
Κατάθεση της Μαρίας 
 
Η Μαρία καταθέτει σε διαφορετικό δωμάτιο από τον φαρμακοποιό. Σε όλη την 

κατάθεση ο αθηναίος αστυνόμος ξέρει περισσότερα από όσα καταθέτει η Μαρία, 
αλλά ακόμα δεν κάνει χρήση τους. Η Μαρία κόβει βόλτες πάνω – κάτω στο γραφείο 
που την έχουν απομονώσει. Έχουν περάσει τόσες ώρες από τότε που την φέρανε 
κλεισμένη μέσα σε τέσσερις τοίχους άπραγη. Με το που ανοίγει η πόρτα, και 
μπαίνουν οι δυο αθηναίοι αστυνόμοι, τους δείχνει την ανακούφισή της που επιτέλους 
θα μιλήσει με κάποιον άνθρωπο. 

 

«Τι έκανες από το πρωί της 4ης Απριλίου;» 

«Τα συνηθισμένα που κάνω κάθε μέρα». 
«Εκείνη τη μέρα, πώς ήρθε ο σύντροφός σου στο σπίτι, όταν έκλεισε το 

φαρμακείο του για μεσημέρι;» 

«Δεν ήρθε, πήγα εγώ και τον πήρα από το φαρμακείο». 
«Πώς αυτό;» 

«Δεν είχε αυτοκίνητο, το είχε δανείσει στην πρώην γυναίκα του». 
«Γιατί;» 

«Να κάνει κάποιες μεταφορές που ήθελε, έτσι του είπε». 
«Επέστρεψε ο σύντροφός σου το απόγευμα πάλι στο μαγαζί;» 

«Τον πήγα πάλι εγώ. Σας είπα δεν είχε αυτοκίνητο». 
«Τι ώρα πήγατε στη μεζονέτα;»  
«Στις οκτώ το βράδυ». 
«Φτάσατε στην είσοδο του σπιτιού, τι κάνατε μετά;» 

«Ο σύντροφός μου μπήκε με το αυτοκίνητο του στον κήπο. Μετά παρκάρισε στο 
γκαράζ».  

«Δεν είχε χώρο στο πεζοδρόμιο να το αφήσετε;» 

«Είχε». 
«Ο δρόμος είχε ελεύθερο χώρο για παρκάρισμα;» 

«Είχε». 

«Γιατί δεν το αφήσατε έξω;» 

«Τι σημασία έχει, πού το παρκάρισε; Αφού θα το έβαζε μέσα στο γκαράζ, γιατί 
να το αφήσει έξω;»   

«Σου είπε ο φαρμακοποιός γιατί το βάζει μέσα;» 

«Όχι, ούτε και τον ρώτησα. Απλά τον ρώτησα “που βρήκε το τηλεχειριστήριο” 

και μου είπε ότι του το έδωσε η πρώην γυναίκα του, εκείνο το πρωί». 
«Δεν σου φάνηκε περίεργο αυτό; πότε ακριβώς του το έδωσε;» 

«Μου φάνηκε περίεργο, αλλά δεν έδωσα σημασία. Δεν τον ρώτησα πότε του το 
έδωσε, γιατί ήδη μου είχε πει ότι το πρωί ήταν μαζί της στην τράπεζα, να σηκώσουν 
δικά της λεφτά. Και μου είπε ότι μετά, τα πήγαν στη μεζονέτα της όπου τα έκρυψαν». 

«Σου είπε πού τα έκρυψαν;» 

«Όταν του είπα “τόσα πολλά λεφτά δεν φοβάται να τα έχει σπίτι της;” μου είπε 
ότι έχουν μια καλή κρυψώνα». 

«Πάμε πιο κάτω». 
«Η πρώην γυναίκα του με μια γειτόνισσά της  έπιναν καφέ στον κήπο. Κατέβασε 

ο σύντροφός μου το τζάμι και τις χαιρέτησε. Πήρε το τηλεχειριστήριο από το 
συρταράκι και άνοιξε την πόρτα του γκαράζ. Η γειτόνισσα μετά από λίγο σηκώθηκε 
να φύγει. Μπήκαμε στο γκαράζ, κλειδώσαμε το αμάξι και ανεβήκαμε οι τρεις μας 
από την εσωτερική σκάλα στο πάνω πάτωμα. Πήραμε από το πίσω μέρος του 



αυτοκινήτου δυο μεγάλες βαλίτσες που ήταν της πρώην γυναίκας του και τις 
ανεβάσαμε στο σαλόνι. Εκεί είδα και τις υπόλοιπες βαλίτσες της». 

