
     Η Θαυμαστή Τέχνη της Εξαφάνισης

Ο πολεμιστής του φωτός μελετά τις δύο κολόνες
                                                               που στηρίζουν την πόρτα που έχει σκοπό να ανοίξει.

Η μια λέγεται “Φόβος”, η άλλη “Επιθυμία”.
 Paulo Coelho, “Το Εγχειρίδιο του Πολεμιστή του Φωτός”

Στο μοναχικό υπνοδωμάτιο του Φρίντριχ Νοξ, ο Φρίντριχ Νοξ κοιμόταν μόνος.
Το ξυπνητήρι του κινητού του (ρυθμισμένο για τις εργάσιμες μέρες, Δευτέρα έως 

Παρασκευή, ώρα 7:30 πμ, ένταση αυξανόμενη, αναβολή 5 λεπτά, μέγιστος # αναβολών 3, 
ήχος Rooster Alarm 2) ενεργοποιήθηκε συνεπέστατα αλλά άκαρδα τη Δευτέρα 3 Μαρτίου 
2014, ήτοι Καθαρά Δευτέρα κατά τα χρηστά ήθη, και ο ηλεκτρονικός πετεινός 2 που 
καραδοκούσε στα σπλάχνα του άρχισε να κρώζει ανελέητα με τη φτηνή δικαιολογία ότι, 
στη βάρβαρη χώρα κατασκευής του, η Καθαρά Δευτέρα είναι απλά Δευτέρα. Ο Φρίντριχ 
άπλωσε το χέρι του προς το κομοδίνο με μια αντανακλαστική πλέον κίνηση, η χειρουργική 
ακρίβεια της οποίας οφειλόταν στην εμπειρία δεκαετιών και που κατέληγε πάντοτε στο 
κουμπί “Αναβολή”, χιλιοστά μόλις από το καταστροφικό “Απενεργοποίηση”. Ή, για να 
ακριβολογούμε, “σχεδόν πάντοτε” και εν πάση περιπτώσει “όχι σήμερα”. Σήμερα, το χέρι 
έμεινε να αιωρείται στον αέρα, στο σημείο που ανελλιπώς και με ευλάβεια ο Φρίντριχ 
τοποθετούσε πριν ξαπλώσει το κινητό του. Συνέχισε να ψαχουλεύει στην τύχη, με τη μούρη 
του χωμένη στο μαξιλάρι και την παλάμη ανοιχτή, καθώς ο ηλεκτρονικός πετεινός 2 
ετοιμαζόταν για το απόκοσμο κρεσέντο του. Τζίφος -ούτε κινητό, ούτε πορτατίφ, ούτε 
κομοδίνο, τίποτα. Αποφάσισε να λάβει δραστικά μέτρα: ψέλλισε “τί σκατά” κι άνοιξε το 
δεξί μάτι. 

Τα στοιχεία ήταν αδιάσειστα, το κομοδίνο του έλειπε. Ανασηκώθηκε ελαφρά κι 
άνοιξε και το αριστερό μάτι. Ναι, οι αμφιβληστροειδείς ήταν αδέκαστοι, η επαλήθευση 
ακριβής: το κομοδίνο του έλειπε και το κινητό του βρισκόταν στο πάτωμα. Το πορτατίφ του 
πουθενά. Σηκώθηκε όρθιος, μάζεψε το κινητό απο κάτω, πάτησε “Αναβολή”, 
χασμουρήθηκε, θυμήθηκε πως ήταν Καθαρά Δευτέρα και πάτησε “Απενεργοποίηση”. 
Έπειτα έφερε μια άσκοπη γύρα στο δωμάτιο, βαρέθηκε, έψαξε για το κομοδίνο και στα 
υπόλοιπα δωμάτια, δεν το βρήκε, τσέκαρε τις πόρτες και τα παράθυρα, όλα κλειδωμένα και 
στη θέση τους, και ξανάπεσε για ύπνο ελπίζοντας πως την επόμενη φορά θα ξυπνούσε στ’ 
αλήθεια.

Πράγματι, στις 8:51 πμ, ο Φρίντριχ Νοξ ξύπνησε στ’ αλήθεια και το κομοδίνο του 
έλειπε κι αυτό στ’ αλήθεια. 

Σκέφτηκε αυτή τη φορά να πλύνει τα μούτρα του και να ντυθεί πριν το αναζητήσει. 
Θυμήθηκε άλλωστε πως ήταν ένα κομοδίνο με ροδάκια, δεν ξέρεις ποτέ που μπορεί να 



πήγε. Κι όμως, ενάντια στις καλύτερες προβλέψεις, η έρευνα στο μπαλκόνι, τον ακάλυπτο, 
το φωταγωγό, το ασανσέρ και την ταράτσα απεδείχθει ατελέσφορη. Ένιωσε να τον 
κατακλύζει μια δυσφορία γεμάτη ανακούφιση: για κάποιο απροσδιόριστο λόγο, η ιδέα της 
αδιανόητης εξαφάνισης έμοιαζε λιγότερο φρικαλέα απ' την ιδέα της αδιανόητης 
μετακίνησης. Επέστρεψε στο δωμάτιο του κι έμεινε να κοιτάει το κενό δίπλα  απ' το 
κρεβάτι. 

Μήπως αρχίζω να τρελένομαι; σκέφτηκε. Είχε ακούσει προφανώς για σχιζοφρενείς 
που ακούν φωνές μες στο κεφάλι τους ή που βλέπουν πράγματα  που δεν υπάρχουν, αλλά 
ποτέ για περιπτώσεις που δεν βλέπουν πράγματα που υπάρχουν. Κι όχι μόνο δεν τα 
βλέπουν, αλλά και δεν τα αγγίζουν κι επίσης τα άλλα πράγματα περνάνε από μέσα τους. 
Όχι, το πόρισμα ήταν ασφαλές: Δεν ήταν τρελός και το κομοδίνο του δεν ήταν εκεί. 
Αποφάσισε να μην ασχοληθεί άλλο όμως, για να μην τρελαθεί. Σωριάστηκε μπρούμυτα στο 
κρεβάτι κι έμεινε εκεί για τις επόμενες τρεις ώρες χωρίς να σκέφτεται τίποτα συγκεκριμένο, 
ούτε τίποτα αφηρημένο. 

Αν υπήρχε κάποιος Σαολίν δάσκαλος στο δωμάτιο ίσως αναγνώριζε στην ψυχική 
κατάσταση του Φρίντριχ ένα νέο είδος νιρβάνας ( “εξωγενής νιρβάνα” θα την ονομάζαμε), 
μια ολοκληρωτική απουσία συνειρμών οφειλόμενη, όχι στην εκούσια περιχαράκωση του 
εγώ από τον κόσμο, αλλά στο γεγονός ότι ο κόσμος μάζεψε ξαφνικά τα μπογαλάκια του και 
πήδηξε απ' το παράθυρο. Βέβαια, στο δωμάτιο δεν υπήρχε καν το κομοδίνο, πόσο μάλλον 
ένας Σαολίν δάσκαλος που δεν θά 'χε αλήθεια κανένα λόγο να βρίσκεται εκεί, κι έτσι ο 
Φρίντριχ δεν έμαθε ποτέ ότι για λίγο και άθελά του άγγιξε την ουσία του Τάο. Όχι πως και 
να το μάθαινε, το Τάο θα είχε να προσφέρει μια κάποια ανακούφιση στο ποταπό, υλιστικό 
ζήτημα του κομοδίνου. Έτσι, η λύση δόθηκε από αλλού.

Άκουσε ξαφνικά ένα επίμονο, ρυθμικό χτύπημα στο τζάμι της μπαλκονόπορτας του: 
είχε μόλις αρχίσει να βρέχει. Ένα παράτολμο σχέδιο δράσης σχηματίστηκε αστραπιαία στο 
μυαλό του, μια κρυστάλλινη, λυτρωτική ιδέα. Θα πήγαινε μέχρι την παραλία να πετάξει 
χαρταετό -αυτό δεν κάνουν οι άνθρωποι την Καθαρά Δευτέρα; Δεν ήξερε γιατί, αλλά 
ένιωσε αμέσως πως ήταν ότι ακριβώς χρειαζόταν. Θα πήγαινε μόνος του, μες στη βροχή, 
“για το καλό” που λένε. “Μέρα που είναι”, κι αυτό το λένε.

Πράγματι, στις 12:33 μμ, ο Φρίντριχ Νοξ μπήκε στο αμάξι του με σκοπό να βρεθεί, 
εν μέσω νεροποντής, στους Άγιους Ανάργυρους για να πετάξει χαρταετό. Πίσω στο 
υπνοδωμάτιο, το κομοδίνο του ακόμα έλειπε.

Ο ταλαίπωρος τσιγγάνος μάζευε την πραμάτεια του με τους χαρταετούς κι έβγαζε 
την πραμάτεια του με τις ομπρέλες και τα αδιάβροχα, όταν ο Φρίντριχ σταμάτησε μπροστά 
του.

