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Πόσο αυτάρκης είναι ο Άνθρωπος; Ποιες είναι οι ανάγκες του; Τι 

μπορεί να κάνει για να τις ικανοποιήσει; Αιώνια ερωτήματα που όμως 

εξακολουθούν να μένουν αναπάντητα. Ίσως επειδή κάθε ανθρώπινο 

ον είναι μοναδικό και δεν χωράνε γενικεύσεις στη μοναδικότητα. Και 

τι γίνεται όταν ο άνθρωπος δεν μπορεί να χορτάσει με το «Μέτρον 

Άριστον»; Ποιος καλείται να αναλάβει δράση για να τον συνετίσει; Τι 

υπάρχει πάνω από κάθε ύπαρξη; Ή μάλλον, υπάρχει κάτι πέρα από 

τη σύντομη ζωή μας; Κάτι άφθαρτο και πιο δυνατό; Η απάντηση εδώ, 

μπορεί να είναι μόνο υποθετική. Γι’ αυτό το λόγο υπάρχει, άλλωστε, η 

Θεολογία. Ή η Φαντασία. Ή και τα δυο. 

Αχιλλέας Ε. Αρχοντής 

Οκτώβριος 2014 
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MARTY “HOAXIE” 

Είναι γεγονός… 

 

1 

«Λοιπόν; Σι δεν κατάλαβες, Πάβελ; Ο Φίτλερ δεν πέθανε στα 
ερείπια του Ράιχσταγκ, αλλά αιχμάλωτος στα χέρια του τάλιν. Ο 

σκελετός του βρέθηκε θαμμένος στο πίσω μέρος μιας φυλακής στο 
Γιακούτσκ, λίγα χρόνια μετά την κατάρρευση του κομμουνισμού, 

σύμφωνα με την μαρτυρία ενός γέρου δεσμοφύλακα. Πήγαινε να το 

ετοιμάσεις  για τη νυκτερινή εκπομπή!» 
«Αλλά, Μάρτι…» 

«Σι αλλά, Πάβελ; Αυτό που σου είπα. Θες να πας ανταποκριτής 
στο Σούρνοβ; Δε θες, Πάβελ, έτσι δεν είναι;» 

Ο Πάβελ έσκυψε το κεφάλι. 
«χι  Μάρτι, δε θέλω…» 

«Έτσι μπράβο το καλό παιδί. Κι εσύ, Κάρελ, είπαμε: Αυτό το φως 

που είδαμε πριν λίγες νύχτες στον ουρανό του  Πίλσεν ήταν εξωγήι-
νοι, κατάλαβες; Εξωγήινοι!» 

«μως… δεν είναι λίγο τραβηγμένο; Θέλω να πω, σαν είδηση…» 
«Είδηση είναι αυτό που γράφεται, Κάρελ» γαύγισε ο Μάρτι. «Κι 

αν δεν είναι είδηση, από τη στιγμή που το γράφεις,  γίνεται» και τον 

κοίταξε αγριεμένος. «Και να βάλεις στον τίτλο του άρθρου το μότο 
μας: «Το λέμε εμείς, είναι γεγονός!»  Κατάλαβες Κάρελ;», πρόσθεσε. 

«Ναι, Μάρτι, κατάλαβα» είπε σιγανά ο Κάρελ κι έσκυψε το κε-
φάλι του πάνω στο πληκτρολόγιο του υπολογιστή του, ετοιμάζοντας 

το άρθρο για τους εξωγήινους του Πίλσεν. 

Ο Μάρτι «Φόουξι»1 Ντεμπ έκλεισε ευχαριστημένος τα μικρά, γου-
ρουνίσια μάτια του. Δάγκωσε ένα μεγάλο κομμάτι του  σάντουιτς 

που κρατούσε και ήπιε μια γερή γουλιά μπύρα από το τενεκεδένιο 
κουτί δίπλα του. Δεν τον ένοιαζε ούτε η μουστάρδα που λέκιασε το 

πουκάμισο που έσφιγγε τη χοντρή κοιλιά του, ούτε το δυνατό του 
ρέψιμο. Δεν έδινε δεκάρα για ευγένειες. Δεν ήταν άνθρωπος των 

τύπων. Ήταν άνθρωπος της δράσης. Και θα τους μάθαινε τους Σσέ-

χους πώς να κάνουν ρεπορτάζ που να πουλάνε, διάολε! Έρευνες 
των πηγών και σαχλαμάρες! «Αυτά που θέλει ο κόσμος, αυτά θα 

λέμε. Κι αν ο κόσμος δεν ξέρει τι θέλει, θα του το μάθουμε εμείς!» 

                                                             
1 Hoax στα αγγλικά = απάτη, φάρσα. Φρησιμοποιείται ως όρος για να περιγράψει τις 
παραπλανητικές, ανακριβείς και ψευδείς δημοσιεύσεις, τόσο των ΜΜΕ όσο του δια-
δικτύου, που αναπαράγονται συνεχώς χωρίς κανέναν έλεγχο για την ακρίβειά τους. 
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Ο Κάρελ σήκωσε για μια στιγμή το κεφάλι του από το ρεπορτάζ 

για τους εξωγήινους του Πίλσεν. Ήταν νέος, γύρω στα εικοσιπέντε, 
κι όταν έπιασε δουλειά συντάκτη στο Most Channel, ένα μικρό, 

τότε, τηλεοπτικό κανάλι της Πράγας, έψαχνε να βρει ειδήσεις που 
να έχουν νόημα, ουσία και σημασία. Για τη μάστιγα της πορνείας, 

για τη διαφθορά στις δημόσιες υπηρεσίες και στην κυβέρνηση, για 
τη μαφία των Βιετναμέζων, τέτοια πράγματα. Ήταν καλός στα ρε-

πορτάζ του,  αλλά οι διαφημιστές δεν ήθελαν ένα κανάλι με τέτοιες 

ειδήσεις. Ποιος το έβλεπε; Ή τουλάχιστον, ποιος απ’ αυτούς που το 
έβλεπαν είχε να  ξοδέψει λεφτά; χεδόν κανένας. Οι «εναλλακτικοί» 

τηλεθεατές του καναλιού δεν αγόραζαν ηλεκτρικές συσκευές, ούτε 
είδη κινητής τηλεφωνίας, ούτε πήγαιναν ταξίδια στη Μπρατισλάβα 

ή στο Μπρνο ή σε φτηνούς προορισμούς της Μεσογείου. Ήταν συ-

νήθως άφραγκοι νεαροί με «κοινωνικές ανησυχίες», όπως έλεγε πε-
ριφρονητικά ο Μάρτι Ντεμπ. 

«Κύριοι, δεν θα μας φέρουν λεφτά οι κοινωνικές ανησυχίες των 
αδέκαρων νεαρών», τους είπε στην πρώτη τους συνάντηση όταν ανέ-

λαβε την διεύθυνση του καναλιού. «Αυτό που θέλουν οι ιδιοκτήτες 
είναι λεφτά. Και τα λεφτά θα ’ρθουν από τις διαφημίσεις. Και τις 

διαφημίσεις τις φέρνει η τηλεθέαση. Και την τηλεθέαση τα πιασά-

ρικα νέα. Κανείς δε νοιάζεται αν ο πρωθυπουργός πέρασε αυτό ή 
εκείνο το νομοσχέδιο. λοι όμως θα τρέξουν να δουν τον πρωθυ-

πουργό να κάνει βουτιές στη Μεσόγειο, ειδικά άμα είναι κοντά του 
δυο – τρεις καλλίγραμμες γυμνόστηθες.  Κι αν εκείνος δεν το ξέρει, 

ακόμα καλύτερα. Καταλάβατε;» 

Κατάλαβαν. Σο Most Channel, από κανάλι εναλλακτικής ενημέ-
ρωσης μεταλλάχθηκε σε ένα κανάλι όπου όλες οι ειδήσεις είχαν 

σκοπό το γαργάλημα των αισθήσεων, την περιέργεια και την συνω-
μοσιολογική διάθεση των τηλεθεατών. Αεροπλάνα που μυστηριω-

δώς χάθηκαν στα Ουράλια ή στις Μπαχάμες, άγνωστοι πολιτισμοί 
στα βάθη του Αμαζόνιου, ρεπορτάζ με ημίγυμνες διάσημες, όλα 

αυτά που εξάπτουν τη φαντασία του χαυνωμένου τηλεθεατή, εκτί-

ναξαν την τηλεθέαση του Most Channel. Οι διαφημίσεις έπεφταν 
βροχή. Φωρίς αμφιβολία, ο ιδιοκτήτης του καναλιού χτύπησε 

φλέβα όταν προσέλαβε τον Μάρτι Ντεμπ.  
Ο Ντεμπ είχε πριν από πολύ καιρό αποφασίσει ότι η προσήλωση 

στην αλήθεια, την έρευνα και την αντικειμενικότητα δεν ήταν του 

γούστου του. Γεννημένος ως Μάρτιν Ντεμπρίτσεκ στην Πράγα, 
μεγάλωσε στο Ντέιτον του Οχάιο, όπου είχε καταλήξει η οικογένειά 

του όταν ο πατέρας του κατάφερε να ζητήσει πολιτικό άσυλο στην 
αμερικάνικη πρεσβεία τον Δεκέμβρη του 1968. Ο ίδιος έλεγε ότι 

ήταν διωκόμενος από το καθεστώς και την STB2. Οι πιο πολλοί 
γνωστοί  του έλεγαν άλλα. «Καιρός ήταν πια να τον πιάσουν. Κλέ-

φτης και λαθρέμπορος, μόνο η φυλακή του άξιζε».  Οι αμερικάνικες 
                                                             
2 Υπηρεςία Αςφαλείασ τησ τότε Τςεχοςλοβακίασ. 
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αρχές δεν το είδαν έτσι. Ένας ήρωας φυγάς ήταν ό,τι έπρεπε εκείνη 

την εποχή. Οι Σσεχοσλοβάκοι, πάλι, δεν θα ρίσκαραν ένα 
διπλωματικό επεισόδιο για έναν κλέφτη παραπάνω. «Άστε τον να 

πάει στο διάολο» είπαν και δεν έδωσαν συνέχεια. Ο Ζντένεκ Ντε-

μπρίτσεκ, παίρνοντας μαζί του τη γυναίκα του και το γιό τους, 

άνοιξε – με τα κλεμμένα λεφτά – μια μικρή επιχείρηση εμπορίας 

γαλακτοκομικών στο Ντέιτον. 
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2 

 
Ο μικρός Μάρτιν πρωτογνώρισε το «αμερικάνικο όνειρο» από τη 

δυσάρεστη πλευρά του: Πριν γίνει δέκα χρόνων, ο Ζντένεκ Ντε-
μπρίτσεκ πήρε όλες τις οικονομίες τους και εγκατέλειψε την οικο-

γένειά του ακολουθώντας μια χορεύτρια του go-go, αφήνοντάς τους 
μόνο χρέη. Η μάνα του αναγκάστηκε να πουλήσει όσο όσο τη 

μικρή τους επιχείρηση και να αναζητήσει δουλειά. Βρήκε, τελικά, 

ως σερβιτόρα στο ίδιο μαγαζί όπου η χορεύτρια που το έσκασε με 
τον άντρα της ξεσήκωνε κάθε βράδυ τον αντρικό πληθυσμό του 

Ντέιτον. Οι κακές γλώσσες έλεγαν ότι η Κατερίνα Ντεμπρίσκοβα, ή 
Κέιτ Ντεμπ όπως την ήξεραν πια, συμπλήρωνε το εισόδημά της στα 

πίσω δωμάτια του κλαμπ. Κανείς δεν εκτιμούσε τους Ντεμπ σ’ 

εκείνη την περιοχή του Ντέιτον. 
Ο Μάρτιν (Μάρτι, πλέον) ήταν ένα μάλλον αδέξιο παιδί. Η ιστο-

ρία των γονιών του και η καταγωγή του ήταν μιας πρώτης τάξεως 
ευκαιρία για τους νεαρούς νταήδες να δείξουν την αξία τους βασα-

νίζοντας τον μικρό «εμιγκρέ». μως γρήγορα έδειξε ένα μοναδικό 
ταλέντο στο να πλάθει ιστορίες. Δεν είχε ζήσει στην Σσεχοσλοβακία 

παραπάνω από τρία χρόνια κι έτσι όλη η εκπαίδευση που πήρε 
ήταν της νέας του πατρίδας. Διάβαζε τα κόμικς της «Μάρβελ» με 

τους σούπερ ήρωες και καθόταν ώρες ολόκληρες προσπαθώντας να 

φτιάξει τις δικές του ιστορίες. Σα άλλα παιδιά τον άκουγαν με το 
στόμα ανοιχτό, ιδίως όταν έφτιαχνε ιστορίες για εξωγήινους, για 

ημίθεους, για σούπερ ήρωες. Κι αυτό ήταν που τον έσωσε, τελικά. 

