
Κατάθεση της γειτόνισσας 
Η γειτόνισσα μια αξιαγάπητη κυρία γύρω στα εβδομήντα. Μένει μόνη της 

αφότου πέθανε ο άντρας της. Ο άντρας της παλιός δικηγόρος της πόλης, που με τη 
δουλειά του έβγαλε πολλά λεφτά. Η μεζονέτα είναι μία από τις επιτυχημένες 
επενδύσεις που είχε κάνει ο μακαρίτης. Ο δεύτερος γιος της, που τον έκανε αρκετά 
μεγάλη, έρχεται μερικές φορές και τη βλέπει. Διατηρεί ρεστωράν στο κέντρο του 
Ναυπλίου. Τον πρώτο της γιο τον είχαν υιοθετήσει με τον άντρα της, παλιά. Άργησαν 
να κάνουν παιδί και νόμιζαν ότι κάποιος από τους δύο τους ήταν στείρος.  Δεν μπορεί 
όμως να το έχει μαζί της τώρα που γέρασε· απαιτεί πολύ φροντίδα· είναι παιδί με 
σοβαρή αναπηρία και είναι τρόφιμος σε ίδρυμα. Η γειτόνισσα δεν πολυβγαίνει έξω. 
Μοιράζει τη ζωή της στο κήπο της και στο μπαλκόνι της. Είναι μια αξιοσέβαστη και 
αξιαγάπητη κυρία σε όλη τη γειτονιά. Στα νιάτα της πρέπει να ήταν μια πολύ όμορφη 
γυναίκα και μάλλον αρχόντισσα της εποχής. 

 

«Πείτε μας, σας παρακαλώ, τι ξέρετε για την εξαφάνιση της γειτόνισσάς σας». 
«Ήταν περίπου οκτώ το βράδυ, όταν καθόμουν με τη γειτόνισσά μου στον κήπο 

της και πίναμε καφέ. Περίμενε να έρθουν ο πρώην άντρας της με τη λεγάμενη. Μου 
είπε ότι είχε βγει με άδεια και ο γιος της, ο φαντάρος». 

«Πήγατε για καφέ εσείς η ίδια, με δική σας πρωτοβουλία ή σας κάλεσε;» 

«Α, ξέχασα να σας πω, το πρωί εκείνης  της μέρας με φώναξε από το μπαλκόνι 
της. Βγήκα να δω τι θέλει και μου είπε ότι το απογευματάκι θέλει οπωσδήποτε να 
πιούμε καφέ. Με κάλεσε αυτή στον κήπο της». 

«Γιατί τόση επιμονή να πάτε οπωσδήποτε το απόγευμα για καφέ και όχι ας πούμε 
το μεσημεράκι;» 

«Δεν ξέρω, αλλά την καταλαβαίνω. Είχε προβλήματα μετά τον χωρισμό της. 
Έμενε μόνη της και φοβόταν· μόνη γυναίκα που ήταν. Γι’ αυτό δέχτηκα αμέσως. Και 
καλά έκανα, γιατί με την κουβέντα που κάναμε μου είπε και άλλα πράγματα». 

«Σας καλούσε συχνά για καφέ η γειτόνισσα;» 

«Δεν μπορώ να πω συχνά», αφού πρώτα τα μάτια της έκαναν ένα τρεμοπαίξιμο, 
σαν να προσπαθούσε να σκεφτεί ποια ήταν η τελευταία φορά που ήπιε καφέ μαζί της.  

«Για να καταλάβω· πόσες φορές είχατε πάει για καφέ στη μεζονέτα της;»  
«Μμ, τι να σου πω;» κάνει ξανά προσπάθεια να θυμηθεί· «λίγες φορές παιδί 

μου». 
«Τον τελευταίο χρόνο πόσες φορές σας κάλεσε;» 

«Δεν θυμάμαι να με είχε καλέσει τη χρονιά που μας πέρασε. Αλλά παλιότερα 
θυμάμαι ότι πήγαινα». 

