
Οι Αθηναίοι αστυνόμοι αναλαμβάνουν 

 ην επόμενη μέρα, 6 Απριλίου, ο ναυπλιώτης αστυνόμος απλώνει στο γραφείο 
του τις καταθέσεις του φαρμακοποιού και του γιου του. Δίνει εντολή να μη τον 
ενοχλήσει κανείς και αρχίζει να σκαλίζει. Έχει μπροστά του μια εξαφάνιση και 

μια ληστεία.  
Μελανό σημείο είναι οι δύο αντικρουόμενες καταθέσεις, ότι η εξαφανισμένη θα 

πήγαινε Αθήνα κατά τον πρώην άντρα της, ή Βραζιλία κατά τον γιο. Αλλά 
ταυτόχρονα, η μεν θεία στην Αθήνα δήλωσε άγνοια των πάντων, και ο Βραζιλιάνος, 
ναι μεν είπε ότι την περίμενε κάποια στιγμή να πάει εκεί, αλλά δεν ήξερε τίποτα για 
το ταξίδι που είχε κανονίσει η εξαφανισθείσα στις 5 Απριλίου.  

«Κάποιος μου λέει χοντρά ψέματα», ψιθύρισε στον εαυτό του. 
«Μετά οι πυροβολισμοί. Αν έπεσαν πυροβολισμοί στη μεζονέτα, εναντίον ποίου 

έπεσαν; 
Στη σοφίτα δεν βρήκα κανένα ίχνος από σφαίρα σε τοίχους, ούτε κάλυκες. Το ίδιο 

ισχύει και για το γκαράζ, δεν βρήκα κανένα ίχνος από σφαίρες. Ο ήχος, είπε ο πατέρας, 
ήταν πνικτός, σαν να έβγαινε από κάποιο κλειστό μέρος, και άλλο κλειστό μέρος στη 
μεζονέτα, εκτός της σοφίτας και του γκαράζ, δεν υπάρχει. Άρα πού έπεσαν οι 
πυροβολισμοί; και ποιος τους έριξε; 

Και τι σχέση έχουν οι πυροβολισμοί με την εξαφάνιση; 
Άσε να δω τι γίνεται με την εξαφάνιση και μετά βλέπω και τους πυροβολισμούς. 

Μπορεί να άκουσε κάποιο κλατάρισμα από λάστιχο αυτοκινήτου και μου λέει για 
πυροβολισμούς. Και, κυρίως, να δω αν τα λεφτά τα βούτηξε κάποιος». 

Παίρνει αμέσως τηλέφωνο έναν φίλο του στην Αθήνα, που δουλεύει στη 
σήμανση. Του ζητάει να στείλει τη σήμανση από την πρωτεύουσα, γιατί η υπόθεση 
μπορεί να εξελιχθεί από εξαφάνιση σε μεγάλη ληστεία και μάλιστα ύψους 
τετρακοσίων χιλιάδων. Του διαβάζει τις καταθέσεις του πατέρα και του γιου. 

«Θες τη συμβουλή μου;» τον ρωτά ο φίλος του από την Αθήνα. 
«Γι΄ αυτό σε πήρα», του αποκρίνεται ανήσυχος ο ναυπλιώτης αστυνόμος. 
«Δώσε την υπόθεση στο ανθρωποκτονιών, δεν μου μυρίζει ληστεία». 
«Τι υποψιάζεσαι;» 

«Φόνο!» 

«Από τον πρώην άντρα της;» 

«Δεν το ξέρω». 
«Μπορείς να στείλεις από τη σήμανση τους δικούς σου;» 

«Θα σου στείλω τους καλύτερους που έχω. Κανόνισε να δώσεις την υπόθεση 
στις ανθρωποκτονίες. Αν φανεί ότι δεν είναι φόνος, θα σου αφήσουν την υπόθεση και 
θα επιστρέψουν. Αν μυριστούν φόνο, θα σε βοηθήσουν πολύ. Και μη ξεχνάς, κάθε 
ώρα που περνά, χάνονται στοιχεία». 

«Εντάξει, στείλε μου τους ανθρώπους σου και θα πάρω και τους άλλους, να μου 
στείλουν κάποιον δικό τους». 