Οι νταήδες, αντί να τον δέρνουν και να τον πετάνε στη λάσπη του 
δρόμου ή να τον βάζουν να τρώει το γρασίδι του πάρκου, τον έβα-

ζαν να τους φτιάχνει ιστορίες και να τις διηγείται με τις ώρες. Βέ-
βαια, αυτό ήταν, τις περισσότερες φορές, πολύ κουραστικό. Έτυχε 

ακόμα και να ξενυχτήσει, μερικές φορές  θεονήστικος, και να λέει 

για φανταστικές περιπέτειες, διανθισμένες με μπόλικο σεξ, σε πα-
ρέες μισομεθυσμένων και νταβραντισμένων εφήβων – μερικοί απ’ 

αυτούς μετά πήγαιναν στο κλαμπ όπου δούλευε η μητέρα του για 
να την πάρουν στα πίσω δωμάτια.  

λα αυτά όμως, είχαν και τα θετικά τους για τον Μάρτι: Αφενός 
τον άφηναν, συνήθως, ήσυχο κι αφετέρου εξασκούσε το ταλέντο 

του.  τα δεκαεπτά του είχε ήδη πάρει έναν έπαινο σε πολιτειακό 

διαγωνισμό νεανικού διηγήματος, αλλά η αναγνώριση ήρθε πέντε 
χρόνια αργότερα, όταν τα «Φρονικά του Ντέιτον» του πρόσφεραν μια 

θέση συντάκτη. Κυνηγός της είδησης, ακόμα κι αν αυτή δεν 
υπήρχε, μοιραία έφτασε και στην τηλεόραση.  

Εξειδικευμένος στις μεταμεσονύχτιες εκπομπές όπου όλα λέγο-

νται και τίποτα δεν αποδεικνύεται, κάποια στιγμή έχασε τον 
έλεγχο. τη μέθη της επιτυχίας του – οι εκπομπές του πάντα ήταν 

από καιρό κλεισμένες από τους διαφημιστές – έκανε το μοιραίο 



M a r t y “ H o a x i e ” / Ε ί ν α ι  γ ε γ ο ν ό σ                                                                             13 

 

λάθος: Μπορεί ο μέσος Αμερικανός ακροατής να δέχεται ότι ο Έλ-

βις Πρίσλεϊ ζει και πουλάει πίτσα στου Μαρτσέλο στη Νέα Τόρκη, 
ότι τα πρόσωπα στο όρος Ράσμορ χαράχτηκαν με τη βοήθεια εξω-

γήινων ή ότι το πείραμα της Υιλαδέλφεια είχε πρωτογίνει με επιτυ-
χία τη δεκαετία του ΄30 στην Αλάσκα με αποτέλεσμα να εξαφανι-

στεί ολόκληρος οικισμός Ινουίτ στα δυτικά του Γιουκόν, αλλά κα-
νείς δεν θα δεχόταν ποτέ ότι ο στρατηγός Πάττον ήταν κρυφός ομο-

φυλόφιλος. Σο κακό είχε παραγίνει. ταν δε ανακάλυψαν ότι ήταν 

εμιγκρές και μάλιστα «κομμουνιστής», ο Μάρτι Ντεμπ αναγκάστηκε 
να φύγει απ’ το Οχάιο. Η φήμη του όμως τον ακολουθούσε σαν λε-

κές που δε βγαίνει. Μέχρι πιάτα στο εστιατόριο ενός Έλληνα στην 
Αστόρια της Νέας Τόρκης έπλυνε για να ζήσει. Και μετά, ήρθε το 

Ίντερνετ.  

Ο Μάρτι πολύ γρήγορα κατάλαβε ότι μπροστά του ανοίγονταν 
νέοι δρόμοι. Και μάλιστα δρόμοι ανώνυμοι, χωρίς υποχρέωση να 

εκτίθεται με το όνομά του. Φωρίς να υπάρχει ανάγκη εργοδότη ή 
ιδιαίτερα έξοδα. Αρκούσε ένα ψευδώνυμο, ένα blog και πολύ φα-

ντασία, και οι διαφημίσεις θα έρχονταν. Βρισκόταν στο Ντένβερ του 
Κολοράντο εκείνη την εποχή. Έμενε σ’ ένα τροχόσπιτο και έβγαζε 
το ψωμί του σ’ ένα βενζινάδικο – «ν’ αλλάξω τα λάδια, κύριος; Να 

καθαρίσω και τα τζάμια;». Με κάτι λίγα λεφτά που κατάφερε να 

μαζέψει εδώ κι εκεί, μπόρεσε και βρήκε έναν παλιό ΙΒΜ και ένα 

μόντεμ. Σου ήταν αρκετά.  Έστησε ένα blog, βρήκε ένα ωραίο ψευ-

δώνυμο κι άρχισε πάλι να γράφει τις ιστορίες του που πάντα έκα-
ναν αίσθηση.  

Η επιτυχία δεν ήρθε αμέσως. Σα μόνα μπανεράκια που έπαιζαν 
στην αρχή ήταν τα νυχτερινά πλυντήρια του αμ, ένα σεξ-σοπ και 

ένα στριπτιζάδικο. ταν όμως ανακοίνωσε, παρουσιάζοντας μια 
σειρά ενδείξεων που με λίγη καλή θέληση θα μπορούσαν να φα-

ντάζουν ως βάσιμες, ότι οι πιλότοι των πτήσεων που έπεσαν στο Πε-

ντάγωνο και στους Δίδυμους Πύργους διαλύοντας το Παγκόσμιο 
Κέντρο Εμπορίου στη Νέα Τόρκη την 11η επτεμβρίου 2001 δεν 
ήταν Άραβες αλλά «όργανα των Illuminati, χωρίς βέβαια να μπο-
ρούμε να απορρίψουμε την εκδοχή εξωγήινων όντων» που ήθελαν να 

χτυπήσουν την Αμερική και να εδραιώσουν την κυριαρχία τους στη 
Γη, τότε η κυκλοφορία άρχισε να ανεβαίνει κατακόρυφα. «Ευτυ-
χώς», έγραφε, «ένας γενναίος επιβάτης, που το όνομά του είναι κατα-

γεγραμμένο στα μυστικά αρχεία του FBI, με την αυτοθυσία του έκανε 
τους πιλότους να πέσουν στους Πύργους και όχι στο κτίριο του 

Ο.Η.Ε., όπως ήταν ο αρχικός τους στόχος. Ένας άλλος επιβάτης, που 

απειλείται η ζωή του αν μιλήσει, αποκάλυψε σε στενό του πρόσωπο 
ότι ο αδερφός του που ήταν ένας από τους επιβάτες είχε καταγράψει 

σε κρυφή κάμερα τις εικόνες από το κόπκιτ του μοιραίου 
αεροπλάνου. Η κάμερα βρέθηκε, του παραδόθηκε μαζί με άλλα 

προσωπικά αντικείμενα του νεκρού επιβάτη, αλλά ένα βράδυ το σπίτι 
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του διαρρήχτηκε και το μόνο που έκλεψαν ήταν η κάμερα! Πε-

ριμένουμε από το FBI να μας διαψεύσει. Μέχρι τότε, έχουμε κάθε δι-
καίωμα να θεωρούμε την υπόθεση αυτή ως πραγματική». 

Υυσικά, το FBI δεν έδωσε ποτέ προσοχή στα συνωμοσιολογικά 
παραληρήματα ενός άγνωστου blogger από το Ντένβερ του Κολο-

ράντο. Ο πολύς κόσμος όμως, ειδικά οι νεώτεροι που κυνηγούσαν 
κάθε μέρα εξωγήινους και απόκρυφες δυνάμεις στα βιντεοπαιχνί-
δια τους, έδωσαν, και μάλιστα πολύ μεγάλη. «Το FBI δεν το διαψεύ-

δει, άρα είναι αλήθεια!» έγραφε συνεχώς ο «Φόουξι» Ντεμπ. Ένα δι-

αφημιστικό πακέτο από μια τοπική εταιρεία video games έσκασε 

μέσα σε λίγες μέρες. Και το κυνήγι των εξωγήινων συνεχίζονταν. Σα 

απολιθώματα της Μοντάνα δεν ανήκαν σε μαμούθ, αλλά σε εξωγή-
ινα ζώα. το Περλ Φάρμπορ οι Γιαπωνέζοι είχαν χρησιμοποιήσει 

μυστική εξωγήινη τεχνολογία και γι’ αυτό δεν έγιναν αντιληπτοί απ’ 
τα ραντάρ του Ναυτικού. Κι όταν οι ιστορίες άρχιζαν να ξεθωριά-

ζουν, το γόνιμο μυαλό του Μάρτι γεννούσε άλλες, πιο γαργαλιστι-
κές.       
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 Ο Μάρτι άρχισε να βγάζει λεφτά. χι πολλά, αλλά αρκετά για 

να μπορέσει να φύγει απ’ το τροχόσπιτο και να νοικιάσει ένα μικρό 
διαμέρισμα στο Ντένβερ, να αλλάξει υπολογιστή και να εκσυγχρο-

νίσει τον εξοπλισμό του. Πήρε μάλιστα και μια μεταχειρισμένη 
πράσινη Υορντ του 1990. Σο πρώτο αυτοκίνητο που είχε ποτέ. Είχε 

φτάσει πια τα σαράντα πέντε, αλλά με τις γυναίκες δεν είχε ποτέ 

επιτυχία. Κοντόχοντρος και άτσαλος όπως ήταν, δεν τις γοήτευε. 
σο καιρό ήταν άφραγκος, αυτό ήταν ένα μαρτύριο για τον Μάρτι, 

επειδή του άρεσαν πολύ οι γυναίκες. Και μάλιστα οι γυναίκες με 
περίεργα γούστα. Καθόταν με τις ώρες και χάζευε στα «ειδικά» πε-

ριοδικά τις κοκκινομάλλες ή τις μελαχρινές με τα μαύρα δερμάτινα 

και τις μπότες. Αργότερα μπορούσε να σερφάρει όλη νύχτα στο 
ίντερνετ ψάχνοντας για τα αντικείμενα του πόθου του. Δεν μπο-

ρούσε όμως ποτέ να τα αποκτήσει, κι αυτό τον έκαιγε. ταν έπιασε 
λίγα λεφτά, κατάφερνε περιστασιακά να «ψωνίζει» πεταλουδίτσες 

της νύχτας, αλλά όχι, δεν ήταν ακριβώς αυτό που ποθούσε. Παρ’ 
όλα αυτά, οι ιστορίες του γοήτευαν πάντα το φανατικό κοινό του. 

