απέναντί μας».

«Ωστόσο έχω τη γνώμη», άρχισε να λέει ο Πάουλους, 
«ότι μεγάλο μέρος της ευθύνης για τη δράση των Κρητών 
ανταρτών φέρει εκείνος ο Άγγλος ο Πεντέλμπουρι, ο οποίος 
για όσον καιρό παρέμεινε στην Κρήτη έδειξε μια απίστευ-
τη ζωτικότητα σε περιηγήσεις, επισκεπτόμενος αρχαιολογι-
κούς χώρους που του προξενούσαν ενδιαφέρον. Με παρό-
μοια ζέση ήθελε να γνωρίσει και την πιο ασήμαντη περιο-
χή του νησιού περιτρέχοντάς το από τη μια άκρη στην άλ-
λη. Λέγεται ότι είχε διασχίσει πεζοπορώντας περισσότερα 
από χίλια μίλια και ότι σε διάφορα χωριά είχε αποκτήσει 
καρδιακούς φίλους που δεν είχαν απαραιτήτως ακαδημαϊκά 
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ενδιαφέροντα. Με την ίδια άνεση έκανε παρέα με βοσκούς 
και ανώνυμους χωρικούς, γλεντούσε μαζί τους και μιλούσε 
με άνεση τη γλώσσα και τη διάλεκτό τους».

«Η δράση αυτού του ανθρώπου έχει απασχολήσει πολύ 
κι εμένα», πρόσθεσε ο στρατηγός. «Στο Λασίθι πραγματο-
ποίησε ανασκαφές. Επειδή από το 1938 ο ίδιος και άλλοι 
νεαροί συνάδελφοί του είχαν στρατολογηθεί από μια ειδι-
κή υπηρεσία που υπαγόταν στο βρετανικό Υπουργείο Πο-
λέμου, πιστεύω ότι πίσω από τη δράση και τις ενέργειές του 
κρυβόταν η επιθυμία της Αγγλίας να καταστήσει την Κρή-
τη αποικία της. Αυτό είναι προφανές και το πιστεύουν και 
στο Βερολίνο. Άποψή μου είναι, χωρίς να διατηρώ την πα-
ραμικρή αμφιβολία, ότι ο Πεντέλμπουρι ευθύνεται για τον 
ανταρτοπόλεμο με τον οποίο βρισκόμαστε αντιμέτωποι εδώ. 
Το πιστεύω απόλυτα. Άλλωστε αυτή ήταν και η πεποίθηση 
του Κίνσμπεργκ. Μου είχε εκμυστηρευθεί ότι θα έκανε λό-
γο γι’ αυτό στην αναφορά που θα έστελνε στο Υπουργείο 
Εξωτερικών».

Στην αναφορά εκείνη που είχε συντάξει ο Κίνσμπεργκ 
έγραφε ότι, κατά την αναζήτηση των αρχείων του ελληνικού 
Υπουργείου Εξωτερικών που μεταφέρθηκαν στην Κρήτη, εί-
χε ερευνηθεί και το αγγλικό υποπροξενείο του Ηρακλείου, 
καθώς και η βίλα Αριάδνη, έδρα της Βρετανικής Αρχαιο-
λογικής Σχολής στην Κνωσό. Εξακριβώθηκε έτσι ότι ο Τζον 
Πεντέλμπουρι είχε τη διεύθυνση της Ιντέλιτζενς Σέρβις για 
την κεντρική Κρήτη, με έδρα το Ηράκλειο. Στον επιστημο-
νικό κόσμο είχε γίνει ευφήμως γνωστός με το ογκώδες έργο 
του Η αρχαιολογία της Κρήτης. Λόγω της ιδιαιτέρως σημα-
ντικής θέσης του νησιού, ο Πεντέλμπουρι τοποθετήθηκε κο-
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ντά στον ελληνικής καταγωγής υποπρόξενο Ηλιάδη, αδερ-
φό της λαίδης Κρόσφιλντ, και, υπό το πρόσχημα του ερευ-
νητή και προξενικού υπαλλήλου, κατεύθυνε τους ποικιλό-
μορφους ιστούς μιας υπηρεσίας πολιτικών πληροφοριών.

