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Η 
Φωτιινή Τσμο'"'-Κωνστοντοπού

λου, πρέσβυς Α' μΕ μσκρά θΠΤΕΙσ στο 

υnoυργεfσ Εξωτερικών KOI μΕ έντονπ 
συΥγροψ'Κι\ δρόσπ, μιλό στπ ReaInews γισ 
το νΙο της βlβλlσ μΕ τΙτλο «Κωδικός Γκάντερ: 

Ο dνδΡOς που σπμάδεψε τπν ΠΟΡΕΙσ του πο

λιμou., που κυκλοφορΕΙ σπό τις Εκδόοεις Λι

βόνπ . Το βlβλfo πρσγματεύεταl μια άγνωστπ 

lστορ/α, m δράσπ του Ελλπνοαμερlκανού πρά
κτορα mς OSS Aλtξανδρoυ ΓΕωργιάδπ στον 
Kowιάμενo Εβρο. 

• Το βlΙWO ιurτaη,άνεπι, με τη ζωή και το 

ιlρya του Καρη6θιου Aλtξανδρou Γ_ΡΥιιί

δη. Mιλnσπ; μας Υι' αuτ6ν τον ~~ Αω

llaιaνήαlO. 

ΞVΙΩριστός άνθρωπος, ανι\συχο πνεύμα οπό 

μικρό παlδΙ, με αOυYιlθlστη γιο τnν πλικΙο του 

ενουvoΙοθπσπ KOI ωριμότmα, ανοζητούσΕ 
αποντποεις για τον κόσμο πολύ μακριά από 

τους ορ!ζοντεςτου νπσιού όπου γΕννπθπΚΕ, 

τπς Καρπάθου, και τις έψαχνΕ μέοα στα βl

βλ/α φιλοσοφΙας του δασκάλου πατέρα του 

κοι στα ιερό κεfμενα του παππού του, που 

Γιταν και ο ποπός του χωριού του. Τολμπ

ρός, ριψοκΙνδυνος και λότρπςτπς περlπέτΕl

ας. έφυγΕ για να σπουδάσει στπν Αμερlκι\_ 

ΑγάππσΕ μΕ πάθος και τις δυο του πστρiδEς. 

τπν Ελλάδα και την Αμερlκι\, και, όταν βρέ

θπΚΕ στις τάξεις ταυ αμερlκσνlκού στρστού, 

ΙΧοντος εντυπωσl6σΕΙ τους ανωτέρους του 

στην lΕρορΧΙα μΕ τις απάνlΕς αρετές που δι

έθΕΤΕ ως αξιωμστι κός Πλπροφοριών, του 

ανOΤtθηΚE π δύσκολη αποστολι\ να φέρει 

σΕ συνεργοσΙα τον ΕΛΑΣ μΕ τους Αμερlκα

ναύς. ηΡΟΚΕlμένου να ανοκόψουν τις γέφυ-

ρες τρσφοδοοΙας του ΧΙτλΕρ μΕ ηΡώτεςύλες 

από rnv ΤouPKfo. Κοι το πέτυΧΕ, όοχετο αν 

βρέθΠΚΕ στπ δΙνn του κυκλώνα των Αγγλων 

και τπς μισητι\ς Ιντέλπζενς. που Είχαν άλλα 

σχέδlσ κσl εξόπλιζαν ταυς ακροδΕΕιούς του 

Τσοους ΑΥΤών για να καταδιώκουν τοuς.ελα

σίτες, τους μόνους που πολεμούσαν τον ΚΟ

τοκτπτΓι . Ο, ντόπιοι, που τους προμΓιθευε με 

φάρμακα και τρόφιμα, τον λάτΡΕψαν και Εξαl

,(ας του κοι τους Αμερικονούζ, που τπν επO~ 

Χή ΕΚΕΙνπ εμφον(ζονταν ως ΕλΕυθΕρωτέςτου 

ελληνικού λαού, ΟΕ αντίθΕσπ μΕ τους Βρετα

νούς KOI τον ύπουλο ρόλο τους . 
• 1'>0 βιβλίο σuνun6pxouν το ιστορικό και 
το μu81aιoρπμσnιι6 cπoιxΕΊO ... 
Δεν υπάρχει απολύτως τίποτε το μυθιστορπ. 