Μέχρι εκεί, όμως. Ποτέ κανένα σοβαρό ειδησεογραφικό πρακτορείο 

δεν ασχολήθηκε μαζί του. Ή μάλλον, ασχολήθηκε μαζί του μια 
φορά ένα site του ινσινάτι. Αυτό ήταν που του έδωσε το παρα-
τσούκλι «Φόουξι»: «Υπάρχει ένα blog στο Ντένβερ όπου ανεβαίνουν 
τα πιο απίστευτα πράγματα. Μα καλά, είναι δυνατόν να υπάρχει άν-

θρωπος με στοιχειώδη νοημοσύνη να πιστεύει αυτές τις μπούρδες; Ο 

«Χόουξι», ο τύπος που το διαχειρίζεται, μήπως περνάει την ώρα του 
χαζεύοντας κάτω από τον ήλιο και κάηκε το μυαλό του; Αλήθεια, 

αυτοί που τον διαβάζουν, τον ξέρουν ποιος είναι, ή κρύβεται σε 
κανένα ίδρυμα, απ’ αυτά που λανσάρουν τη μόδα που θέλει τα 

πουκάμισα με τα μανίκια πίσω;»   

Ένα απόγευμα καθότανε μπροστά στον υπολογιστή του. Κοιτούσε 
την άδεια οθόνη προσπαθώντας να σκαρφιστεί κάποια καλή ιστο-

ρία. Ήθελε κάτι που να κάνει πάταγο, που να τον απογειώσει, που 
να τον καθιερώσει στο ίντερνετ, να βουλώσει ορισμένα στόματα. Ει-

δικά εκείνο του ινσινάτι. Και μετά, ο δρόμος της τηλεόρασης θα 
ήταν πάλι ανοιχτός! Σότε είδε το μήνυμα στα e-mail του. Σο άνοιξε 

αδιάφορα. Μάλλον κάποιος που είδε τους Ναβάχο να προσ-

γειώνουν διαστημόπλοια ή τον αρχιεπίσκοπο του Καντέρμπουρι να 
παίζει πιάνο σ’ ένα μπαρ στην Αριζόνα. Έπαιρνε πολλά τέτοια μη-

νύματα. Μερικά άξιζαν τον κόπο, τα πιο πολλά όμως ήταν ασυναρ-
τησίες. Εκείνο όμως ήταν διαφορετικό. Έμεινε να το κοιτάει με την 

καρδιά του να χτυπάει δυνατά. Δεν μπορούσε να πιστέψει στα μά-

τια του. «Πλάκα θα μου κάνουν», σκέφτηκε αυτόματα. «Αλλά κι αν 
πάλι όχι; Σι χάνω να το ψάξω;» Σο μήνυμα έλεγε: «Θέλεις να κερδί-

ζεις 5.000 δολάρια το μήνα, συν τα μπόνους; Η δουλειά είναι στην 
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Ευρώπη και συγκεκριμένα στην Τσεχία. Η εταιρεία μας αγόρασε ένα 

κανάλι και ψάχνουμε έναν ικανό διευθυντή. Αν σ’ ενδιαφέρει, απά-
ντησε καταφατικά σ’ αυτό το μήνυμα και θα έρθουμε πολύ σύντομα  

σε επαφή μαζί σου.» κι από κάτω η υπογραφή του αποστολέα:  
«St.Peter.gatemaster” 

«ίγουρα κανένας Ρώσος απ’ το εντ Πέτερσμπουργκ. Αυτοί είναι 

τρελοί. Από τότε που έφυγαν οι κομμουνιστές, σκορπάνε τα λεφτά 
σαν μαρουλόφυλλα. Γιατί να μην τα πάρω αφού μου τα δίνουν;», 

μουρμούρισε καθώς έστελνε την απάντηση στο e-mail. Καταφατική 
φυσικά. Σα λεφτά πολλά. Και ευκαιρία να επιστρέψει στην πα-

τρίδα. Ήθελε πολλά να αποδείξει στη χώρα που τον έδιωξε κι έκανε 
τον πατέρα του να τους παρατήσει και τη μαμά να πηδιέται για 

λίγα δολάρια προκειμένου να μπορέσει να τον μεγαλώσει. ίγουρα, 

χρωστούσε πολλά στην αγαπημένη, γλυκιά χώρα που τον γέννησε. 
Και ήθελε να τα επιστρέψει. Με τόκους σαρανταέξι ετών. το πίσω 

μέρος του μυαλού του όμως πάντα παραμόνευε η υποψία της φάρ-
σας. «Και τι έχω να χάσω; Θα ζητήσω εγγυήσεις, κι αν είναι φάρσα 

δεν πάω πουθενά» καθησύχαζε τον εαυτό του, όμως περίμενε με 

αδημονία την απάντηση του μυστηριώδη Ρώσου.  
Κι η απάντηση ήρθε. Ο αντιπρόσωπος του Ρώσου θα ήταν σε 

τρεις μέρες στο «Ramada Denver Downtown», ένα γνωστό ξενοδο-
χείο στο κέντρο του Ντένβερ. «Θα μπορούσε ο κύριος Ντεμπ να τον 

συναντήσει στο σαλόνι του, την Τετάρτη, στις 8 το βράδυ; Θα έπρεπε 

να ζητήσει τον κ. Μίκι». Υυσικά και θα μπορούσε! Οι φόβοι και οι 

ανησυχίες είχαν αρχίσει να απομακρύνονται. το κάτω κάτω, δεν 

χρειάζονταν να πάει μακριά. Μέχρι το «Ramada». Κι εκεί θα μπο-
ρούσε πολύ εύκολα να καταλάβει αν ήταν φάρσα ή σοβαρό θέμα. 
«Οι φάρσες και οι μπλόφες είναι η δουλειά σου, Μάρτι»  ψιθύρισε 

στον εαυτό του καθώς ετοιμάζονταν για το ραντεβού, τρεις μέρες 
αφού έλαβε την απάντηση του Ρώσου, «δεν υπάρχει περίπτωση να σε 

ξεγελάσει κανένας Μίκι απ’ το Σεντ Πέτερσμπουργκ. Μα καμία απο-
λύτως!» Γεμάτος αυτοπεποίθηση, στις οκτώ παρά ένα ήταν στο σα-

λόνι του «Ramada».  

Ζήτησε τον κ. Μίκι. Ο σερβιτόρος τον οδήγησε σ’ ένα τραπέζι 
όπου καθότανε ένας ψηλός, λεπτός ξανθομάλλης άντρας, ντυμένος 

με ένα τζιν και ένα απλό λευκό πουκάμισο – χωρίς ραφές, πρόσεξε 
ο Μάρτι – με τα μακριά μαλλιά του δεμένα αλογοουρά. Σο πρό-

σωπό του, σπανό, χωρίς ίχνος τρίχας πάνω του, έδειχνε παιδικό, 

σχεδόν μωρουδίστικο. Σα γαλάζια μάτια του όμως πέρασαν από 
πάνω του σαν παγωμένο χέρι. Ρίγησε. Ένιωσε ότι πίσω απ’ αυτά τα 

ψυχρά μάτια παραμόνευαν οι καλά κρυμμένοι παιδικοί του εφιάλ-
τες. Κατάλαβε, με έναν δυσάρεστο τρόπο, ότι είχε μπροστά του κά-

ποιον που είχε δει πολλά, πάρα πολλά, στη ζωή του.  Αλήθεια, 
πόσων χρόνων να ήταν; Δεν έμοιαζε πάνω από τριάντα, αλλά πάλι… 

αυτά τα μάτια…  Ίσως τελικά να μην ήταν τόσο εύκολη η δουλειά 



M a r t y “ H o a x i e ” / Ε ί ν α ι  γ ε γ ο ν ό σ                                                                             17 

 

όσο την φαντάζονταν όταν περνούσε την περιστρεφόμενη πόρτα του 

ξενοδοχείου. ίγουρα πιο δύσκολη απ’ ό,τι νόμιζε όταν πρωτοαντί-
κρυσε το μωρουδίστικο, σχεδόν αθώο πρόσωπο του ξένου.   

«Μάρτι Ντεμπ», είπε και του έδωσε το χέρι. «Είσαι ο Μίκι…;» πε-
ριμένοντας να ακούσει το επώνυμο. 

Ο άλλος τον κοίταξε για κάνα δυο δευτερόλεπτα. «Με ζυγίζει» 

«Μίκι», του συστήθηκε, «απλώς Μίκι. Φάρηκα, Μάρτι» και του 
έδωσε το χέρι.  

Ο Μάρτι επιχείρησε την καλά μελετημένη «θερμή χειραψία» του. 
Έσφιξε το χέρι του Μίκι με δύναμη και προσπάθησε να το κουνή-

σει έντονα. Πάγωσε. Σο χέρι του άλλου ήταν σφιχτό σαν μέγγενη 
και ψυχρό σαν ατσάλι. Ήταν σαν να του έλεγε «λίγο να σφίξω και θα 

σου λιώσω τα δάχτυλα».  Άφησε το χέρι του να πέσει σαν παράλυτο. 

λη η δύναμη της καλά μελετημένης χειραψίας του είχε 
εξατμιστεί. 

«Κάθισε, Μάρτι» του είπε μαλακά και του έδειξε τον καναπέ. 
«Θέλεις να πιεις κάτι;»  

Κάθισε και ζήτησε μια μπύρα. Ο Μίκι τον κοίταξε για μια στιγμή 

– αποδοκιμασία ήταν αυτό που είδε ο Μάρτι στο βλέμμα του; – και 
ζήτησε μια μπύρα για τον Ντεμπ κι ένα ντράι Μαρτίνι για τον εαυτό 
του. «Χτυπημένο, όχι ανακατεμένο. Και με μια ελιά», είπε στον σερ-

βιτόρο που απομακρύνθηκε.  

«Ρώσος είσαι κι εσύ;» τον ρώτησε μέχρι να έρθουν τα ποτά τους. 

«Ρώσος; Πώς σου πέρασε αυτό απ’ το μυαλό;»  
«Να… επειδή το αφεντικό είναι απ’ το εντ Πέτερσμπουργκ… το 

υπέθεσα απ’ την υπογραφή και νόμιζα ότι κι εσύ…» 
Ο Μίκι γέλασε δυνατά. 

«Απ’ την υπογραφή, ε; Μπράβο, Μάρτι, είσαι πολύ έξυπνος. χι, 

δεν είμαι Ρώσος. Είμαι από το Λος Άντζελες». 
Ο σερβιτόρος ακούμπησε μπροστά τους τη μπύρα και το (χτυπη-

μένο, όχι ανακατεμένο)  ντράι μαρτίνι.   

«Λοιπόν, Μάρτι, τα πράγματα είναι απλά. Αγοράσαμε ένα κανάλι 

στην Πράγα και θέλουμε να πας εκεί. Θα είσαι ο διευθυντής του εν 

λευκώ. Σο μόνο που θέλουμε από σένα είναι να κάνουμε γρήγορα 
απόσβεση και να αρχίσεις το πολύ σε έξι μήνες να βγάζεις κέρδη. 

Σον μισθό σου τον ξέρεις. Σο μπόνους σου θα είναι δεκαπέντε τοις 
εκατό από το κέρδος. Λοιπόν; Σι λες; Θα τα καταφέρεις;» 

Ο Μάρτι τον κοίταξε καχύποπτα.  
«Ένα ένα τα πράγματα. Έχω μερικές απορίες. Κατ’ αρχάς, να ρω-

τήσω πώς με βρήκατε. Μετά, γιατί εγώ. Επίσης, γιατί εκεί. Και τέ-

λος, πώς ξέρω ότι δεν μου κάνεις πλάκα;» 
Ο Μίκι τον κοίταξε μ’ εκείνη την ματιά που ήταν σαν παγερή 

λιακάδα του χειμώνα και του χάρισε μισό χαμόγελο. 
«Σο πώς σε βρήκαμε είναι για μας εύκολο. Πολύ εύκολο. Θα 

απορήσεις αν μάθεις ποτέ πόσα πράγματα ξέρουμε, Μάρτι. Και όχι 
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μόνο για σένα. Σο γιατί εσύ, έξυπνος είσαι, το καταλαβαίνεις. Εκτός 

απ’ το ότι είσαι από εκεί, το ταλέντο σου δεν πέρασε καθόλου απα-
ρατήρητο από μας. Εκεί, γιατί η Ευρώπη έχει μάθει στη σοβαρο-

φάνεια. Οπότε, αν πεις οτιδήποτε με σοβαρό ύφος, μπορεί να γίνει 
πιστευτό. Η Πράγα είναι στην καρδιά της Ευρώπης και είσαι από 

εκεί. Θα σου είναι πολύ εύκολο να προσαρμόσεις τις αμερικάνικες 
συνήθειές σου στην ευρωπαϊκή κουλτούρα. Επίσης, είναι μια 

αγορά με μεγάλο μέλλον για μας, αν και αυτό δεν είναι δικό σου 

θέμα αλλά δικό μας. Κι όσο για το αν σου κάνω πλάκα… δες και 
μόνος σου…» 

Άνοιξε έναν μικρό χαρτοφύλακα που είχε μαζί του, έβγαλε από 
μέσα έναν φάκελο και τον έσπρωξε μπροστά του. Ο Μάρτι κοιτούσε 

πότε τον φάκελο μην τολμώντας να τον αγγίξει και πότε τον Μίκι 

που του χαμογελούσε ζεστά (ή όσο ζεστά, τέλος πάντων, μπορούσε 
να χαμογελάσει ο παράξενος αυτός τύπος). 

