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Ο Λεν Ντέιτον γεννήθηκε το 1929 στο Λονδίνο. Υπηρέτησε 

τη στρατιωτική του θητεία στη RAF (Βασιλική Αεροπορία), 

φοίτησε στο Royal College of Art (Βασιλική Ακαδημία Καλών 

Τεχνών) και σχεδίασε πολλά εξώφυλλα βιβλίων, μεταξύ αυτών 

και για την πρώτη έκδοση του Στο δρόμο του Τζακ Κέρουακ.
1
 

Η τεράστια επιτυχία του πρώτου μυθιστορήματός του, Φάκε-

λος IPCRESS (1962), επαναλήφθηκε για μία αξιοσημείωτη 

σειρά βιβλίων μέσα στα επόμενα τριάντα χρόνια. Μεταξύ άλ-

λων περιλαμβάνουν ιστορικά μυθιστορήματα (όπως το 

Bomber, ενδεχομένως το σπουδαιότερο μυθιστόρημά του), 

δυστοπικά μυθιστορήματα εναλλακτικής ιστορίας (SS-GB) και 

αρκετές εξαιρετικές μελέτες για τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 

(Fighter, Blitzkrieg και Blood, tears and folly). 

Τα κατασκοπικά μυθιστορήματά του αποτυπώνουν την 

ταραχή του Ψυχρού Πολέμου στη Βρετανία με τρόπους που 

σήμερα αφήνουν μια μοναδική γεύση. Απεικονίζουν έναν κό-

σμο όπου η Ευρώπη περιλαμβάνει πολλές δικτατορίες, όπου 

το προσωπικό μπορεί να συνθλιβεί από το ιδεολογικό, και 

στον οποίο οι φρικαλεότητες του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου 

έχουν θαφτεί κάτω από ένα πολύ λεπτό στρώμα γης. Το έντο-

νο ενδιαφέρον του Ντέιτον για την τεχνολογία, η αίσθηση του 

                                                  
1
  Σ.τ.Μ.: Τζακ Κέρουακ, Στο δρόμο. Μετάφρ. Δήμητρα Νικολοπούλου, 
Πλέθρον, Αθήνα 1996. 
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χιούμορ και η εξαιρετική αποτύπωση της περιόδου τον καθι-

στούν έναν από τους βασικούς Βρετανούς συγγραφείς κατα-

σκοπικών μυθιστορημάτων, μαζί με τους Τζον Μπάκαν (John 

Buchan), Έρικ Άμπλερ (Eric Ambler), Ίαν Φλέμινγκ (Ian 

Fleming) και Τζον Λε Καρέ (John Le Carré). 



 

 

 

Και θα σας ξεσφραγίσω ένα βιβλίο μυστικό και θα διαβάσω 

στην πρόθυμη να νιώσει δυσαρέσκειά σας πράμα βαθύ, παρά-

τολμο. 
Σαίξπηρ, Ερρίκος Δ΄ 

2
 

 

 

Παρότι αξίζει να επισημανθεί πως κάθε είδος πτηνών έχει  

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά συμπεριφοράς, υπάρχει κάτι κοινό, 

στα περισσότερα τουλάχιστον είδη, που τα διαφοροποιεί με 

την πρώτη ματιά και επιτρέπει σε έναν προσεκτικό παρατηρη-

τή να τα αναγνωρίσει με σχετική βεβαιότητα. 
Γκίλμπερτ Γουάιτ, 1778 

 

                                                  
2
  Σ.τ.Μ.: Ουίλλιαμ Σαίξπηρ, Ο βασιλιάς Ερρίκος ο Δ΄. Μετάφρ. Βασίλης 
Ρώτας - Βούλα Δαμιανάκου, Επικαιρότητα, Αθήνα 1988.  



 

 



 

 

 

Φάκελος IPCRESS 
 
Απόρρητος φάκελος Νο 1 
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Πρόλογος 

Αντίγραφο: νο 1. Αντίγραφα 2 

Προορισµός: W.O.O.C.(P.) 

Προέλευση: Υπουργικό Συµβούλιο. 

∆ιαβάθµιση: PH 6. 

Υπόµνηµα: 

 

 

 

Παρακαλείσθε όπως ετοιµάσετε σύνοψη Φακέλου 

Μ/1993/GH 222223 για Κοινοβουλευτικό Γραµµατέα 

Υπουργού Αµύνης. 

 

Επικοινώνησαν μέσω της «καυτής» γραμμής
3
 κατά τις δυόμισι 

το απόγευμα. Ο υπουργός δεν είχε κατανοήσει ένα δυο σημεία 

της σύνοψης. Ίσως ήταν καλύτερα να δω τον υπουργό. 

Ίσως. 

Το διαμέρισμα του υπουργού είχε θέα στην πλατεία Τρα-

φάλγκαρ και η επίπλωση θύμιζε σκηνογραφία του Όλιβερ 

Μέσερ
4
 για έργο του Όσκαρ Ουάιλντ. Κάθισε σε μια πολυ-

θρόνα Σέρατον, κάθισα σε μια καρέκλα Χεπλγουάιτ και μεί-

                                                  
3
  Μόνιμα ανοιχτή γραμμή. 