μαTlκό . Τα ηόντα, πρόσωπο, γεγονότα, γεω

γραφικές θέσεις. ΕΙναl πραγματικά κοl άρο 

ιστορικά. Για ηαράδειγμα, ναι, ο Γεωργιάδης 

γνώρl~ ηροσωπικότπτες mς εηοΧής. όπως 

m Χήρα του Ρούζβελτ, τον στραmγό Ντόνο
βαν, τον ΦΙλ,π Γκράχαμ, σύζυγο τπς κόρπς 

του ιδlοκτπτη της «Washington Post», Κά
θριν, που μάλιστα ι\ταν ο καθοδπγmής του 

ότον κατετάγη στις μυστικές unnprofrζo την 

OSS. Η γρσφπ μου -και ίσως αυτό προκάλε
σε τ"ν ερώτπσn σος· είναι εκείνη που {(ντύ

νΕΙ. με γλαφυρότπτα τπν αφ"γποπ και περι

γράφΕΙ τους χαρακτήΡΕς του βιβλίου όπως 

τους σvoκάλυψα από lδlόΧΕΙΡΕςοπμΕlώσΕlς 

του ήρωά μου, αλλά και από βιβλιογραφικές 

και αρχεlακές ηπγές. Να ηροοθέσω Εδώ ότι 

με τον όρο {(αΡXEIOKέ~ εννοώ διπλωματικό 

έγγραφα της εποχής κοl των μυστικών υπη

ρεσιών των Η ΠΑ. 

«Αισθάνομαι 
πια μέλοs , 
tns OIKOYEVEIQS 
ΓεωΡΥιάδη» 
Η IσωΡlΚός κω 
συγγραφέας 

Φωreιvή Τομαή

Κωνσωvwπούaου 
μillά για w νέο 
ως βιβαιο με -ιίτΒο 
«KωδlΚός Γκάvreρ: Ο 
άνδρας που σημάδεψε 

ων πορεία wυ 
ποaέμου», που ρίχνει 
φως σtη δράση wυ 

ΕaRnνοαμεΡlΚαvού 
πράκroρα .Aaέξαvδρου 
Γεωργιάδη 

8 Με μσκΡ6 θ .... lο στο unoυρyεlo Εξωτερο
κών. txnε aαx""n&εI ως αp8ΡOYp6~ και 

σuyyροφtac; με πολλά θέμuτσ nκ; νε~ 

ιστορίας μας. Γ,στi mιλtξιnε να plξεn ~ 

am ip6an του Aλtξaνδρoυ Γ_ΡΥιάδπ; 
000 έχω μέχρι σήμερα γρόψει, ακόμα και 
λογοπ.χνlκά κε(μενο, διαθέτουν στοιχεία ΕΠΙ

καιρότπτας. Πριν αηό δύο δΕκαετίες. οφορ

μπ για να ασχοληθώ μετον ΓΕωργlάδπ στά

θΠΚΕ μια επιστπμονικι'ι ανακοίνωση στη δε

καετία 10υ '80 τπς αΕίμνπστπς Αγγελικής Λα
ίου. Η Λαίου Είχε μελετπσΕΙ αμερικανικά αρ

ΧΕία. Απελευθερώνοντοςφοκέλουςτου γπΕΞ, 

της ηεριόδου του πολέμου, εντοπίστπκον οε 

εμάς άλλοι Εητά φάκελοι! Η τεράστια πρό

κληση ολλά κοι π προοωπικότητα του ι'ιρωα 

δΕν άφπναν όλλπ Εηιλογή παρά να κατοκυ

ΡIΕUθώ στην κυρlολΕξΙα από ΟΕβασμό και 

λατΡΕΙα στο ηρόοωπό του. ΕκτοΤΕ έγινΕ γιο 

μένα σκοπός ζωιΙςνα φέρω τπν lστορΙα του 
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στο φως και να τον αποκαταστπαω ιστορικά. 