«Άνοιξέ τον», τον παρότρυνε ο Μίκι και απλώθηκε στον καναπέ 
απολαμβάνοντας το θέαμα. Ο Μάρτι πήρε δειλά τον φάκελο στα 

χέρια του, τον άνοιξε σιγά σιγά κι έμεινε να κοιτάει με γουρλωμένα 
μάτια. Μέσα ήταν δεσμίδες χαρτονομίσματα και ένας μικρότερος 

φάκελος. 

«Δεκαπέντε χιλιάρικα κι ένα αεροπορικό εισιτήριο με επιστροφή 
για την Πράγα. Υεύγεις από το ικάγο σε πέντε μέρες. Εκεί θα 

βρεις τους ανθρώπους μας. Θα σε ενημερώσουν για τα πάντα. Αν 
δεις ότι σε δουλεύουμε, κρατάς τα λεφτά και παίρνεις το αερο-

πλάνο της επιστροφής. Αν όχι, που είμαι σίγουρος ότι θα πεισθείς, 

η πτήση  της επιστροφής θα σου είναι άχρηστη. Πρέπει να πη-
γαίνω» και κοίταξε ένα πανάκριβο Ρόλεξ, «πετάω σε τρεις ώρες για 

το Λος Άντζελες. Α ναι, και κοίτα, τα λεφτά θα τα κρατήσεις μόνο 
αν αποφασίσεις να πας στην Πράγα. Αν δεν φύγεις με την πτήση 
αυτή, θα περάσω να μου τα επιστρέψεις. Deal, Μάρτι;» και τον κοί-

ταξε κόβοντάς του την ανάσα για ακόμα μια φορά. 
“Deal, Μίκι…» είπε ο πελαγωμένος Μάρτι.  

“Adios,  λοιπόν, Μάρτι. Ή, για να στο πω και στη μητρική σου 
γλώσσα, na schledanou» και έφυγε αφήνοντάς τον να κοιτά αμίλη-

τος το φάκελο με τα λεφτά και το εισιτήριο. 
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Και πραγματικά, ο Μάρτι «Φόουξι» Ντεμπ πήρε το αεροπλάνο απ’ 
το ικάγο και δεν επέστρεψε ποτέ από την Πράγα στο Ντένβερ. 

πως του τα είπε ο Μίκι, έτσι ήταν. Ένα κανάλι με καλή οργάνωση, 
με site δικό του για να κοινοποιεί στο ίντερνετ τις εκπομπές του, 

ένα κοινό μαθημένο στην προπαγάνδα, άμαθο στις συνωμοσιολογι-

κές αερολογίες του Ντεμπ αλλά διψασμένο για κουτσομπολιά μετά 
από χρόνια κόπωσης από σοβαρά πολιτικά ζητήματα κι όλα αυτά 

στην απόλυτη εξουσία του. Σο πρώτο του ρεπορτάζ, βέβαια, για 
ομαδικούς τάφους  Σσέχων που βρέθηκαν στη ιλεσία, παραλίγο 

να προκαλέσει διπλωματικό επεισόδιο με τους Γερμανούς, το κά-

λυψε όμως πολύ έντεχνα. Με ένα σωρό «ίσως», «μήπως», «λέγεται», 
«εκτιμάται» και άλλα τέτοια ασαφή, πέρασε ως κακή πληροφόρηση 

που είχαν από τα αρχεία ενός λιθουανικού πρακτορείου ειδήσεων, 
που όμως είχε κλείσει μετά την πτώση του Γκορμπατσώφ. Κανείς, 

φυσικά, δεν κάθισε να αναζητήσει το «πρακτορείο» που δήθεν ξεγέ-
λασε τον Ντεμπ. Παρόλα αυτά, η «είδηση» έκανε αίσθηση. Σο 

όνομα του Most Channel ακουγόταν όλο και περισσότερο. Και, 

δόξα τω Θεώ, σε μια ήπειρο με μεγάλη ιστορική και μυθολογική 
παράδοση, το υλικό ήταν άφθονο. Βέβαια, κάποιες φορές το παρά-

κανε, όπως όταν «αποκάλυψε» γυμνές φωτογραφίες της κόρης ενός 
υπουργού της κυβέρνησης και έφαγε ένα τσουχτερό πρόστιμο – οι 

φωτογραφίες στην πραγματικότητα ήταν ενός φωτομοντέλου και 

ήταν λίγο «πειραγμένες» στο πρόσωπο – ή όταν ενέπλεξε μουφτήδες 
του Ιράν σε σκάνδαλο παιδοφιλίας με αποτέλεσμα να του σπάσουν 

τα γραφεία φανατικοί μουσουλμάνοι. 
Αυτό ήταν παραβίαση του ενός από τους δυο όρους που ήταν 

γραμμένοι με «ψιλά» γράμματα στο συμβόλαιο που είχε υπογρά-
ψει: Ο πρώτος έλεγε ότι δεν θα ανακατευτεί ποτέ σε ιδεολογικά, 
θρησκευτικά ή πολιτικά ζητήματα και διαφορές. «Ένα κανάλι μπο-

ρεί να διαμορφώσει συνειδήσεις. Και εμείς δεν το θέλουμε αυτό, του-
λάχιστον όχι από σένα. Αυτό είναι δική μας δουλειά», του είχε πει ο 

Μίκι. Ο δεύτερος ότι δεν θα δουλέψει για κανέναν άλλον απολύτως 
όσον καιρό θα έχει συμβόλαιο μαζί τους. Σο βράδυ, μετά την 

επίθεση των μουσουλμάνων, τον κάλεσε ο Μίκι στο τηλέφωνο.  

«Μάρτι, παραβίασες έναν απ’ τους δύο ουσιώδεις όρους του συμ-
βολαίου μας. Για πρώτη φορά, θα δείξουμε μεγαλοψυχία και θα σε 

συγχωρήσουμε. Πάντα συγχωρούμε όταν ένας συνεργάτης μας κά-
νει για πρώτη φορά λάθος. το επόμενο όμως, δεν θα είμαστε τόσο 

επιεικείς, Μάρτι. Θα σε εξαφανίσουμε». 

Σο κανάλι μεγάλωνε συνεχώς. Και φαίνεται ότι ο Μάρτι Ντεμπ 
πήρε το μάθημά του. Οι εκπομπές του ήταν πιο ανώδυνες και πιο 

πικάντικες. Ποιον ενοχλούσε, για παράδειγμα, η θεωρία του ότι 
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κάτω από το Μλάντα Μπόλεσλαβ ήταν ένα τεράστιο σπήλαιο που 

επικοινωνούσε με την Βαλτική μέσω υπόγειων στοών; Κανέναν 
απολύτως. Κανένας δεν θα πήγαινε να σκάψει για να δει αν ήταν 

αλήθεια ή ψέματα. τολισμένα με τον μοναδικό τρόπο του Μάρτι 
και με υπονοούμενα για όργια με σεξ και κοκαΐνη γνωστών και κο-

σμικών προσώπων, που όμως απέφευγε συστηματικά να «φωτογρα-
φίσει», το Most Channel έγινε πολύ δημοφιλές με πολύ καλή τηλε-

θέαση, οι ειδήσεις του αναφέρονταν και από αλλά κανάλια, όχι 

μόνο αναλόγου περιεχομένου αλλά ακόμα και  σοβαρότερα ειδη-
σεογραφικά.  

Και τα λεφτά έπεφταν. Έκανε απόσβεση σε λιγότερο από έξι μή-
νες και τα κέρδη του ανέβαιναν συνέχεια. Κι ο Μάρτι πορευότανε 

σύμφωνα πάντα με τους όρους του συμβολαίου. Η παγερή απειλή 
του Μίκι «Θα σε εξαφανίσουμε»  τον είχε τρομοκρατήσει. Υοβόταν 

αυτόν τον τύπο, όσο δεν είχε φοβηθεί κανέναν. Ούτε καν όταν τον 

είχαν στριμώξει στο Ντένβερ πέντε – έξι «Άγγελοι της Κόλασης» με 
αλυσίδες και ρόπαλα επειδή είχε γράψει ότι ήταν «αδερφάρες που 

έκαναν μεταξύ τους όργια». λα πήγαιναν καλά. Νοίκιασε μια μο-
νοκατοικία στη συνοικία Tρόγια, με πανοραμική θέα στη Φρυσή 

Πόλη, κυκλοφορούσε με μια πανάκριβη ανοικτή BMW και είχε 

όποια γυναίκα γούσταρε. Με την ανάλογη τιμή, φυσικά. χι, δεν 
ήταν καθόλου τσιγκούνης ο Μάρτι «Φόουξι» Ντεμπ από το Ντέιτον 

του Οχάιο, πρώην κάτοικος Ντένβερ, Κολοράντο των Η.Π.Α. ή 

Μάρτιν Ντεμπρίτσεκ, όπως είχε γεννηθεί πριν σαρανταεννιά χρόνια, 
τον Αύγουστο του 1965 στην Πράγα. Δεν ήταν όμως κι απ’ αυτούς 

που αρκούνταν σ’ αυτά που είχαν. Και κυρίως, το ηθικό αλλά και 
το νομικό θέμα της τήρησης συμφωνιών δεν ήταν το δυνατό του 

σημείο. Για την ακρίβεια, τα περιφρονούσε. Και πάντα έψαχνε να 
βρει την ευκαιρία να παραβιάσει τον δεύτερο όρο του συμβολαίου 

του. Εννοείται, χωρίς να γίνει αντιληπτός. Δεν τον ένοιαζε αν θα χα-

λούσε η συνεργασία με τους Ρώσους ή ό,τι διάολο ήταν οι εργοδό-
τες του. Έτρεμε όμως στη σκέψη του Μίκι. Πολλές φορές αναρωτή-

θηκε μήπως ο φόβος του ήταν υπερβολικός. Μήπως τον είχε υπερ-
εκτιμήσει. Μήπως, τελικά, δεν ήταν παρά κούφιες απειλές. Σι θα 

μπορούσαν άραγε να του κάνουν; Κάνα δυο φορές αποφάσισε ότι 
οι φόβοι του ήταν τελείως αβάσιμοι. Αμέσως μετά όμως, του ήρθε 
στ’ αυτιά το «θα σε εξαφανίσουμε» και τον έκανε πάλι να λουφάξει. 

Μπορεί, τελικά, να αποδεικνύονταν μια κούφια απειλή. τον 
Μάρτι, όμως, γεννούσε έναν υπερφυσικό φόβο. Δεν θα το ρίσκαρε. 

Ήταν σίγουρος, με τη βεβαιότητα που έχουν οι φανατικοί 
νεοφώτιστοι μιας αίρεσης όταν τους παρουσιάζουν ένα  θαύμα, ότι 

θα το έκαναν.  

Σο Most Channel έπαιζε συνέχεια πικάντικα, περίεργα και εξω-
πραγματικά θέματα. Η τηλεθέαση είχε ανέβει κατακόρυφα, τα 

έσοδα του Μάρτι ανέβαιναν κι αυτά, όμως εκείνος δεν ήταν ευχα-
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ριστημένος. Σα θέματά του δεν ήταν αυτά που μπορούσε και σί-

γουρα όχι αυτά που ήθελε. Ήξερε ότι μπορούσε να κάνει πολλά 
περισσότερα. Αλλά φοβόταν.  

