
Κατάθεση του γιου 
«Πες μας τι ξέρεις από την ώρα που έφτασες σπίτι στις 4 Απριλίου έως τώρα». 
«Το απόγευμα στις 4 Απριλίου βγήκα με ημερήσια έξοδο και ήρθα στο σπίτι μου. 

Ήξερα ότι το βράδυ θα έρθουν ο πατέρας μου και η φίλη του για φαΐ. Την επόμενη 
μέρα η μάνα μου θα πετούσε για Βραζιλία και ήθελε να αποχαιρετιστούμε». 

«Τι έκανες μόλις μπήκες σπίτι; Όλα με λεπτομέρειες». 
«Μέχρι να έρθει ο πατέρας μου, ανέβηκα στη σοφίτα και άκουγα μουσική». 
«Στην καρέκλα; στο κρεβάτι;» 

«Ξάπλα στο κρεβάτι». 
«Πες μας πώς ήταν στρωμένο το κρεβάτι». 
«Με το πάπλωμά του». 
«Περίγραψέ μου το πάπλωμα». 
«Είχε κάτι ουράνια τόξα πάνω του». 
«Κάτω από το πάπλωμα είχε σεντόνι;» 

«Δεν πρόσεξα, αλλά γιατί να μην είχε;» 

«Το κρεβάτι ήταν στη θέση του όπως το έβρισκες πάντα ή λίγο κουνημένο πιο 

κει;» 

«Στη θέση του». 
«Θυμήσου αν είχε σεντόνια κάτω από το πάπλωμα». 
«Δεν μπορώ». 
«Να σε βοηθήσω· ήταν καλοστρωμένο ή απλά είχε πεταμένο πάνω του ένα 

πάπλωμα;» 

«Όχι, καλοστρωμένο ήταν, η μάνα μου δεν ήταν τσαπατσούλα σε αυτά». 
«Ωραία, συνήθως οι γυναίκες εκεί που τελειώνει το πάπλωμα, δηλαδή στο 

μαξιλάρι κοντά, διπλώνουν το σεντόνι που είναι κάτω από το πάπλωμα, πάνω από 
αυτό· ξέρεις… για να φαίνεται ωραίο. Αυτό το σεντόνι το θυμάσαι;» 

«Εδώ που τα λέμε, ναι… έτσι στρώνουν το πάπλωμα, αλλά σας το λέω με 
σιγουριά, η μάνα μου το είχε στην πένα το δωμάτιο. Στην πένα ήταν και το κρεβάτι, 
δεν μπορεί να είχε ρίξει το πάπλωμα κατ΄ ευθείαν πάνω στο στρώμα». 

«Ωραία, πάμε πάρα κάτω. Πότε κατέβηκες στο σαλόνι». 
«Μα, μόλις ήρθε ο πατέρας μου». 
«Τι ρούχα φόραγε;» 

«Ένα κίτρινο πουκάμισο και ένα παντελόνι καφέ». 
«Παπούτσια;» 

«Μπλε σπορτίβα». 
«Η σύντροφός του τι φόραγε;» 

«Τζην παντελόνι, ένα πουκάμισο και ένα μπουφάν». 
«Τι παπούτσια;» 

«Νομίζω μαύρα με ψηλά τακούνια». 
«Ποια ήταν η σχέση σου με τη σύντροφο του πατέρα σου;» 

«Η αλήθεια είναι ότι ο πατέρας μου δεν ταίριαζε με τη μάνα μου. Με τη νέα του 
γυναίκα έδειχνε πιο ευτυχισμένος». 

«Αυτό το έχουμε καταλάβει και εμείς. Για σένα και τη σύντροφό του σε 
ρώτησα». 

«Κανονικά θα έπρεπε να τη μισώ που έγινε η αιτία να χωρίσουν οι γονείς μου, 
αλλά εγώ την αγαπούσα». 

«Είχατε καλές σχέσεις, δηλαδή. Κάνατε παρέα μαζί;» 

«Παρέα δεν κάναμε, αλλά έχω τους δικούς μου λόγους που την αγαπούσα. Μη 
με πιέζετε δεν μπορώ να σας πω». 



«Επειδή θέλουμε να βοηθήσουμε να μη την πληρώσει κάποιος αθώος, πρέπει να 
μας πεις».   