«Δεν σας φάνηκε περίεργο που ξαφνικά σας κάλεσε για καφέ, ενώ λέτε ότι δεν 
το συνήθιζε;» 

«Ε, τι να πω, δεν ξέρω, εγώ πάντως πήγα να της κάνω παρέα». 
«Πριν πάμε πιο κάτω, σας παρακαλώ θέλω να θυμηθείτε κάτι», και σκύβει κοντά 

της. «Το μεσημέρι εκείνης της μέρας, γύρω στις δύο με πέντε το απόγευμα, είδατε να 
έρχεται στη μεζονέτα το αυτοκίνητο του πρώην άντρα της; μπορεί να μην οδήγαγε ο 
φαρμακοποιός αλλά η γειτόνισσά σας. Δεν μας νοιάζει ποιος οδηγούσε, αλλά αν το 
αυτοκίνητο ήρθε εδώ». 

«Αχ, παιδάκι μου», κάνει με ένα μικρό χαμογελάκι.  «Γέρασα και δεν αντέχω 
πολύ την ορθοστασία. Τα μεσημέρια κοιμάμαι λίγο. Και να ήρθε το αυτοκίνητο, εγώ 
δεν το είδα». 

«Όχι, ρε γαμώτο!» κάνει ο αστυνόμος απογοητευμένος και σηκώνεται από δίπλα 
της. Στέκεται όρθιος λίγα μέτρα μακριά της. «Δε μου λέτε, στην είσοδο του κήπου 
σας, ψηλά, είδα ότι έχετε βάλει κάμερα».  



«Ναι». 
«Μπορείτε να μας δείξετε τι έχει γράψει, μπας και δούμε εκείνες τις ώρες αν 

πέρασε το αυτοκίνητο του φαρμακοποιού, αφού εσείς κοιμόσασταν και δεν μπορείτε 
να μας πείτε;» 

«Δεν ξέρω εγώ από τέτοια, ο γιος μου την έχει βάλει». 
«Πάρτε τον τηλέφωνο να έρθει τώρα από δω. Πείτε  του ότι τον θέλω εγώ». 
 

Η γειτόνισσα παίρνει τηλέφωνο το γιο της και του εξιστορεί το τι γίνεται. Ο γιος 
της γειτόνισσας ζητάει να του δώσει τον αστυνόμο να μιλήσουν και να καταλάβει τι 
ακριβώς τον θέλει.  

Ο αστυνόμος του εξηγεί τι τον θέλει, και παίρνει ακόμα μια απογοήτευση. Η 
κάμερα, όπως του είπε ο γιος της γειτόνισσας, είναι ψεύτικη για τον φόβο των 
Ιουδαίων. Δεν γράφει τίποτα. Γυρνάει στον δεύτερο αθηναίο αστυνόμο και του λέει 
τσαντισμένος: «Θυμήσου να ζητήσουμε επανέλεγχο του δανεισμένου αυτοκινήτου 
από τη σήμανση», δεν έχουμε άλλη επιλογή. 

«Πάμε παρακάτω, κυρία μου. Τι έγινε μετά;» 

«Έφτασε εκείνη την ώρα με το αυτοκίνητο του ο πρώην άντρας της με τη φίλη 
του και μπήκε στον κήπο».  

«Ο δρόμος είχε ελεύθερο χώρο για παρκάρισμα;» 

«Είχε». 
«Τον είχατε δει παλιά να μπαίνει στο γκαράζ χρησιμοποιώντας δικά του 

κλειδιά;» 

«Τι να σου πω παιδί μου; μπορεί και να μη το θυμάμαι». 
«Να σας ρωτήσω κάτι άσχετο. Στη γειτονιά σας είχατε ποτέ κλοπές στα 

αυτοκίνητα ή στα σπίτια;» 

«Κλοπές; Τι κλοπές;» 

«Ναι, κλοπές, ή τίποτα αλήτες να γυρνάνε και να κάνουν ζημιές στα 
αυτοκίνητα». 

«Όχι, καλέ μου, είμαστε ήσυχοι και νοικοκυραίοι άνθρωποι».  
«Έστω. Ποιά ήταν η διάθεση της γειτόνισσας εκείνο το απόγευμα;» 

«Ήταν σκεπτική και ανήσυχη. Μου είπε ότι βασικά φοβόταν τον άντρα της».  
«Τι ακριβώς;» 

«Φοβόταν ότι θα της κάνει κακό». 
«Σας είπε για το αν είχε λεφτά που φοβόταν μήπως της τα κλέψει ο πρώην;» 

«Όχι, δεν έμπαινε σε λεπτομέρειες, μια γενική ανησυχία είχε, αλλά με 
καθησύχασε ότι μπορεί να είναι η ιδέα της». 