Ένα βράδυ, σε ένα από τα πάρτι που πήγαινε συχνά - πυκνά 
(ποτέ δεν του έλειπε μια πρόσκληση από κάποια γνωστή ή επίδοξη 

τηλε-περσόνα που προσδοκούσε να μπει στις νυχτερινές εκπομπές  
του Most Channel, έστω και χωρίς κανένα είδος ρούχου) βρήκε τον 

τρόπο να υλοποιήσει την ιδέα του χωρίς να εκτεθεί. Κάποιος από 

τους καλεσμένους ήταν γνωστός τηλεοπτικός παραγωγός, ειδικευ-
μένος στις σειρές ευρείας κατανάλωσης και με διασυνδέσεις στη 

Γερμανία. Ο Μάρτι τον πλησίασε και του είπε για ένα σενάριο που 
είχε γράψει «ένας συνεργάτης που θα ήθελε να μείνει ανώνυμος, 

προς το παρόν». Ο παραγωγός, παρά την κόκα που είχε σνιφάρει 

και τον είχε ρίξει σε μια γλυκιά χαύνωση, είχε ακόμα τα αντανα-
κλαστικά να ζητήσει από τον Μάρτι να του στείλει να δει το σενά-
ριο. «Δεν υπόσχομαι τίποτα, δικέ μου. Μια ματιά, έτσι;» Ο Μάρτι, που 

δεν του πολυάρεσε η κόκα, αν και σνίφαρε μερικές φορές σε κα-

νένα από τα οργιώδη πάρτι του, είχε τα πλήρη αντανακλαστικά να 

του το στείλει την επομένη μέσα σε έναν φάκελο με το όνομα 
«Αντονίν Μπίστεκ». Ήταν ένα σενάριο που είχε γράψει λίγους μήνες 

πριν. υνομωσίες, μυστικές αδελφότητες, απόκρυφα μυστήρια, σεξ, 
βία, ό,τι είχε κατά καιρούς υπάρξει ως  απλή αναφορά στις εκπο-

μπές του, τώρα πια ήταν εμπλουτισμένο από την φαντασία του χω-

ρίς περιορισμούς και συγκεντρωμένο σε ένα πλήρες σενάριο.  
Μετά από δυο μέρες ο παραγωγός τον πήρε ενθουσιασμένος. Θα 

αγόραζε το σενάριο. Πεντακόσια χιλιάρικα σε δολάρια μπροστά, 
συν τα ποσοστά, συν τα δικαιώματα στη Γερμανία, όπου θα πήγαινε 

σίγουρα η σειρά, ίσως και στην Αμερική και στον υπόλοιπο κόσμο. 
Σο σενάριο ήταν καταπληκτικό. Σο μόνο που απέμενε ήταν η 

έγκριση και η υπογραφή του συμβολαίου από τον κ. «Μπίστεκ». Ο 

Μάρτι το είχε προβλέψει, φυσικά, αυτό. Πληρώνοντας τις 
υπηρεσίες ενός Κροάτη – ή μήπως ήταν Βόσνιος; Πάντα τους 

μπέρδευε αυτούς εκεί κάτω – είχε φτιάξει μια ταυτότητα με το 
όνομα Αντονίν Μπίστεκ από το Μπρνο και ένα έγγραφο με το οποίο 

ο κ. Μπίστεκ όριζε τον κ. Μάρτιν Ντεμπρίτσεκ  πληρεξούσιό του για 
«οποιαδήποτε πράξη αφορούσε την πνευματική μου δημιουργία».  

«Ο κ. Μπίστεκ είναι ανάπηρος, καθηλωμένος σε πολυθρόνα, και 

δεν έχει την ευχέρεια να μετακινείται έξω από το σπίτι του», είπε 
στον παραγωγό ο Μάρτι. «Εξάλλου, λόγω της κατάστασής του, δεν 

θέλει να έρχεται σε επαφή με κόσμο. Από την αρχή ζήτησε πλήρη 
ανωνυμία. Επειδή είναι παλιός φίλος της οικογένειάς μου τον εξυ-

πηρετώ αφιλοκερδώς. Η μόνη μου ανταμοιβή θα είναι να πετύχει 

το έργο του, τίποτε άλλο» εξήγησε στον παραγωγό, με τα μάτια του 
έτοιμα να βουρκώσουν από τη συγκίνηση και την περηφάνια που 

ένιωθε επειδή βοηθούσε έναν ανήμπορο, παλιό οικογενειακό φίλο. 
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Η σειρά γυρίστηκε και φυσικά έσκισε. Παίχτηκε αρχικά σε ένα 

τσέχικο καλωδιακό κανάλι, όχι βέβαια στο Most Channel – δεν 
έπρεπε με τίποτα να δώσει έστω και ίχνος υποψίας – μετά σε ένα 

ιδιωτικό μεγάλης θεαματικότητας, κατόπιν στη Γερμανία, στην Ολ-
λανδία και τέλος στις ΗΠΑ, με πολύ μεγάλη επιτυχία. Ο τραπεζι-

κός λογαριασμός του «Αντονίν Μπίστεκ» φούσκωνε συνέχεια και ο 
πληρεξούσιός του, ο κ. Μάρτιν Ντεμπρίτσεκ, φρόντιζε να μεταφέρει 

τα ποσά αυτά σε ασφαλείς, άγνωστους λογαριασμούς. Κανείς δεν 

είχε καταλάβει τίποτα.  
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Σακτοποίησε τις τελευταίες λεπτομέρειες για την «εύρεση» του 

σκελετού του Φίτλερ στο Γιακούτσκ και τους εξωγήινους του Πίλ-
σεν. Μπήκε στην BMW του, άνοιξε την οροφή και απολάμβανε τον 

βραδινό Ιούνιο της Πράγας. Οι εκπομπές του θα έσκιζαν και πάλι. 
Ήταν πολλοί εκείνοι που ψοφούσαν να πεισθούν ότι η Ιστορία είναι 

κάπως διαφορετική από τη γνωστή και άλλοι τόσοι που χάζευαν 

στον ουρανό περιμένοντας τον Ε.Σ. Γέλασε μόνος του δυνατά. Πόσο 
αφελείς είναι, τελικά, οι άνθρωποι! Αυτό όμως δεν τον πείραζε κα-

θόλου. Σο αντίθετο. Σον έκανε πλούσιο. Κι έπειτα, ήταν και το σή-
ριαλ. Αυτό, μέσω του καλού, οικογενειακού, ανάπηρου φίλου 

Αντονίν Μπίστεκ από το Μπρνο, τον έκανε ακόμα πιο πλούσιο. 
Αλλά όχι και διάσημο. «Τι να γίνει»,αναστέναξε «δεν μπορεί κανείς 
να τα έχει όλα». Σουλάχιστον προς το παρόν. Αν γινότανε και ταινία, 

όπως υπολόγιζε, τότε δεν θα είχε κανέναν λόγο να κρύβεται και να 
φοβάται. Ούτε καν τον Μίκι.  λα πήγαιναν καλά. Απόψε θα το 
γιόρταζε με την Ανέτσκα. Ή μήπως με την Ίβα; «Γιατί όχι και με τις 

δυο;»  και γκάζωζε το αυτοκίνητο που σκαρφάλωνε με ταχύτητα 

προς την Σρόγια. Ανυπομονούσε να πάει σπίτι του, να κάνει ένα 
μπάνιο και να καλέσει τις δυο πόρνες να το γλεντήσει. «Και γιατί να 
κάνω μπάνιο;» σκέφτηκε ηδονικά, «καλύτερα έτσι, να είναι πιο άγρια 

και πρωτόγονη η φάση».  

Έφτασε κάτω από το σπίτι του. Έβαλε το αυτοκίνητο στο πάρ-
κινγκ και μπήκε μέσα. Πήγε να ανοίξει τον υπολογιστή του. Σο 

έκανε πάντα όταν γύριζε σπίτι. Έλεγχε τα e-mails του, τις τελευ-

ταίες ειδήσεις, τους πολλαπλούς λογαριασμούς που είχε δημιουρ-
γήσει στο facebook – πάντα χρειάζονταν μια υποστήριξη και μαζι-

κές κοινοποιήσεις μετά από κάθε ειδησεογραφική εκπομπή – κι 
έπειτα περνούσε την υπόλοιπη βραδιά του. ε μπαρ, σε πάρτι, σε 

όργια, σε δείπνα, ό,τι καλό είχε για τον Μάρτι η Φρυσή αυτή Πόλη. 
Αυτή τη μέρα, όμως, δεν είχε διάθεση για δουλειά. Ήθελε να 

γλεντήσει. Σελικά, αποφάσισε ότι ένα ντους θα τον χαλάρωνε από 

την ένταση της ημέρας. Βγήκε από το μπάνιο, άνοιξε μια μπύρα 
και ξάπλωσε στον αναπαυτικό καναπέ του σαλονιού του. Μετά από 

λίγη ώρα, σήκωσε το τηλέφωνο, πήρε έναν αριθμό και περίμενε. 
Μια ηδυπαθής φωνή τον ενημέρωσε ότι μιλούσε με την Ανέτσκα 

που ήταν στη διάθεσή του, στο χώρο του. Η λίμπιντό του ήταν ήδη 
ανεβασμένη.  

«Μάρτι εδώ…» ψιθύρισε βραχνά 

Αντί να ακούσει την γνωστή, γλυκιά και βαθειά φωνή που θα 
υπόσχονταν τρελές νύχτες, άκουσε ένα ακατάσχετο υβρεολόγιο για 
«τον ελεεινό τύπο που τολμάει να κάνει τέτοια αστεία, χωρίς να σέβε-
ται καθόλου τη στιγμή για τον φουκαρά τον Μάρτι». Βρίζοντας 

ακόμα, η Ανέτσκα του έκλεισε με δύναμη το τηλέφωνο στα μούτρα. 
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Ο Μάρτι Ντεμπ έμεινε να κρατάει το τηλέφωνο στα χέρια εμβρόντη-
τος. «Τι έπαθε η ηλίθια; Τρελάθηκε; Τι ήταν εκείνο για τη στιγμή του 
φουκαρά του Μάρτι;»  Δεν πήγαινε στο διάολο! Θα έπαιρνε την Ίβα. 

Αυτή τη φορά η αντίδραση ήταν διαφορετική. Λυγμοί ξέσπασαν 
από την άλλη μεριά του σύρματος, μόλις είπε το όνομά του. «Σας 

παρακαλώ, όποιος κι αν είστε, σταματήστε αυτό το κακό αστείο. Ήταν 

κρίμα να συμβεί αυτό στον φουκαρά τον Μάρτι…» κι έκλεισε το τη-

λέφωνο μέσα σε λυγμούς. 

Σον έλουσε κρύος ιδρώτας. Σι στο διάολο λέγανε αυτές οι κότες; 
Σι συνέβη στον «φουκαρά τον Μάρτι»; Σον δουλεύανε; Αποκλείεται! 

Κανένας δεν δουλεύει έναν πελάτη που του αφήνει επτακόσια ευρώ 

την επίσκεψη, πολλές φορές και παραπάνω, χώρια τα «έξτρα» μπό-
νους που μοίραζε ο Μάρτι κατά καιρούς. Κοίταξε βιαστικά το τηλέ-

φωνο. Μα βέβαια! Είχε βάλει την απόκρυψη κλήσεων! Έτσι εξη-
γούνταν όλα. Μισογέλασε. Υυσικά. Ποτέ δεν έκλειναν ραντεβού αν 
δεν ήξεραν τον πελάτη. Αλλά πάλι, εκείνο για τον  «φουκαρά τον 

Μάρτι»… Μπερδεμένος, επανέφερε την αναγνώριση αριθμού και ξα-

ναπήρε την Ανέτσκα. Σο τηλέφωνο χτύπησε πολλές φορές, χωρίς να 

απαντήσει κάποιος, μέχρι που η κλήση διακόπηκε. Σσαντισμένος, 
πήρε την Ίβα. Αυτή τη φορά είχε απάντηση. Μια διστακτική, φοβι-

σμένη φωνή, που αντί να αναγγείλει την Ίβα και το στούντιο των 
απολαύσεων απάντησε με ένα απλό, δειλό, μαζεμένο «παρακαλώ;» 

«Ίβα, Μάρτι εδώ. ε πήρα για τρελίτσες. Δεν με γνώρισες, μωρό 

μου;» 
Η φωνή δεν βιάστηκε να απαντήσει. ταν όμως το έκανε, ένιωσε 

σαν να τον χτύπησαν στο κεφάλι με κλομπ. 