«Πού ξέρεις ότι οι βαλίτσες που ήταν στο αυτοκίνητο του φαρμακοποιού ανήκαν 
στην πρώην του;» 

«Έτσι μου είπε και εξάλλου, ποτέ δεν είχα δει εγώ αυτές τις βαλίτσες στο σπίτι 
μας». 

«Ήταν γεμάτες ή άδειες;» 

«Άδειες δεν ήταν, γιατί είδα ότι με κόπο τις πήραν και τις ανέβασαν πάνω». 
«Ξέρεις από πότε ήταν στο πορτμπαγκάζ αυτές οι βαλίτσες;»  
«Όχι, αλλά δεν υπήρχαν τέτοιες βαλίτσες στο πορτμπαγκάζ  τις προηγούμενες 

μέρες». 
«Τι ρούχα φορούσε ο σύντροφός σου;» 

«Καφέ παντελόνι και κίτρινο πουκάμισο». 
«Τι παπούτσια;» 

«Μπλε». 
«Εσύ τι φόραγες;» 

«Πουκάμισο άσπρο, τζιν παντελόνι και τζάκετ». 
«Τι παπούτσια φόραγες;» 

«Μαύρα ψηλοτάκουνα». 
«Λοιπόν;» 

«Η πρώην γυναίκα του πήρε από τον σύντροφό μου το τηλεχειριστήριο 
ανεβαίνοντας τις σκάλες του γκαράζ». 

«Ανεβήκατε λοιπόν και οι τρεις στο σαλόνι, τι έγινε μετά; Πες μου αναλυτικά σε 
κάθε βήμα σας τι κάνατε μόλις μπήκατε». 

«Κάτσαμε στο σαλόνι». 
«Ο φαρμακοποιός δεν έβγαλε το σακάκι του;» 

«Δεν φορούσε». 
«Εσύ;» 

«Τι εγώ;» 

«Το τζάκετ σου… το φορούσες ή το έβγαλες;» 

«Το έβγαλα και το έδωσα της πρώην γυναίκας του». 
«Και το κρέμασε στην κρεμάστρα;» 

«Όχι, το πήγε στην κρεβατοκάμαρα μαζί με το φουλάρι και την τσάντα μου», 
απαντάει η Μαρία εκνευρισμένη. Την εκνευρίζει η επιμονή του αστυνόμου σε τέτοιες 
λεπτομέρειες. «Ο καλόγερος που είχε στο σαλόνι ήταν φουλ από ρούχα, δεν 
χωρούσε», συνέχισε να του περιγράφει για να ικανοποιήσει την περιέργειά του. 

«Πάμε πιο κάτω». 
«Στο σπίτι, μας είπε η πρώην γυναίκα του ότι, ήταν και ο γιος τους που είχε άδεια 

από τον στρατό». 
«Γιατί μου είπες ότι κάνατε αυτή την επίσκεψη;» 

«Την άλλη μέρα θα έφευγε η γυναίκα του οριστικά για Αθήνα και ήθελε να 
περάσουνε σαν οικογένεια τελευταία φορά». 

«Πού ήξερες ότι θα πάει στην Αθήνα;» 

«Μου το είχε πει ο σύντροφός μου από καιρό τώρα». 
«Μάλιστα! Ας γυρίσουμε πάλι στη πρόσκληση. Εσύ όμως δεν ανήκες στην 

οικογένεια, πώς και πήγες;» 

«Η πρώην γυναίκα του επέμενε να πάω και εγώ. Εγώ τους έλεγα ότι αυτό είναι 
οικογενειακή υπόθεση, και καλό θα ήταν να ήταν μόνοι τους. Δεν ήθελα, αλλά αυτή 
επέμενε. Είχα αποκαταστήσει καλές σχέσεις με αυτήν τον τελευταίο καιρό. Δεν 
είχαμε να χωρίσουμε κάτι».  