- Ένα χαρταετό παρακαλώ.
- Ποιόν θες αρχηγέ μου;
- Όποιον νά 'ναι δώσ' μου.
- Τι ομάδα είσαι;
- Δεν είμαι. Δεν βλέπω μπάλα, γενικά.
Ένας στιγμιαίος δισταγμός και μετά



- Θα πας για χαρταετό μ' αυτή τη βροχή;
- Ξέρω γώ. Έτσι λέω.
- Εντάξει, ΜΠΑΟΚ είσαι. Πάρε αυτόν.
- Ευχαριστώ.
Σαρανταεπτά λεπτά μετά, ο Φρίντριχ Νοξ έδινε την παραγγελία του στο γκαρσόνι 

της ψαροταβέρνας “Η μπουνάτσα” (μια χωριάτικη, ένα τζατζίκι, μια καλαμαράκια, φρέσκα, 
κι ένα ποτηράκι ούζο) μετά από τρεις μάταιες προσπάθειες να αμολήσει καλούμπα. Κρίμα, 
οι πιθανότητες να τον χτυπήσει κεραυνός μ' αυτή την καταιγίδα θα ήταν σίγουρα ευνοϊκές. 

Θα προσπαθούσε μάλιστα περισσότερο αν δεν είχε μαζευτεί εκείνη η παρέα κάτω 
απ' το υπόστεγο, λίγα μέτρα μακριά του. Τα παιδιά τον κοίταζαν ενθαρρυντικά, ανυπόμονα 
και οι μεγάλοι, κάποιοι με απορία κι άλλοι κοροϊδευτικά. Ευχήθηκε να εξαφανιστούν όλοι, 
έτσι ως δια μαγείας και να τον αφήσουν ήσυχο. Μετά σκέφτηκε ότι τα μόνα πράγματα που 
εξαφανίστηκαν έτσι ως δια μαγείας απ' τη ζωή του ήταν η γυναίκα του και το κομοδίνο του 
κι αναρωτήθηκε ξαφνικά τί σκατά κάνει μες στη βροχή με τον αετό στο ένα χέρι και τη 
καλούμπα στο άλλο. Έριξε στα γρήγορα το δικέφαλο του βορρά πάνω σε κάτι κατσάβραχα 
και σύρθηκε κουρασμένα ως τη ταβέρνα.

Το ούζο ήρθε μαζί με τα κουβέρ, πριν από οτιδήποτε άλλο -το κατέβασε μονορούφι 
και παρήγγειλε ένα δεύτερο. Το γκαρσόνι την κατάλαβε τη δουλειά και περίμενε για να του 
πάει μαζί με τα ορεκτικά. Η χωριάτικη ήταν όπως πάντα ανούσια, το τζατζίκι πηγμένο στο 
σκόρδο αλλά τα καλαμαράκια ήταν όντως ολόφρεσκα και του έφτιαξαν λίγο τη διάθεση. 
Κατάφερε μάλιστα στιγμιαία να βγάλει απ' το μυαλό του το κομοδίνο και να σκεφτεί κάτι 
άσχετο: ένα πανάρχαιο παιχνίδι στο Commodore 64 που οι εχθροί έμοιαζαν με σουπιές, 
καλαμάρια και χταπόδια. Αποφάσισε να ξεχάσει το περιστατικό για πάντα και να 
επικεντρωθεί μόνο στα πρακτικά ζητήματα: άρχισε να φτιάχνει στο μυαλό του μια λίστα με 
τα πράγματα που χάθηκαν.

Κάτω συρτάρι: κάλτσες.
Μεσαίο συρτάρι: σώβρακα και φανελάκια.
Πάνω συρτάρι: εδώ γινόταν ο χαμός. Τρία παλιά κινητά με τους φορτιστές τους. Δύο 

hands-free που δεν δούλευαν πια κι ένα που δούλευε αλλά δεν το χρησιμοποιούσε γιατί θα 
χάλαγε κι αυτό. Μισή φωτογραφική μηχανή. Τα δεύτερα κλειδιά για την πολυκατοικία και 
το διαμέρισμα. Δυο διαφημιστικές τράπουλες απ' την εποχή που έπαιζε μπιρίμπα με τη 
γυναίκα του. Ένα κουτί προφυλακτικά με γεύση passion fruit, πιθανότατα ληγμένο. Ένας 
κύβος του ρούμπικ, άφτιαχτος. Η άλλη μισή φωτογραφική μηχανή. Ένα ημερολόγιο 
ονείρων που, αφού χώρισε, έγινε ημερολόγιο συνταγών μαγειρικής. Πέντε-έξι snowglobes 
από ταξίδια που είχε κάνει (δεν είχε ιδέα πώς λέγονται στα ελληνικά). Εκείνο το λάγνο 
μαραφέτι για να ξύνεις το κεφάλι σου (δεν είχε ιδέα πώς λέγεται γενικά, ούτε και κανείς 
άλλος μάλλον). Ένα στυλό Parker με δύο ανταλλακτικά. Κάτω απ' όλα αυτά, το χάος. Ένα 
κάρο αποκόμματα από συναυλίες, μουσεία, εκθέσεις ή όπου αλλού είχε πάει και του άρεσε, 
ευχετήριες κάρτες που του είχαν στείλει ή είχε βαρεθεί να στείλει αυτός, μικρά 
αναμνηστικά δωράκια και σουβενίρ, όλα τα γράμματα που είχαν ανταλλάξει με τη γυναίκα 
του όσο ζούσαν ακόμη απο απόσταση, ερωτευμένοι.

Αυτά . . .
Α, κι ένα πολύπριζο, στο βάθος.



Έμεινε για λίγο σκεπτικός, βασανίζοντας ένα τελευταίο καλαμαράκι στο πιάτο του. 
Τίποτα σημαντικό, κατέληξε, ίσως και νά 'ταν καλύτερα έτσι. Ένας άχρηστος σωρός από 
ενθύμια μιας ζωής που προσπαθούσε εδώ και χρόνια να ξεχάσει. Άπειρες φορές είχε 
σκεφτεί να τα πάρει από κει και να τα καταχωνιάσει σε κανένα πατάρι, να μην τα βλέπει, 
αλλά δεν έβρισκε ποτέ το κουράγιο. Ναι, ήταν σίγουρα καλύτερα έτσι, να που βγήκε και 
κάτι καλό απ΄ αυτή την ιστορία. Εκτός απ' τις κάλτσες και τα σώβρακα προφανώς, αυτά 
έπρεπε να τα ξαναγοράσει. Θα το έκανε αύριο κιόλας, αποφάσισε -θα ζητούσε μια 
αναρρωτική απ' τη δουλειά και θά 'χε όλη τη μέρα στη διάθεση του. Τροφική δηλητηρίαση, 
του ήρθε κατευθείαν στο μυαλό και κατάπιε με όρεξη το τελευταίο καλαμαράκι.

Στις 5:04 μμ, ο Φρίντριχ Νοξ έμπαινε στο διαμέρισμα του όπως θά 'μπαινε σε μια 
λίμνη με αλιγάτορες. Χωρίς να το συνειδητοποιεί, βάδισε στις μύτες των ποδιών του ως την 
κρεβατοκάμαρα, κοντοστάθηκε λίγο στο κατώφλι κι έπειτα κοίταξε αργά προς τα μέσα. 
Εντάξει, όλα καλά, το κομοδίνο του έλειπε ακόμα. Θα αγχωνόταν αν είχε επιστρέψει. 
Γύρισε σιγοτραγουδώντας στο σαλόνι, άναψε την τηλεόραση, την έβαλε στο αθόρυβο κι 
άραξε στο καναπέ μέχρι τα μεσάνυχτα. Τότε σηκώθηκε, μετέφερε ένα μικρό τραπεζάκι 
δίπλα στο κρεβάτι του, ακούμπησε πάνω το κινητό, προσευχήθηκε να τα βρει όλα εκεί 
αύριο το πρωί κι έπεσε για ύπνο. Παραδόξως, τα όνειρα του δεν ασχολήθηκαν ούτε στο 
ελάχιστο με το κομοδίνο. 

Ξύπνησε στη μέση της νύχτας από έναν δυνατό, απαίσιο θόρυβο. Ήταν κάτι σαν 
πλαστικό και αλουμίνιο που συνθλίβονταν μαζί. Κι ερχόταν απ' τη κουζίνα του . . . 
Ακαριαία, ο Φρίντριχ πετάχτηκε απ' το κρεβάτι και κινήθηκε προς τα κει. Παρεμπιπτόντως, 
το κομοδίνο ήταν και πάλι στη θέση του, αλλά δεν τού 'δωσε σημασία. Έφτασε στην πόρτα 
της κουζίνας και κοίταξε προσεκτικά προς τα μέσα: είδε μια πελώρια σαύρα, κάτι σαν 
ιγκουάνα αλλά πάνω από δύο μέτρα, να καταβροχθίζει τον κάδο ανακύκλωσης . . . 