 

Την ίδια κιόλας μέρα, απόγευμα 6 Απριλίου, έφτασαν οι δύο αθηναίοι αστυνόμοι 
από το ανθρωποκτονιών μαζί με τη σήμανση. Ο ένας αστυνόμος ήταν αδύνατος και 
μυώδης. Μαύρο μαλλί και περιποιημένο μουστάκι· ήταν 40-45 χρονών. Ο άλλος δεν 
τον έκανες με τίποτα για αστυνομικό. Μάλλον για κάποιον καθηγητή μαθηματικών 
θα τον περνούσες σε επαρχιακό γυμνάσιο. Η τσάντα του ήταν γεμάτη με στατιστικά 

Τ 



στοιχεία από διάφορες εγκληματολογικές υποθέσεις και θεωρίες. Δεν μιλούσε πολύ, 
μέχρι παρεξηγήσεως, ότι είναι μουγκός, αλλά το μυαλό του έτρεχε ασταμάτητα. Και 
οι δύο ήταν διάολοι μεταμορφωμένοι.  Τα παιδιά της σήμανσης ήταν ακόμα πιο 
αποστασιοποιημένα. Θα μπορούσες να υποθέσεις ότι ήταν οτιδήποτε άλλο, εκτός από 
αστυνομικοί. Περισσότερο έφερναν με τεχνικούς πληροφορικής. Μαζί τους 
κουβάλησαν ατέλειωτα βαλιτσάκια γεμάτα με φίλτρα, υγρά και spray.  Ανέλαβαν 
αμέσως. Οι δυο αθηναίοι αστυνόμοι δούλευαν πάντα σε ζευγάρι. Ανέκριναν τους 
υπόπτους πάντα μαζί, αλλά ο καθένας τους είχε διαφορετικό ρόλο. Πρώτα εντόπιζαν 
τον ύποπτο με τη διαίσθηση και τη λογική τους. Μετά, ο ένας προσπαθούσε να 
αναδείξει τα στοιχεία που ήταν εις βάρος του υπόπτου και ο άλλος προσπαθούσε να 
αναδείξει τα στοιχεία που τον απάλλασσαν από την υποψία. Στο τέλος, κάθονταν 
μαζί  και σύγκριναν τα στοιχεία που ενοχοποιούσαν ή απάλλασσαν τον ύποπτο. 
Όποια στοιχεία ήταν πιο ισχυρά, αυτά επικρατούσαν στο τελικό πόρισμα.  

 

Πρώτη δουλειά των αθηναίων αστυνόμων να πάρουν τα κλειδιά του σπιτιού από 
τον γιο. Δεν μπορεί να πάει κανείς εκεί, μέχρι να τελειώσει η έρευνα. Η σήμανση 
έπιασε δουλειά αμέσως και άρχισε μεθοδικά να ψάχνει για αποτυπώματα και άλλα 
στοιχεία σε όλη τη μεζονέτα. Ξεκίνησαν από το σαλόνι, πέρασαν στα άλλα δωμάτια, 
κατέβηκαν στο γκαράζ, ανέβηκαν στη σοφίτα, άδειασαν όλα τα ντουλάπια, 
κατέβασαν τα ρούχα και τα εξέτασαν όλα, ένα προς ένα. Έψαξαν κάτω από έπιπλα, 
σάρωσαν το μπαλκόνι, ψέκασαν με ειδικό υγρό όλα τα ρούχα, όλα τα χαλιά και τα 
στρώματα.  

Ο ναυπλιώτης αστυνόμος έβλεπε ανακουφισμένος το συνεργείο των ειδικών που 
έχουν αναλάβει τη δουλειά. Έτρεμε και μόνο με τη σκέψη πώς όλα αυτά, που κάνουν 
τα παιδιά από την Αθήνα, έπρεπε να τα κάνει αυτός μόνος του. Δεν υπήρχε 
περίπτωση να βρει άκρη. Δεν διέθετε κανέναν τεχνικό εξοπλισμό να κάνει κάτι 
τέτοιο. Είχαν κλείσει τα πατζούρια των παραθύρων για να έχουν σκοτάδι, που τους 
βόλευε καλύτερα στην έρευνα. Τους βλέπει να έχουν πέσει στα τέσσερα και να 
σέρνονται στο πάτωμα. Με ειδικό μαρκαδόρο σημάδευαν σε μεγάλα τετράγωνα τις 
επιφάνειες που είχαν σαρώσει. Έριχναν ένα ειδικό φως που εντοπίζει βιολογικά ίχνη. 
Βασικά, ιδρώτα, σάλιο και αίμα. Όταν εντόπιζαν βιολογικό υλικό το ψέκαζαν με 
διάφορα spray που είχαν μαζί τους. Η σήμανση δούλεψε εξαντλητικά εκεί μέσα επί 
δυο μέρες, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έκανε την έκθεσή της στις 8 Απριλίου και 
την παρέδωσε στους αθηναίους αστυνόμους. 