«Ξέρεις τι πήγαινε να κάνει στην Αθήνα;» 

«Μου είπε ο σύντροφός μου ότι θα μετακόμιζε στης αδελφής της, και επίσης μου 
είπε ότι “καλύτερα που ήρθαν έτσι τα πράγματα και θα την ξεφορτωνόμαστε για 
πάντα”». 

«Τι γνώμη έχεις για την πρώην;» 

«Γενικά, ήταν μια αθώα ψυχή, καλή κοπέλα ήταν. Προσωπικά, τη συμπαθούσα 
και ήθελα ο σύντροφός μου να τα πηγαίνει καλά μαζί της». 

«Σε πήρε ο πόνος γι΄ αυτήν;» η ειρωνεία του αστυνόμου εμφανέστατη πια. 
«Δεν είναι θέμα πόνου, αλλά έζησαν τόσα χρόνια μαζί. Δεν πλακώνεσαι με 

κάποιον που κάποτε έκανες οικογένεια. Δεν συμφέρει ούτε τον έναν ούτε τον άλλον, 
έχουν ένα παιδί». 

«Θα πήγαινε λοιπόν στην αδελφή της. Ξέρεις τηλέφωνο ή διεύθυνση ή το όνομα 
της αδελφής της;» 

«Όχι, βέβαια, από πού και ως πού;». 
«Γυρνάμε στην επίσκεψη, τι έγινε μετά;» 

«Φάγαμε, ήπιαμε και κουβεντιάσαμε για διάφορα, μέχρι που κάποια στιγμή ο 
γιος τους ετοιμάστηκε να επιστρέψει στον στρατώνα». 

«Υπήρχαν κάποιες στιγμές που κάποιος από σας τους τέσσερις  πήγε σε άλλο 
δωμάτιο;» 

«Η πρώην γυναίκα του και ο γιος της σίγουρα μπαινόβγαιναν. Εγώ και ο 
σύντροφός μου πήγαμε αργότερα στη σοφίτα». 

«Τι ώρα ήταν όταν έφυγε ο γιος τους;» 

«Πρέπει να ήταν εννιά παρά δέκα. Έπρεπε να πάει στον στρατώνα κατά τις εννιά. 
Κατέβηκαν με τη μάνα του κάτω να τον αποχαιρετήσει». 

«Από ποια σκάλα; Του γκαράζ ή την κύρια του σαλονιού;» 

«Δεν ξέρω από ποια σκάλα».  
«Εσύ και ο φαρμακοποιός πού ήσασταν, όση ώρα αυτοί οι δύο ήταν κάτω;» 

«Περιμέναμε στο σαλόνι να ανέβει».  
«Πότε ανέβηκε η πρώην του;» 

«Σε περίπου δέκα λεπτά». 
«Από ποια σκάλα;» 

«Δεν μπορώ να ξέρω».  
«Συνέχισε». 
«Μετά από λίγη ώρα σηκωθήκαμε να φύγουμε, να την αφήσουμε να ξεκουραστεί 

και αυτή. Μου έφερε το τζάκετ, το φουλάρι μου και την τσάντα μου από την 
κρεβατοκάμαρα. Ενώ ήμασταν έτοιμοι να φύγουμε, τότε θυμήθηκε η χριστιανή να 
μας δείξει κάτι παλιές φωτογραφίες που είχε βρει το απόγευμα στη σοφίτα. Τι να 
κάνουμε; Ανεβήκαμε πάνω.  Μετά από λίγο ακούσαμε δυο υπόκωφους 
πυροβολισμούς». 

«Α, ώστε ανεβήκατε και στη σοφίτα!» 

«Ναι, πού είναι το περίεργο;» 

«Περίεργο; Απλά δεν το ήξερα ότι ανεβήκατε πάνω». 
«Μα… σας το είπα και προηγουμένως ότι ανεβήκαμε στη σοφίτα». 
«Α… ναι, το ξέχασα». 
«Πες μου κάτι: όταν κατεβήκατε από τη σοφίτα ξαναπήγατε, φαντάζομαι, στο 

σαλόνι…» 

«Όχι βέβαια», κόβει απότομα την ερώτηση του αστυνόμου. «Όταν κατεβήκαμε 
από τη σοφίτα δεν είχαμε καμία δουλειά στο σαλόνι. Χαιρετηθήκαμε ακόμη μια φορά 
εκεί στον διάδρομο· η πρώην μπήκε στο σπίτι της και μεις κατεβήκαμε τις σκάλες 
του γκαράζ να πάρουμε το αυτοκίνητό μας». 