4
 
 
Σ.τ.Μ.: Από τους διασημότερους Βρετανούς σκηνογράφους του 20ού 
αιώνα. 
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ναμε να κοιταζόμαστε έχοντας ανάμεσά μας τη γλάστρα με 

την ασπιδίστρα. 

«Αγαπητέ μου, πες μου την ιστορία με δικά σου λόγια. 

Τσιγάρο;» 

Αναρωτιόμουν πώς ήταν δυνατόν να χρησιμοποιούσα τα 

λόγια κάποιου άλλου, καθώς έτεινε τη λεπτή χρυσή ταμπακιέ-

ρα πάνω από την ασπιδίστρα. Τον πρόλαβα, εμφανίζοντας ένα 

τσαλακωμένο πακέτο Gauloises· δεν ήξερα από πού να ξεκι-

νήσω. 

«Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω», είπα. «Το πρώτο έγ-

γραφο στον φάκελο‒» 

Ο υπουργός μού έκανε νόημα να σταματήσω. «Ξέχνα τον 

φάκελο, αγαπητέ μου, θέλω ν’ ακούσω την προσωπική σου 

εκδοχή. Ξεκίνα από την πρώτη σου συνάντηση μ’ αυτόν τον 

τύπο…» Χαμήλωσε το βλέμμα στο μικρό δερματόδετο σημειω-

ματάριό του, «…τον Τζέι. Πες μου γι’ αυτόν». 

«Ο Τζέι. Το κωδικό του όνομα έχει αλλάξει σε Κουτί 

Τέσσερα», είπα. 

«Πολύ μπερδεμένο μου ακούγεται», είπε ο υπουργός και 

το έγραψε στο σημειωματάριό του. 

«Όλη αυτή η ιστορία είναι μπερδεμένη», του είπα. «Ερ-

γάζομαι σ’ έναν πολύ μπερδεμένο τομέα». 

Ο υπουργός είπε «όντως» δυο τρεις φορές, ενώ εγώ άφη-

σα πεντέξι χιλιοστά στάχτης να πέσουν στο γαλάζιο περσικό 

χαλί. 

«Ήμουν στο “Λίντερερ” όταν είδα πρώτη φορά τον Τζέι, 

ένα μεσημέρι Τρίτης κατά τις 12:55», συνέχισα. 

«Στο “Λίντερερ”;» είπε ο υπουργός. «Τι είν’ αυτό;» 

«Θα δυσκολευτώ πολύ εάν πρέπει να σταματάω για να 

απαντάω σε ερωτήσεις», είπα. «Αν δεν σας πειράζει, υπουργέ, 

προτιμώ να σημειώνετε τις απορίες σας και να με ρωτήσετε 

στο τέλος». 
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«Αγαπητέ μου, δεν θα πω λέξη αποδώ και πέρα, το υπό-

σχομαι». 

Και στη διάρκεια της αφήγησής μου δεν με ξαναδιέκοψε 

ούτε μία φορά. 
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1 

[Υδροχόος (20 Ιαν.-19 Φεβ.). Δύσκολη μέρα. Θα αντιμετωπί-

σετε διάφορα προβλήματα. Φροντίστε να συναντήσετε φίλους 

και να πραγματοποιήσετε επισκέψεις. Ίσως σας βοηθήσει αν 

οργανωθείτε καλύτερα.] 

 

Ό,τι και να μου πείτε, 18.000 λίρες (στερλίνες) είναι πολλά 

λεφτά. Η βρετανική κυβέρνηση μου είχε αναθέσει να τα παρα-

δώσω στον άντρα που καθόταν στο γωνιακό τραπέζι και εκεί-

νη τη στιγμή εκτελούσε τελετουργικά, με μαχαίρι και πιρούνι, 

μια σφολιάτα με κρέμα. 

Η κυβέρνηση τον αποκαλούσε Τζέι. Είχε μικρά γουρου-

νίσια μάτια, μεγάλο μουστάκι και φορούσε χειροποίητα πα-

πούτσια που ήξερα ότι ήταν νούμερο 42. Περπατούσε κου-

τσαίνοντας ελαφρά και είχε το συνήθειο να χαϊδεύει με τον 

δείκτη το φρύδι του. Τον γνώριζα απέξω κι ανακατωτά  

αφού καθημερινά, επί έναν μήνα, έβλεπα φιλμάκια με αυτόν 

σε μια μικρή, άκρως ιδιωτική αίθουσα προβολών στη Σάρ-

λοτ Στριτ. 

Πριν από ακριβώς έναν μήνα, δεν γνώριζα καν την ύπαρ-

ξή του. Η άδεια τριών εβδομάδων μετά την ολοκλήρωση του 

συμβολαίου μου εξαντλήθηκε γρήγορα. Την είχα περάσει κά-

νοντας ελάχιστα πράγματα ή και τίποτε απολύτως, εκτός και 

αν είστε διατεθειμένοι να θεωρήσετε την τακτοποίηση μιας 
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συλλογής βιβλίων στρατιωτικής ιστορίας δουλειά αντάξια ενός 

ενήλικα. Οι περισσότεροι φίλοι μου δεν ήταν. 