Αμέσως, η σαύρα τον αντιλήφθηκε -τίναξε απότομα το κορμί της και στύλωσε τα 
μάτια της πάνω του. Ο Φρίντριχ αντίκρυσε τότε το στόμα της κι ήταν σκέτος εφιάλτης: μια 
κιτρινοπράσινη, διχαλωτή γλώσσα και δυο σειρές από αναρίθμητα, λιγδιασμένα δόντια να 
κομματιάζουν με ευκολία το πλαστικό του κάδου. Τα σαγόνια της έσταζαν ολόκληρα μ' ένα 
κοκκινωπό σάλιο σαν αίμα, που έμοιαζε να διαβρώνει ότι υλικό ακουμπούσε. Η ογκώδης 
ουρά της κινούταν νευρικά δεξιά-αριστερά, ασταμάτητα. Έμοιαζε να περιμένει απ' τον 
Φρίντριχ να κάνει την πρώτη κίνηση . . . κι ο Φρίντριχ την έκανε, χωρίς δεύτερη σκέψη: 
άρχισε να τρέχει ουρλιάζοντας προς την εξώπορτα.

Όταν έφτασε, τη βρήκε κλειδωμένη. Άπλωσε αυτόματα το χέρι του στο ραφάκι 
δίπλα, όπου άφηνε τα κλειδιά. Δεν ήταν εκεί. Άκουσε τα βήματα του πλάσματος να 
πλησιάζουν, αργά αλλά σίγουρα. Έριξε μια αστραπιαία ματιά στο σαλόνι χωρίς αποτέλεσμα 
κι έτρεξε πίσω προς την κρεβατοκάμαρα. Στο διάδρομο, χρειάστηκε να πηδήξει πάνω απ' τη 
σαύρα και τα σαγόνια της έκλεισαν με δύναμη, εκατοστά μόλις από το γόνατό του. Έκλεισε 
την πόρτα με φόρα πίσω του, άρπαξε το παντελόνι και τη ζακέτα του απ' την καρέκλα κι 
άρχισε να ψαχουλεύει με μανία στις τσέπες τους -μάταια όμως, δεν τα βρήκε ούτε εκεί. 
Κανονικά, ο Φρίντριχ φύλαγε πάντοτε ένα δεύτερο ζευγάρι κλειδιά στο πάνω συρτάρι του 
κομοδίνου του αλλά, όπως ξαναείπαμε, τα όνειρα του δεν ασχολήθηκαν ούτε στο ελάχιστο 
εκείνο το βράδυ με το κομοδίνο. Έτσι, όταν η σαύρα έσπασε τελικά την πόρτα και όρμηξε 
καταπάνω του, ο Φρίντριχ Νοξ απλά  ξύπνησε . . .

Έ, και μετά από λίγο ξανακοιμήθηκε.



* * *

Στο μοναχικό υπνοδωμάτιο του Φρίντριχ Νοξ, ο Φρίντριχ Νοξ κοιμόταν μόνος.
Το ξυπνητήρι του κινητού του (ρυθμισμένο για τις εργάσιμες μέρες, Δευτέρα έως 

Παρασκευή, ώρα 7:30 πμ και τα λοιπά και τα λοιπά) ενεργοποιήθηκε συνεπέστατα αλλά 
άκαρδα τη Τρίτη 4 Μαρτίου 2014 και ο ηλεκτρονικός πετεινός 2 που καραδοκούσε στα 
σπλάχνα του άρχισε να κρώζει ανελέητα και με το δίκιο του αυτή τη φορά μιας και ο 
Φρίντριχ Νοξ είχε ξεχάσει να τον απενεργοποιήσει το προηγούμενο βράδυ, παρότι είχε 
κανονίσει την αναρρωτική άδεια με τον προϊστάμενό του. Ο Φρίντριχ άπλωσε το χέρι του 
προς το τραπεζάκι που εκτελούσε χρέη κομοδίνου και πάτησε “Αναβολή”. Έπειτα 
θυμήθηκε ότι είχε τροφική δηλητηρίαση για σήμερα και πάτησε “Απενεργοποίηση”. Όμως 
η ζημιά είχε ήδη γίνει -σηκώθηκε από μόνος του τριανταοκτώ λεπτά μετά. Τουλάχιστον 
χάρηκε λιγάκι όταν συνειδητοποίησε ότι το τραπεζάκι βρισκόταν ακόμα δίπλα στο κρεβάτι 
του, εκεί όπου όφειλε να είναι. Έκανε μια σύντομη επιθεώρηση του διαμερίσματος για να 
βεβαιωθεί ότι και όλα τα άλλα είναι στη θέση τους, χάρηκε λιγάκι παραπάνω και μπήκε 
στην τουαλέτα να ετοιμαστεί.

Όλο το πρωινό ο Φρίντριχ το πέρασε αγοράζοντας κάλτσες, σώβρακα και 
φανελάκια. Στο ενδιάμεσο αγόρασε μάλιστα κι ένα πορτατίφ με αλυσίδα, σε τιμή ευκαιρίας. 
Τίποτα άλλο αξιοσημείωτο δε συνέβη. Ήταν, με δυο λόγια, ένα όμορφο πρωινό. Το 
μεσημέρι ήταν που πήγε κατά διαόλου.

Συγκεκριμένα, στις 2:46 μμ, Ο Φρίντριχ Νοξ είχε ήδη τακτοποιήσει τα εσώρουχα 
μες στη ντουλάπα και το πορτατίφ πάνω στο τραπεζάκι-κομοδίνο και δεν είχε πλέον τί να 
κάνει. Αποφάσισε να κάνει αυτό που έκανε πάντα όταν δεν είχε πλέον τί να κάνει. Άνοιξε 
την τηλεόραση, την έβαλε στο αθόρυβο κι έπειτα ξάπλωσε στον καναπέ και χάζεψε για λίγη 
ώρα μέχρι να τον πάρει ο ύπνος.

Όταν ξύπνησε, στις 4:22 μμ, η τηλεόραση δεν ήταν μόνο στο αθόρυβο, ήταν και στο 
αόρατο. 

Στον τοίχο πίσω της, ένας περίτεχνος ιστός αράχνης κρυμμένος εδώ και μήνες 
βρισκόταν τώρα σε κοινή θέα. Ο Φρίντριχ πετάχτηκε έντρομος απ' τον καναπέ -όχι για τον 
ιστό, για την τηλεόραση. Πλησίασε το μικρό, ξύλινο επιπλάκι κι άρχισε να ψαχουλεύει με 
τα χέρια του τον αέρα. Τίποτα, η τηλεόραση όντως έλειπε και στη θέση της υπήρχε τώρα το 
κενό. Ένα λεπτό στρώμα σκόνης κάλυπτε ολόκληρο το έπιπλο εκτός απ' την οβάλ βάση της 
-πράγματι, η τηλεόραση είχε εξαφανιστεί τώρα, όσο αυτός κοιμόταν στον καναπέ. Μια 
περίεργη σκέψη τον χτύπησε και γύρισε να ελέγξει το τραπεζάκι παραδίπλα: τασάκι, 
σουβέρ, το μπολ με τα σοκολατάκια, η προχθεσινή εφημερίδα . . . “ Έλα παναγία μου, πάει 
και το τηλεκοντρόλ” αναφώνησε. Έκανε το σταυρό του (πρέπει να είχε να τον κάνει από το 
γάμο του) κι έμεινε να κοιτάει μια το τραπεζάκι και μια το επιπλάκι της τηλεόρασης. Για το 
επόμενο τέταρτο, ούτε το τηλεκοντρόλ ούτε η τηλεόραση τού έκαναν τη χάρη να 
εμφανιστούν, έτσι απ' το πουθενά. 

Πήγε μέχρι τον υπολογιστή κι άρχισε να ψάχνει στο ίντερνετ για ανεξήγητες 
εξαφανίσεις αντικειμένων. Αρχικά έπεσε πάνω σε δεκάδες sites για μάγους και 



ταχυδακτυλουργούς κι απογοητεύτηκε. Έπειτα βρήκε κάποια sites για μεταφυσική -αυτά 
που μιλάνε για πραγματικές εξαφανίσεις- κι απογοητεύτηκε περισσότερο. Τα πιο πολλά 
περιστατικά αναφέρονταν σε μικροαντικείμενα, απ' αυτά που μπορείς άνετα να χάσεις πίσω 
απ΄ τη γωνιά του καναπέ, αλλά οι κάτοχοί τους ορκίζονταν σε θεούς και δαίμονες πως είχαν 
εξαφανιστεί. Στις πιο τρανταχτές περιπτώσεις που ταίριαζαν με τη δική του, η αξιοπιστία 
του γεγονότος ή η ψυχική ισορροπία του γράφοντος ήταν προφανώς αμφίβολη: το 
πορτραίτο ενός αγαπημένου προσώπου που εξαϋλώθηκε και την επόμενη στιγμή ήταν πάλι 
εκεί, μια μηχανή του γκαζόν που την απήγαγαν εξωγήινοι, μια κρεμάστρα που χάθηκε ενώ 
το κασκόλ, ο σκούφος και τα γάντια βρέθηκαν φορεμένα σε ένα άγαλμα τρεις γειτονίες πιο 
πέρα, τέτοια πράγματα. Γενικά το μοτίβο ήταν πάνω-κάτω το ίδιο: η μοναχική μαρτυρία 
ενός ατόμου που, είτε μιλούσε για κάτι στιγμιαίο, είτε, αν γινόταν να εξεταστεί μετά από 
τρίτους, δεν μπορούσε κανείς να βεβαιώσει ότι ο τύπος δεν τρελάθηκε ξαφνικά κι άρχισε να 
πετάει το σπίτι του στα σκουπίδια. Ως αποτέλεσμα, ο Φρίντριχ δεν βρήκε τελικά καμία 
διαφωτιστική ερμηνεία. Ακόμα κι αν κάποια απ' τα αντικείμενα αυτά εξαφανίστηκαν στ' 
αλήθεια, κανείς δεν είχε να προτείνει μια λύση -έστω κι αν αυτή περιελάμβανε ανίερες, 
αλχημιστικές τελετές- για να επανεμφανιστούν. Βούλιαξε απογοητευμένος στην καρέκλα κι 
άνοιξε το ναρκαλιευτή.