«Δεν τη ρωτήσατε; αφού τον φοβόταν, γιατί τον κάλεσε;» 

«Τη ρώτησα, και μου αποκρίθηκε ότι το κάνει για τον κανακάρη τους που πρέπει 
να αποκτήσει μεγαλύτερο δέσιμο με τον πατέρα του». 

«Τι έγινε μετά;» 

«Χαιρετηθήκαμε με τον πρώην άντρα της»· η γειτόνισσα φάνηκε να χάνεται για 
λίγο στο παρελθόν μιλώντας στον εαυτό της… «Καλό παιδί ήταν…αυτός από 
μακριά, χωρίς να κατέβει από το αυτοκίνητο άνοιξε την πόρτα του γκαράζ. Εγώ 
σηκώθηκα να φύγω μετά. Της είπα να κάτσω και εγώ μαζί τους να αισθάνεται 
ασφάλεια, αλλά δεν θέλησε να με βάλει σε μπελάδες. Έσκυψα στο αυτί και της 
ψιθύρισα ότι θα είμαι στο μπαλκόνι, κι αν με χρειαστεί να μου βάλει μια φωνή». 

«Είδατε τι ρούχα φορούσε ο φαρμακοποιός;» 

«Κάτι κίτρινο φορούσε».  
«Τι παντελόνι;» την ξαναρωτά για να τσεκάρει την  αξιοπιστία της γειτόνισσας. 



«Αχ, δεν μπόρεσα να δω. Ήταν μέσα στο αυτοκίνητο· δεν μπορούσα να δω και 
το παντελόνι του». 

«Μετά, τι άλλο έπεσε στην αντίληψή σας; Σας είχε μιλήσει καθόλου για τα 
μελλοντικά της σχέδια;» 

«Όχι». 
«Στο διάστημα από οκτώ μέχρι τις δώδεκα το βράδυ, πέστε μας εσείς που 

βρισκόσασταν;» 

«Στο μπαλκόνι μου την έβγαλα, γιατί την είχα έννοια». 
«Σ΄ αυτό το μπαλκόνι που είμαστε τώρα;» 

«Ναι». 
«Δείξτε μου το δικό τους μπαλκόνι», την προτρέπει για να τσεκάρει αν η 

κατάθεση της μπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστη. 
«Αυτό, καλέ μπροστά μας». 
«Μπορούσατε να ακούσετε τι λέγανε;» 

«Όταν μιλούσαν φυσιολογικά, δεν άκουγα τι λέγανε, αλλά μπορούσα να 
ξεχωρίσω τα λόγια τους, αν φώναζαν δυνατά ή γελούσαν». 

«Ακούγονταν έντονες ομιλίες και γέλια;» 

«Την περισσότερη ώρα άκουγα έντονες φωνές, αλλά όχι σαν αυτές του 
τσακωμού. Κάτι σαν τις φωνές που κάνει μια παρέα που διασκεδάζει. Μπορούσα να 
ξεχωρίσω τη φωνή της ανάμεσα  στις άλλες που άκουγα».  

«Φαινόταν ανήσυχη ή μιλούσε κανονικά;» 

«Κανονικά ακουγόταν. Και κάποια στιγμή, κατά τις  εννιά, έφυγε ο γιος τους». 
«Πώς τον είδατε να φεύγει, αφού ήσασταν στο μπαλκόνι;» 

«Δεν τον είδα· το κατάλαβα από τις χαιρετούρες που άκουγα. Κατέβηκε και η 
μάνα του στον κήπο μαζί του· πήγα για μια στιγμή στο πίσω μπαλκόνι και τους είδα 
που χαιρετιόντουσαν. Σε δέκα λεπτά περίπου άκουσα ξανά την ομιλία της μάνας του 
από το σαλόνι. Μάλλον είχε ανέβει από τον κήπο. Μετά από ώρα άκουσα δύο 
πυροβολισμούς». 