Κατά την έρευνα της απλής και εξωτερικά ασήμαντης 
κατοικίας του στο Ηράκλειο, εκτός από σπουδαία έγγρα-
φα, ανακαλύφθηκε μεγάλη αποθήκη εκρηκτικών υλών, με 
χειροβομβίδες, όπλα και πυρομαχικά. Η αποθήκη –έγραφε 
ο Κίνσμπεργκ– φωτογραφήθηκε και το πολεμικό υλικό βε-
βαιώθηκε με πρακτικό που συντάχθηκε σε τρεις γλώσσες.

Αυτή η ανακάλυψη αποδείκνυε την πολυμάθεια, την ευ-
ρύτητα των σχέσεων και τη βαρύτητα των σχεδίων του Πε-
ντέλμπουρι, ο οποίος κατόρθωσε μέσα σε ελάχιστο χρόνο 
να οργανώσει εκτεταμένο δίκτυο πρακτόρων, όπως προέ-
κυπτε από τις φωτογραφίες οπλισμένων πολιτών, με θερμές 
αφιερώσεις προς τον Άγγλο.

Ιδιαίτερη εντύπωση –συνέχιζε να γράφει ο Κίνσμπεργκ– 
προξένησαν τα μεγάλα ποσά που διέθετε ο Πεντέλμπου-
ρι για πληρωμή πρακτόρων που έφερναν πληροφορίες από 
τη Δωδεκάνησο. Βάσει ενός σημειωματαρίου του, ο Κίν-
σμπεργκ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Πεντέλμπουρι 
προετοίμαζε την κατάληψη της Δωδεκανήσου από τους Άγ-
γλους. Σ’ ένα άλλο σημείωμά του φάνηκε ότι σχεδίαζε την 
αγορά πλοίου για τη συλλογή πληροφοριών από τη Δωδε-
κάνησο.

Ο Κίνσμπεργκ ήταν πεπεισμένος ότι ο Πεντέλμπουρι 
απέβλεπε στην οργάνωση αντίστασης κατά των Γερμανών 
στην Κρήτη με κάθε μέσον, έτσι ώστε να επιδιωχθεί και να 
επιτευχθεί όχι μόνο η κατάληψη της Δωδεκανήσου, αλλά και 
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άλλων ελληνικών νησιών, προς τελικό όφελος της Αγγλίας. 
Σε κάποιο έγγραφο ο Πεντέλμπουρι σημείωνε ότι ένα πο-
σόν 400.000 στερλινών θα ήταν απαραίτητο για τις εργα-
σίες στον τομέα της αρμοδιότητάς του. Σ’ έναν μόνο πράκτο-
ρα είχε καταβάλει 47.000 λίρες, ενώ κατά τους τελευταίους 
τρεις μήνες του 1940 είχε δαπανήσει 71.400 λίρες σε αμοι-
βές πρακτόρων που του έδωσαν πληροφορίες για τη Δωδε-
κάνησο. Ο Κίνσμπεργκ είχε εντυπωσιαστεί από το γεγονός 
ότι ο Πεντέλμπουρι δε δίσταζε μπροστά σε τίποτα προκει-
μένου να επιτύχει τον σκοπό του, κάτι που τεκμηριωνόταν 
από τις αποδείξεις εξαγοράς δημοσίων υπαλλήλων και τη 
δωρεά χρυσών ρολογιών για ανταπόδοση εκδουλεύσεων. 
Σε πολλές φωτογραφίες που βρέθηκαν παρουσιαζόταν εί-
τε ως αρχαιολόγος που τον ενδιέφεραν οι ανασκαφές, είτε 
ως υποπρόξενος, είτε ως αξιωματικός με στολή, είτε με κρη-
τική τοπική φορεσιά. Πολλές ενθουσιώδεις επιστολές που 
βρέθηκαν έπεισαν τον Κίνσμπεργκ ότι ο Πεντέλμπουρι εί-
χε κατορθώσει να θεωρείται σε ευρείς κύκλους της Κρήτης 
πρόμαχος της ελευθερίας του νησιού.