«Αν είστε εσείς, κύριε αστυνόμε, σας είπα το απόγευμα ό,τι 
ήξερα. Και δεν το βρίσκω καθόλου σωστό αυτό που κάνετε. Σο 

αστείο σας σε βάρος ενός πολίτη της χώρας μας είναι πολύ άσχημο 
και πολύ μακάβριο» και του έκλεισε το τηλέφωνο χωρίς να περιμέ-

νει απάντηση. 
Κρατούσε το τηλέφωνο στα χέρια σαν χαμένος, όταν αυτό χτύ-

πησε. Είδε τον  αριθμό της Ανέτσκα στην οθόνη. Σο σήκωσε αμέ-

σως. Αντί ν’ ακούσει, όμως, τη λάγνα φωνή της Ανέτσκα, άκουσε 
την άγρια φωνή του νταβατζή της. 

«Άκου να σου πω, φίλε, αν ξανακάνεις την ίδια πλάκα θα σε βρω 
και θα σου κόψω τ’ αρχίδια! Κατάλαβες;» 

«Ρόμαν, τι έπαθες; Σι τρέχει εδώ; Σι έγινε, ρε γαμώτο;» 

«Δεν ξέρω πώς έμαθες το όνομά μου, αλλά θα σε λιώσω, παλιο-
μαλάκα!» ακούστηκε αγριεμένη και απειλητική η φωνή του άλλου. 

Ήταν σειρά του Μάρτι να αγριέψει. 
«Ρόμαν, άσε τις μαλακίες! Ο Μάρτι είμαι. Ο Μάρτι Ντεμπ! Με ξέ-

χασες ρε καθίκι, εμένα που στα ακουμπούσα κανονικά; Σι τρέχει 
ρε παλιοπούστη;» 
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«Λοιπόν, μαλάκα, για να τελειώνουμε μ’ αυτό το θέμα: ,τι ήτανε 

να πούμε για τον Μάρτι, το είπαμε το απόγευμα στον αστυνόμο. Η 
κοπέλα είναι καθαρή. Αυτό το λύσαμε. Σο είπανε και στις ειδήσεις. 

Και μην περιμένεις να πάρεις ούτε μια κορόνα3 από μας, κατάλα-
βες; Ούτε μια κορόνα!» και του έκλεισε πάλι το τηλέφωνο στα μού-

τρα.  
Ο Μάρτι ήταν πια σε πλήρη σύγχυση. Σι είπανε στις ειδήσεις; 

Πάτησε το τηλεκοντρόλ. Φιόνια. Έκανε νευρικά ζάπινγκ. Σίποτα. 

Φιόνια παντού. Γεμάτος μαύρες σκέψεις πήγε στο γραφείο του και 
άνοιξε τον υπολογιστή του. Περίμενε ανυπόμονα να τελειώσει το 

γουργούρισμα της έναρξης και να μπει στα Windows. Σρέμοντας, 
μπήκε στο site που έψαχνε. Κοίταξε την αρχική σελίδα. Έμεινε για 

λίγο με κομμένη την ανάσα. Ένιωσε το αίμα να ανεβαίνει στο κε-
φάλι του. «Με δουλεύουν», ψιθύρισε. «Με δουλεύουν οι μπάσταρδοι, 
με δουλεύουν!»  ξέσπασε αμέσως μετά με όλη τη δύναμη της φωνής 

του. «Έχουν τα κότσια και δουλεύουν εμένα; Θα τους σκίσω τους κα-
ριόληδες!». Σρέμοντας άρχισε να ψάχνει πού κοινοποιήθηκε αυτή η 

μαλακία. «Σ’ όλη την Τσεχία! Τα κωλόπαιδα! Σ’ όλη την Τσεχία!» 

Αυτό που μόλις είχε διαβάσει και τον είχε βγάλει από τα ρούχα 
του – πριν προλάβουν να το κάνουν η Ανέτσκα και η Ίβα – ήταν 

μια είδηση στον επίσημο ιστότοπο του ειδησεογραφικού πρακτο-
ρείου ČTK4: 

«Του ανταποκριτή μας στην Πράγα Μίλαν Ζίμακ, 12 Ιουνίου 

Νεκρός βρέθηκε από την καθαρίστριά του σήμερα, λίγο πριν το με-
σημέρι,  στο διαμέρισμά του στην Πράγα ο Μάρτιν Ντεμπρίτσεκ, ετών 

49. Ο Ντεμπρίτσεκ, γνωστός και ως Μάρτι «Χόουξι» Ντεμπ, λόγω της 
αμφιλεγόμενης ειδησεογραφίας του, είχε μεγαλώσει στις Η.Π.Α. όταν 

ο πατέρας του, Ζντένεκ Ντεμπρίτσεκ, είχε ζητήσει πολιτικό άσυλο. Τα 

τελευταία πέντε χρόνια διεύθυνε το τηλεοπτικό κανάλι Most Chan-
nel, γνωστό για την αναξιοπιστία του και τον λαϊκισμό του. Ο άτυχος 

Ντεμπρίτσεκ βρέθηκε γυμνός, φιμωμένος και δεμένος στο πάτωμα 
του σπιτιού του. Οι τοξικολογικές έρευνες του ιατροδικαστή, αν και 

δεν ανακοινώθηκαν ακόμα, αναφέρουν, σύμφωνα με έγκυρες πλη-
ροφορίες μας, ότι στο αίμα του θύματος βρέθηκαν μεγάλες ποσότητες 

αλκοόλ ενώ έγινε και χρήση κοκαΐνης. Η αστυνομία, αν και θεωρεί 

ότι ο θάνατός του επήλθε κατά τη διάρκεια σεξουαλικού οργίου, 
ερευνά κάθε περίπτωση. Αν και διαφωνούσαμε με τον τρόπο και το 

ύφος άσκησης της δημοσιογραφίας από μέρους του Μάρτιν Ντεμπρί-
τσεκ, δεν μπορούμε παρά να εκφράσουμε τη θλίψη μας για το θά-

νατό του. Δυστυχώς, Μάρτι, αυτή τη φορά, είναι γεγονός»  

                                                             
3
 Κορόνα (česká koruna): Το νόμιςμα τησ Τςεχίασ.  

4
 Česká Τisková Κancelář (Czech News Agency). Το ςημαντικότερο ειδηςεογραφικό πρακτορείο τησ 

Τςεχίασ. Ιδρφθηκε το 1918, την ίδια ημζρα με το κράτοσ τησ Τςεχοςλοβακίασ. Ωσ το 1990 ήταν το 
επίςημο πρακτορείο ειδήςεων του κράτουσ.  
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Εξαγριωμένος, μπήκε στο λογαριασμό διαχείρισης του site του 

Most Channel για να γράψει τη διάψευση, να εκφράσει την οργή 
του και να καταγγείλει τους ψεύτες. Πάγωσε. «Ο λογαριασμός του 

χρήστη έχει απενεργοποιηθεί. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον 
διαχειριστή του συστήματος.» 

«Σι στο διάολο γίνεται, ρε γαμώτο;!» φώναξε χτυπώντας το γραφείο 

με τις γροθιές του. Δεν ήθελε να πάρει κάποιον από το κανάλι. Αν 
υπήρχε πρόβλημα, δε γούσταρε να το ξέρουν οι υφιστάμενοί του. 

Ήταν σίγουρος ότι αν αυτά τα κωλόπαιδα τον έβλεπαν σε ένα 
λάκκο, θα έτρεχαν ποιος να πρωτοπιάσει το φτυάρι. Και ειδικά 

εκείνος ο ψευτοκουλτουριάρης, ο Κάρελ. Ένα ρεύμα αέρα από το 
ανοιχτό παράθυρο του δρόσισε την ιδρωμένη πλάτη. «Ανοιχτό πα-

ράθυρο; Πότε το άνοιξα; Μάλλον όταν μπήκα.» Κοίταξε το ρολόι του. 

Σέτοια ώρα ήταν ακόμα νωρίς το απόγευμα στο Λος Άντζελες. Πήρε 
τον αριθμό του Μίκι. «Ο αριθμός που καλέσατε δεν χρησιμοποιείται. 

Παρακαλούμε, συμβουλευτείτε τις υπηρεσίες καταλόγου» Άφησε το 

τηλέφωνο να του πέσει απ’ τα χέρια. Προσπάθησε για e-mail. “Data 
error”. Άρχισε να ανοίγει έναν έναν όλους τους λογαριασμούς του 

στο facebook. “Page not found”. Με τον ιδρώτα να τσούζει τα μάτια 

του πήγε να ανοίξει το e-banking του «Αντονίν Μπίστεκ». Μετά από 

μερικές αποτυχημένες προσπάθειες – τα χέρια του έτρεμαν και τα 

μάτια του είχαν θολώσει – μπόρεσε επιτέλους να μπει. Άδειος… 
χι, δεν είχε κάνει κάποιος ανάληψη ή μεταφορά. Ήταν απλώς 

άδειος. Ούτε μια εγγραφή. αν να μην είχε κινηθεί ποτέ. Έμεινε να 
κοιτάει απεγνωσμένα την οθόνη. 

«Θα σε εξαφανίσουμε, Μάρτι» άκουσε μέσα στο κεφάλι του τη 

φωνή του Μίκι. «Στο είχα πει ότι θα το κάνουμε, δεν μας πίστεψες 
Μάρτι», ξαναείπε η φωνή. Ένα ακόμα ρεύμα αέρα μπήκε στο δωμά-

τιο. Γεμάτος φρίκη, του φάνηκε ότι είδε στον καναπέ, δίπλα στο 
παράθυρο, καθισμένο τον Μίκι. Σα χέρια του ήταν σταυρωμένα στο 

στήθος του και τον κοιτούσε με ένα κακό, ειρωνικό χαμόγελο. Ο 

Μάρτι ανοιγόκλεισε τα μάτια ταραγμένος. Κανείς. Η οπτασία είχε 
φύγει.   

«Με κατάλαβαν. Δεν ξέρω πώς, αλλά με κατάλαβαν» συνειδητο-

ποίησε τρομαγμένος. Εκείνο που τον τρόμαζε πιο πολύ ήταν πώς 

μπόρεσαν και απόκτησαν πρόσβαση στον «Μπίστεκ». Καλά οι δικοί 

του λογαριασμοί στο e-mail, στο facebook και στο site του κανα-
λιού. Αλλά του «Μπίστεκ»; Πώς τον βρήκαν; Και πώς τον εξαφάνι-
σαν; Έμεινε πετρωμένος με την τελευταία του σκέψη. «Τον εξαφάνι-
σαν. Σαν να μην υπήρχε ποτέ. Έτσι θα κάνουν και με μένα. Θα με 

εξαφανίσουν σαν να μην υπήρξα ποτέ. Θα με σβήσουν. Θα πατήσουν 

ένα delete και αντίο Μάρτι! Άρχισε να ξαναψάχνει τα κανάλια στην 

τηλεόραση. Σίποτα, εκτός από χιόνια. Έψαξε στις δημοσιεύσεις στο 

site του Most Channel. Λογικά θα είχαν την «είδηση» για το «θά-
νατό» του πρώτο θέμα. Λογικά… χι, δεν ήταν καθόλου λογικά. 
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λα ήταν παράλογα. την κεντρική σελίδα του Most Channel φι-

γουράριζε ένα γνωστό φωτομοντέλο που δήλωνε ότι «το στοματικό 
σεξ κάνει καλό στην αντιμετώπιση της ουλίτιδας». Έψαξε για τα 

άρθρα του. Σίποτα! Ξανακοίταξε τη σελίδα ČTK. Ούτε λέξη για τον 
«θάνατο» του Μάρτιν Ντεμπρίτσεκ ή Μάρτι «Φόουξι» Ντεμπ. αν να 

μην είχε γραφεί ποτέ τίποτα. Λες και δεν το είχε δει λίγα λεπτά 
νωρίτερα. ηκώθηκε και σύρθηκε προς τον καναπέ. ωριάστηκε 

σαν άδειο σακί. 