Στις 6:06 μμ, ο Φρίντριχ Νοξ πήρε τη μεγάλη απόφαση: θα τα έβγαζε πέρα και χωρίς 
τηλεόραση. Ίσως και νά 'ταν καλύτερα έτσι, σκέφτηκε. Κάθε μέρα σχεδόν, έχανε ώρες 
ολόκληρες χαζεύοντας κάποια αδιάφορη εκπομπή στο αθόρυβο ή ξαναβλέποντας την ίδια 
ταινία για εκατοστή φορά. Καιρό τώρα δεν είχε όρεξη για τίποτα, έψαχνε μια αφορμή για 
να βυθιστεί στη λήθη, να μην σκέφτεται, κι η τηλεόραση ήταν η πιο σίγουρη λύση. Ναι, θα 
ήταν σίγουρα καλύτερα έτσι. Θα διάβαζε κάποιο βιβλίο, θα ασχολιόταν και πάλι με τη 
φωτογραφία ή θα ξανάπιανε την κιθάρα, θα έπαιρνε επιτέλους κανέναν άνθρωπο να βγούνε 
έξω, ίσως και να γραφόταν σε κάποια δραστηριότητα, με τον καιρό . . . Σηκώθηκε γεμάτος 
όρεξη απ' τον καναπέ του. 

Ας αρχίσουμε με τα εύκολα, σκέφτηκε. Έπιασε το “Εγχειρίδιο του Πολεμιστή του 
Φωτός”, το πάνω-πάνω βιβλίο απ' τη στοίβα με τα αδιάβαστα και βολεύτηκε στο γραφείο 
του. Διάβαζε δυο ώρες ασταμάτητα κι όταν έφτασε στο σημείο με τις δύο κολόνες, δάκρυα 
έκστασης πλημμύρισαν τα μάτια του. Αναρωτήθηκε πόσο καιρό είχε να νιώσει έτσι με το 
χαζοκούτι. Συνέχισε το διάβασμα μέχρι που άκουσε το τηλέφωνο να χτυπάει: ήταν ο 
προϊστάμενος του. Τον ρώτησε αν ένιωθε καλύτερα κι αν θα τα κατάφερνε να πάει στη 
δουλειά αύριο. Ο Φρίντριχ απάντησε πως ναι, ήταν καλά τώρα, μάλλον τον πείραξαν τα 
θαλασσινά που έφαγε χθες.  Είπε πως θα πήγαινε κανονικά αύριο κι ευχαρίστησε τον 
προϊστάμενο για το ενδιαφέρον. Έκλεισε το τηλέφωνο κι ένιωσε αμέσως αυτή την 
πρωτόγνωρη ευφορία των τελευταίων ωρών να εξανεμίζεται. Δύο μέρες τώρα, μ' ένα 
κομοδίνο και μια τηλεόραση εξαφανισμένα ως δια μαγείας απ' τη ζωή του, είχε σχεδόν 
ξεχάσει ότι είχε μια κοινότοπη, καθημερινή δουλειά που όφειλε να πάει. Η σκέψη τού 
φάνηκε σχεδόν ανυπόφορη. Αποφάσισε να κάνει αυτό που έκανε πάντα όταν μια σκέψη του 
φαινόταν σχεδόν ανυπόφορη: θα πήγαινε στο μπαρ “Παιδομάζωμα” για ένα ποτάκι. 
Προφανώς, κάτι είχε πάει στραβά με τη διαφημιστική καμπάνια του μαγαζιού μιας και το 
“Παιδομάζωμα”είχε καταλήξει να είναι  ένα ήσυχο μπαρ γεμάτο μεσήλικες και 
συνταξιούχους. Όπως και νά 'χει, ήταν το τέλειο μέρος για τον Φρίντριχ: διέθετε χώρο 
πάρκινγκ για τους πελάτες κι ο μπάρμαν εκεί τον καταλάβαινε πάντα -κι αν δεν τον 
καταλάβαινε αυτός, τον καταλάβαινε το ουίσκι του. 



Στις 9:49 μμ, ο Φρίντριχ Νοξ έσπρωχνε τη βαριά, ξύλινη πόρτα κι έμπαινε στο μπαρ 
“Παιδομάζωμα”. Η μέρα ήταν Τρίτη, μετά από τριήμερο, κι έτσι το μέρος ήταν πιο ήρεμο 
απ' ότι συνήθως -δηλαδή, για να ακριβολογούμε, υπήρχε ο Φρίντριχ κι άλλος ένας. Αν 
υπολογίσουμε τη σερβιτόρα, τον μπάρμαν και τον παρκαδόρο, περισσότεροι δούλευαν εκεί 
παρά έπιναν. Όχι πως αυτό τον ένοιαζε καθόλου αλλά ήξερε ότι, κάτι τέτοια βράδια, η 
σερβιτόρα δεν τον κέρναγε κι ο μπάρμαν προσπαθούσε να τον κρατήσει περισσότερο για να 
κάνει σεφτέ. Πριν προλάβει καν να αποφασίσει αν θα καθόταν στη μπάρα ή σε τραπεζάκι, ο 
μπάρμαν του έγνεφε απ' το βάθος.

- Καλώς το Φρίντριχ! Φαίνεσαι χάλια σήμερα αγόρι μου, τί έγινε; Έλα δω να σου 
βάλω ένα διπλό να ισιώσεις.

Ναί, θα ήταν ένα απ' αυτά τα βράδια, σκέφτηκε. Ξεφύσηξε ελαφρά και πλησίασε το 
γωνιακό σκαμπό στο μπαρ.

- Ευχαριστώ ρε Τζακ, ξέρεις πάντα να με κάνεις να νιώθω καλύτερα.
Τον μπάρμαν τον λέγανε Ιάκωβο, κι όπως όλους τους μπάρμεν που τους λένε 

Ιάκωβους, τον φωνάζανε Τζακ. Τη σερβιτόρα την λέγανε Μαργαρίτα και την φωνάζανε 
Μαργαρίτα. Έτσι παν αυτά.

- Έλα πλάκα σου κάνω, μην αγχώνεσαι. Το ίδιο χάλια φαίνεσαι όπως πάντα. Το 
συνηθισμένο να βάλω;

- Ναι, τί άλλο; Πολλά κεφάκια βλέπω σήμερα, για τη νέκρα που επικρατεί.
- Γινόταν χαμός όλο το τριήμερο, δεν με χαλάει να ξεκουραστώ και λίγο. Διάβασα κι 

ένα γαμάτο ανέκδοτο που μου έφτιαξε τη μέρα.
Οχτώ στις δέκα, ο Τζακ είχε να σου πει ένα γαμάτο ανέκδοτο που του έφτιαξε τη 

μέρα -ήταν απ' αυτούς τους ανθρώπους. Εννιά στις δέκα, ήταν ένα ανέκδοτο του στυλ 
“Μπαίνει ένας τάδε σ' ένα μπαρ” -πρέπει να τά 'βρισκε κάποιο blog, σίγουρα. Δέκα στις 
δέκα, δεν σου έφτιαχνε καθόλου τη μέρα, εκτός ίσως αν ήσουν μπάρμαν. Παρ' όλα αυτά, 
δεν σου πήγαινε η καρδιά να του αρνηθείς.

- Έλα Τζακ, ρίχ' το.
- Μπαίνει μια χρονομηχανή σ' ένα μπαρ. Συγνώμη φίλε κλείσαμε, της λέει ο 

μπάρμαν. Μπαίνει μια χρονομηχανή σ' ένα μπαρ.
Με το που τελείωσε, άρχισε να γελάει δυνατά, με την ψυχή του. Ο άλλος τύπος στο 

μπαρ έπνιξε κι αυτός ένα γελάκι. Ο Φρίντριχ ήπιε απλά την πρώτη γουλιά απ' το ποτό του.
- Χμμμ μάλιστα, δεν έχουμε ορεξούλα βλέπω σήμερα. Εντάξει λοιπόν, σ' ακούω. 