Μόλις αυτοί την παίρνουν στα χέρια τους, καλούν στο τηλέφωνο τον Ναυπλιώτη 
συνάδελφό τους. 

«Θέλουμε να πας στον Εισαγγελέα και να ζητήσεις εντολή έρευνας για να 
ψάξουμε τα αυτοκίνητα όσων εμπλέκονται σ΄ αυτή την υπόθεση. Θέλουμε επίσης 
άρση τραπεζικού και τηλεπικοινωνιακού απορρήτου όλων όσων εμπλέκονται. Θα 
χρειαστούμε και εντολή για πρόσβαση στις φορολογικές δηλώσεις τους. Τι 
καταθέσεις έχεις μέχρι τώρα;» 

«Μέχρι στιγμής, έχω καταθέσεις από τον πρώην άντρα της και τον γιο τους».  
«Δεν μου είπες ότι στη μεζονέτα ήταν και η γκόμενα του πρώην άντρα της; 

Θυμάμαι καλά;» 

«Ναι, ήταν και αυτή». 
«Ωραία, θέλω εισαγγελική εντολή για έρευνα στα σπίτια και στα αυτοκίνητα του 

φαρμακοποιού και της γκόμενάς του. Φαρμακείο δεν μου είπες ότι έχει ο πρώην 
άντρας της;» 

«Ναι». 
«Και στο φαρμακείο, τότε». 



«Ο φαρμακοποιός, να ξέρεις, μένει στο ίδιο σπίτι με τη σύντροφό του, δεν έχει 
δικό του», τον ενημερώνει ο ναυπλιώτης. 

«Καλώς, τότε στο δικό της σπίτι μόνο, αλλά θυμήσου οπωσδήποτε και στο 
φαρμακείο του. Και φυσικά, θέλω μόλις πάρεις την εντολή από τον εισαγγελέα, 
φρούρηση με δικούς σου των σημείων αυτών να μη μπει και βγει κανείς. Σημείωσε 
και τι άλλο θέλουμε». 

«Λέγε». 
«Άρση τραπεζικού απορρήτου από όλους αυτούς που σου είπα και του γιου 

συμπεριλαμβανομένου. Θέλω άρση απορρήτου και για τα κινητά και για τα σταθερά 
τηλέφωνα. Για τον φαντάρο, τον γιο τους, ζήτα να σου πουν από τον στρατό πότε 
βγήκε και πότε μπήκε στον στρατώνα τις τρεις τελευταίες μέρες. Πάρε την άδεια του 
Εισαγγελέα και έρχομαι από κει». 

«Βρήκατε τίποτα;» ακούγεται η ανυπόμονη φωνή του  Ναυπλιώτη αστυνόμου 

«Ερχόμαστε από το τμήμα σε δέκα λεπτά, θα σου πούμε». 
 

Το ένταλμα του Εισαγγελέα βγήκε σε μία ώρα και το πήραν αμέσως στα χέρια 
τους οι  αθηναίοι αστυνόμοι. Σε λίγη ώρα βρισκόταν στη μεζονέτα, στο σπίτι της 
Μαρίας και στο φαρμακείο από ένας αστυνομικός που απαγόρευαν την είσοδο σε 
όλους. Ειδικά η φρούρηση του φαρμακείου, που βρισκόταν στην παλιά πόλη του 
Ναυπλίου, σήκωσε κύμα σχολίων ανάμεσα σε πολλούς  κατοίκους της πόλης. Ο 
φαρμακοποιός ήταν από τους παλιότερους στη πόλη. Σε όλους φαινόταν άξιο 
περιέργειας που ο φαρμακοποιός ελέγχεται για την εξαφάνιση της πρώην γυναίκας 
του. Μικρή πόλη, μεγάλες κουβέντες· το νέο διαδόθηκε στη στιγμή. Και όταν 
μάλιστα βλέπουν έξω από το φαρμακείο να στέκεται αστυφύλακας, τα σχόλια που 
διατυπώνονται γίνονται μερικές φορές εμπαθή. Το γνωστό κουσούρι του Έλληνα, να 
αθωώνει ή να καταδικάζει, χωρίς να έχει στα χέρια του κανέναν στοιχείο. Απλά, έτσι 
για να πουλήσει ο καθένας την εξυπνάδα του. 