«το είχα πει, Μάρτι» άκουσε έναν ψίθυρο δίπλα του. 
Δεν βιάστηκε να γυρίσει το κεφάλι του. Ήξερε. 

«Πώς το κάνατε αυτό; Ποιοι είστε; Ή μάλλον… τι είστε;» 
«Σόσα χρόνια γράφεις για μυστηριώδεις και παράξενες δυνάμεις. 

Δεν τις πίστεψες ποτέ όμως, έτσι Μάρτι;» 

«Είστε εξωγήινοι»; 
Ο Μίκι γέλασε δυνατά.  

«Μην γίνεσαι αφελής, Μάρτι. Σο ξέρεις πως όχι. Οι εξωγήινοι, 
όπως τους λες και όπως τους περιγράφεις στον κόσμο τόσα χρόνια, 

δεν έχουν σχέση με εμάς και με εσάς» 
Ο Μάρτι πήγε να πει κάτι, ο Μίκι όμως τον έκοψε. 

«Και όχι, δεν είμαστε ούτε Illuminati, ούτε τα υπόλοιπα φού-

μαρα που πουλάς στον κόσμο.» 
«Σότε, τι είστε; Σι στο διάολο είστε;» 

«Μην ξαναπιάσεις αυτό το όνομα στο στόμα σου» του είπε αυ-
στηρά ο Μίκι.  

Ο Μάρτι κοιτούσε το πάτωμα με βλέμμα απλανές. Δεν καταλά-

βαινε. Σο μυαλό του αρνιόνταν να το δεχτεί. Έμεινε για λίγο άφω-
νος, κοιτώντας τις κλωστές του ακριβού χαλιού.  

«Άλλη εικόνα είχα για σας», μπόρεσε να πει τελικά 
Ο Μίκι φάνηκε να το διασκεδάζει 

«Δηλαδή;» του πέταξε παιχνιδιάρικα 
«Να…» απάντησε αργόσυρτα ο Μάρτι, «ξέρεις… φτερά… ρομ-

φαίες…» 

Ο Μίκι γέλασε δυνατά.  
«Μήπως περίμενες να φοράω και χιτώνα; χι Μάρτι. Αυτή είναι 

η εικόνα που έχετε εσείς για μας. την πραγματικότητα, αυτό που 
βλέπεις τώρα είναι μια συμβατική μου εικόνα για τον τόπο και τον 

χρόνο αυτό».  

«Σι σκοπεύετε να  μου κάνετε;» ξαναείπε καταπίνοντας το σάλιο 
του   

Ο Μίκι γέλασε. 
«Εμείς; Σίποτα. ,τι ήταν να  γίνει, το έκανες εσύ από μόνος σου, 

Μάρτι.» 
«Σότε γιατί όλα αυτά; Σι κακό έκανα; Σι σας πείραξα;» είπε σηκώ-

νοντας τη φωνή του. 
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«Μη διαμαρτύρεσαι, Μάρτι. Ξέρεις τι έκανες. ου δώσαμε τα πά-

ντα. ,τι ήθελες ήταν δικό σου. Σο μόνο που σου ζητήσαμε ήταν 
δυο πράγματα: Τπακοή και αφοσίωση. το πρώτο απέτυχες σχεδόν 

αμέσως. Παρόλα αυτά, στο συγχωρήσαμε. Έμενε το δεύτερο. Αλλά 
κι εκεί απέτυχες. Μας πούλησες, Μάρτι.» 

Ο Ντεμπ τον κοίταξε με θολά μάτια. Προσπάθησε να μιλήσει, 
αλλά δεν μπορούσε να αρθρώσει λέξη. Ο Μίκι τον κοίταξε για λίγο 

και συνέχισε. 

«Νόμιζες ότι μπορείς να κρυφτείς, Μάρτι. Δεν σε κατηγορώ. λοι 
ανέκαθεν νομίζουν ότι μπορούν να κρυφτούν. Κι όλοι ξεχνούν την 

αφοσίωση που πρέπει να μας δείχνουν. Και τελικά, όλοι την πλη-
ρώνουν.» 

«Και… τι γίνονται αυτοί οι …όλοι;» κατόρθωσε να ψελλίσει ο 

Μάρτι. 
Ο Μίκι έκανε μια χειρονομία αναπαριστώντας τον καπνό που 

φεύγει στον αέρα.   
«Εξαφανίζονται, ε;» 

«Μπορείς να το πεις κι έτσι» είπε ο Μίκι. «Πάντως εγώ δεν τους 
έχω ξαναδεί ποτέ. Εγώ απλώς τους…». Έκοψε τη φράση του στη 

μέση σαν να του είχε ξεφύγει κάτι παραπάνω.   

«Εσύ απλώς τους στέλνεις στο διάολο… Κυριολεκτικά…» 
«Μπορείς να το πεις κι έτσι… Αν και σου είπα να μην ξαναπείς 

αυτό το όνομα». 
«Γιατί δεν μου δίνετε ακόμα μια ευκαιρία;» έκρωξε ο Μάρτι. «Νο-

μίζω ότι τη δικαιούμαι!» 

«Είχες ήδη δυο!» 
«Νόμιζα ότι το «Μεγάλο Αφεντικό» – και έδειξε με το δάχτυλο 

προς τα πάνω – είναι φιλεύσπλαχνο και συγχωρεί» 
«Είναι» είπε με σοβαρότητα ο Μίκι. «Αλλά είναι και Δίκαιος. Κρί-

νει τους πάντες μόνος Σου, ίσως να το ξέρεις αυτό, Μάρτι. Αλλά 
πρέπει να παρουσιαστείς μπροστά Σου για να σε κρίνει. Αυτός, τε-

λικά, θα αποφασίσει τι θα γίνει. Εγώ, το μόνο που μπορώ να κάνω 

είναι να σε πάω στον Πέτρο. Από εκεί και  μετά…»  και άφησε τη 
φράση του μισοτελειωμένη. 

Πέτρος! Βέβαια! Πέτρος! Σώρα το καταλάβαινε! Ποια Ρωσία…  
«Ναι, αλλά δεν ήξερα! Ποτέ δεν πίστευα πως…» 

«…πως υπάρχουμε και σας βλέπουμε, ε Μάρτι; λοι αυτό λένε, 

ξέρεις, όταν έρχεται αυτή η ώρα…» 
«Ω, Θεέ μου…» 

«Λίγο αργά δεν Σον θυμήθηκες;»  
«Μη με ειρωνεύεσαι! ε παρακαλώ, τουλάχιστον τούτη τη στιγμή, 

μη με ειρωνεύεσαι!» φώναξε προσπαθώντας να κρατήσει έναν λυγμό 
«Δεν σε ειρωνεύομαι, Μάρτι» του είπε  ο Αρχάγγελος θλιμμένα. 

«Σο αντίθετο. Λυπάμαι πολύ» 
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«Λυπάσαι;», κάγχασε ο Ντεμπ, «Φα! Λυπάσαι! Εγώ τότε, τι πρέπει 
να κάνω, αν εσύ απλώς λυπάσαι;» 

«,τι ήταν να κάνεις, το έκανες, φίλε μου. Μη διαμαρτύρεσαι. 

ου έδωσε τα πάντα. Φρήμα, δόξα, καλή ζωή. Κι από πάνω, σου 
έδειξε και τον τρόπο να τα κρατήσεις όλα αυτά. ταν έκανες το 

πρώτο λάθος, όχι μόνο σε συγχώρησε, αλλά με έστειλε να σου θυ-

μίσω και το δεύτερο καθήκον σου. Κι εσύ, το μόνο που έκανες ήταν 
να προσπαθήσεις να Σον ξεγελάσεις. Λοιπόν, να πηγαίνουμε σιγά 

σιγά;»  
«τάσου! Περίμενε! Μπορεί να μην τα κατάφερα μέχρι τέλους,  

αλλά σας υπηρέτησα σωστά! Σόσα χρόνια σας υπηρετώ! Σόσον κό-
σμο σας έφερα! Δεν δικαιούμαι κάτι, έστω σαν…  σαν αποζημίωση 

απόλυσης;» 

Ο Μίκι σταύρωσε τα πόδια του, έβαλε το χέρι στο άτριχο πηγούνι 
του και τον αναμέτρησε, όπως ένας έμπειρος κριτικός τέχνης το 

έργο ενός νέου ζωγράφου. Σο στόμα του Μάρτι είχε ξεραθεί από την 
αγωνία. Σελικά, ο άγγελος μίλησε. 

«Λοιπόν, εντάξει. Αξίζεις μια …αποζημίωση απόλυσης. Αλλά μην 

φανταστείς πολλά πράγματα» συμπλήρωσε βιαστικά βλέποντας την 
ελπίδα στο βλέμμα του Μάρτι. «Απλώς, θα σου δώσουμε λίγες δια-

κοπές πριν την… απόσυρση», πρόσθεσε παιχνιδιάρικα 
«Σι εννοείς;» του είπε ο Μάρτι. το σημείο όμως όπου καθότανε ο 

Μίκι τώρα πια δεν υπήρχε τίποτα. ηκώθηκε αναστατωμένος και 
φωνάζοντας 

«Πού είσαι; Σι εννοείς; Σι διακοπές μου λες; Σι απόσυρση;» 

Δεν υπήρχε όμως κανείς να του απαντήσει. Μόνο μια ριπή ανέ-
μου από το ανοιχτό παράθυρο, «τώρα πια είμαι σίγουρος ότι δεν το 

άνοιξα εγώ», τον χάιδεψε στο πρόσωπο και μετά σιγή. 

Ο Μάρτι «Φόουξι» Ντεμπ πήγε με βήμα μαριονέτας προς το πα-

ράθυρο, το έκλεισε και ξάπλωσε στον καναπέ. Κάρφωσε το βλέμμα 

του στα χιόνια που χοροπηδούσαν στην οθόνη της τηλεόρασης. 
Μετά από λίγη ώρα, ένιωσε τα βλέφαρα να βαραίνουν και τα μάτια 

να κλείνουν.  
«Ώστε έτσι, λοιπόν, είναι ο θάνατος», συλλογίστηκε και τα μέλη 

του χαλάρωσαν ενώ έπεφτε σε έναν βαθύ λήθαργο.  
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Σο κουδούνι της εξώπορτας χτυπούσε επίμονα. Ο Μάρτι Ντεμπ 

όμως ήταν ακίνητος στον καναπέ. Σο κουδούνι συνέχισε να χτυ-
πάει. Κάποια στιγμή σταμάτησε. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα ξα-

νάρχισε. Σο χέρι του Μάρτι κινήθηκε προς τα μάτια του. Μετά 
προς το κεφάλι του. Σο έπιασε σαν να πονούσε πολύ δυνατά. Και η 

αλήθεια ήταν ότι είχε τρομερό πονοκέφαλο. Άρχισε να ψαχουλεύει 

το υπόλοιπο σώμα του. Ζούσε! την τηλεόραση έδειχνε μια ταινία, 
και όχι χιόνια! Κι αυτό που άκουγε ήταν κουδούνι! Σης εξώπορτας! 

Σου σπιτιού του! Άρα ζούσε! Ζούσε, Κύριε των Δυνάμεων, ζούσε! 
Έτρεξε να ανοίξει την πόρτα – «το παράθυρο είναι κλειστό» πρόσεξε 

φευγαλέα – γεμάτος λαχτάρα να σφίξει στην αγκαλιά του τον άν-

θρωπο που τον  είχε ξυπνήσει από εκείνον τον τρομερό εφιάλτη. Κι 
αλήθεια, ο άνθρωπος που στεκόταν στην πόρτα και τον περίμενε να 

ανοίξει, άξιζε όχι μια, αλλά πολλές αγκαλιές, όπως παρατήρησε ο 
Μάρτι μόλις τον – ή μάλλον μόλις την – είδε. Μια ψηλή, ξανθιά γυ-

ναίκα, με αγγελικό πρόσωπο, στεκόταν μπροστά του. 