Ξύπνησα και σκέφτηκα, «Σήμερα είναι η μεγάλη μέρα», 

παρ’ όλα αυτά δεν είχα ιδιαίτερη όρεξη να σηκωθώ από το κρε-

βάτι. Άκουγα τη βροχή, πριν ακόμα τραβήξω τις κουρτίνες. 

Δεκέμβριος στο Λονδίνο – το μαυρισμένο απ’ την καπνίλα δέ-

ντρο απέξω μαστιγωνόταν αλαφιασμένα. Ξανάκλεισα βιαστικά 

τις κουρτίνες, διέσχισα με χορευτικές κινήσεις τον καταπαγω-

μένο λινοτάπητα, μάζεψα την πρωινή αλληλογραφία και κάθι-

σα βαριά σε μια καρέκλα, περιμένοντας να βράσει το νερό 

στον βραστήρα. Φόρεσα βιαστικά το σκούρο μάλλινο κοστού-

μι και τη μοναδική επίσημη γραβάτα μου –δηλαδή την κόκκινη 

και μπλε μεταξωτή, με τα τετράγωνα σχέδια–, ωστόσο ανα-

γκάστηκα να περιμένω σαράντα λεπτά για ταξί. Βλέπετε, δεν 

τους αρέσει καθόλου να πηγαίνουν νότια του Τάμεση. 

Ανέκαθεν ένιωθα ελαφρώς αμήχανος όταν έλεγα στους 

ταξιτζήδες, «Στο υπουργείο Πολέμου»· κατά καιρούς ανέφερα 

ως προορισμό μου την παμπ στη Γουάιτχολ ή έλεγα, «Θα σου 

πω πού θα μ’ αφήσεις», μόνο και μόνο για να αποφύγω να το 

πω. Όταν κατέβηκα, διαπίστωσα ότι το ταξί με είχε αφήσει 

στην πόρτα που ήταν από την πλευρά της Γουάιτχολ, και ανα-

γκάστηκα να κάνω τον γύρο του τετραγώνου με τα πόδια, μέχρι 

την είσοδο στη λεωφόρο Χορς Γκαρντς. Απέξω είχε σταθμεύ-

σει ένα τζιπ Champ και ο οδηγός με τον κόκκινο σβέρκο είπε, 

«Ρίξ’ του ένα γυάλισμα», σε έναν δεκανέα με φόρμα αγγαρείας 

γεμάτη γράσα. Αθάνατος στρατός, σκέφτηκα. Οι μεγάλοι διά-

δρομοι, που παρέπεμπαν σε τουαλέτες, ήταν σκοτεινοί και 

βρόμικοι, ενώ στις πράσινες πόρτες υπήρχαν μικρές λευκές 

κάρτες γραμμένες με στρατιωτική ακρίβεια: Γενική Γραμματεία 

3, Ταγματάρχης τάδε, Συνταγματάρχης δείνα, Ανδρών, και κά-

θε τόσο ανώνυμα κοινόχρηστα δωμάτια για διάλειμμα και τσάι, 

απ’ όπου εμφανίζονταν ζωηρές διοπτροφόρες ηλικιωμένες κυ-
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ρίες, όταν δεν ασχολούνταν με τις αλχημείες τους στο εσωτερι-

κό. Το Γραφείο 134 ήταν ίδιο με τα υπόλοιπα· οι συνήθεις 

τέσσερις πράσινοι φωριαμοί, δύο πράσινες μεταλλικές ντουλά-

πες, δύο γραφεία τοποθετημένα αντικριστά κοντά στο παρά-

θυρο, ένα μισογεμάτο πακέτο ζάχαρη Tate and Lyle του μισού 

κιλού στο περβάζι. 

Ο Ρος, ο άνθρωπος που είχα έρθει να δω, σήκωσε το βλέμ-

μα από το γραπτό στο οποίο είχε παραμείνει απόλυτα αφοσιω-

μένος για τρία δευτερόλεπτα μετά την είσοδό μου. Είπε, 

«Λοιπόν…» και έβηξε νευρικά. Με τον Ρος είχαμε καταλήξει 

σε μια συμφωνία που ίσχυε εδώ και κάμποσα χρόνια: Είχαμε 

αποφασίσει ότι απεχθανόμασταν ο ένας τον άλλον. Καθότι 

Βρετανοί, αυτή η βιτριολική σχέση εκδηλωνόταν με ανατολίτι-

κη ευγένεια. 

«Κάθισε. Λοιπόν, τσιγάρο;» Του έλεγα «Όχι, ευχαριστώ» 

τουλάχιστον δύο φορές τη βδομάδα τα τελευταία δύο χρόνια. 