Επειδή η κατοικία του βρισκόταν στο τμήμα της πόλης 
που είχε σχεδόν ισοπεδωθεί από τους βομβαρδισμούς, ο 
Κίνσμπεργκ πίστευε ότι ο Άγγλος ή θα είχε σκοτωθεί ή θα 
είχε τραυματιστεί, με αποτέλεσμα να μην καταφέρει να ει-
σέλθει στο σπίτι του ώστε να καταστρέψει κάθε ίχνος της 
δράσης του. Από άλλες πληροφορίες έβγαινε το συμπέρα-
σμα ότι ο Πεντέλμπουρι βρισκόταν τραυματισμένος στα 
βουνά, ανάμεσα στους αντάρτες. Ωστόσο ακούστηκε και 
ότι ήταν μεταξύ των αιχμάλωτων Άγγλων αξιωματικών και 
διατάχθηκε μεγάλη έρευνα για την ανακάλυψή του.
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ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ: 8.000 ΑΝΤΙΤΥΠΑ

ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΕ ΑΛΗΘΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΛΥΡΑΚΗΣ γεννήθηκε στα 
Σφακιά της Κρήτης. Τέλειωσε τη Στρατιωτι-
κή Ιατρική και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης, του οποίου είναι διδάκτωρ. 
Πήρε την ειδικότητα του χειρουργού και στη 
συνέχεια εξειδικεύτηκε στη χειρουργική των 
αγγείων στο νοσοκομείο Hammersmith του 
Λονδίνου. Σήμερα εργάζεται ως χειρουργός 
στη Θεσσαλονίκη, όπου και ζει. Έχει δημο-
σιεύσει ογδόντα τρεις επιστημονικές εργα-
σίες σε ελληνικά και ξένα ιατρικά περιοδικά, 
έχει κάνει δεκάδες ανακοινώσεις σε ιατρικά 
συνέδρια και έχει πάρει μέρος στη διοργά-
νωση πολλών συνεδρίων. Είναι μέλος της 
Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας, της Χει-
ρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, της 
Ιατρικής Εταιρείας Θεσσαλονίκης, της Εται-
ρείας Ιατρών Λογοτεχνών και της Εταιρείας 
Συγγραφέων Βορείου Ελλάδος, ενώ έχει 
διατελέσει μέλος του Διεθνούς Κολεγίου των 
Χειρουργών. Στα μαθητικά του χρόνια ασχο-
λήθηκε ερασιτεχνικά με τη δημοσιογραφία 
στα Χανιά και είχε γράψει δύο θεατρικά έργα 
που παίχτηκαν σε μαθητικές παραστάσεις. 
Ακόμη ένα θεατρικό έργο έγραψε όταν ήταν 
φοιτητής, το οποίο παίχτηκε από φοιτητές 
κατά τη διάρκεια της φοιτητικής εβδομάδας. 
Από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ κυκλοφορούν 
άλλα 21 βιβλία του.

Επικοινωνία με τον συγγραφέα:
georgios.polyrakis@gmail.com

Οι δοκιμασίες του ανθρώπου, η ανθρώπινη 
αντοχή, η κυριαρχία του καλού απέναντι στο 
κακό, η άριστη περιγραφή των ηθών της 
ελληνικής υπαίθρου, η ανάταση του έρωτα 
αποτελούν βασικά δομικά στοιχεία των μυ-
θιστορημάτων του Γιώργου Πολυράκη, τα 
οποία –ομολογώ– είναι γόνιμο ταξίδι για 
έναν αναγνώστη που αναζητά την τιμιότητα 
στη λογοτεχνία και το αληθινό πρόσωπο της 
κοινωνίας που αυτή αναπαράγει. […] Στο 
βιβλίο του αυτό, έντεχνα και ιδιαίτερα αν-
θρώπινα, πλέκει την υπόθεση, αποδεικνύο-
ντας ότι το καλό έχει τη δυνατότητα να πρυ-
τανεύει, κλείνοντας τις όποιες πληγές του 
παρελθόντος. Αυτό και μόνο συγκινεί στο 
βιβλίο του…