«Μη με πιέζετε, αυτός ο λόγος που τη συμπαθούσα δεν έχει να κάνει με την 
εξαφάνιση της μάνας μου, που και αυτήν την αγαπούσα πολύ. Μετά τον χωρισμό των 
γονιών μου ήταν η μόνη που μου είχε απομείνει». 

«Έστω, τι έγινε μετά;» 

«Φάγαμε και συζητήσαμε». 
«Μίλησε η μάνα σου για το αυριανό της ταξίδι;» 

«Όχι». 
«Έκανε παράπονα για κάποιον;» 

«Όχι». 
«Ήταν όλοι εύθυμοι ή κάποιος ήταν στενοχωρημένος;» 

«Όλοι τους μια χαρά ήταν. Αν δεν ήξερες ότι ήταν “πρώην”, δεν θα 
καταλάβαινες τίποτα περίεργο». 

«Μιλάγατε δυνατά ή σιγανά, μην ενοχλείτε τους γειτόνους;» 

«Ήταν νωρίς, δεν είχαμε τέτοιο πρόβλημα. Και γελάγαμε και ανέκδοτα λέγαμε 
και μουσική βάζαμε. Ένα τυπικό αποχαιρετιστήριο πάρτι με τέσσερα άτομα». 

«Πότε έφυγες από την παρέα;» 

«Πριν τις εννιά». 
«Γιατί; που πήγες;» 

«Στον στρατώνα· δεν είχα διανυκτέρευση». 
«Από το σαλόνι έφυγες κατ΄ ευθείαν στον διάδρομο και μετά κάτω στον κήπο;» 

«Όχι πήγα στη σοφίτα, πήρα τα πράγματά μου και μόλις κατέβηκα στον 
διάδρομο με περίμενε η μάνα μου. Κατεβήκαμε αγκαλιά μαζί μέχρι τον κήπο να με 
χαιρετήσει».  

«Βγήκατε από την κεντρική σκάλα της μεζονέτας ή κατεβήκατε τις σκάλες του 
γκαράζ».  

«Όχι από το γκαράζ· από την κεντρική σκάλα πήγαμε». 
«Πόση ώρα κάτσατε κάτω;» 

«Πέντε, δέκα λεπτά». 
«Και μετά;» 

«Έφυγα». 
«Η μάνα σου, γυρνώντας στο σαλόνι,  μπήκε από την πόρτα που οδηγεί στις 

σκάλες ή μπήκε από την πόρτα του γκαράζ;» 

«Από την  πόρτα που οδηγεί στις σκάλες». 
«Κατάλαβες αν πήγε κατ΄ ευθείαν στο σαλόνι ή αν κατέβηκε στο γκαράζ;» 

«Από τη στιγμή που κλείνει η πόρτα της εισόδου δεν μπορείς να δεις τίποτα 
μέσα. Αλλά γιατί να κατέβει στο γκαράζ;» 

«Τι φόραγε η μάνα σου όταν σε συνόδεψε στον κήπο;» 

«Τα ρούχα της». 
«Έριξε κανένα μπουφάν πάνω της, γιατί ίσως κρύωνε;» 

«Όχι, με το πουκαμισάκι της. Ήταν ελαφριά ντυμένη, δεν έκανε και τόσο κρύο 
εκείνο το βράδυ».  

«Βάσταγε στα χέρια της τίποτα κλειδιά;» 

«Όχι». 
«Βάσταγε καμιά τσάντα; Κανένα πακέτο; Βάσταγε κάτι τέλος πάντων άλλο;» 

«Τίποτα». 
«Δηλαδή, όπως ήταν στο σαλόνι σας, έτσι ακριβώς κατέβηκε κάτω, δεν πήρε 

μαζί της κάτι που να σου κίνησε την περιέργεια;» 

«Τίποτα απολύτως». 