Κούνησε προς το μέρος μου τη φτηνιάρικη, διακοσμημένη με 

ένθετες ξύλινες πεταλούδες ταμπακιέρα από την υπαίθρια  

αγορά της Σιγκαπούρης. 

Ο Ρος ήταν το τυπικό είδος του μόνιμου αξιωματικού· με 

άλλα λόγια, δεν έπινε τζιν μετά τις 7:30 μ.μ. ούτε φλέρταρε με 

γυναίκες αν δεν έβγαζε πρώτα το καπέλο του. Είχε μακριά λε-

πτή μύτη, μουστάκι σαν βελουτέ ταπετσαρία, αραιά, προσε-

κτικά χτενισμένα μαλλιά και επιδερμίδα σαν άσπρο ψωμί πο-

λυτελείας. 

Το μαύρο τηλέφωνο κουδούνισε. «Ναι; Α, εσύ είσαι καλή 

μου». Ο Ρος πρόφερε κάθε λέξη με ακριβώς τον ίδιο βαθμό 

ξεψυχισμένης αδιαφορίας. «Για να είμαι ειλικρινής, αυτό σκό-

πευα να κάνω». 

Για σχεδόν τρία χρόνια εργαζόμουν στη Στρατιωτική Υπη-

ρεσία Πληροφοριών. Αν άκουγες συγκεκριμένους ανθρώπους, 

θα σου έλεγαν ότι ο Ρος ήταν η Στρατιωτική Υπηρεσία Πλη-
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ροφοριών. Ένα αθόρυβο μυαλό, που χαιρόταν να δουλεύει στο 

πλαίσιο των αυστηρών υπηρεσιακών περιορισμών που του  

επέβαλλαν. Ο Ρος δεν είχε κανένα πρόβλημα με όλα αυτά·  

η άφιξή του στην αποβάθρα πέντε στον σταθμό Γουότερλου με 

το μπουμπούκι στην μπουτονιέρα και την ομπρέλα σε ετοιμό-

τητα σηματοδοτούσε γι’ αυτόν το ξεκίνημα μιας δραστήριας 

μέρας γεμάτης με σφραγίδες και καρμπόν γραφομηχανής. Επι-

τέλους θα απελευθερωνόμουν από όλα αυτά. Θα γλίτωνα από 

τον Στρατό, από τη Στρατιωτική Υπηρεσία Πληροφοριών, 

από τον Ρος: Θα εργαζόμουν σαν πολίτης μαζί με άλλους πο-

λίτες σε μία από τις μικρότερες και σημαντικότερες Μονάδες 

Πληροφοριών, τη WOOC(P).
5
 

«Λοιπόν, θα σου τηλεφωνήσω εάν χρειαστεί να μείνω το 

βράδυ της Πέμπτης». 

Άκουσα τη φωνή από την άλλη άκρη της γραμμής να λέει: 

«Έχεις αρκετές κάλτσες;» 

Τρία δακτυλογραφημένα αντίτυπα από καρμπόν, τόσο  

αχνά που δεν μπορούσα να τα διαβάσω (πόσο μάλλον να τα 

διαβάσω ανάποδα), ήταν αφημένα προσεκτικά και έτοιμα 

προς χρήση δίπλα στα κέρματα για το τσάι του γραφείου.  

Ο Ρος ολοκλήρωσε το τηλεφώνημα, άρχισε να μου μιλάει και  

επιστράτευσα διάφορους μυς στο πρόσωπό μου για να δείξω 

το ενδιαφέρον μου. 

Αφού άδειασε στην επιφάνεια του γραφείου το περιεχό-

μενο από τις τσέπες του άκομψου τουίντ σακακιού του, εντό-

πισε τη μαύρη ξύλινη πίπα του. Βρήκε τον καπνό του σε ένα 

από τα ντουλάπια. «Λοιπόν…» είπε. Άναψε το σπίρτο που 

του έδωσα στο δερμάτινο μπάλωμα του αγκώνα του. 

                                                  
5
  Σ.τ.Μ.: Στο κείμενο δεν εξηγείται τι σημαίνουν τα αρχικά της συγκε-
κριμένης μονάδας. Το Ρ στην παρένθεση σημαίνει provisional (προσω-
ρινός). 
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«Ώστε θα συνεχίσεις με τους προσωρινούς». Το είπε με 

μια χροιά αποστροφής· στον Στρατό δεν συμπαθούσαν οτιδή-

ποτε προσωρινό, πόσο μάλλον το ανθρώπινο δυναμικό της 

WOOC(P), και υποθέτω πως δεν συμπαθούσαν ιδιαίτερα και 

μένα. Προφανώς ο Ρος θεωρούσε τη μετάθεσή μου ως μία πο-

λύ καλή προσωρινή λύση, μέχρι να εξαφανιστώ εντελώς από 

τη ζωή του. Δεν θα σας πω όλα όσα είπε ο Ρος, επειδή τα πε-

ρισσότερα ήταν εξαιρετικά ανιαρά και ορισμένα παραμένουν 

απόρρητα και θαμμένα σε έναν από εκείνους τους φακέλους 

του με τη λεπτομερή αλλά αθώα περιγραφή στην ετικέτα. 