Άγγελος Πετρουλάκης, larissapress.gr,  
για το βιβλίο ΣΕ ΒΑΘΙΑ ΝΕΡΑ

Ο κύριος Πολυράκης έχει αποτυπώσει εξαι-
ρετικά την κάθε εποχή μέσα στην οποία 
τοποθετεί τους ήρωές του και την εξιστό-
ρηση της διαδρομής τους, ενώ θίγει και 
πάρα πολλά άλλα ζητήματα, πέραν των 
παράνομων υιοθεσιών, που έχουν βαθύ κοι-
νωνικό πυρήνα, όπως τη θέση της γυναίκας 
τα χρόνια εκείνα, την ενδοοικογενειακή βία, 
το μεταναστευτικό και τις βαθιές πληγές 
αυτού, τις έμφυλες ανισότητες που οδήγη-
σαν σε εγκλήματα κατά της ίδιας της ζωής. 
Μέσα σε όλον αυτό τον πόνο, όμως, δεν 
ξεχνάει να μας θυμίσει πως υπάρχουν και 
πράγματα για τα οποία αξίζει να παλεύει 
και ν’ αγωνίζεται κανείς σε τούτη τη ζωή, 
όπως η πίστη στο όνειρο, η ελπίδα ενός 
καλύτερου μέλλοντος, η αγάπη, αδερφική 
και όχι μόνο, μα και η πεποίθηση πως κά-
ποια στιγμή η αλήθεια θα λάμψει.

www.culture21century.gr,  
για το βιβλίο ΣΕ ΒΑΘΙΑ ΝΕΡΑ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΛΥΡΑΚΗΣ

Στην Κρήτη, κατά τη διάρκεια της Κατοχής, η Ναταλία Παπαδε-
ρού εργάζεται στο γραφείο του Γερμανού στρατηγού Μπρόιερ, 
ο οποίος εκτιμά ιδιαίτερα το ότι η κοπέλα μιλά άπταιστα τη γλώσ-
σα του και συμπαθεί την πατρίδα του, χωρίς να υποψιάζεται ότι 
τόσο η ίδια όσο κι ο αρραβωνιαστικός της ο Κωνσταντίνος είναι 
οργανωμένοι στην Αντίσταση. 

Την ίδια εποχή ο Πάτρικ Λη Φέρμορ και ο Στάνλεϊ Μος, επικε-
φαλής πολυμελούς ομάδας Κρητών, σχεδιάζουν την απαγωγή 
του Γερμανού στρατηγού Μίλερ. Άξαφνα η αντιστασιακή δράση 
της Ναταλίας και του Κωνσταντίνου αποκαλύπτεται κι οι δυο νέοι 
καταφεύγουν στα βουνά των Ανωγείων καταδιωκόμενοι από τον 
Μπρόιερ. Ωστόσο ο Γερμανός θα βρεθεί αντιμέτωπος στην πο-
ρεία με σοβαρότερα προβλήματα, επειδή ο Λη Φέρμορ και ο 
Στάνλεϊ Μος καταφέρνουν τελικά να απαγάγουν τον στρατηγό 
Κράιπε, αντικαταστάτη του Μίλερ. 

Όσο ο καιρός περνά, ενισχύεται η βεβαιότητα της Νατα λίας ότι 
ο κόσμος μεταμορφώνεται γρήγορα κι ότι ολόκληρος ο ουρα-
νός μετατρέπεται σε ένα αστραφτερό μωσαϊκό από άστρα… 