«Τι ώρα;» 

«Λίγο μετά, αφότου έφυγε ο γιος τους». 
«Δυνατοί πυροβολισμοί, αδύνατοι; Από μακριά ακούστηκαν; από κοντά;» 

«Δεν ξέρω βρε παιδί μου, κούφιες ήταν. Μάλλον από μακριά θα ήταν».  
«Δηλαδή έπεσαν έξω από το μεζονέτα ή μέσα;»  
«Δεν μπορώ να πω με σιγουριά. Δεν το ξέρω… δεν ξέρω· σπάω το κεφάλι μου 

να καταλάβω από πού ήρθαν αυτοί, αλλά δυσκολεύομαι». 
«Μπορεί να έπεσαν από κάποιον που ήταν στη σκεπή του σπιτιού;» 

«Ίσως». 
«Μπορεί να έπεσαν μέσα από τη σοφίτα τους;» 

«Πολύ πιθανόν». 
«Μπορεί να προέρχονταν από το γκαράζ τους;» 

«Ναι, αυτό μου φαίνεται πιο πιθανό. Βουβές ήταν οι πιστολιές». 
«Μετά τι έγινε;» 

«Σε πολύ λίγη ώρα είδα τον φαρμακοποιό στο μπαλκόνι να ψάχνει προς τα 
κάτω». 

«Η γειτόνισσά σας και η φίλη του φαρμακοποιού δεν ήρθαν έξω;» 

«Όχι». 
«Ακουγόταν κάποιος να μιλάει;» 

«Άκουγα μια φωνή να τον φωνάζει με το όνομά του, αλλά δεν ήταν της 
γειτόνισσάς μου». 

«Προσπαθήστε να θυμηθείτε αν ακούσατε τη φωνή της γειτόνισσάς σας». 



«Όχι, δεν την άκουσα». 
«Προσέξτε τι θα σας ρωτήσω. Πριν πέσουν οι πιστολιές εσείς καθόσασταν στο 

μπαλκόνι είπατε;»  
«Εκεί την έβγαλα από τη στιγμή που ήρθαν οι επισκέψεις ως αργά». 
«Και μου είπατε ότι ακούγατε τις ομιλίες τους και τα γέλια τους όσο 

διασκέδαζαν στο σαλόνι». 
«Ναι». 
«Ακούγατε και τη φωνή της γειτόνισσας και τις φωνές των άλλων». 
«Ναι, καλέ». 
«Προσέξτε τώρα τι θα σας ρωτήσω και θέλω πολύ σίγουρη απάντηση. Δέκα 

λεπτά πριν πέσουν οι πυροβολισμοί, πείτε μας τι ακούγατε;» 

«Τώρα που το λες… ναι… κάποια στιγμή σταμάτησα να ακούω. Νόμιζα ότι 
πήγαν σε άλλο δωμάτιο ή σταμάτησαν να φωνάζουν για να μην ενοχλούν τη γειτονιά. 
Έχεις δίκιο. Δεν άκουγα τίποτα, σαν να μην υπήρχε άνθρωπος στο σπίτι. Μόνο τα 
φώτα και οι κουρτίνες που ανεμοβαρούσαν έδειχναν ότι στο σπίτι μένουν άνθρωποι».  

«Δεν σας παραξένεψε ότι μέχρι εκείνη την ώρα ακούγατε ομιλίες και γέλια και 
μετά… ξαφνικά, τίποτα;» 

«Όχι. Φαντάστηκα ότι κουράστηκαν να γελάνε, ή μπορεί να πήγαν σε άλλο 
δωμάτιο, ή μπορεί να συζητάνε σοβαρά οικογενειακά τους θέματα και κατέβασαν τον 
τόνο της φωνής τους». 

«Και μέχρι να ακούσετε τον πυροβολισμό, συνέχισε αυτή η σιωπή ή κάποια 
στιγμή πριν τον πυροβολισμό ακούσατε πάλι φωνές;» 

«Πριν πέσει ο πυροβολισμός για δέκα λεπτά όπως λέτε και εσείς, δεν άκουγα 
τίποτα, νέκρα. Μμμ, μπορεί και δεκαπέντε λεπτά». 