Πολλές φορές αντιμετώπισε προβλήματα πυροδότησης της 

πίπας του και αυτό σήμαινε ότι κάθε φορά θα ξανάπιανε την 

ιστορία του από το μηδέν. 

Οι περισσότεροι στο υπουργείο Πολέμου, ειδικά όσοι 

εργάζονταν στον τομέα των πληροφοριών όπως εγώ, είχαν 

ακουστά τη WOOC(P) και έναν άντρα ονόματι Ντάλμπι,  

ο οποίος αναφερόταν απευθείας στο υπουργικό συμβούλιο. 

Οι υπόλοιπες υπηρεσίες πληροφοριών φθονούσαν, επέκρι-

ναν και αντιμάχονταν τον Ντάλμπι, που ήταν όσο πιο ισχυ-

ρός μπορούσε κάποιος να γίνει σ’ αυτή τη δουλειά. Όσοι 

τοποθετούνταν στην υπηρεσία του έπαυαν να ανήκουν στον 

Στρατό για ένα σωρό πρακτικούς λόγους, και τα ονόματά 

τους αφαιρούνταν από σχεδόν όλα τα αρχεία του υπουργείου 

Πολέμου. Στις σπανιότατες περιπτώσεις που κάποιοι επέ-

στρεφαν από τη WOOC(P) στην κανονική υπηρεσία, κατα-

τάσσονταν από την αρχή και λάμβαναν νέο αύξοντα αριθμό 

από ένα σύνολο αριθμών δεσμευμένο για δημοσίους υπαλλή-

λους που αναλαμβάνουν στρατιωτικά καθήκοντα. Η μισθο-

λογική κλίμακα ήταν εντελώς διαφορετική και αναρωτήθηκα 

πόσο διάστημα θα έπρεπε ακόμα να τη βγάλω με ό,τι είχε 

απομείνει από τον μισθό του μήνα, προτού ενταχθώ στο νέο 

μισθολόγιο. 
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Αφού έψαξε για λίγο τα μικρά στρατιωτικά γυαλιά του με 

τον μεταλλικό σκελετό, ο Ρος ασχολήθηκε μ’ ένα σωρό ασυ-

ναρτησίες σχετικά με την αποστράτευσή μου, δίνοντας ιδιαίτε-

ρη προσοχή στις λατρεμένες του λεπτομέρειες. Αρχίσαμε με 

την καταστροφή του απόρρητου συμβολαίου αποζημίωσης 

που ο Ρος κι εγώ είχαμε υπογράψει σε αυτό εδώ το δωμάτιο 

σχεδόν τρία χρόνια πριν, και τελειώσαμε ελέγχοντας ότι δεν 

είχα απλήρωτους λογαριασμούς στη λέσχη αξιωματικών. Ήταν 

χαρά του που είχε συνεργαστεί μαζί μου, οι Προσωρινοί ήταν 

έξυπνοι που με πήραν, λυπόταν που με έχανε και ο κύριος 

Ντάλμπι ήταν τυχερός που θα με είχε, και μήπως μπορούσα 

φεύγοντας να αφήσω αυτό το δέμα στο Γραφείο 225 – ο κλη-

τήρας μάλλον δεν είχε βρει κανέναν εκεί πέρα το πρωί. 

 

Το τμήμα του Ντάλμπι βρίσκεται σε έναν από εκείνους τους 

μακριούς τρισάθλιους δρόμους στη συνοικία που κανονικά θα 

ανήκε στο Σόχο, αν το Σόχο είχε τα κότσια να διασχίσει την 

Όξφορντ Στριτ. Υπάρχει εκεί ένα πρόσφατα ανακαινισμένο 

συγκρότημα γραφείων όπου το μπλε νέον λάμπει αδιάκοπα, 

ακόμα και τα καλοκαιρινά μεσημέρια, και που θα περίμενες να 

ήταν το τμήμα του Ντάλμπι, όμως δεν είναι. Το τμήμα του 

Ντάλμπι βρίσκεται στο διπλανό κτίριο: πιο βρόμικο από τον 

μέσο όρο, με μια πληθώρα πολυκαιρισμένων, εκλεπτυσμένων 

μπρούτζινων επιγραφών που ενημερώνουν για την ύπαρξη του 

«Γραφείου Εύρεσης Εργασίας Απόστρατων Αξιωματικών. Έτος 

ίδρυσης 1917»· του «Εργαστηρίου Κινηματογραφικού Μοντάζ 

Acme Films»· του «Μπ. Άιζακς. Ράφτη – Ειδίκευση στα θεα-

τρικά κοστούμια»· του «Γραφείου Ερευνών Ντάλμπι – Επαν-

δρωμένου με πρώην ερευνητές της Σκότλαντ Γιαρντ». Ένα 

κομμάτι χαρτί με τον ίδιο λογότυπο είχε ένα μήνυμα γραμμένο 

με στιλό: «Έρευνες, τρίτος όροφος, παρακαλώ χτυπήστε το 

κουδούνι». Κάθε πρωί στις 9:30 χτυπούσα το κουδούνι και, 
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αποφεύγοντας τα μεγαλύτερα σκασίματα στον λινοτάπητα,  

ανέβαινα τις σκάλες. Κάθε πάτωμα είχε τον δικό του χαρακτή-

ρα, πολυκαιρισμένη μπογιά που ποίκιλλε από το σκούρο καφέ 

ως το σκούρο πράσινο. Στον τρίτο όροφο ήταν σκούρο άσπρο. 