Ποιά κρυφή πληγή ήρθες να μοιραστείς μαζί μου; 
Ο Φρίντριχ ένιωσε εκείνη τη στιγμή ότι, ασυνείδητα έστω, είχε τραβηχτεί μέχρι εκεί 

ακριβώς γι αυτό το λόγο. Έπρεπε να μιλήσει οπωσδήποτε για όσα συνέβησαν και δεν 
μπορούσε σίγουρα να το κάνει με κάποιο φίλο ή συγγενή του. Ακόμα και στον Τζακ βέβαια 
δεν μπορούσε να μιλήσει ανοιχτά  -είπε ότι επρόκειτο για κάποιον γνωστό του κι ότι έχει 
αρχίσει να ανησυχεί πολύ για την ψυχική του υγεία. Όταν μίλησε για τις εξαφανίσεις, ο 
Τζακ δεν φάνηκε να ταράζεται αλλά ούτε και να δυσπιστεί ή να τον περιπαίζει. Απάντησε 
σοβαρά πως, όλα τα πράγματα που χάνονται σ' αυτό τον κόσμο, από καπάκια στυλό μέχρι 



τους πρώτους έρωτες, συνεχίζουν να υπάρχουν στην σκοτεινή πλευρά της σελήνης και γι' 
αυτό δεν πρόκειται να τα ξαναδούμε ποτέ. Χωρίς να καταλαβαίνει γιατί, ο Φρίντριχ ένιωσε 
αμέσως καλύτερα με αυτή την ιδέα.

- Ναι αλλά πώς; Πώς ακριβώς εξαφανίζονται;
- Και πού θες να ξέρω εγώ; Ίσως τα κλέβουν εξωγήινοι ή ίσως χάνονται από μόνα 

τους, όταν δεν τα χρειαζόμαστε πια.
Ο Φρίντριχ φάνηκε να χάνεται για λίγο, δαγκώνοντας το χείλος του ποτηριού του.
- Έλα ρε μαλάκα Φρίντριχ, σύνελθε! Πλάκα σου κάνω. Κάπου την έχω διαβάσει όλη 

αυτή την παπαριά, ούτε θυμάμαι πού.
Ο Φρίντριχ τινάχτηκε απότομα βγαίνοντας απ' το λήθαργο, αλλά παρέμεινε 

σιωπηλός. Σιωπηλός και ξενερωμένος. Ο Τζακ απ' την άλλη συνέχισε απτόητος.
- Αυτός ο φίλος σου προφανώς, είτε σου έχει στήσει μια μεγάλη φάρσα, είτε 

υπνοβατεί και κουβαλάει τα πράγματά του όπου του φωτίσει ο θεός. Δεν έχεις ιδέα τί 
μπορεί να κάνει ένας υπνοβάτης. Η αδερφή μου όταν ήταν πιτσιρίκι είχε σηκωθεί απ' το 
κρεβάτι της, είχε ξεκλειδώσει κανονικά την πόρτα κι είχε φτάσει ξυπόλητη μέχρι το 
περίπτερο δυο στενά πιο κάτω να αγοράσει τσίχλες. Πάλι καλά την ήξερε ο περιπτεράς και 
μας τη γύρισε πίσω σώα και αβλαβή.

Ο Φρίντριχ συνέχισε να τον ακούει χωρίς να βγάζει άχνα. Πράγματι, και οι δύο 
εξαφανίσεις συνέβησαν όσο κοιμόμουν, σκέφτηκε. Δεν μπορούσε βέβαια να καταλάβει πώς 
γινόταν να κουβαλήσει ένα κομοδίνο στον ύπνο του ή που σκατά κατάφερε να το πάει για 
να μην το βρίσκει την επόμενη μέρα, αλλά όντως, αν υπήρχε μία λογική εξήγηση σε όλο 
αυτό, δεν μπορούσε παρά να είναι αυτή . . . Ναι, αυτό είναι αναμφίβολα, κατέληξε.

Τελικά όμως, δεν ήταν.

Στις 11:33 μμ, ο Φρίντριχ Νοξ βγήκε απ' το μπαρ “Παιδομάζωμα” και βάδισε 
σκεπτικός προς το χώρο του πάρκινγκ. Στη θέση που είχε παρκάρει το αμάξι του, υπήρχε 
πλέον μόνο η θέση κι όχι το αμάξι του. Δύο λεπτά μετά, ο παρκαδόρος βρισκόταν εκεί 
ξύνοντας το κεφάλι του σαν προπίθηκος σε μάθημα αστροφυσικής. Ορκίστηκε τρεις φορές 
στην παναγία, δύο στα παιδιά του και μία σε κάτι άλλο ακατάληπτο πως δεν άφησε ούτε 
στιγμή την είσοδο του πάρκινγκ και πως ήταν αδύνατον κάποιος να έκλεψε το αμάξι χωρίς 
εκείνος να ακούσει ή να δει τίποτα. Ο Φρίντριχ προσπάθησε να τον καθησυχάσει, 
χτυπώντας τον φιλικά στον ώμο.

- Μην τρελένεσαι φίλε μου, σε πιστεύω. Ξέρεις, συμβαίνουν κι αυτά καμιά φορά.
Ένιωσε εκείνη τη στιγμή σαν νά 'δινε ένα πολύτιμο μάθημα ζωής, ένας μικρός 

πολεμιστής του φωτός. Έπειτα, έκρυψε ένα μικρό φιλοδώρημα στη χούφτα του 
παρκαδόρου για να μην πει τίποτα σε κανέναν και περπάτησε σιγοτραγουδώντας μέχρι την 
πλατεία, όπου πήρε ταξί για το σπίτι.

Στις 12:21 μμ, λίγο πριν πέσει για ύπνο, ο Φρίντριχ Νοξ ρύθμισε το ξυπνητήρι του 
κινητού του για μισή ώρα αργότερα. Θα έπαιρνε το μετρό αύριο κι έτσι δε θά 'χανε χρόνο 



στην κίνηση και το παρκάρισμα. Είχε σκεφτεί άπειρες φορές να πάει στη δουλειά με 
συγκοινωνία αλλά, όπως όλοι, είχε βολευτεί με το αυτοκίνητο κι ας έβριζε σε κάθε 
μποτιλιάρισμα, κάθε φανάρι και κάθε πιασμένη θέση πάρκινγκ. Ίσως είναι καλύτερα έτσι, 
σκέφτηκε και τυλίχτηκε αμέσως σε βαθύ ύπνο.

Ονειρεύτηκε πως βρισκόταν μέσα στ' αμάξι του κι οδηγούσε σ' έναν άγνωστο, 
επαρχιακό δρόμο, στη μέση της νύχτας. Φορούσε μια χρυσή πανοπλία με αρχαία σύμβολα 
σκαλισμένα πάνω της και στην πλάτη του κρεμόταν ένα μεγάλο, λαμπερό ξίφος. Στη θέση 
του συνοδηγού καθόταν το κομοδίνο του και στα πίσω καθίσματα η τηλεόραση. Με κάποιο 
μαγικό τρόπο ήταν αναμμένη κι έπαιζε στο αθόρυβο μια σκηνή από ένα παλιό, παιδικό 
μιούζικαλ με γλάρους και πιγκουίνους. Έξω ήταν θεοσκότεινα κι ο Φρίντριχ δεν 
αναγνώριζε το δρόμο μπροστά του, ήταν σίγουρος όμως ότι οδηγούσε σ' ένα 
εγκαταλελειμμένο αγρόκτημα που επισκεπτόταν μονάχα στα όνειρα του. Χαμογέλασε 
πλατιά γιατί ήξερε ότι, κάθε φορά, εκεί ήταν όλα σωστά και στη θέση τους. Κατέβασε το 
παράθυρο, άρπαξε το ξίφος απ' τη θήκη του και το έβγαλε έξω, τεντώνοντας την αιχμή του 
προς τα μπροστά, σαν στρατηλάτης έτοιμος να ριχτεί στη μάχη.

Ήταν ένα γλυκό, απελευθερωτικό όνειρο . . . κρίμα που ο Φρίντριχ δεν το θυμόταν 
καθόλου το επόμενο πρωί.

* * *

Στο μοναχικό υπνοδωμάτιο του Φρίντριχ Νοξ, ο Φρίντριχ Νοξ κοιμόταν μόνος.
Το ξυπνητήρι του κινητού του (ρυθμισμένο στις 8:00 αυτή τη φορά, κατά τ' άλλα τα 

ίδια) δεν ενεργοποιήθηκε ποτέ την Τετάρτη 5 Μαρτίου 2014, όχι επειδή δεν το είχε 
ρυθμίσει σωστά το προηγούμενο βράδυ, αλλά επειδή απλούστατα δεν υπήρχε κάποιο 
ξυπνητήρι για να ενεργοποιηθεί. Έτσι ο Φρίντριχ ξύπνησε από μόνος του, εικοσιεννέα 
λεπτά μετά. Νόμισε αρχικά πως δεν είχε πάει ακόμα 8:00 κι άπλωσε το χέρι προς το κινητό 
να δει τί ώρα είναι. Ψηλάφισε με ανακούφιση το τραπεζάκι που είχε βάλει για κομοδίνο, 
όμως δεν βρήκε το κινητό του πουθενά. Πετάχτηκε απότομα απ' το κρεβάτι κι έστρεψε το 
βλέμμα προς τα κει: πράγματι, το κινητό του έλειπε. Προσπάθησε να θυμηθεί μήπως δεν το 
είχε αφήσει στο τραπεζάκι το προηγούμενο βράδυ (όχι, εκεί το έβαλε, σίγουρα) ενώ 
ταυτόχρονα κοίταζε το ρολόι τοίχου πάνω απ΄ το γραφείο (οι δείκτες του έδειχναν 8:31).