«Για δέκα ή δεκαπέντε λεπτά, λοιπόν, δεν ακούγατε τίποτα από φωνές». 
«Κιχ δεν άκουγα, και μετά εκείνο το μπαμ».  
«Και μόλις ακούσατε το μπαμ είδατε τον φαρμακοποιό στο μπαλκόνι αμέσως, 

σαν να πετάχτηκε ελατήριο από το σαλόνι και βγήκε έξω;» 

«Όχι, αμέσως». 
«Πόσο μετά; Πόση ώρα πέρασε από το μπαμ μέχρι να τον δείτε έξω». 
«Μμμ, ώσπου να πεις δέκα, του κάνει με σιγουριά». 
«Ωραία θα κάνουμε κάτι. Κλείστε εσείς τα μάτια σας. Εγώ θα σας κάνω το μπαμ 

σαν την πιστολιά που ακούσατε, Φανταστείτε τη σκηνή εκείνη και αρχίστε να 
μετράτε από το ένα δυνατά. Υπολογίστε πόση ώρα μετά τον πυροβολισμό τον είδατε 
και ανοίξτε μου τα μάτια σας. Έτσι θα καταλάβω καλύτερα πόση ώρα πέρασε». 

«Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξη, εφτά, οκτώ, εννέα, δέκα, έντεκα, δώδεκα, 
δεκατρία, δεκατέσσερα, δεκαπέντε, τώρα. “Τόσο ήτανε”, του λέει και ανοίγει τα 
μάτια της». 

«Μετρήσατε μέχρι το δέκα πέντε. Τόσο καθυστέρησε να βγει στο μπαλκόνι;» 

«Τόσο». 
«Ήταν μόνος του στο μπαλκόνι;» 

«Μονάχος». 
«Σας είδε;» 

«Ε, και βέβαια, κοίταγε σαν αγρίμι από δω και από κει». 
«Τι είπατε ότι κάνατε στο μπαλκόνι;» 

«Διάβαζα». 
«Άρα τα φώτα του μπαλκονιού σου ήταν ανοικτά». 
«Ε, ναι καλέ, με σβηστά θα διάβαζα;» 

«Είδε κάτι στον κήπο;» 

«Δεν ξέρω». 



«Εσείς είδατε κάτι;» 

«Όχι». 
«Είδατε κάποιον άλλον άνθρωπο να είναι έξω εκείνη την ώρα;» 

«Κανέναν». 
«Άκουσα όμως μια γυναικεία φωνή μέσα από το σαλόνι να τον φωνάζει με το 

όνομά του». 
«Ήταν της πρώην γυναίκας του;» 

«Όχι, τη δική της θα την ξεχώριζα είναι πολύ χαρακτηριστική, πρέπει να ήταν 
της γκόμενας, Χριστέ μου, τι με βάζουν και λέω», είπε των αστυνόμων γελώντας για 
την άπρεπη λέξη που της ξέφυγε. 

«Ποιον άλλον είδατε στο μπαλκόνι;» 

«Μόνο αυτόν. Μπήκε και βγήκε πολλές φορές για την επόμενη ώρα». 
«Τη φωνή της πρώην γυναίκας του, την ακούσατε έστω και μια στιγμή μετά τον 

πυροβολισμό;» 

«Όχι». 
«Ούτε μια φορά;» 

«Ούτε». 
«Δεν ακούστηκε η φωνή της γειτόνισσας σας, ούτε μια στιγμή μετά το μπαμ;» 

«Ποτέ». 
«Πότε έφυγαν οι δυο τους;» 

«Τους κατάλαβα να φεύγουν γύρω στις έντεκα».  
«Πώς είστε σίγουρη για την ώρα;» 

«Δεν είμαι, αλλά είμαι σίγουρη ότι δεν ήταν δώδεκα. Στις δώδεκα πήγα για 
ύπνο». 

«Από πού έφυγαν;» 

«Μα, από τον κήπο θα έφυγαν, εκεί είναι το γκαράζ». 
«Το γκαράζ το άνοιξε με το τηλεχειριστήριο ο φαρμακοποιός ή κάποιος άλλος;» 

«Πού να ξέρω παιδί μου;» 

«Την ξαναείδατε τη γειτόνισσα καθόλου μετά;» 

«Όχι». 
«Μέχρι τις δώδεκα δεν φάνηκε ούτε έξω να σας πει μια καληνύχτα;» 

«Όχι». 
«Καταλάβατε ότι κάτι πάει στραβά;» 

«Να σου πω, κατά τις τρεις η ώρα το πρωί, που πήγα, να με συγχωρείς στην 
τουαλέτα, έριξα μια ματιά και είδα όλα τα φώτα ορθάνοιχτα. Δεν ήξερα τι να σκεφτώ. 
Τη φώναξα από το μπαλκόνι, αλλά απάντηση και πάλι δεν πήρα». 