«Φτάσατε στο γκαράζ, μπήκατε στο αυτοκίνητό σας, ακούμπησες το σακάκι σου 
στο πίσω κάθισμα και ξεκινήσατε;» 

«Αστυνόμε, τα πετύχατε όλα, εκτός από το σακάκι. Δεν ακούμπησα τίποτα πίσω 
γιατί το φορούσα». 

«Α… ναι, το φορέσατε στο σαλόνι όταν πρωτοσηκωθήκατε να φύγετε, πριν 
ανέβετε στη σοφίτα. Σωστά!» κάνει ο αστυνόμος με την δήθεν αφέλειά του που του 
έχει γίνει πλέον εργαλείο όποτε καλείται να ανακρίνει κάποιον. 

«Ακριβώς», του κάνει η Μαρία με λίγη δόση ειρωνείας. Έχει αρχίσει η Μαρία να 
αμφιβάλλει για τη διαύγεια του αστυνόμου. “Θεέ μου”, περνά από το μυαλό της με 
τρόμο, “ηλίθιοι ανακριτές κρίνουν την τύχη μου”.  

«Να φανταστώ ότι ο φαρμακοποιός σαν τζέντλεμαν που είναι, όταν αποφασίσατε 
να φύγετε από το σαλόνι και λίγο πριν βγείτε στον διάδρομο ξεκρέμασε το σακάκι 
σας από τον καλόγερο και σας βοήθησε να το φορέσετε!» 

«Κύριε αστυνόμε, το σακάκι μου, σας το είπα αλλά δεν το προσέξατε, το είχα 
στην κρεβατοκάμαρα του σπιτιού. Μου το έφερε η πρώην και το φόρεσα». 

«Αχ, ναι καλή μου, μου τόπες, αλλά βλέπεις…», δείχνοντας με τα χέρι του το 
κεφάλι του που αρνήθηκε να θυμηθεί αυτή τη λεπτομέρεια. «Ντύθηκες, λοιπόν, και 
τότε είναι που θυμήθηκε η χριστιανή, όπως μου την είπες, να ανέβετε στη σοφίτα να 
σας δείξει εκείνες τις φωτογραφίες;» 

«Ακριβώς», του κάνει θριαμβευτικά, που κατάφερε επιτέλους να τον κάνει να 
καταλάβει και να τελειώνουν μια ώρα αρχύτερα, να πάει και αυτή στο σπίτι της. 

«Τι ώρα μου είπες ότι ανεβήκατε στη σοφίτα;» 

«Δεν κοίταξα το ρολόι, αλλά πρέπει να ήταν πάνω από μισή ώρα, αφ΄ ότου 
επέστρεψε η πρώην γυναίκα του από τον κήπο». 

«Δηλαδή εννιά παρά δέκα έφυγε ο γιος της, εννιά ανέβηκε η μάνα του, άρα να 
υποθέσω εννιά και μισή;» 

«Κάπως έτσι, στο περίπου». 
«Γιατί μου χαρακτήρισες τους πυροβολισμούς σαν υπόκωφους». 
«Δεν ξέρω, δεν ήταν έντονος ο ήχος, σαν να έπεσαν κάπου μακριά». 
«Πού ξέρεις πώς είναι ένας υπόκωφος ήχος πιστολιού;» 

«Ε, μα μπορώ να διακρίνω μια πιστολιά, αν είναι έντονη ή πνιχτή, δεν είναι δα 
και επιστήμη». 