Το συνεργείο της σήμανσης άρχισε το ίδιο προσεκτικό ψάξιμο στο σπίτι της 
Μαρίας και στο φαρμακείο Εξονυχιστικός έλεγχος των πάντων. Τρεις γερανοί που 
ήρθαν από Αθήνα φόρτωσαν τα αυτοκίνητα του φαρμακοποιού, της εξαφανισμένης 
και της Μαρίας. Τα έστειλαν στην Αθήνα να εξεταστούν κάτω από κατάλληλες 
συνθήκες εργαστηρίου.  

Η έρευνα στο σπίτι της Μαρίας και στο φαρμακείο τελείωσε την επόμενη μέρα, 9 
Απριλίου. Οι  αθηναίοι αστυνόμοι είχαν καταγράψει όλα τα ευρήματα και περίμεναν 
την αναφορά των εργαστηρίων από την  Αθήνα για τα αυτοκίνητα που είχαν στείλει. 
Ήρθε και αυτή το επόμενο απόγευμα, 10 Απριλίου. 

Οι δύο  αθηναίοι αστυνόμοι και ο αστυνόμος του Ναυπλίου κλείστηκαν στο 
γραφείο του τελευταίου, να εξετάσουν την κατάσταση. 

 

«Λοιπόν, ξεκινάει ο πρώτος αθηναίος αστυνόμος· έχουμε στα χέρια μας, από τις 
εταιρείες τηλεφωνίας, όλη την κίνηση των εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων 
για τα τηλέφωνα του φαρμακοποιού, της εξαφανισμένης, του γιου και της Μαρίας. 
Δεν βρήκαμε κάτι που να δείχνει περίεργες κλήσεις της εξαφανισμένης ή των άλλων 
που ήταν μαζί της εκείνη τη μέρα. Βρήκαμε και μια κλήση μέσω  τηλεφωνήτριας  
προς Βραζιλία. Θυμάμαι που μας είπες ότι μίλησες με τον Βραζιλιάνο και σου είχε 
επιβεβαιώσει ότι είχε μιλήσει με την εξαφανισμένη. Εστιάσαμε τη προσοχή μας σε 
κλήσεις που έγιναν, ειδικά, από το πρωί της 4ης

 μέχρι το απόγευμα της 5ης Απριλίου. 
»Θα χρειαστούμε να πάρουμε βιολογικό υλικό και από τους τρεις για έλεγχο dna, 

οπότε ενημέρωσε τον Εισαγγελέα και γι΄ αυτό», λένε του ναυπλιώτη αστυνόμου οι 
αθηναίοι. 



«Τι έχουμε μέχρι τώρα;» ρωτάει ο Ναυπλιώτης αστυνόμος που κάθεται σε 
αναμμένα κάρβουνα. 

 

«Λοιπόν… στη μεζονέτα έχουμε βρει τα εξής: Μεγάλη κηλίδα αίματος στο 
στρώμα του κρεβατιού της σοφίτας, η οποία είχε πλυθεί πρόσφατα. Θα περιμένουμε 
την ταυτοποίηση της κηλίδας από τα κεντρικά εργαστήρια, μόλις πάρουμε βιολογικό 
υλικό από όλους. Ήδη έχουμε βιολογικό υλικό της εξαφανισμένης από τρίχες της που 
πήρε η σήμανση από την βούρτσα των μαλλιών της. 

»Κάτω από το κρεβάτι της σοφίτας βρέθηκε ένα κουμπί. Στο σπίτι της γκόμενας 
βρέθηκε ένα τζάκετ με τα ίδια κουμπιά, αλλά του έλειπε το ένα από αυτά. Δηλαδή, 
όπως καταλαβαίνεις το κουμπί κάτω από το κρεβάτι ανήκε σε ρούχο της γκόμενας. 
Σοβαρό στοιχείο εις βάρος της, ειδικά, αν μας πει ότι ποτέ δεν ανέβηκε στη σοφίτα. 