«Φόραγε φουστάνι ή παντελόνι;» 

«Το φουστάνι της φόραγε». 
«Φαρδύ ή στενό;» 

«Ένα κανονικό φουστάνι ήταν, ούτε φαρδύ ούτε στενό». 
«Είδες αν το φουστάνι είχε κάτι από μέσα; μήπως φούσκωνε λίγο;» 

«Όχι, μια χαρά ήταν, ένα απλό φουστάνι».  
«Πες μας τώρα τι έγινε, όταν ξαναήρθες εσύ στο  σπίτι την επόμενη μέρα». 
«Βγήκα πάλι το επόμενο απόγευμα, 5 Απριλίου. Με το που μπήκα στο σαλόνι 

βρήκα όλα τα φώτα αναμμένα, τις μπαλκονόπορτες ανοικτές, τις βαλίτσες της μάνας 
μου παρατημένες κάτω. Ψάχνω τα υπόλοιπα δωμάτια του σπιτιού, αλλά δεν τη βλέπω 
πουθενά. Βγαίνω  από το σαλόνι και πάω στον διάδρομο. Κάθομαι στην αρχή της 
σκάλας που οδηγεί στη σοφίτα. Φωνάζω τη μάνα μου, αλλά δεν παίρνω καμία 
απάντηση. Κατεβαίνω  στο γκαράζ, αλλά ούτε εκεί βλέπω κάτι, εκτός από το 
αυτοκίνητό της. Ανεβαίνω ξανά από το γκαράζ στον διάδρομο και ανεβαίνω  τη 
σκάλα της σοφίτας. Ανοίγω την πόρτα της, αλλά ούτε εκεί βλέπω κάτι. Μια ματιά 
που ρίχνω με το βλέμμα μου στη σοφίτα τα βλέπω όλα μια χαρά, όπως τ΄ άφησα το 
προηγούμενο βράδυ». 

«Η κρύπτη σε τι κατάσταση ήταν;» 

«Δεν πρόσεξα». 
«Μπορεί να ήταν παραβιασμένη και να μη το είδες;» 

«Σας λέω, δεν την είδα καθόλου. Μπορεί να ήταν· έριξα μια γρήγορη ματιά για 
τη μάνα μου και έκλεισα πάλι. Δεν πήγε το μυαλό μου στην κρύπτη». 

«Πότε εγκατέστησε ο πατέρας σου την κρύπτη στη σοφίτα;» 

«Δεν το ξέρω». 
«Πότε έμαθες ότι υπήρχε μια κρύπτη στη σοφίτα;» 

«Το έμαθα όταν εξαφανίστηκε η μάνα μου και είδα τον πατέρα μου να την 
ανοίγει, για να διαπιστώσει ότι, τελικά, τα λεφτά που υπήρχαν μέσα κάποιος τα 
έκλεψε». 

«Γιατί στο είχαν βαστήξει μυστικό;» 

«Δεν ξέρω».  
«Ξέρεις πού πούλησε τη μεζονέτα η μάνα σου;» 

«Μου είχε πει σε έναν Γερμανό». 
«Πόσο την πούλησε;» 

«Τετρακόσιες χιλιάδες». 
«Που είχε τα λεφτά που εισέπραξε από την πώληση;» 

«Νόμιζα στην τράπεζα, αλλά ο πατέρας μου, μου είπε ότι τα είχε φέρει σπίτι, 
στην κρύπτη». 

«Είχες μιλήσει καμιά φορά σε κάποιον φίλο σου για την πώληση της μεζονέτας;» 

«Όχι, ποτέ». 
«Πώς και δεν έτυχε;» 

«Δεν ήθελα να λέω την οικογενειακή μου κατάσταση σε ξένους. Δεν ήμουν και 
πολύ ευτυχισμένος για τον χωρισμένο πατέρα μου, και τη μάνα μου που ήθελε να 
φύγει από την Ελλάδα». 

«Πες μου, τι πάπλωμα είχε το κρεβάτι;» 

«Δεν πρόσεξα».  
«Σεντόνια είχε;» 

«Δεν πρόσεξα». 
«Συνέχισε». 
«Κατεβαίνω πάλι κάτω και μπαίνω στο σαλόνι. Περιεργάζομαι τις βαλίτσες. 

Βγαίνω στο μπαλκόνι, ρίχνω μια ματιά έξω, ούτε ήξερα τι ψάχνω, αλλά βγήκα. 