«Δηλαδή έπεσαν έξω από το μεζονέτα ή μέσα;»  
«Δεν μπορώ να πω με σιγουριά».  
«Μήπως ήταν όπλο κυνηγού;» 

«Βραδιάτικα;» 

«Μπορεί να έπεσαν από κάποιον που ήταν στη σκεπή του σπιτιού;» 

«Τι να σας πω; Μπορεί και αυτό». 
«Μπορεί να προέρχονταν από το γκαράζ;» 

«Ίσως, μα αυτό δεν το ξέρω. Με το μπαμ που ακούστηκε τρέξαμε όλοι μαζί έξω, 
προς το σαλόνι να δούμε τι  έγινε. Εκεί, κοντά στη μπαλκονόπορτα η πρώην γυναίκα 
του μπερδεύτηκε και έπεσε πάνω στον σύντροφό μου. Ο σύντροφός μου, τελικά, 
βγήκε στο μπαλκόνι και κοίταζε κάτω».  

«Είδε κάτι;» 

«Τίποτα, αν και έκατσε κάποια στιγμές να κοιτάει». 
«Είδε κάποιον άλλον άνθρωπο να είναι έξω εκείνη την ώρα;» 

«Δεν νομίζω».  
«Δεν εννοώ αυτόν που πυροβόλησε, άλλον που δεν είχε σχέση με τους 

πυροβολισμούς».  
«Δεν τον ρώτησα, αλλά δεν νομίζω, γιατί αν έβλεπε, θα μας το έλεγε». 



«Άρχισα να τον φωνάζω να μπει μέσα να δούμε την πρώην γυναίκα του που είχε 
λιποθυμήσει. Σε λίγο συνήλθε, αλλά έτρεμε. Εκεί είδα ότι με το παραπάτημα της 
πρώην γυναίκας του και με το κράτημα που έκανε πάνω του, του είχε σκίσει το 
τσεπάκι του πουκαμίσου». 

«Τι έγινε μετά;» 

«Τη συνεφέραμε λίγο, αλλά δεν ήταν καθόλου καλά, φοβόταν πολύ. Μας ζήταγε 
συνέχεια να βγαίνουμε έξω στο μπαλκόνι να ελέγξουμε. Κάτσαμε άλλη μια ώρα 
περίπου. Ήταν έντεκα η ώρα όταν, οριστικά, σηκωθήκαμε να φύγουμε». 

«Πώς είσαι σίγουρη για την ώρα;» 

«Είδα το ρολόι του τοίχου στο σαλόνι και είπα του συντρόφου μου να φύγουμε». 
«Αν έπεσαν οι πυροβολισμοί εννιά και μισή όπως μου είπες και φύγατε έντεκα, 

τότε κάτσατε μιάμιση ώρα μετά τον πυροβολισμό». 
«Κάπως έτσι». 
«Ανεβήκατε ξανά καθόλου στη σοφίτα;» 

«Ναι, ο σύντροφός μου έψαξε όλα τα δωμάτια για να την καθησυχάσει». 
«Ανέβηκες και συ;» 

«Όχι, έμεινα στο σαλόνι μαζί της». 
«Μετά;» 

«Όταν ετοιμαστήκαμε, οριστικά πια, να φύγουμε την είδα να παίρνει δυο χάπια 
για τον ύπνο. Τη ρώτησε ο σύντροφός μου: “που τα βρήκες αυτά;” και του είπε ότι τα 
αγόρασε από το φαρμακείο το μεσημέρι. Δεν θα την έπιανε ύπνος, έτσι μας είπε. Του 
έδωσε, επίσης, να πάει στον παπά πέντε χιλιάδες ευρω, που του είχε τάξει για μια 
βιβλιοθήκη που ετοίμαζε. Ήταν να του τα πάει αυτή, αλλά τα ξέχασε. Την 
καληνυχτίσαμε και φύγαμε». 

«Πώς άνοιξε τη γκαραζόπορτα ο φαρμακοποιός;» 

«Του άνοιξε η πρώην γυναίκα του από πάνω». 
«Που πήγατε μετά;» 

«Κατ΄ ευθείαν στο σπίτι του παπά να του δώσουμε τα λεφτά».  
«Πες μου οτιδήποτε έγινε στο σπίτι του παπά». 
«Του τα έδωσε, του είπε όσα του είχε παραγγείλει η πρώην γυναίκα του και 

αυτός θέλησε να πάρει τηλέφωνο να τη ρωτήσει, τι λεφτά ήταν αυτά. Δεν θυμόταν να 
του είχε πει κάτι σχετικό. Ο σύντροφός μου, του είπε ότι μάλλον δεν θα απαντήσει 
γιατί θα κοιμάται, αλλά αυτός προσπάθησε». 