»Στην τσάντα της εξαφανισμένης βρήκαμε ταυτότητα εθελοντή αιμοδότη 
βγαλμένη από το νοσοκομείο του Ναυπλίου. Αυτό θα μας φανεί  πολύ χρήσιμο 
στοιχείο. Αλλά μεγάλη σύμπτωση βρε παιδί μου! Όλη και όλη μία αιμοδοσία 

πρόλαβε να κάνει. Είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε βιολογικό υλικό της 
εξαφανισμένης, εκτός από τις τρίχες της, να το συγκρίνουμε. Ήδη, δείγμα από το 
αίμα που είχε το Νοσοκομείο Ναυπλίου πήγε στην Αθήνα. 

»Στην τσάντα της γκόμενας, μέσα σε θήκη με φερμουάρ βρέθηκαν κλειδιά του 
αυτοκινήτου του φαρμακοποιού. Θα φροντίσουμε να  μάθουμε πόσα κλειδιά του 
αυτοκινήτου κυκλοφορούν ανάμεσά τους. Ένα έχει ο φαρμακοποιός, ένα άλλο η 
γκόμενά του και ένα ακόμα που είχε η εξαφανισμένη όταν δανείστηκε το αυτοκίνητο 
του φαρμακοποιού. Τρία μέχρι στιγμής. Να δούμε αν είχε κλειδιά και ο γιος. Είναι 
σημαντικό στοιχείο το αυτοκίνητο του φαρμακοποιού, διότι και εκεί μέσα βρήκαμε 
αίμα.  

»Στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου του φαρμακοποιού βρέθηκαν κηλίδες 
αίματος. Στο βάθος του πορτμπαγκάζ, σε δύσκολο σημείο που δεν φαινόταν με την 
πρώτη ματιά, βρέθηκαν δύο  ζευγάρια γάντια εργασίας, ένα αντρικό μέγεθος και ένα 
γυναικείο, γεμάτα αίματα. Πολύ επιβαρυντικό στοιχείο για τον φαρμακοποιό. 

»Στο αυτοκίνητο του φαρμακοποιού, κάτω από το πατάκι του συνοδηγού, 
βρέθηκε ένα τηλεχειριστήριο που ελέγξαμε και είδαμε ότι ανοιγοκλείνει την πόρτα 
του γκαράζ. Στην κατάθεση που σου έδωσε ο φαρμακοποιός», παρατηρεί ο αθηναίος 
αστυνόμος στον ναυπλιώτη, «είδα να γράφει ότι παρέδωσε στην εξαφανισμένη το 
τηλεχειριστήριο του γκαράζ. Αν έγινε έτσι, τι δουλειά έχει ακόμα ένα 
τηλεχειριστήριο κάτω από το πατάκι του αυτοκινήτου του; Και γιατί κάτω από το 
πατάκι; στο ντουλαπάκι δεν μπορούσε να το έχει; Και το τηλεχειριστήριο είναι 
κομβικό στοιχείο. Θέλω να μάθω ποιοι μπορούσαν να μπαίνουν στο γκαράζ. 
Υποψιάζομαι ότι το αίμα που βρέθηκε στο στρώμα έχει σχέση με το αίμα που 
βρέθηκε στο πορτμπαγκάζ. Και αν έχουν σχέση, να λάβουμε υπ΄ όψη μας ότι το 
αυτοκίνητο του φαρμακοποιού μπήκε στο γκαράζ. Αντίθετα στα αυτοκίνητα της 
εξαφανισμένης και της Μαρίας δεν βρέθηκε αίμα. Όπως καταλαβαίνετε, το 
αυτοκίνητο του φαρμακοποιού είναι κομβικό στοιχείο». 

 

Ο ναυπλιώτης αστυνόμος τους ακούει με το στόμα μισάνοιχτο, αλλά τ΄ αυτιά του 
αρνούνται να τους πιστέψουν. Τόσα πολλά καταιγιστικά στοιχεία που δεν τα 
φανταζόταν. 

 

«Δεν τα περίμενες αυτά;» τον ρωτάει ο αθηναίος αστυνόμος, βλέποντας τον 
ναυπλιώτη συνάδελφό του να ξεχειλίζει απορία, και ένα ελαφρύ μειδίαμα 
υπηρεσιακής υπεροχής, αν όχι αυταρέσκειας, παίρνει θέση στα χείλη του. 



«Όχι, δεν φανταζόμουνα ποτέ ότι ο φαρμακοποιός είναι μπλεγμένος. Τον ξέρω 
πολύ καλά. Και τη σύντροφό του την ξέρω, δεν δείχνει τέτοιος άνθρωπος. Έχω πέσει 
από τα σύννεφα. Δεν περίμενα τέτοια εξέλιξη», μονολογεί ο Ναυπλιώτης αστυνόμος, 
και ανακαθίζει στην καρέκλα του με μια άβολη κίνηση. «Ξεκινήσαμε με εξαφάνιση», 
συνεχίζει ο ναυπλιώτης,  «περάσαμε σε ληστεία και τώρα με το αίμα που βρήκατε, σε 
δολοφονία!». 