Συμπέρασμα: το κινητό του έλειπε κι εκείνος είχε ήδη αργήσει για τη δουλειά του. 
Συνειδητοποίησε με μια κάποια έκπληξη πως τον ενοχλούσε περισσότερο το δεύτερο παρά 
το πρώτο. Χθες δεν είχε πάει καθόλου, σήμερα θα έφτανε αργοπορημένος και γενικά τον 
τελευταίο καιρό δεν θά 'λεγε κανείς ότι ήταν ιδιαίτερα συνεπής με τις προθεσμίες που του 
έβαζαν. Για τα επόμενα τριανταέξι λεπτά, ο Φρίντριχ έψαχνε μια καλή δικαιολογία στο 
μυαλό του σε περίπτωση που έπεφτε πάνω στο αφεντικό του. Την βρήκε κυριολεκτικά την 
τελευταία στιγμή, λίγο πριν περάσει την αυτόματη, γυάλινη πόρτα που οδηγούσε στον 
τομέα του -πίσω της, είδε το αφεντικό του να συνομιλεί με μια νεαρή κοπελίτσα στη 
ρεσεψιόν. Σταμάτησε για λίγο, αμέσως όμως επιτάχυνε το βήμα με αυτοπεποίθηση. 
Καλύτερα μη φανεί ότι διστάζω, σκέφτηκε. Ίσως δεν δώσει σημασία και, ούτως ή άλλως, 
έχω μια πραγματικά καλή δικαιολογία, πιστευτή και καθόλου τετριμμένη, ξανασκέφτηκε. 
Παρ' όλα αυτά, ένιωσε κάποιες στάλες ιδρώτα στο μέτωπό του. 

Καθώς διέσχιζε τη ρεσεψιόν, το αφεντικό του γύρισε απότομα και τον κάρφωσε με 
ένα παράξενο, απορημένο βλέμμα. Δεν μίλησε όμως -στράφηκε πίσω στην κοπέλα και 



συνέχισαν την κουβέντα τους. Ο Φρίντριχ σκούπισε το πρόσωπο του κι άνοιξε ακόμα 
περισσότερο το βήμα. Ουφ, μάλλον έχει σημαντικότερες δουλείες να κάνει, σκέφτηκε. Η 
αλήθεια ήταν όμως ότι το αφεντικό του δεν είχε καθόλου σημαντικότερες δουλειές να κάνει 
-απλά δεν ήταν πια το αφεντικό του.

Στις 9:19 πμ, ο Φρίντριχ Νοξ έφτανε στον πέμπτο όροφο, στο τμήμα διαχείρισης 
ανθρώπινου δυναμικού όπου δούλευε. Ξεκρέμασε την πλαστική κάρτα απ' το λαιμό του και 
την πέρασε μπροστά απ' τον reader της εισόδου. Ένα κόκκινο φωτάκι άναψε κι ένας 
στρυφνός ήχος ακούστηκε. Προσπάθησε άλλες δύο φορές με το ίδιο αποτέλεσμα. 
Συμβαίνει συχνά όταν τσεκάρουν τα συστήματα ασφαλείας, σκέφτηκε. Επίσης συμβαίνει 
συχνά όταν δεν εργάζεσαι πια εκεί, αλλά αυτό δεν το σκέφτηκε. Έχοντας δουλέψει χρόνια 
ολόκληρα στην εταιρία, γνώριζε πλέον όλα τα κατατόπια: μπήκε από μια μικρή πόρτα στο 
βάθος του διαδρόμου, που περνούσε απ' τον πρώην χώρο καπνίσματος. Προκειμένου να 
αποφύγει τις καθιερωμένες χαιρετούρες και τυχόν ερωτήσεις για την χθεσινή του απουσία, 
ο Φρίντριχ κατέβασε το κεφάλι, έκανε πως έψαχνε κάτι στο πορτοφόλι του και κινήθηκε 
γρήγορα προς το γραφείο του. Όταν έφτασε εκεί, καθόταν ήδη κάποιος άλλος.

Ήταν ένας άντρας αρκετά χρόνια νεότερός του, με κόκκινα, κουρασμένα μάτια και 
αρχή φαλάκρας. Φαινόταν σαν νά 'χει μόλις ξυπνήσει μετά από ένα άσχημο μεθύσι, ήταν 
ωστόσο απόλυτα προσηλωμένος στην οθόνη του υπολογιστή του. Σύμφωνα με το 
ταμπελάκι στο γραφείο, το όνομά του ήταν Ιερώνυμος Γεωργίου. Επίσης, σύμφωνα με τα 
υπόλοιπα μπιχλιμπίδια στο γραφείο, αυτό ήταν το γραφείο του -τα μπιχλιμπίδια του 
Φρίντριχ δεν φαίνονταν πουθενά. Ο Φρίντριχ έριξε μια κλεφτή ματιά στο χώρο για να 
βεβαιωθεί πως είχε βρεθεί στο σωστό γραφείο (ναι, είχε βρεθεί στο σωστό γραφείο) κι 
έπειτα έριξε μια κλεφτή ματιά στον Ιερώνυμο για να βεβαιωθεί πως ο άντρας δεν του 
θύμιζε τίποτα (ναι, ο άντρας δεν του θύμιζε τίποτα). Έπειτα κοίταξε από συνήθεια τον 
υπολογιστή: ο Ιερώνυμος έμοιαζε να μην τα καταφέρνει και πολύ καλά με το χειρισμό του 
προγράμματος. Ένα απρόσμενο κύμα οίκτου άγγιξε τον Φρίντριχ κι αποφάσισε να επέμβει.

- Θα βοηθούσε περισσότερο ξέρεις, αν χρησιμοποιούσες τις συντομεύσεις.
- Μάλιστα κύριε Άγγελε, το γνωρίζω, απλά . . .
Άφησε την πρόταση στη μέση, κοιτάζοντας τον Φρίντριχ με απορία. Τον 

περιεργάστηκε για λίγο με τα πρησμένα μάτια του, έπειτα συνέχισε:
- Συγνώμη, σας πέρασα για άλλον. Ήρθατε από την τεχνική υποστήριξη;
- Όχι, απ' το σπίτι μου ήρθα.
- Απ' το σπίτι σας;
- Ναι, εννοώ . . . τελοσπάντων, δεν είμαι τεχνικός. Δουλεύω εδώ.
- Εδώ, σ' αυτό το τμήμα;
- Για την ακρίβεια εδώ, σ' αυτό το γραφείο.
- Στο γραφείο μου;
- Ναι, στο γραφείο μου. Εννοώ στο γραφείο σας, καταλάβατε.
Προφανώς, δεν καταλάβαινε.
- Είστε σίγουρος κύριε; Δεν με ειδοποίησαν για κάποια αλλαγή στις θέσεις.
- Ακριβώς αυτό. Ούτε εμένα.



- Τί να σας πω, πρέπει να έγινε κάποιο λάθος . . . Καλύτερα να μιλήσετε με τον 
προϊστάμενο, δεν βλέπω τί μπορώ να κάνω εγώ.

- Βασικά μπορείτε να σηκωθείτε ευγενικά και να με αφήσετε να δουλέψω στο 
γραφείο μου, νομίζω . . .

Μια αμήχανη σιωπή απλώθηκε ανάμεσα τους. Ο Ιερώνυμος έψαξε να βρει το 
βλέμμα κάποιου συναδέλφου απ' τα γύρω γραφεία και να του κάνει σήμα για βοήθεια. Ο 
Φρίντριχ έψαξε να βρει τις λέξεις για να πει αλλά δεν τις βρήκε, πιθανότατα επειδή δεν 
υπάρχουν τέτοιες λέξεις. Έκανε μεταβολή σιωπηλά και κατευθύνθηκε προς το γραφείο του 
προϊστάμενου.
 

Στις 10:42 πμ, ο Φρίντριχ Νοξ έφευγε κιόλας απ' τη δουλεία του μιας και δεν ήταν 
πλέον η δουλειά του. Ο προϊστάμενος δεν τον είχε αναγνωρίσει, ούτε και κανείς άλλος εκεί 
μέσα. Κανείς δεν θυμόταν τίποτα γι' αυτόν και κάποιοι έφτασαν στο σημείο να ορκίζονται 
πως δεν τον είχαν ξαναδεί ποτέ στη ζωή τους. Τα πράγματα ήταν απλά: δεν δούλευε πια 
στην εταιρία ή, για να ακριβολογούμε, δεν είχε δουλέψει ποτέ στην εταιρία. Ίσως είναι 
καλύτερα έτσι, σκέφτηκε. Εκατοντάδες φορές τους περασμένους μήνες είχε σκεφτεί να 
παραιτηθεί απ' τη δουλειά, τον τελευταίο καιρό ειδικά είχε αρχίσει να τη σιχαίνεται. Ήταν 
εμφανές πως δεν τα πήγαινε καθόλου καλά σε σχέση με παλιότερα κι ίσως η αμέλεια και τα 
απανωτά λάθη των τελευταίων μηνών ήταν μια υποσυνείδητη προσπάθεια να τον 
απολύσουν και να ξεμπερδεύει. Οι λόγοι που δεν τον άφηναν να πάρει μια τέτοια απόφαση 
ήταν πάντα οι ίδιοι: η δύναμη της συνήθειας, ο φόβος κι η ανασφάλεια πως δεν θα 
κατάφερνε να βρει μια καλύτερη δουλειά, ίσως και ως ένα βαθμό η αντίδραση των φίλων 
και συγγενών του-ποίος τρελός αρχίζει να ψάχνεται σ' αυτή την ηλικία κι ειδικά μ' έναν 
τέτοιο μισθό μετά από τόσα χρόνια στην εταιρία; Τώρα όμως, είχαν όλα τελειώσει: το πεδίο 
ήταν ελεύθερο.