«Απάντησε η πρώην του;» 

«Όχι». 
«Καλούσε το τηλέφωνο της πρώην ή έδειχνε ότι ήταν εκτός σύνδεσης;» 

«Δεν το ξέρω, ο παπάς μετά από λίγο, απλά, έκλεισε το τηλέφωνο και μας είπε 
ότι θα την πάρει ξανά αύριο». 

«Τι φορούσε ο σύντροφός σου;» 

«Τα ρούχα του, τι άλλο;» 

«Ρωτάω για να σχηματίσω καλύτερη εικόνα! Είδε ο παπάς το σκισμένο 
πουκάμισο;» 

«Δεν ξέρω». 
«Δεν φαινόταν;» 

«Φαινόταν αλλά ίσως και να μη το πρόσεξε, αν και δύσκολο. Μάλλον το είδε 
αλλά δεν είπε τίποτα». 

 «Μετά τι έγινε;» 

«Τίποτα· τους καληνυχτίσαμε και φύγαμε με τον σύντροφό μου, για να πάμε 
σπίτι μας να κοιμηθούμε». 

«Πόσα αντίγραφα κλειδιών έχει ο φαρμακοποιός από το αμάξι του;» 



«Δεν ξέρω». 
«Καλώς», της ανακοινώνει ο αθηναίος αστυνόμος, «προσωρινά δεν μπορείς να 

φύγεις, μπορεί να σε χρειαστούμε ξανά». 
«Μα, τι; θα κάτσω και άλλο εδώ; όλα σας τα είπα. δεν ξέρω κάτι άλλο». 
«Κυρία μου, ένας άνθρωπος εξαφανίστηκε, μέχρι να τον βρούμε, εδώ θα 

μείνουμε όλοι μας», και βιαστικοί οι αστυνόμοι την  εγκατέλειψαν ξανά μόνη της. 
 

Η πόρτα έκλεισε πριν η Μαρία προλάβει να του πει κάτι που ήρθε στα χείλη της· 
έμεινε με μισάνοιχτο το στόμα. Ανοίγει τα χέρια της απογοητευμένη και τα αφήνει να 
πέσουν στους γοφούς της αγανακτισμένη με το μπλέξιμό της.  

 

 

Ασάφειες που προκύπτουν 
Πάνε πάλι στο γραφείο τους οι δυο αστυνόμοι και κάθονται όπως πάντα το 

συνηθίζουν αντικριστά στο γραφείο. Λοιπόν τι έχουμε εδώ; 
 

Αρχίζει ο πρώτος αθηναίος αστυνόμος να της βρίσκει ασάφειες.  
 

 «Επιβεβαιώνεται ότι ο φαρμακοποιός είχε στη κατοχή του το τηλεχειριστήριο του 
γκαράζ. Μένει να δούμε αν ήταν πάντα δικό του· δηλαδή κάποιο που δεν το είχε παραδώσει 
ποτέ στην πρώην γυναίκα του. Και αυτό πάλι ρε παιδί μου! που επιμένει ο σατανικός 
φαρμακοποιός, ότι το θύμα έδωσε του φαρμακοποιού το τηλεχειριστήριο στο φαρμακείο για 
να βάλει δήθεν το αυτοκίνητό του μέσα στο γκαράζ! Με προβληματίζει το γεγονός ότι σώνει 
και καλά έπρεπε να μπει το αυτοκίνητο στο γκαράζ, όταν έξω στο πεζοδρόμιο υπήρχε άνετος 
χώρος να παρκάρει. Έστω, πάμε παρακάτω. 

 

»Επιβεβαιώνει και η γκόμενα ότι η πρώην είχε όντως αφήσει δυο βαλίτσες στο 
αυτοκίνητο του φαρμακοποιού. Άρα, μας καταθέτει και αυτή, ότι το θύμα τελικά έκανε χρήση 
του δανεισμένου αυτοκινήτου.  Αλλά η σήμανση; μπορεί να έκανε λάθος και να μη βρήκε 
αποτυπώματα της πρώην στο τιμόνι; Θα τους πάρω να τους επιστήσω την προσοχή σε αυτό 
το σημείο. Είναι κρίσιμο στοιχείο, αν τελικά η πρώην δανείστηκε το αυτοκίνητό του. 