«Υπάρχουν όμως μερικά προβλήματα να λύσουμε ακόμα», τον ενημερώνει ο 
πρώτος αθηναίος αστυνόμος. «Μέχρι στιγμής έχει βρεθεί το αίμα αλλά δεν ξέρουμε 
ποιανού είναι. Επίσης έχουμε επισημάνει και άλλα ενοχοποιητικά στοιχεία». 

«Κι άλλα;» απορεί ο ναυπλιώτης. 
«Κατ΄ αρχάς πρέπει να δούμε σε ποιόν ανήκει το αίμα του στρώματος, του 

πορτμπαγκάζ και αυτό που βρήκαμε στις σκάλες. Το πιθανότερο να ανήκει στον ίδιο 
άνθρωπο, αλλά δεν ξέρουμε σε ποιόν. Θα μας το πει το εργαστήριο, μετά τον έλεγχο 
του dna. Αν δούμε ότι ανήκουν σε κάποιον από αυτούς που εμπλέκονται, θα 
ζητήσουμε και ιατροδικαστική εξέταση αυτών των ανθρώπων. Άσε όμως πρώτα να 
μας πουν, αν το αίμα ανήκει στην εξαφανισμένη ή όχι, και μετά βλέπουμε με τον 
ιατροδικαστή». 

«Δεν υπάρχει πρόβλημα», τους ανακοινώνει χωρίς ανάσα ο ναυπλιώτης 
αστυνόμος. «Ο εισαγγελέας μου είπε, “ό,τι χρειαστώ να τον πάρω τηλέφωνο” και θα 
το τακτοποιήσει αμέσως». 

«Με αυτά τα στοιχεία που έχουμε, μιλάμε για ληστεία μετά φόνου, αλλά χωρίς 
να έχουμε ακόμα το πτώμα στα χέρια μας», λέει νευριασμένα ο αθηναίος αστυνόμος, 
κάνοντας με το χέρι του μια κίνηση σαν να θέλει να αρπάξει τον αέρα στα χέρια του. 
«Κάλεσε για ανάκριση τον φαρμακοποιό, τη γκόμενά του και τον γιο. Από αυτά που 
θα μας πουν θα εξαρτηθεί, αν θα προχωρήσουμε και σε άλλους που είχαν κάποια 
σχέση με την εξαφανισμένη. Μου είπες ότι στην κατάθεσή του ο φαρμακοποιός 
μίλησε για κάποια γειτόνισσα και έναν παπά; έτσι δεν είναι;» 

«Ακριβώς». 
«Άστους αυτούς τους δύο για αργότερα, απλά ενημέρωσέ τους να μην 

απομακρυνθούν από την πόλη, αν δεν πάρουν την άδεια σου. Εμείς πάμε να φάμε 
κάτι με τα παιδιά και σε δυο ώρες κανόνισε να είναι εδώ αυτοί οι τρεις που σου είπα. 
Μη τους φέρεις σε επαφή· να μείνουν σε ξεχωριστά γραφεία μέχρι να τους δούμε 
όλους». 

«Εντάξει, σε δυο ώρες θα τους έχω εδώ». 
 

Ασάφειες που προκύπτουν  
Οι αθηναίοι αστυνόμοι -με όσα στοιχεία έχουν μέχρι στιγμής- έχουν επισημάνει 

τα σημεία στα οποία  πρέπει να εστιάσουν. Κάθονται και κάνουν μια προσωρινή 
αποτίμηση των γεγονότων. Συντάσσουν ένα προσωρινό πόρισμα, όπως συνήθιζαν να 
κάνουν.  

 

 «Ο μεν πατέρας ισχυρίζεται ότι η εξαφανισμένη θα πήγαινε Αθήνα, ο δε γιος Βραζιλία. 
Λέει ψέματα ο πατέρας ή του είπε ψέματα η εξαφανισμένη; και αν η εξαφανισμένη είπε 
ψέματα, θέλουμε να μάθουμε το γιατί. 