Ναι, ήταν σίγουρα καλύτερα έτσι, σκέφτηκε. Μπορεί ο τρόπος που συνέβη να μην 
είναι ο ενδεδειγμένος για να χάσεις τη δουλεία σου (δεν θα έπαιρνε σίγουρα αποζημίωση, 
άσε που δεν είχε ιδέα αν είχαν εξαφανιστεί και τα ένσημά του), μπορούσε όμως επιτέλους 
να κάνει ότι ήθελε. Βέβαια δεν ήξερε καθόλου τί ήθελε αλλά αυτό ήταν άλλο θέμα. Θα 
ροκάνιζε σίγουρα τις αποταμιεύσεις του για κάποιους μήνες, ίσως το καλοκαίρι πήγαινε να 
δουλέψει  με τα ξαδέρφια του στα ενοικιαζόμενα κι από Σεπτέμβρη βλέπουμε, κατέληξε. 
Κατευθύνθηκε σιγοτραγουδώντας προς το πάρκινγκ αλλά μετά από λίγο θυμήθηκε ότι δεν 
είχε πλέον αμάξι. Έβαλε τα χέρια στις τσέπες για να καλέσει ταξί αλλά μετά από λίγο 
θυμήθηκε ότι δεν είχε πλέον κινητό. Περπάτησε τελικά, κάπως κουρασμένα, προς το 
κοντινότερο μετρό.

Στις 11:14 πμ, Ο Φρίντριχ Νοξ στεκόταν μπροστά στην πόρτα του διαμερίσματος 
του και δεν έβρισκε τα κλειδιά του. Ένα υπόγειο αίσθημα πανικού τον κατέκλυσε. Ήταν 
ακόμα αυτό το σπίτι του; Ή μήπως τα πάντα μέσα ήταν τώρα διαφορετικά, το σπίτι κάποιου 
άλλου, παντελώς άγνωστου, όπως συνέβη με το γραφείο του; Χτύπησε την πόρτα απαλά, 
δυο-τρεις φορές, αλλά δεν άκουσε κανένα θόρυβο πίσω απ' την κλειστή πόρτα. Ήταν ένα 
καλό σημάδι, σίγουρα, αλλά δεν κατάφερε να ηρεμήσει. Κατέβηκε στην είσοδο της 
πολυκατοικίας και σημείωσε το τηλέφωνο ενός κλειδαρά από κάποιο αυτοκολλητάκι. 



Θυμήθηκε πάλι, με αυξανόμενη δυσφορία, πως δεν είχε κινητό για να τον καλέσει. 
Αποφάσισε να χτυπήσει στην κυρία Δήμητρα απέναντι. Θα τον αναγνώριζε όμως; Αν 
εκείνο δεν ήταν πλέον το σπίτι του, δεν θα καλούσε σίγουρα την αστυνομία; Και τί άλλη 
επιλογή είχε, τάχα; Να ξεκινούσε με κάτι του στυλ: “Γεια σας κυρία Δήμητρα, ο Φρίντριχ 
είμαι. Συγνώμη για την ενόχληση αλλά μένω ακόμα απέναντι;” Όχι, θα φερόταν σαν να μη 
συμβαίνει τίποτα, κατέληξε και της χτύπησε την πόρτα.

Τελικά η κυρία Δήμητρα τον αναγνώρισε μια χαρά, τον άφησε ευχαρίστως να 
τηλεφωνήσει στον κλειδαρά, και του έφτιαξε κι έναν ελληνικό όσο τον περίμενε. Ήταν ένα 
καλό σημάδι, σίγουρα, αλλά δεν κατάφερε να ηρεμήσει. Μετά από δεκαεννέα λεπτά ο 
κλειδαράς έφτασε, ξεκλείδωσε την πόρτα σε είκοσι πέντε δευτερόλεπτα, πήρε πενήντα 
ευρώ κι έφυγε. Στον Φρίντριχ δε φάνηκε καθόλου κακή ιδέα, τώρα που δεν είχε πλέον 
δουλειά, να μαθητεύσει ως κλειδαράς. Έπειτα ευχαρίστησε την κυρία Δήμητρα, κράτησε 
την αναπνοή του και πέρασε την πόρτα του διαμερίσματός του σαν να πέρναγε αστροπύλη, 
ότι κι αν είναι αυτό. Έκλεισε την πόρτα πίσω του κι έβγαλε με ανακούφιση τον αέρα απ' τα 
πνευμόνια του . . . 

Τα πάντα φαίνονταν να βρίσκονται στη θέση τους -τα πάντα δηλαδή εκτός απ' τα 
κλειδιά του, που η θέση τους ήταν στην τσέπη του παντελονιού του ενώ αυτά κείτονταν 
παραιτημένα στο τραπεζάκι του καναπέ. Επειδή δεν μπορούσε πλέον να είναι σίγουρος, 
έριξε την καθιερωμένη, γρήγορη ματιά και στα υπόλοιπα δωμάτια κι έπειτα έκατσε στον 
υπολογιστή. Είχε σκοπό να ψάξει στα χτεσινά sites για αυτό που συνέβη το πρωί αλλά η 
αναζήτηση “όταν πας στη δουλεία και στη θέση σου είναι κάποιος άλλος” δεν απέδωσε 
ιδιαίτερα αποτελέσματα πέρα από κάποιες συγκινητικές ιστορίες ατόμων που τους 
απέλυσαν χωρίς να τους πουν κουβέντα. Δοκίμασε άλλες δυο-τρεις διατυπώσεις και πέρασε 
τα επόμενα εικοσιτρία λεπτά διαβάζοντας παραληρήματα για ερπετόμορφους που 
αντικαθιστούν πρόσωπα κυβερνητικών θέσεων με πράκτορές τους ή για τα τέρατα 
doppleganger που καταβροχθίζουν ανθρώπους, παίρνουν την μορφή και τις μνήμες τους και 
ζούνε τις ζωές τους. Αφού τελείωσε, του ήρθε η πιο απλή ιδέα στον κόσμο: προσπάθησε να 
συνδεθεί στο e-mail που χρησιμοποιούσε για την εταιρία.

Όπως ακριβώς το περίμενε, δεν τα κατάφερε. Δεν ήταν ότι είχε αλλάξει ο κωδικός, 
το μήνυμα στην οθόνη ήταν ξεκάθαρο: το username του δεν είχε δημιουργηθεί ποτέ. 
Πληκτρολόγησε τα στοιχεία για το προσωπικό του e-mail και συνδέθηκε κανονικά  -όλη η 
αλληλογραφία του ήταν εκεί εκτός απ' τα μηνύματα που είχε ανταλλάξει κατά καιρούς με 
τους συναδέλφους του. Άνοιξε αστραπιαία το συρτάρι του γραφείου κι άρχισε να 
ψαχουλεύει μέσα με μανία: πράγματι, όλες οι φωτογραφίες από το ταξίδι στη Θάσο με την 
εταιρία είχαν εξαφανιστεί. Βρήκε μονάχα κάτι παλιές φωτογραφίες με τους γονείς του. 
Ενστικτωδώς, του ήρθε στο μυαλό να φύγει τώρα για το σπίτι της μάνας του και να κλάψει 
στην αγκαλιά της. Σκέφτηκε την πιθανότητα να έφτανε μέχρι εκεί κι εκείνη να μην τον 
αναγνώριζε και τη βρήκε φριχτή. Έπειτα σκέφτηκε την πιθανότητα να τον αναγνώριζε και 
να έπρεπε να της εξηγήσει και τη βρήκε χειρότερη. Οπότε αποφάσισε να κάτσει εκεί που 
κάθεται.

Ξαφνικά, χτύπησε το τηλέφωνο κι ο Φρίντριχ πετάχτηκε απ' τη θέση του. Η 
σύμπτωση ήταν απίθανη: μόνο η μητέρα του τον καλούσε ακόμα στο σταθερό και αυτό 
πλέον μία στο τόσο. Βημάτισε μέχρι το τραπεζάκι και σήκωσε το ακουστικό. Ήταν τελικά 
μια κοπελίτσα από κάποια εταιρία κινητής τηλεφωνίας που τον ρώτησε πόσο πλήρωνε κάθε 
μήνα κι αν θα τον ενδιέφερε ένα οικονομικότερο πακέτο. Ο Φρίντριχ τη διαολόστειλε κι 
έπειτα την παρακάλεσε ευγενικά να μην τον ξαναενοχλήσουν, αν γινόταν. Κατέβασε το 
ακουστικό, πήγε τουαλέτα, κατούρησε, και όταν γύρισε, το τηλέφωνο του έλειπε.