Περνούσα μπροστά από τον φολιδωτό γερο-δράκο που φρου-

ρούσε την είσοδο της σπηλιάς του Ντάλμπι. 

Η Σάρλοτ Στριτ θα είναι πάντα συνυφασμένη μέσα μου 

με τη μουσική των φιλαρμονικών, σαν κι αυτές των ανθρακω-

ρύχων τις οποίες θυμάμαι από τα παιδικά μου χρόνια. Οι οδη-

γοί και οι υπάλληλοι κρυπτογράφησης είχαν μια μικρή αδελ-

φότητα που άραζε στο γραφείο διαβιβάσεων στον δεύτερο 

όροφο. Είχαν ένα πολύ δυνατό ηλεκτρόφωνο και όλοι τους 

ήταν φανατικοί με τις φιλαρμονικές· ένα από τα κρυφά ελατ-

τώματα του Λονδίνου. Μέσα από τα πετσικαρισμένα και σπα-

σμένα σανίδια των πατωμάτων ακουγόταν η απαστράπτουσα 

μουσική. Η μπάντα της Fairey Aviation είχε κερδίσει ξανά τον 

διαγωνισμό εκείνης της χρονιάς και το διαγωνιστικό κομμάτι 

διαχεόταν σε κάθε δωμάτιο του κτιρίου. Ο Ντάλμπι είχε την 

αίσθηση ότι κοιτούσε από ψηλά το Χορς Γκαρντς Παρέιντ· 

εγώ είχα την αίσθηση ότι βρισκόμουν ξανά στο Μπέρνλι. 

Είπα, «Γεια σου, Άλις», κι εκείνη κατένευσε και ασχο-

λήθηκε με το κουτάκι του Nescafé και μια άθλια κούπα με 

ζεστό νερό. Προχώρησα στο πίσω γραφείο και είδα τον Τσί-

κο: Αυτός ήταν ένα βήμα μπροστά από την Άλις, ο δικός του 

Nescafé είχε σχεδόν διαλυθεί στο νερό. Ο Τσίκο πάντοτε 

χαιρόταν όταν μ’ έβλεπε. Μου έφτιαχνε τη διάθεση· μάλλον 

έφταιγε η εκπαίδευσή του. Είχε πάει σ’ ένα από κείνα τα πολύ 

καλά σχολεία όπου γνωρίζεις παιδιά με σημαίνοντες θείους. 

Φαντάζομαι πως κάπως έτσι βρέθηκε στην Έφιππη Βασιλική 

Φρουρά και τώρα πια στη WOOC(P) – σίγουρα ένιωθε σαν να 

ήταν ξανά στο σχολείο. Τα πυκνά, μακριά και ίσια ξανθά 

μαλλιά του κρέμονταν βαριά, σαν να του είχε πέσει μια μεγάλη 
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τηγανίτα στο κεφάλι. Είχε ύψος 1,80 μαζί με τις καρό κάλτσες 

του, όπως και μια εκνευριστική στάση σώματος, καθώς έχωνε 

τους αντίχειρες πίσω από τις κόκκινες τιράντες και ταλα-

ντευόταν στα χειροποίητα Oxford παπούτσια του. Είχε το 

πλεονέκτημα να διαθέτει ένα καλό μυαλό και ταυτόχρονα μια 

οικογένεια αρκετά πλούσια, που του επέτρεπε να μην το χρη-

σιμοποιεί. 

Διέσχισα το Γραφείο Ερευνών Ντάλμπι και κατέβηκα την 

πίσω σκάλα. Ολόκληρο το κτίριο ανήκε στη WOOC(P), παρότι 

το Τμήμα του κάθε ορόφου είχε τη δική του «βιτρίνα», για να 

μας διευκολύνει. Στις 9:40 κάθε πρωί ήμουν στη μικρή  

ετοιμόρροπη αίθουσα προβολής της Acme Films. 

Η αναγουλιαστικά γλυκερή μυρωδιά της κόλλας και του 

ζεστού σελιλόιντ ήταν τόσο δυνατή, που πιστεύω ότι θα πρέ-

πει να την ψέκαζαν στον χώρο. Πέταξα το εγγλέζικο, βήτα  

διαλογής αδιάβροχό μου σε μια στοίβα με κουτιά φιλμ, με τη 

στεγνή πλευρά προς τα πάνω, και βούλιαξα σε ένα από τα  

αναδιπλούμενα καθίσματα κινηματογράφου. Όπως πάντα  

ήταν το κάθισμα νούμερο είκοσι δύο, εκείνο με τη λασκαρι-

σμένη βίδα, αν και ποτέ ως τότε δεν είχα θελήσει να αλλάξω 

θέση. 