 

»Η εξαφανισμένη είχε βγάλει εισιτήριο για τις 5 Απριλίου, αλλά  δεν το είπε του 
Βραζιλιάνου αδελφού της. Ποιος θα την παραλάμβανε από το αεροδρόμιο, αν όχι αυτός; Τι 
μεσολάβησε και δεν τον ενημέρωσε; 

 



»Το κρεβάτι της σοφίτας το βρήκαμε στρωμένο με καθαρό πάπλωμα και σεντόνια. Το 
στρώμα όμως, κάτω από αυτά είχε αίμα. Πάπλωμα  και σεντόνια βρέθηκαν καθαρά. Το αίμα 
για να φτάσει να ποτίσει το στρώμα ξεκινάει από το πάπλωμα που είναι πάνω-πάνω, περνάει 
στα σεντόνια και μετά φτάνει στο στρώμα. Μια εξήγηση μπορεί να δοθεί, αν όταν  
πυροβολήθηκε το θύμα, το στρώμα του κρεβατιού ήταν ακάλυπτο από παπλώματα και 
σεντόνια. Η άλλη εκδοχή είναι, να υπήρχε και πάπλωμα και σεντόνια τα οποία κάποιος τα 
εξαφάνισε και έστρωσε καινούργια. Αυτόν που έπλυνε το στρώμα και το σκέπασε με καθαρά 
σεντόνια… αυτόν ψάχνουμε.  

 

»Γιατί η εξαφανισμένη σήκωσε τόσα πολλά λεφτά σε μετρητά; Να ρωτήσουμε την 
τράπεζα για τις αναλήψεις, και για το αν ο πρώην άντρας της ήταν μαζί της. Είναι τρέλα να 
έχεις τόσα πολλά λεφτά στο σπίτι. 

 

»Ένα σκοτεινό και κρίσιμο σημείο της υπόθεσης είναι ο υποτιθέμενος δανεισμός του 
αυτοκινήτου του φαρμακοποιού στην εξαφανισμένη. Γιατί το πήρε; πού πήγε; Ποιος άλλος 
μπορεί να μας βεβαιώσει για το γεγονός αυτό; 

Να ρωτήσουμε τον φαρμακοποιό να μας πει με ακρίβεια, πότε η εξαφανισμένη του 
επέστρεψε το δεύτερο κλειδί του αυτοκινήτου που είχε δανειστεί απ΄ αυτόν. Επίσης, να τον 
ρωτήσουμε πόσα συνολικά κλειδιά από το αυτοκίνητό του κυκλοφορούν και σε ποιους τα έχει 
δώσει…». 

 

~~~ 

 

Σε αυτό το σημείο ο δεύτερος αθηναίος αστυνόμος διακόπτει τη σύνταξη του 
πορίσματος, που έχει ξεκινήσει ο πρώτος, και του λέει: «για κάτσε… κάτι μου 'ρθε 
τώρα ξαφνικά». Βγάζει το κινητό του και καλεί τον ναυπλιώτη αστυνόμο. «Πες μου 
κάτι· η περιοχή πόσους κλειδαράδες έχει;» 

«Κλειδαράδες;…», και μετά από λίγα δευτερόλεπτα σκέψης… «τρεις…», του 
απαντάει. 

«Και οι τρεις στο Ναύπλιο;» 

«Ναι, στην πόλη μας όλοι». 
«Μάθε και τους κλειδαράδες του Άργους. Πιο μακριά δεν μας ενδιαφέρει». 
«Αύριο πρωί-πρωί πάρε το κλειδί του αυτοκινήτου του φαρμακοποιού και 

πήγαινε εσύ ο ίδιος να τους ρωτήσεις, αν στις 4 Απριλίου η εξαφανισμένη έβγαλε 
κάποιο αντίγραφο του κλειδιού. Είναι πολύ σημαντικό». 

«Τι σου 'ρθε;» τον ρωτά ο πρώτος αθηναίος. 
«Μήπως η εξαφανισμένη, αφού δανείστηκε το αυτοκίνητο του φαρμακοποιού, 

έβγαλε και κάποιο αντίγραφο· καταλαβαίνεις πού το πάω;…» 

«Ναι, είναι και αυτό μια πιθανότητα. Είχε το δανεισμένο αυτοκίνητο για κάποιες 
ώρες. Αν έγινε κάποιο αντίγραφο, θα έγινε ή στο Ναύπλιο ή στο Άργος· πιο μακριά 
δεν είχε χρόνο να πάει. Αν έγινε και αυτό, τότε ψάχνουμε σε λάθος κατεύθυνση. 
Υποψιαζόμαστε λάθος άνθρωπο», του λέει ο πρώτος αθηναίος αστυνόμος, και 
συνεχίζει… «μέχρι να ρωτήσει τους κλειδαράδες, ας προχωρήσουμε σε ότι έχουμε 
στα χέρια μας». 

 