Ανοίγω το ψυγείο, βρίσκω μέσα γλυκά από χθες, πίτσες αφάγωτες και μπύρες. Πάω 
στο μπάνιο, κοιτάω· τίποτα περίεργο. Κάθομαι στον καναπέ. Προσπαθώ να 
καταλάβω τι γίνεται. Έχω μπερδευτεί. Την καλώ στο κινητό της, αλλά αυτό δείχνει 
κλειστό». 

«Κλειστό ή ανοικτό που απλά δεν απάντησε κανείς;» 

«Κλειστό, απενεργοποιημένο». 
«Πάμε πάρα κάτω». 
«Αποφάσισα να περιμένω, μήπως έχει πάει κάπου και γυρίσει. Την ξανακαλώ 

ξανά στο κινητό της, αλλά αυτό συνεχίζει να δείχνει κλειστό. Περνάει ακόμα μια ώρα 
και έχει νυχτώσει, πλέον, για τα καλά. Τότε είδα ότι πίσω από ένα σακάκι, 
κρεμασμένο στον καλόγερο, είναι κρεμασμένη και η τσάντα της μάνας μου. Την 
ξεκρεμάω και την αδειάζω πάνω στο τραπέζι. Χύνονται όλα όσα  είχε μέσα. Ανάμεσα 
στα πράγματά της, το αεροπορικό εισιτήριο, χαρτιά της τράπεζας, το 
απενεργοποιημένο κινητό της και κάτι γυναικεία κραγιόν. Παίρνω τηλέφωνο τον 
πατέρα μου. Τον βρίσκω στο φαρμακείο και του λέω όλα όσα βλέπω γύρω μου, από 
τότε που γύρισα στο σπίτι. Σε δέκα λεπτά ήρθε από δω. Μπαίνει στο σαλόνι και 
βλέπει την εικόνα του σπιτιού, έτσι όπως του την είπα. Αμέσως, βγαίνει από το 
σαλόνι και τρέχει στις σκάλες της σοφίτας. Πίσω του εγώ να τον προλάβω. 
Ξεκλειδώνουμε τη σοφίτα και ο πατέρας πάει κατ΄ ευθείαν πίσω από την τηλεόραση, 
εκεί που είναι η κρυψώνα των χρημάτων. Τη βρίσκουμε ανοικτή κα το 
χρηματοκιβώτιο άδειο. Κατεβαίνουμε πάλι κάτω. Κοιτάει με προσοχή τα εισιτήρια  
που βρήκε μέσα στην τσάντα. Του είπα την αλήθεια  Κοιτάει πάλι το εισιτήριο να δει 
την ώρα της πτήσης. Διαβάζει οκτώ και τριάντα πρωινή της 5ης Απριλίου. “Πέντε 
Απριλίου έχουμε σήμερα”, μου λέει, “δηλαδή, η μάνα σου δεν έφυγε”. Κάθεται ο 
πατέρας σε μια καρέκλα, με σκυμμένο το κεφάλι. Το στηρίζει στα δυο του χέρια. Σε 
λίγο μου λέει, “σήκω να πάμε στην αστυνομία”».  

«Δεν μου λες αγόρι μου, όταν άδειασες την τσάντα της  μάνας σου στο τραπέζι 
είδες μήπως κάποιο κουτί με φάρμακα;» 

«Όχι δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο». 
«Πες μου τι κλειδιά βρήκες στην τσάντα της». 
«Τα κλειδιά του σπιτιού και του αυτοκινήτου της».  
«Άλλου αυτοκινήτου δεν βρήκες κάπου αλλού; σε κάποιο τραπεζάκι ίσως;» 

«Όχι, μόνο αυτά βρήκα». 
«Τα κλειδιά του αυτοκινήτου του πατέρα σου τα γνωρίζεις;» 

«Βέβαια».  
«Μήπως τα είδες και αυτά μέσα στην τσάντα της;» 

«Όχι, τι να τα κάνει;» 

«Όταν ανεβήκατε με τον πατέρα σου στη σοφίτα που ήθελε να δει την κρύπτη, 
ποιος ξεκλείδωσε τη πόρτα;»  

«Εγώ». 
«Όχι ο πατέρας σου;» 

«Όχι, ο πατέρας μου δεν είχε κλειδιά του σπιτιού». 
«Είχε όμως τηλεχειριστήριο του γκαράζ». 
«Δεν νομίζω, ούτε για το γκαράζ είχε». 
«Δεν νομίζεις ή δεν ξέρεις;» 

«Δεν είχε στα σίγουρα. Πάντα όταν ερχόταν κτύπαγε το κουδούνι. Ποτέ δεν είχε 
κλειδιά». 