Ένα πλατύ χαμόγελο φώτισε αμέσως το πρόσωπο του Φρίντριχ. Έπιασε το 
“Εγχειρίδιο του Πολεμιστή του Φωτός”, ξάπλωσε στον καναπέ του και συνέχισε 
ικανοποιημένος το διάβασμα από κει που τό 'χε αφήσει.

* * *

Δέκα ευτυχισμένες μέρες κύλησαν όπου ο Φρίντριχ Νοξ δεν έκανε σχεδόν τίποτα. 
Ότι τον ενοχλούσε στην καθημερινότητά του ή διατάρρασε την ηρεμία του είχε πια χαθεί κι 
ο Φρίντριχ ένιωθε τώρα ελεύθερος να κάνει όνειρα για το μέλλον. Δεν ξεκινούσε βέβαια 
τίποτα απ' όσα σχεδίαζε, αλλά αυτό δεν ήταν κάτι που τον ανησυχούσε ή τον άγχωνε. 
Έχοντας αφαιρέσει το βάρος του περιττού και του ψεύτικου από πάνω του, ένιωθε να 
επιπλέει σε μια λίμνη έκστασης και λήθης ταυτόχρονα, μια κατάσταση μαγικής ισορροπίας. 
Τίποτα άλλο δεν εξαφανίστηκε τις επόμενες μέρες -εκτός από κάποια μικροπράγματα στα 
οποία ο Φρίντριχ δεν έδωσε καν σημασία- κι αυτό τον γέμιζε με μια αίσθηση στιβαρού 
ελέγχου πάνω στη ζωή. Ώσπου την Παρασκευή 14 Μαρτίου 2014, ώρα 7:06μμ, ο Φρίντριχ 
Νοξ άρχισε να ουρλιάζει ασταμάτητα και δεν κατάλαβε γιατί.

* * *

Στο μοναχικό υπνοδωμάτιο του Φρίντριχ Νοξ, ο Φρίντριχ Νοξ δε φαινόταν πουθενά.
Τις τελευταίες τρεις μέρες έμενε σ' ένα κέντρο ψυχικής υγείας (δε θυμόταν το όνομά 

του αλλά όλοι το έλεγαν  το “Καθαρτήριο”) στην ανατολική πτέρυγα, δωμάτιο 2. Η αλήθεια 
ήταν πως δεν περνούσε κι άσχημα εκεί, είχε να φροντίζει για ακόμη λιγότερα πράγματα απ' 
ότι έξω, όμως δεν ήταν τρελός και από ένα εσωτερικό αίσθημα δικαιοσύνης, ήθελε να 
φύγει. Μια-δυο φορές μάλιστα είχε ευχηθεί να εξαφανιζόταν η πόρτα του δωματίου ή τα 
κάγκελα στα παράθυρα αλλά δεν είχε πετύχει. Όπως και νά 'χει, η γιατρός τον διαβεβαίωνε 
πως δεν χρειαζόταν να ανησυχεί, τα λογικά του ήταν μια χαρά, θα αντιμετώπιζαν μονάχα 
λίγο τις κρίσεις του κι ήταν θέμα ημερών να γυρίσει σπίτι του.

Ήταν μια ευγενική, χαριτωμένη γιατρός, σε απόλυτη αντίθεση με το υπόλοιπο 
προσωπικό, και το καρτελάκι στη ρόμπα της έγραφε “Μιτμιτζίδου”. Πέρα απ' το καρτελάκι 
όμως, όλο το υπόλοιπο ενέπνεε στο Φρίντριχ μια αίσθηση επαγγελματισμού και 
εμπιστοσύνης. Τη Δευτέρα 17 Μαρτίου 2014, η Μιτμιτζίδου του ζήτησε να της μιλήσει 
γενικά για τη ζωή του τον τελευταίο καιρό. Ο Φρίντριχ είπε ότι πρόκειται για μια απίστευτη 
ιστορία κι εκείνη απάντησε ότι ήταν ακριβώς η δουλεία της να ακούει απίστευτες ιστορίες. 
Υπήρχε μια ακεραιότητα στο βλέμμα της και μια ζεστασιά στη φωνή της κι έτσι ο Φρίντριχ 
αποφάσισε να της πει. Για τα επόμενα σαραντατρία λεπτά, της διηγήθηκε με κάθε 
λεπτομέρεια τί του είχε συμβεί από εκείνο το πρωινό με το κομοδίνο. Καθ' όλη τη διάρκεια 
της ιστορίας του, εκείνη άκουγε υπομονετικά, κάνοντας  που και που κάποιες 
διευκρινιστικές ερωτήσεις ή σημειώνοντας κάτι στο μπλοκάκι της. Δεν έδειξε ούτε στιγμή 
να εκπλήσσεται ή να αμφιβάλλει για τα λεγόμενα του Φρίντριχ. Όταν αυτός τελείωσε, τον 
ευχαρίστησε για την εμπιστοσύνη του, επανέλαβε πως όλα θα πάνε καλά και φάνηκε ακόμα 
και τώρα να το εννοεί. Έπειτα σηκώθηκε και καθώς έβγαινε απ' την πόρτα, ο Φρίντριχ την 
φώναξε να της πει κάτι τελευταίο.

- Κυρία Μιτμιτζίδου, ελπίζω αλήθεια να καταλαβαίνετε. Ο κόσμος είναι πολύ 



μεγάλος για να χωρέσει σε μία ζωή, υπερβολικά πολύπλοκος για να χωρέσει σ' ένα μυαλό. 
Κάποια στιγμή πρέπει να προχωρήσεις και ποιό δρόμο να πάρεις ανάμεσα στους χιλιάδες; 
Είναι παράλογο να διαλέξεις έναν, κι όμως, αν δεν το κάνεις είσαι νεκρός. Μα τί είναι 
προτιμότερο άραγε, να νικήσεις το φόβο ή την επιθυμία; Είναι προορισμοί αυτοί, άξιοι να 
κυνηγήσει κανείς; Εγώ το μόνο που ήθελα ήταν να συρρικνώσω τα πράγματα, να τα φέρω 
στα μέτρα μου, να τα διαχειριστώ . . .

Εκείνη έγνεψε πως καταλάβαινε κι ήταν φοβερό γιατί φάνηκε πράγματι να 
καταλαβαίνει.

- Μην ανησυχείτε όμως. Ένας πολεμιστής του φωτός δίνει μόνο τις μάχες που αυτός 
επιλέγει κι εγώ θα είμαι σύντομα ένας τέτοιος πολεμιστής.

Έγνεψε και πάλι πως καταλάβαινε αλλά ήταν φανερό τώρα ότι δεν καταλαβαίνει. 
Χαμογέλασε γλυκά στο Φρίντριχ κι έκλεισε την πόρτα πίσω της.

Το ίδιο βράδυ, στις 2:33 πμ, η γιατρός Μιτμιτζίδου πετάχτηκε όρθια απ' το κρεβάτι 
της από ένα τρελό όνειρο. Μέχρι το ξημέρωμα, βημάτιζε ασταμάτητα στο δωμάτιο της και 
την επόμενη μέρα δεν εμφανίστηκε καθόλου στο ψυχιατρείο. Αντ' αυτού, πήγε στην 
πολυκατοικία του Φρίντριχ, έκανε μερικές ερωτήσεις στους γύρω ένοικους, κατάφερε να 
μπει στο διαμέρισμα του, πέρασε σχεδόν όλο το πρωινό εκεί μέσα ψαχουλεύοντας, πήρε 
τηλέφωνο την μητέρα και την πρώην σύζυγο του Φρίντριχ και τους έκανε μερικές 
ερωτήσεις, πήγε στη δουλειά του Φρίντριχ κι έκανε μερικές ακόμα ερωτήσεις, πέρασε από 
ένα αστυνομικό τμήμα κι ένα ληξιαρχείο όπου ζήτησε να δει κάποια έγγραφα και τελικά, 
όταν βράδιασε, πήγε να  πιει στο μπαρ “Παιδομάζωμα” όπου έκανε επίσης μερικές 
τελευταίες ερωτήσεις.

Είναι παρανοϊκό, σκέφτηκε, καθώς ο μπάρμαν έλεγε ένα ανέκδοτο για έναν 
σαμουράι που μπαίνει σ' ένα μπαρ. Είναι απόλυτα, εξωφρενικά, παρανοϊκό κι όμως, ήταν η 
μόνη πιθανή εξήγηση. Όσα της διηγήθηκε ο Φρίντριχ είχαν γίνει στ' αλήθεια, κι όσο 
δύσκολο της ήταν να τα πιστέψει, άλλο τόσο σίγουρη ήταν πως είχε βρει τι πραγματικά 
συμβαίνει. Έφερε τα στοιχεία άλλη μια βόλτα μες στο μυαλό της, έπειτα άφησε το ποτό της 
στη μέση κι έφυγε κατευθείαν για το ψυχιατρείο.

Πράγματι, η Μιτμιτζίδου το είχε βρει στ' αλήθεια, όταν όμως στις 11:11 μμ  μπήκε 
στο δωμάτιο 2 της ανατολικής πτέρυγας του ψυχιατρείου, ο Φρίντριχ Νοξ έλειπε κι αυτός 
στ' αλήθεια.

ΤΕΛΟΣ