«Ακούσατε έστω και μικρούς ήχους από το σπίτι της, σαν κάποιος να ήταν μέσα 
και να έκανε σιγανά να μη προδοθεί;» 

«Όχι, δεν κατάλαβα κάτι τέτοιο. Το πρωί κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά, όταν 
είδα να ανεμίζουν οι κουρτίνες στο μπαλκόνι· τη φώναξα ξανά από το μπαλκόνι μου, 
αλλά απάντηση δεν πήρα. Είπα ότι μπορεί να είχε βγει,  αν και αυτό με την κουρτίνα 
να κουνιέται πέρα-δώθε με ανησύχησε· ποτέ δεν άφηνε ανοικτό το σπίτι όταν έβγαινε 
έξω. Το αμπάρωνε». 

«Είπατε ότι στις έντεκα το βράδυ έφυγαν». 
«Ναι, έντεκα ήταν». 
«Μήπως μετά από λίγη ώρα, μετά από μισή ώρα ας πούμε, ξαναήρθαν αυτοί 

γιατί ίσως να ξέχασαν κάτι ή ήρθε κάποιος άλλος;» 

«Άλλος;» 

«Ναι, μπορεί να ήρθε ο γιος ας πούμε». 
«Δεν ξέρω, δεν άκουσα από κει και πέρα άλλες φωνές». 



«Αν γυρνούσε κάποιος ξανά στο σπίτι μετά τις έντεκα, θα το καταλαβαίνατε;» 

«Δεν ξέρω». 
«Κοιτάξτε να δείτε», της εξηγεί ο αστυνόμος, «αν γυρνούσε ας πούμε πάλι ο 

πρώην άντρας της ή ο γιος της, θα άνοιγε υποχρεωτικά την πόρτα του σαλονιού. Δεν 
θα μπορούσε να μπει αλλιώς». 

«Ε, ναι βέβαια». 
«Θα την ακούγατε την πόρτα να ανοίγει;» 

«Αν μίλαγαν κιόλας θα τους άκουγα, αν ήταν μουγκοί δεν θα τους άκουγα. Αλλά, 
βρε παιδί μου, αν ερχόταν κάποιος θα άκουγα κάποιο αυτοκίνητο που θα πάρκαρε, 
δεν θα το άκουγα; Δεν είμαι δα και κουφή!»  

«Είσαι μια γλυκιά κυρία, σε ευχαριστούμε πολύ κυρία μου. Θα σας 
ξαναχρειαστώ σίγουρα». 

«Ό,τι θέτε, να πάτε στο καλό». 
 

 

«Για να δούμε τι έχουμε μέχρι τώρα!» ακούγεται ο πρώτος αθηναίος αστυνόμος: 
 

«Αρχίζω να συμπεραίνω ότι ο φαρμακοποιός είχε το κλειδί του γκαράζ μαζί του και 
ίσως να το είχε πάντα μαζί του. Ένδειξη ότι κάτι ετοίμαζε ήταν το αυτοκίνητο που άφησε στο 
γκαράζ και όχι στο πεζοδρόμιο. Δεν μου το βγάζεις από τον νου ότι ο φαρμακοποιός ήθελε 
οπωσδήποτε εκείνο το βράδυ να βάλει το αυτοκίνητό  του στο γκαράζ. Η θεωρία του 
φαρμακοποιού για κλεφτρόνια της γειτονιάς είναι μεγάλο παραμύθι. Η γειτόνισσα δεν 
επιβεβαιώνει κάτι τέτοιο. 

 

»Η πρώην του, τον φοβόταν και αποδείχτηκαν βάσιμοι οι φόβοι της. Την έφαγε τελικά. 
 

»Από τη στιγμή των πυροβολισμών και μετά, η γειτόνισσα δεν την ξανάδε ούτε την 
ξανάκουσε, ενώ μέχρι εκείνη τη στιγμή την άκουγε να μιλάει δυνατά και να γελάει στην 
κουβέντα της. Μου ενισχύει ακόμα περισσότερο τις υποψίες μου για τον φαρμακοποιό. 