«Πες μου κάτι, παλικάρι μου. Θέλω να μάθω τα ονόματα των γυναικών αυτών 
που είχε η μάνα σου φίλες». 



«Φίλες;… δεν είχε πολλές… έκανε παρέα με τη σύντροφο του πατέρα μου και 
μάλιστα, αρκετά συχνά. Επίσης έπινε καφέ με την παπαδιά, μια πολύ ξηγημένη 
κοπέλα. Μιλούσε τηλεφωνικά με τη γυναίκα του κυρίου Δικαστή. Δεν νομίζω ότι είχε 
άλλες φίλες». 

«Σου είχε πει ότι θα χάριζε ή ότι χάρισε πράγματα της σε κάποια φίλη της;» 

«Δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο». 
 

Ο πρώτος Αθηναίος αστυνόμος συμπεραίνει: 
 

«Το πάπλωμα που υπήρχε στο κρεβάτι της σοφίτας, πριν τον φόνο είχε ουράνια τόξα. 
Αυτό που βρήκαμε εμείς ήταν κάποιο άλλο. Άρα φόνος υπάρχει, κι ας μην έχουμε το πτώμα. 
Αφού το κρεβάτι ήταν στρωμένο στην πένα θα είχε και σεντόνια που λερώθηκαν με αίμα και 
ο δολοφόνος τα εξαφάνισε. Αυτά που βρήκαμε εμείς ήταν καθαρά σεντόνια και όχι του φόνου. 

 

»Η μάνα ήταν ευδιάθετη το βράδυ του φόνου. Άρα δεν φοβόταν κάτι; ή προσποιούνταν; 
Μήπως η μάνα έλεγε σε όλους ότι φοβάται, αλλά αυτό ήταν παραμύθι για να τη λυπούνται; 
Μήπως, τελικά, ήταν μια απλή γκρινιάρα; 

 

»Στον αποχαιρετισμό με τον γιο της, η μάνα δεν είχε πάνω της ούτε κλειδιά ούτε τίποτα 
άλλο. Και μάλλον δεν έκρυβε κάτι κάτω από το φουστάνι της. Ο γιος δεν είδε κάτι περίεργο 
πάνω της. Άρα, ούτε τα κλειδιά του δανεισμένου αυτοκινήτου είχε. Ξέρεις… μερικές φορές 
υποψιάζομαι και το απίθανο σενάριο· η μάνα να ήθελε να πετάξει μέσα στο αυτοκίνητο του 
φαρμακοποιού κάτι ενοχοποιητικό. Η μόνη της ευκαιρία ήταν εκείνη ακριβώς η στιγμή, αν 
είχε μαζί της τα κλειδιά του αυτοκινήτου, αλλά όσο και αν το σκέφτομαι δεν μπορώ να βρω τι 
είδους ενοχοποίηση μπορεί να του έκανε. Εμείς στο αυτοκίνητο βρήκαμε γάντια και κηλίδες 
αίματος του θύματος. Μα το θύμα εκείνη την ώρα που συζητάμε είναι ακόμα ζωντανό. Δεν 
βρήκαμε κάτι άλλο.  

 

»Ο γιος δεν μας είπε τίποτα  για την κρύπτη, αλλά πιστεύω ότι μάλλον θα ήταν ήδη 
παραβιασμένη από το προηγούμενο βράδυ». 

 

Ο δεύτερος Αθηναίος αστυνόμος το μόνο που βρήκε προς περαιτέρω διερεύνηση 
ήταν το μυστικό που ο γιος δεν θέλησε να αποκαλύψει γύρω από τη συμπάθεια που 
έδειχνε με τη Μαρία. Δεν κατάλαβε τι έκρυβε ο γιος. 