«Γεια σου» του είπε ενώ την κοιτούσε άναυδος. «Είμαι η Γκά-
μπινα. Με έστειλε η Ίβα επειδή σήμερα δεν μπορούσε να έρθει η 

ίδια. Δεν θα μου πεις να περάσω;» 
«Μα πώς… βέβαια… με συγχωρείς… δεν το περίμενα και… κα-

ταλαβαίνεις…» και της έκανε αμέσως χώρο να περάσει. 

Η Γκάμπινα πέρασε μέσα με αέρινο βήμα, λικνίζοντας τους γο-
φούς της πάνω σε ένα ζευγάρι μαύρες δωδεκάποντες γόβες. Ο 

Μάρτι δεν είχε πάει ποτέ στη Βενετία, όμως το βάδισμα αυτό του 
έφερε στο νου τη λέξη «γόνδολα». Κάθισε στον καναπέ, άφησε δίπλα 

της τη μικρή τσάντα - φάκελο που κρεμότανε με μια αλυσιδίτσα 
από τον ώμο της και πέταξε από πάνω της τη λεπτή βραδινή 

εσάρπα που τύλιγε τους ώμους της. Από κάτω δεν φορούσε παρά 

ένα  μικροσκοπικό, μαύρο εσώρουχο κι ένα στενό σουτιέν που πιο 
πολύ έδειχνε παρά έκρυβε το πλούσιο στήθος της. Ένα τατουάζ 

στόλιζε την επίπεδη, σφιχτή κοιλιά της.  
Άφησε τα πόδια της να ξεχυθούν στον καναπέ και άναψε τσι-

γάρο. Σον κοίταξε για λίγο. Σα μάτια της («υπάρχουν μαβιά μάτια; 

Παράξενο!»)  τον κοίταξαν από πάνω ως κάτω. Πέρασε τη γλώσσα 

της πάνω από κατακόκκινα, σαρκώδη χείλη. 

«Λοιπόν;» είπε τελικά με μια φωνή σαν τον απόηχο που κάνουν 
οι στάλες του νερού όταν φτάνουν στον πάτο ενός πηγαδιού. «Δεν 

θα με κεράσεις ένα ποτό;» 

«Μα… ε… φυσικά… με συγχωρείς… δεν σε περίμενα και….» 
«Μήπως δεν σου αρέσω; Η Ίβα μου είπε τα γούστα σου, και είμαι 

πρόθυμη να στα κάνω όλα….»  
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«Πώς… μα βέβαια… και φυσικά μου αρέσεις…» είπε καταβάλλο-
ντας κάμποση προσπάθεια «Ω Θεέ μου, τι λέω; Αυτή είναι το πιο 
ωραίο, το πιο θεσπέσιο, το πιο τέλειο πλάσμα που έχω δει ποτέ!» 

«Σότε λοιπόν, τι θα γίνει μ’ εκείνο το ποτό;» του είπε ανοίγοντας 
προκλητικά τα πόδια της. 

«Ναι, βέβαια, ναι, αμέσως… τι θα ήθελες να πιείς;» 

«Μήπως έχεις Fernet;» 
“Fernet; Θέλω να πω… Και βέβαια έχω…» 

«Σότε κάνε μου ένα. Με τόνικ. Να δροσιστεί το μυαλό και να 
ανάψουν τα αίματα» 

πως ακριβώς το έπινε κι ο ίδιος, με τα ίδια ακριβώς λόγια που 
έλεγε κι αυτός. Κούνησε το κεφάλι εντυπωσιασμένος. Η Ίβα είχε 

κάνει πολύ καλή δουλειά. Κρίμα για την ίδια, γιατί ήταν αποφασι-

σμένος από δω και πέρα να καλεί τη Γκάμπινα στα πάρτι του. 
«Αλήθεια, το Γκάμπινα από πού βγαίνει;» τη ρώτησε την ώρα που 

ετοίμαζε τα ποτά.  
 «Από το Γκαμπριέλα. Δεν το ήξερες; Παράξενο!» 

 «Ξέρεις, έφυγα μικρός από δω και…» προσπάθησε να δικαιολο-

γηθεί για την άγνοιά του την ώρα που άφηνε τα ποτά στο γυάλινο 
τραπέζι του σαλονιού. 

«Δεν πειράζει», του είπε η Γκάμπινα και σήκωσε το ποτήρι. «ε 
μας, Μάρτι» 

«ε μας, Γκάμπινα. Ξέρεις, εγώ θέλω να έρχεσαι πιο συχνά εδώ 
και…» 

Δεν πρόλαβε να τελειώσει τη φράση του. Σον άρπαξε κι άρχισε να 

τον φιλάει και να τον δαγκώνει άγρια παντού. Σον έγδυσε με γρή-
γορες κινήσεις. Έπεσε πάνω της. Λίγο πριν μπει μέσα της τον 

έσπρωξε απαλά προς τα πίσω. 
«Θέλω κάτι ακόμα για να φτιαχτώ καλύτερα» του είπε και άνοιξε 

την τσάντα της. Έβγαλε από μέσα δυο σκονάκια κοκαΐνης και τα 

άδειασε σχηματίζοντας δυο λεπτές γραμμές  στη γυάλινη επιφάνεια 
του τραπεζιού. Ο Μάρτι κατάλαβε. Έψαξε βιαστικά το παντελόνι 

του που ήταν πεταγμένο στο πάτωμα, τράβηξε από μια τσέπη δυο 
χαρτονομίσματα, τα τύλιξε σε ένα στενό ρολό και έδωσε ένα στη 

Γκάμπινα. Σα έβαλαν στη μύτη τους και εισέπνευσαν την κοκαΐνη. 
Ένιωσε αμέσως το γλυκό μούδιασμα του ναρκωτικού να ξεκινάει 

από τα ρουθούνια και να φτάνει μέχρι τα δάχτυλα των ποδιών του. 

Η Γκάμπινα άνοιξε ξανά την τσάντα της κι έβγαλε από μέσα ένα 
ζευγάρι χειροπέδες. Σις κούνησε προκλητικά μπροστά στα 

χαυνωμένα μάτια του. Ο Μάρτι, γεμάτος ηδονή και προσμονή, ξά-
πλωσε στο πάτωμα και την άφησε να κλείσει τους καρπούς του 

μέσα στα βραχιόλια. Η Γκάμπινα κάθισε πάνω του,  κι άρχισε να 

κουνιέται ρυθμικά. Έφτασε σε έναν ακραίας μορφής οργασμό, τέ-
τοιον που δεν είχε ξαναζήσει ποτέ στη ζωή του. 
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Ήταν ξαπλωμένος και γυμνός, ανήμπορος να κουνηθεί, όταν η 

Γκάμπινα έβγαλε από την τσάντα της μια μονωτική ταινία. 
«Σι είναι αυτό…» προσπάθησε να πει, αλλά η Γκάμπινα του είχε 

ήδη φράξει το στόμα με την ταινία. 
«ου υποσχεθήκαμε μια αποζημίωση απόλυσης, Μάρτι», του 

είπε χαμογελώντας σαρδόνια. «Δεν πρέπει να έχεις παράπονο. Αυτό 
που έζησες πριν λίγο, δεν το έχει ξαναζήσει θνητός. Κι ίσως να έλυ-

σες μια απορία που είχαν πάντα οι άνθρωποι. Κρίμα που δεν θα 
μπορέσεις να το πεις σε κανέναν. Λυπάμαι Μάρτι, αλλά business 
is business. Σίποτα προσωπικό, ούτε από μένα ούτε από τον Μίκι. 

Adios, Μάρτι». Σου έφραξε με την ταινία και τη μύτη. Ο Μάρτι 

Ντεμπ την κοιτούσε με αγωνία να του κόβει από παντού τον αέρα. 
Μέσα του ούρλιαζε με όλη τη δύναμη της ψυχής του. Κανένας 

όμως δεν μπορούσε να τον ακούσει. Ούτε καν ο ίδιος. Σην ώρα που 
είχε αρχίσει να σπαρταράει με το πρόσωπο κατακόκκινο και τα μά-

τια έτοιμα να πεταχτούν από τις κόχες τους, η Γκάμπινα φίλησε 
την άκρη του δείχτη της και την ακούμπησε τρυφερά πάνω στη 

μύτη του χαρίζοντάς του ένα αγγελικό χαμόγελο. 

Μόλις εκείνος έπαψε να αναπνέει, σηκώθηκε, ντύθηκε, άνοιξε 
την πόρτα και έφυγε αφήνοντας τον Μάρτι Ντεμπ γυμνό στο πά-

τωμα, δεμένο με τις χειροπέδες, γεμάτο αλκοόλ και κοκαΐνη, άδειο 
όμως από αέρα στα πνευμόνια του. Λίγο πριν φύγει, του έριξε μια 

τελευταία αδιάφορη ματιά, πέρασε το κατώφλι και χάθηκε μέσα 

στη νύχτα. 
 

www.CTK.eu:  

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

……………………………………………………………………………….. 

«Του ανταποκριτή μας στην Πράγα Μίλαν Ζίμακ, 13 Ιουνίου 

Νεκρός βρέθηκε από την καθαρίστριά του σήμερα, λίγο πριν το με-

σημέρι,  στο διαμέρισμά του στην Πράγα ο Μάρτιν Ντεμπρίτσεκ, ετών 

49. Ο Ντεμπρίτσεκ, γνωστός και ως Μάρτι «Χόουξι» Ντεμπ…» 

………………………………………………………………………………. 

Leave a comment: 

St.Peter.gatemaster: «Μάρτι, αυτή τη φορά, Είναι γεγονός! Ορι-

στικά και αμετάκλητα».  
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Ο Αχιλλέας Ε. Αρχοντής 

Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Γεννήθηκε το 

1964 στην Αγιά της Λάρισας, όπου ζει και εργάζεται ως 

ελεύθερος επαγγελματίας, λογιστής. Λάτρης του ερασιτεχνικού 

θεάτρου - ενεργό μέλος της τοπικής θεατρικής ομάδας από το 

1991 - της λογοτεχνίας, της παράδοσης, της ιστορίας και της 

μυθολογίας, είναι ένας απ’ τους δημιουργούς της σύγχρονης 

(2013), ηλεκτρονικής πλέον, έκδοσης των «Αγιώτικων Νέων», 

της εφημερίδας του ΜΠΣ Αγιωτών «Μιλτιάδης Δάλλας», που 

από το 1979 ως το 2000 - χρονολογία αναστολής της λειτουργίας 

της - αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τους κατοίκους της Αγιάς, 

αλλά και για τους Αγιώτες της διασποράς. 

Επικοινωνία: aarhontis@gmail.com 
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  Εκδόσεις schooltime.gr 

Εκπαίδευση & Πολιτισμός 

Τηλ.: 6977554086 

e-mail: info@schooltime.gr 

website: www.schooltime.gr 

 

http://www.schooltime.gr/
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Ο Μάξηη «Χόνπμη» Νηεκπ έρεη κεγάιν ηαιέλην ζην λα πιάζεη ηζηνξίεο θαη 

λα ηηο πιαζάξεη ζαλ πξαγκαηηθέο εηδήζεηο. Γηνο πξνζθύγσλ από ηελ 

Τζερνζινβαθία ηνπ 1968, έγηλε, πξώηα ζην Οράην θαη κεηά ζην Κνινξάλην, 

έλαο πξώηεο ηάμεσο ςεύηεο, πεξηκέλνληαο ηε κεγάιε επθαηξία. Κη απηή 

ήξζε, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ επηζηξνθή ζηελ παηξίδα ηνπ. 

Σηελ Πξάγα ν Μάξηη «Χόνπμη» Νηεκπ δεη κηα δσή πνιύ γεκάηε. Έρεη 

ρξήκα, έρεη όλνκα, έρεη γπλαίθεο. Τν κόλν πνπ δεηάεη πηα είλαη ε δόμα. 

Είλαη έηνηκνο λα ηελ απνιαύζεη θη απηή. Όκσο «μέραζε» έλαλ όξν ζην 

ζπκβόιαην κε ηνλ εξγνδόηε ηνπ. Καη κεηά, ήξζαλ νη άγγεινη… 

 

http://www.schooltime.gr/