 

»Δέκα λεπτά πριν τη σκοτώσουν την ανέβασαν στη σοφίτα να τους δώσει τα λεφτά, γι΄ 
αυτό και η γειτόνισσα δεν άκουγε ομιλίες. Θυμάσαι που βάλαμε άντρες και γυναίκες 
αστυνομικούς στη σοφίτα να μιλάνε δυνατά. Εσύ ήσουν στη σοφίτα και εγώ πήγα στο μπαλκόνι 
της γειτόνισσας, να δω, αν σας ακούω. Δεν ακουγόταν τίποτα όσο δυνατά, κι αν φωνάζατε 
εσείς στη σοφίτα, και μάλιστα η πρώτη δοκιμή έγινε με κλειστή την πόρτα της σοφίτας και 
ανοικτή τη μπαλκονόπορτα. Κάτι χαμηλοί ήχοι μου έρχονταν όταν ανοίξατε την πόρτα της 
σοφίτας και φωνάζατε δυνατά. Ό,τι και να ειπώθηκε στη σοφίτα ή όποια πάλη και αν έγινε, 
δεν μπορούσε να ακουστεί τίποτα στη γειτόνισσα. 

 

»Έχουμε επιμονή του θύματος να έχει κάποιον μάρτυρα κοντά της τη στιγμή που θα 
έφταναν με το αυτοκίνητό τους ο πρώην άντρας της και η γκόμενά του. Φοβόταν η 
δυστυχισμένη και ο φόβος της βγήκε αληθινός.  

 

»Το θύμα έχει σοβαρά παράπονα και φόβους για τον πρώην άντρα της. Τα εκφράζει 
ανοικτά στη γειτόνισσα. Άρα τα χειρότερα αισθήματα μεταξύ αυτής και του πρώην άντρα της, 
είναι αμοιβαία. Σαν να της ζητάει βοήθεια. Την ημέρα εκείνη το θύμα  ήταν αγχώδες…». 

 

«Εγώ πάλι καταλήγω ότι το θύμα ήταν πολύ φοβικός τύπος. Φοβόταν και τη σκιά 
της. Πιστεύω, ότι οι κατηγορίες της για τον φαρμακοποιό είναι υπερβολικές. Θα 
ρωτήσω και άλλους από την παρέα τους, να μάθω γιατί χώρισαν και να τους ζητήσω 



να μου κάνουν ένα ψυχογράφημα της εξαφανισμένης και του πρώην άντρα της. Μετά 
θα σου πω σίγουρα». 

 

 «…Η παρέα ήταν ευδιάθετη έστω και προσποιητά. Ακούγονταν τα γέλια του θύματος 
μέχρι τη γειτόνισσα. Τη φαντάζομαι να προσπαθεί να φανεί χαρούμενη σαν να μη τρέχει 
τίποτα…». 

 

«Σίγουρα, και ο φαρμακοποιός και το θύμα στην κουβέντα τους προσποιούνταν 
τους ευδιάθετους». 

 

«…Τελικά δεν μάθαμε αν η μάνα μπήκε κάποια στιγμή στο γκαράζ αφού αποχαιρέτησε 
τον γιο στον κήπο…» 

 

«Δεν ξέρουμε με σιγουριά ποια σκάλα χρησιμοποίησαν η μάνα και ο γιος για να 
κατέβουν. Αυτό θα μας το πει σίγουρα ο γιος. Άσχετα με το τι θα πει ο γιος, δεν είμαι 
σίγουρος, αν στην επιστροφή της μάνας χρησιμοποιήθηκε το γκαράζ ή όχι. Να 
ρωτήσουμε τον γιο για το αν η μάνα όταν κατέβηκε μαζί του βαστούσε κλειδιά ή κάτι 
άλλο». 

 

«…Μετά τον πυροβολισμό ακουγόταν μόνο η φωνή της γκόμενας· ποτέ δεν ακούστηκε 
του θύματος. Πρέπει ήδη να την είχαν πυροβολήσει…». 

 

«Δεν ακουγόταν η φωνή του θύματος γιατί την περισσότερη ώρα ήταν λιπόθυμη 
και όταν συνήλθε δεν έβγαζε φωνή από την τρομάρα της. Δεν σημαίνει ότι είχε ήδη 
πυροβοληθεί». 