Από τον ροοστάτη ακούστηκε εκείνο το φριχτό, διαπερα-

στικό τρίξιμο. Τα φώτα της αίθουσας χαμήλωσαν κουρασμένα 

και η μικρή μηχανή προβολής άρχισε να κροταλίζει. Ένα οδυ-

νηρά λευκό παραλληλόγραμμο εκτόξευσε στα μάτια μου κι-

νούμενα αφηρημένα σχήματα από χαρακιές στο σελιλόιντ, για 

να ακολουθήσει ένα σκούρο γκρι, που θύμιζε το χρώμα φανε-

λένιου κοστουμιού επαγγελματικού τύπου. 

Με πρόχειρα κολλημένα γράμματα εμφανίστηκε ο τίτλος 

του φιλμ: ΤΖΕΪ. ΛΙΝΤΣ. ΓΟΥΟΡΕΝ ΤΡΙΑ. (Γουόρεν Τρία ήταν 

το όνομα εκείνου που είχε εξουσιοδοτήσει την κινηματογρά-

φηση.) Το φιλμ ξεκίνησε. Ο Τζέι περπατούσε σ’ ένα πεζο-
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δρόμιο γεμάτο κόσμο. Το μουστάκι του ήταν θηριώδες αλλά 

φροντισμένο με την προσοχή που έδινε σε οτιδήποτε έκανε. 

Κούτσαινε, χωρίς αυτό να τον εμποδίζει να προχωρά ανάμε-

σα στο πλήθος. Η κάμερα ταλαντεύτηκε κι έπειτα φάνηκε να 

απομακρύνεται βιαστικά. Το φορτηγάκι όπου ήταν κρυμμένη 

η κάμερα είχε υποχρεωθεί να κινηθεί πιο γρήγορα από τον 

Τζέι, παρασυρμένο από την κυκλοφορία. Η οθόνη άσπρισε 

φευγαλέα και ξεκίνησε το επόμενο σύντομο, τιτλοφορημένο 

φιλμ. Μέρος του υλικού έδειχνε τον Τζέι να συνοδεύεται από 

κάποιον με το κωδικό όνομα ΧΑΟΥΣΜΑΡΤΙΝ. Ήταν ένας 

εμφανίσιμος άντρας με ύψος 1,80 και καλής ποιότητας κα-

μηλό πανωφόρι. Τα μαλλιά του ήταν σπαστά, γυαλιστερά και 

υπερβολικά τέλεια γκριζαρισμένα στους κροτάφους. Φορού-

σε μια χούφτα χρυσά δαχτυλίδια, ρολόι με χρυσό μπρασελέ 

και το χαμόγελό του αποκάλυπτε ένα σωρό θήκες στα δό-

ντια. Ένα αχώνευτο χαμόγελο – δεν κατάφερνε ποτέ να το 

καταπιεί. 

Ο Τσίκο χειριζόταν τον προβολέα με απόλυτα συγκε-

ντρωμένη αποφασιστικότητα. Μία στις τόσες έχωνε στο πρό-

γραμμα ένα από εκείνα τα ζωηρόχρωμα φιλμάκια της Τσά-

ρινγκ Κρος Ρόουντ με τις γυμνές γυναίκες. Η ιδέα ανήκε στον 

Ντάλμπι, για να κρατάει ξύπνιους τους «μαθητές» του στη 

διάρκεια των προβολών. 

«Μάθε τα πάντα για τον εχθρό σου», αυτή ήταν η θεω-

ρία του Ντάλμπι. Πίστευε πως αν όλο το προσωπικό στο 

τμήμα γνώριζε οπτικά τα μέλη του υποκόσμου της κατασκο-

πείας, θα είχαν περισσότερες πιθανότητες να προβλέψουν τη 

σκέψη τους. «Ο Μοντγκόμερι επικράτησε στο Αλαμέιν επει-

δή είχε μια φωτογραφία του Ρόμελ πάνω από το κρεβάτι 

του». Δεν το πιστεύω απαραίτητα, όμως ο Ντάλμπι το ανέ-

φερε διαρκώς. (Προσωπικά, θεωρώ πιο σημαντικά εκείνα τα 

επιπλέον 600 άρματα μάχης.) 
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Ο Ντάλμπι ήταν ένας κομψός, νωθρός Άγγλος από ιδιω-

τικό σχολείο, από εκείνα τα άτομα που συνήθως συνδυάζουν 

το καθήκον τους με την άνεση και την πολυτέλεια. Ήταν λίγο 

πιο ψηλός από μένα: γύρω στο 1,85 με 1,87. Είχε μακριά, λε-

πτά μαλλιά και κάθε τόσο άφηνε ένα λεπτό, ξανθό μουστακάκι. 