8βa _με να σπιθε/τε am σχέση σας με 10 
μέλη nκ; olιιoymιας του Aλtξaνδρoυ r ... p
Υιάδη, που σα( ηαραΧώρησαν ,600 το πλού
σιο ..,-royΡΟ.,κό υλικό όσο και 10 xεlpόyρo
φα νιoιωυμtνm ΊΟυ ιδίου. Ποιο αηό όλα 8ε

ωρείιε πιο σπμανπΚό; 

Ο ΓΕωργlάδπς. όταν ΕπέστΡΕΨΕ μετά τπ λιlξn 

του πολέμου και το ΔΕΚΕμβριανά στπν ΑμΕ

ρικπ, σρν"θΠΚΕ νο ενταχθεΙ στις τάξεις mς 

CιΑ -που δlοδέχθηΚΕ τπν OSS- κσl αυτό του 

στοΙχlσε ακριβά επl μσκαρθισμού . Ητον πια 

45 πών και πθελε νο κάνει οικογένΕια. Πα
ντρεύτηκε mv Ιταλοσμερικονίδα Μαρ(ο και 
έκανΕ μία κόρη και δύο γιους_ Ο μεγαλύτε

ρος, ο ΠΙτερ, δικηγόρος ο iδ,Oς. όηως και ο 

ανιψιόςτου, Μάικ Επιτρόπουλα;, οαθπγητι\<; 

ΚοlνωνlολογΙος, μου στάθπκαν συμπαροστά

ΤΕς Εφοδιάζοντάς με με έγγραφα, φωτογρα

φικό υλικό κσl ουμβουλές οστά m συγγραφπ 
του βlβλfoυ. Η παρουσΙα τους ΟΕ πρόσφα

τπ τελετή στο ΜνπμεΙο Βετεράνων τπς Ου

άοιγκτον, όπου απονΕμπθπκαν τιμές πρωο 

στον ΓΕωργlάδπ, τιμπμένου ήδπ μΕ παρά

οπμα ανδρείας του ομερικανlκού στροτού, 

παρά τις διώξεις που υπέστπ ΕΠΙ μακαρθι

σμού, πταν μια ουγκινΠTlκή στιγμή που πο

τέ μου δΕν θα ξεχάσω. Αισθόνομαl πια μέ

λος της οικογένΕιας. 

• Πόσο αnμaνπκή ήταν n προαφορόι rou A!t

ξmιδρoυ ΓεωΡΥl6δπ, ο onofoς κa8όplαε Ιως 

tνa σημaνπKό βαθμό τις εξελiξεις στο μtπ.>

πο του Β' ΠO\'1«HJμίΟU Πoλtμou; 

Πολύ απλά και μΕ δύο λέξε,ι;: χωρίς τπν πρω

IΚπ ΚΟΙ ριψοκίνδυνη δΡόοπ τσυ ΓΕωργlάδη, 

που οε ηολλές ηερlmώoElς ουθαιρετώντας εί

χε αγνοήσει στραTlωτικέςδlοταγέςτων ανω

τέρων του, δεν θα ε(χαν ανατιναχθεί οι γέ

φυρες τπς Αλεξανδρούηολπς και του Σβίλεν

γκροντ, π ΤουρκΙα θα OUΝΈXI~ να τροφοδο

ΤΕΙ το BEΡOλlνo με πρώΤΕς ύλες και ο πόλεμος 

θα ουνεχιζόταν άγνωστο για πόσο και μΕ αμ

φίβολο τέλος, Ιοως και σε βάρος των Συμμά

χων, του κόσμου ολόκλπρου. Στον ΓΕωργlά

δπ δΕν οφΕΙλε, τιμές μόνο π Αμερlκπ ι\ και οι 

Ελλπνες. που τον λάτρεψαν, αλλά π ανθρω

πότητα ολόκληρπ - και δεν Είναι υπερβολι\ 

να ΕlηωθεΙ αυτό. ΑρΚΕΙ κάποιος να δlαβάαΕI 

το βlβλfo και θα καταλάβει_ 