 

»Η πρώην γυναίκα του, μέσα στο γκαράζ ή στις σκάλες ζήτησε από τον φαρμακοποιό να 
τις επιστρέψει το τηλεχειριστήριο. Άρα, πράγματι του το είχε δώσει στα χέρια του, όταν πήγε 
εκείνο το πρωί στο φαρμακείο του. Δεν του ζήτησε κάποιο άλλο ξεχασμένο τηλεχειριστήριο 
που πιθανόν είχε ο φαρμακοποιός στο αυτοκίνητό του. 

 

»Και η γκόμενα του φαρμακοποιού ξέρει ότι η πρώην γυναίκα του θα πήγαινε στην 
Αθήνα και όχι στη Βραζιλία. Άρα, επιβεβαιώνεται η άγνοια του φαρμακοποιού για ταξίδι στη 
Βραζιλία. Κατά συνέπεια,  στέκει ότι το θύμα φοβόταν να πει την αλήθεια στον φαρμακοποιό. 
Το συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι τον φοβόταν· ότι αυτός ήταν ικανός να της κάνει κακό. 

 

»Η γκόμενα μας φανερώνει ότι και αυτή πήγε στη σοφίτα. Άρα, δεν το κρατάνε κρυφό 
από μας. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα να μας πούνε ότι ανέβηκαν στη σοφίτα. Σε μια σοφίτα 
όπου έγινε το φονικό! 

 

»Ούτε αυτή δεν μας διαφωτίζει, αν η μάνα κατέβηκε με τον γιο μέσω του γκαράζ ή μέσω 
της κεντρικής σκάλας στον κήπο. Θα μας το διευκρινίσει ο γιος όταν έρθει η ώρα του. 

 



»Η σκηνή της λιποθυμίας επιβεβαιώνεται και από αυτήν, ακριβώς με τα ίδια λόγια. Έχω 
μια αμυδρή υποψία, ότι η Μαρία εξ ανάγκης καλύπτει τον φαρμακοποιό. Λένε σχεδόν την ίδια 
ιστορία. Μπορεί να την έχει δασκαλέψει τι θα πει. Μένει να δούμε, αν όντως βγήκε ο 
φαρμακοποιός στο μπαλκόνι. Χρειαζόμαστε τη μαρτυρία της γειτόνισσας, αν τον είδε εκεί και 
πότε τον είδε. 

 

»Έχουμε βρει γάντια γεμάτα αίμα μέσα στο πορτμπαγκάζ  του φαρμακοποιού. Θα το 
δούμε αυτό στον επόμενο γύρο. 

 

»Μας επιβεβαιώνει και η γκόμενά του ότι η άποψη του φαρμακοποιού για την πρώην 
γυναίκα του ήταν η χειρότερη. Να «φύγει μέσα από το πόδια μας, να ξεμπερδεύουμε από 
αυτήν» της είπε της Μαρίας. Ένα επιβαρυντικό στοιχείο γι΄ αυτόν. Αλλά αυτή μας έδειξε ότι 
έβλεπε με συμπάθεια την πρώην. 

 

»Η γκόμενα πρέπει κάποια στιγμή να μας πει πώς βρέθηκαν τα δεύτερα κλειδιά του 
φαρμακοποιού στη δική της τσάντα. Να τη ρωτήσουμε να μας εξηγήσει». 

 

«Λοιπόν, το πόρισμα σου… είναι ποιο;» τον ρωτάει ο δεύτερος αθηναίος 
αστυνόμος. 

 

«Το πιθανότερο να έχουν κάνει πολύ καλές πρόβες στο τι θα μας έλεγαν στην ανάκριση. 
Τα λόγια τους είναι κοπιαρισμένα λες και βγαίνουν από το ίδιο στόμα. Δεν με διαφώτισε σε 
κάτι καινούργιο. Εσύ τι λες;» 

 

«Έχω την ίδια γνώμη με σένα. Δεν μάθαμε κάτι καινούργιο. Τι θα έλεγες αν 
επισκεπτόμασταν τη γειτόνισσα στο σπίτι της; Ελπίζω να μας φτιάξει έναν καλό καφέ να 
δούμε τι λέει το φλιτζάνι». 