 

«…Δέκα με δεκαπέντε λεπτά πριν πέσει ο πυροβολισμός πήγαν και οι τρεις στη σοφίτα. 
Αυτό συνάγεται από το γεγονός ότι έπαψαν να ακούγονται φωνές από το σαλόνι. 
Δεκαπέντε δευτερόλεπτα χρειάστηκαν ο πρώην και η γκόμενα να κατέβουν από τη σοφίτα 
και να βγει αυτός στο μπαλκόνι. Η πυροβολημένη ήταν στη σοφίτα. 

 

»Ενώ ο φαρμακοποιός είδε τη γειτόνισσα, αυτός μας είπε ότι δεν είδε κανέναν. Ίσως για 
να μη μπούμε στον πειρασμό να ρωτήσουμε τη γειτόνισσα, το πώς και το διότι. Δεν ξέρω 
ακόμα για ποιο λόγο τον φώναζε η γκόμενα από το σαλόνι, όση ώρα αυτός κοίταζε έξω. Τα 
περί λιποθυμίας είναι παραμύθι. Οι νεκροί δεν λιποθυμάνε…» 

 

«Ο φαρμακοποιός στο μπαλκόνι δεν είδε τη γειτόνισσα. Από την ταραχή του, 
μπορεί όντως, να μην την είδε. Να σκεφτείς ότι η γειτόνισσα είχε αναμμένα τα φώτα 
του μπαλκονιού της. Και όμως αυτός δεν την είδε! Αυτό με κάνει να πιστεύω ότι 
μόνο αν τον διακατείχε μεγάλη ταραχή, δεν έβλεπε τη γειτόνισσα. Αν δεχτώ, λοιπόν, 
ότι ήταν πολύ ταραγμένος, καταλήγω ότι αυτός πυροβόλησε Αυτό μου ανατρέπει 
λίγο το σενάριό μου». 

 

«… Με νεκρή ήδη την εξαφανισμένη αυτός ανοίγει τη γκαραζόπορτα με το 
τηλεχειριστήριο που έχει στο αμάξι του. Άρα ψεύδεται ότι δεν έχει κλειδιά του σπιτιού…» 

 

«Για το τηλεχειριστήριο σου έχω πει τη γνώμη μου. Δεν είναι και τόσο 
σημαντικό για μένα». 

 



«Και πού καταλήγεις, λοιπόν, μετά την κατάθεση της γειτόνισσας;» τον ρωτά ο 
δεύτερος αθηναίος αστυνόμος. 

 

«Δέκα λεπτά πριν τον πυροβολισμό την ανέβασε στη σοφίτα. Δεν μπορώ να αποδείξω 
ότι την ανέβασε με το ζόρι. Ίσως την παρέσυρε. Την ανάγκασε να ανοίξει την κρύπτη και 
πήρε τα λεφτά. Πάλεψαν και την πυροβόλησαν. Μετά, κατέβηκαν ο πρώην και η γκόμενα στο 
μπαλκόνι και το σαλόνι, δήθεν, ψάχνοντας να δουν τι έγινε. Από την ταραχή του, ο 

φαρμακοποιός, δεν έβλεπε τίποτα μπροστά του, ούτε τη γειτόνισσα στα πέντε μέτρα. Τα 
κλειδιά του σπιτιού τα είχε οριστικά μαζί του από  πάντα». 

 

«Εγώ», συμπεραίνει ο δεύτερος αθηναίος αστυνόμος: «Συνεχίζω να δίνω αθώωση στον 
πρώην και τη φίλη του, αν και με ταρακουνά το γεγονός ότι αυτός εκείνη τη στιγμή 
διακατεχόταν από έντονη τρομάρα, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό.  Αν με την απειλή όπλου 
την πήρε από το σαλόνι και την πήγε στη σοφίτα, η γειτόνισσα θα άκουγε μια φωνή της πριν 
τη μεταφέρουν. Μια φωνή έκπληξης, ή θυμού ή παρακαλετό, αλλά δεν άκουσε τίποτα τέτοιο. 
Άρα, συμφωνώ μαζί σου ότι ίσως την παρέσυρε. Ξαφνικά από τις πολλές φωνές στο σαλόνι, 
πέσαμε σε αφωνία». 