Αυτή την περίοδο δεν το είχε. Η επιδερμίδα του ήταν ανοιχτό-

χρωμη και άρπαζε εύκολα στον ήλιο, ενώ είχε μια πολύ μικρή 

ουλή σαν τρύπα από ξίφος ψηλά στο αριστερό μάγουλο, από-

δειξη της παρουσίας του σε ένα γερμανικό πανεπιστήμιο το 

1938. Η εμπειρία ήταν χρήσιμη και το 1941 του επέτρεψε να 

κερδίσει ένα παράσημο για Διακεκριμένη Υπηρεσία. Γεγονός 

σπάνιο για οποιαδήποτε υπηρεσία πληροφοριών και ειδικά 

για τη δική του. Δίχως μνεία φυσικά. 

Υπερβαίνοντας τις συνήθειες του ιδιωτικού σχολείου, φο-

ρούσε ένα δαχτυλίδι με σφραγίδα στο δεξί χέρι και, όποτε  

έφερνε το χέρι στο πρόσωπό του, δηλαδή συχνά, έσερνε την 

άκρη του δαχτυλιδιού πάνω στο δέρμα του. Αυτό άφηνε μια 

μικρή κοκκινίλα, εξαιτίας της υπερβολικής οξύτητας στο δέρ-

μα του. Ήταν συναρπαστικό. 

Με κοίταξε πάνω από τις μύτες των σουέντ παπουτσιών 

του, που τα είχε ανεβάσει στο κέντρο ενός γραφείου γεμάτου 

με σημαντικά έγγραφα, τακτοποιημένα σχολαστικά σε στοί-

βες. Η σπαρτιάτικη επίπλωση (υπουργείο Υποδομών, σύγχρο-

νη) τόνιζε τον φτηνό λινοτάπητα, ενώ στην ατμόσφαιρα κυριαρ-

χούσε η μυρωδιά του τσιγάρου. 

«Να υποθέσω ότι σου αρέσει πολύ που εργάζεσαι εδώ;» 

ρώτησε ο Ντάλμπι. 

«Έχω καθαρό μυαλό και αγνή καρδιά. Κάθε βράδυ κοι-

μάμαι οχτώ ώρες. Είμαι ένας αφοσιωμένος, εργατικός υπάλ-

ληλος και κάθε μέρα προσπαθώ να φανώ αντάξιος της εμπι-

στοσύνης του προστατευτικού εργοδότη μου». 

«Εγώ λέω τα αστεία εδώ πέρα», είπε ο Ντάλμπι. 
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«Εμπρός λοιπόν», είπα. «Να σκάσει και λίγο το χειλάκι 

μου, εδώ κι έναν μήνα τα μάτια μου λειτουργούν με είκοσι 

τέσσερα καρέ ανά δευτερόλεπτο». 

Ο Ντάλμπι έσφιξε το κορδόνι του ενός παπουτσιού του. 

«Πιστεύεις ότι μπορείς να χειριστείς μια ευαίσθητη, ειδική  

αποστολή;» 

«Αν δεν απαιτείται κλασική παιδεία, νομίζω ότι θα τα βο-

λέψω». 

«Για να σε δω. Αλλά χωρίς γκρίνιες ή σαρκασμούς», είπε 

ο Ντάλμπι. 

«Τι νόημα έχει τότε;» έκανα. 

Ο Ντάλμπι κατέβασε τα πόδια από το γραφείο και σοβά-

ρεψε απότομα. «Σήμερα το πρωί πήγα στη Σύσκεψη της Διοί-

κησης Πληροφοριών. Στο υπουργείο Εσωτερικών ανησυχούν 

πολύ γι’ αυτές τις εξαφανίσεις των κορυφαίων βιοχημικών 

τους. Επιτροπές, υποεπιτροπές – έπρεπε να τους έβλεπες, σαν 

κουτσομπόλες σε χαμάμ». 

«Δηλαδή, εξαφανίστηκε κι άλλος;» ρώτησα. 

«Σήμερα το πρωί», είπε ο Ντάλμπι, «ένας τύπος ξεκίνη-

σε από το σπίτι του στις 7:45 και δεν έφτασε ποτέ στο εργα-

στήριο». 

«Αυτομόλησε;» ρώτησα. 

Ο Ντάλμπι μόρφασε και μίλησε στην Άλις από την εν-

δοεπικοινωνία. «Άλις, άνοιξε έναν φάκελο και δώσε μου 

ένα κωδικό όνομα για τον σημερινό “περιπλανώμενο”».  

Ο Ντάλμπι γνωστοποιούσε τις επιθυμίες του μέσω αυστη-

ρών και σαφών εντολών· το προσωπικό του τις προτιμούσε 

από το περίπλοκο ευγενικό κουβεντολόι των περισσότερων 

τμημάτων, ειδικά εγώ ως πρόσφυγας από το υπουργείο Πο-

λέμου. Από την ενδοεπικοινωνία η φωνή της Άλις ακούστη-

κε σαν του Ντόναλντ Ντακ με συνάχι. Σε ό,τι κι αν ήταν αυ-

τό που του είπε, ο Ντάλμπι απάντησε: «Σκασίλα μου τι έλε-