~~~ 

 

Ας συνεχίσουμε το προσωρινό μας πόρισμα… 

«… δεν ξέρουμε με ποιο αυτοκίνητο πήγε ο φαρμακοποιός και η γκόμενά του στη 
μεζονέτα.  



 

»Ο φαρμακοποιός ισχυρίζεται ότι επέστρεψε στην εξαφανισμένη το τηλεχειριστήριο του 
γκαράζ που αυτή του είχε δώσει το πρωί της 4ης Απριλίου, όταν τον επισκέφτηκε στο 
φαρμακείο. Και τότε το τηλεχειριστήριο που βρέθηκε  κάτω από το πατάκι στο αυτοκίνητο 
του φαρμακοποιού, τι είναι; Γιατί το έκρυβε κάτω από το πατάκι και όχι στο ντουλαπάκι του 
αυτοκινήτου του; Ποιος άλλος μπορεί να βεβαιώσει ότι η εξαφανισμένη πράγματι του έδωσε 
τέτοιο τηλεχειριστήριο στο φαρμακείο; Πόσα τηλεχειριστήρια κυκλοφορούν; 

 

»Να προσδιορίσουμε με ακρίβεια την ώρα που πήγαν ο φαρμακοποιός και η γκόμενά του 
στη μεζονέτα, την ώρα που έπεσαν οι πυροβολισμοί, την ώρα που έφυγαν από τη μεζονέτα 
και την ώρα που πήγαν στον παπά. 

 

»Να ρωτήσουμε τη γκόμενά του, αν ανέβηκε στη σοφίτα. Αν μας πει όχι, τότε και αυτή 
είναι συνένοχος. Μη ξεχνάς ότι βρήκαμε δικό της κουμπί κάτω από το κρεβάτι της σοφίτας. 

 

»Να μάθουμε τι ρούχα φόραγαν, όταν πήγαν επίσκεψη στη μεζονέτα και τι, όταν πήγαν 
στον παπά. Αν άλλαξαν ρούχα, τότε προσπάθησαν να αποκρύψουν τα αποτελέσματα της 
πάλης που μάλλον έγινε στη σοφίτα. Για να μη σου πω ότι μπορεί τα ρούχα τους να 
λερώθηκαν με αίμα. 

 

»Σχετικά με τα υπνωτικά, πώς γίνεται να μη  βρήκαμε εμείς το κουτί με τα υπόλοιπα 
χάπια; 

Ακόμα και στην περίπτωση που τα δυο χάπια ήταν τα τελευταία που της είχαν μείνει, θα 
βρίσκαμε στα σκουπίδια ή το κουτί αυτών ή την αλουμινένια θήκη που περιέχει τα 
φαρμακευτικά δισκία. Εμείς όμως, στα σκουπίδια δεν βρήκαμε τίποτα σχετικό με χάπια. Μόνο 
στην τσάντα της βρήκαμε ένα κουτί που περιείχε βιταμίνες. Τι παραμύθι Θεέ μου κι αυτό; 
Γιατί κατέθεσε ο φαρμακοποιός τέτοιο πράγμα; 

 

»Η ιστορία με τον παπά μπάζει από παντού. Ο παπάς δεν ήξερε τίποτα για τα πέντε 
χιλιάρικα. Ποιος από όλους σκέφτηκε αυτή την ιστορία; 

 

»Να εξακριβωθεί πόση ώρα μετά τους πυροβολισμούς έμειναν στη σοφίτα και να 
χρονομετρήσουμε και εμείς πόσος χρόνος χρειάζεται να πάει κάποιος από τη σοφίτα έως το 
μπαλκόνι». 

 

Μέχρι στιγμής αυτά τα στοιχεία έχουνε. Σε δύο ώρες, με αυτή τη λίστα 
ερωτηματικών στα χέρια, οι αθηναίοι αστυνόμοι μπήκαν στο γραφείο που εκρατείτο 
ο φαρμακοποιός, και αρχίζουν τις ερωτήσεις. 


	Οι Αθηναίοι αστυνόμοι αναλαμβάνουν