 

 

Κατάθεση της Σπυριδούλας 
«Την ημέρα της εξαφάνισης, η πρώην γυναίκα του φαρμακοποιού επισκέφτηκε 

το φαρμακείο;» 

«Ναι, πέρασε το πρωί και έφυγε μαζί με το αφεντικό μου». 
«Πού πήγαν;» 

«Δεν ξέρω». 
«Πότε γύρισαν;» 

«Ο φαρμακοποιός γύρισε σε δύο ώρες, κατά τις δέκα με έντεκα». 
«Ξανάφυγε από το μαγαζί;» 

«Το μεσημέρι, όπως κάθε μεσημέρι, για καφέ με την παρέα του». 
«Η εξαφανισμένη τις τελευταίες μέρες αγόρασε από σένα κάποια χάπια υπνωτικά 

ή κάτι άλλο;» 

«Όχι». 



«Στις 4 Απριλίου, εκτός της πρωινής επίσκεψης που πήρε τον πρώην άντρα της 
και φύγανε, ξαναήρθε αυτή κάποια στιγμή στο φαρμακείο;» 

«Ναι, κάποια στιγμή ξανάρθε». 
«Τι είπαν;» 

«Δεν ξέρω, μίλαγαν απόμερα». 
«Του έδωσε κάτι αυτή, ή αυτός της έδωσε κάτι;» 

«Δεν είδα». 
«Τίποτα κλειδιά;» 

«Δεν είδα». 
«Προσπάθησε να θυμηθείς, είναι πολύ σημαντικό». 
«Από διακριτικότητα δεν κοίταζα τι έκαναν». 
«Την ξαναείδες από τότε;» 

«Όχι». 
«Πες μας πώς θα ψυχογραφούσες την εξαφανισμένη». 
«Καλή ήταν, αλλά λίγο καταθλιπτική. Έβλεπα μόνιμα μια θλίψη στην όψη της». 
«Πες μας πώς θα ψυχογραφούσες τον φαρμακοποιό;» 

«Πολύ καλός άνθρωπος, πολύ μορφωμένος. Μερικές φορές απότομος, αλλά 
δίκαιος». 

«Ξέρεις γιατί χωρίσανε;» 

«Όχι». 
«Ξέρεις τι σχέσεις είχε η εξαφανισμένη με τη Μαρία;» 

«Νομίζω καλές· μπορώ να τις πω αξιοπρεπείς».  
«Τη Μαρία πώς μπορείς να τη χαρακτηρίσεις;» 

«Νομίζω ότι είναι το πρότυπο γυναίκας. Δεν μου είχε δώσει ποτέ αφορμή να πω 
κάτι εναντίον της». 

 

Ο πρώτος Αθηναίος αστυνόμος συμπεραίνει: 
«Παραμύθι αυτό που μας είπε ο φαρμακοποιός ότι η εξαφανισμένη αγόρασε, δήθεν, 

υπνωτικά χάπια. Τίποτα δεν πήρε· από τη φαντασία του το έβγαλε για να δικαιολογηθεί στον 
παπά. Την είχε ήδη καθαρίσει. Αλλά ακόμα και αν το θύμα τα είχε αγοράσει από άλλο 
φαρμακείο, γιατί να πει του φαρμακοποιού  ότι τα πήρε από τη βοηθό του;» 

 

Ο δεύτερος Αθηναίος αστυνόμος συμπεραίνει: 
«Αν πράγματι ήπιε χάπια, και τα είχε πάρει από άλλο φαρμακείο, μπορεί να τον 

παραμύθιασε ότι τα πήρε από τη βοηθό του για να τον εκθέσει απέναντί μας. θα φαινόταν 
αμέσως ότι ο φαρμακοποιός ψεύδεται. 

Αν ήταν υπνωτικά και δεν ήταν κάτι άλλο; Θα μου πεις, τι  άλλο!  
Μπορεί να ήταν για τον πονοκέφαλο και να του είπε έτσι για να τον κάνει να ενδιαφερθεί 

λίγο γι΄ αυτήν, ή να τον κάνει να ανησυχήσει για τη σοβαρή κρίση που περνάει. 
 

Και η βοηθός του φαρμακοποιού μας βεβαιώνει, ακόμη μια φορά,  ότι η εξαφανισμένη  
ήταν ψυχωτική». 

 

 

Κατάθεση του παπά 
«Την ημέρα της εξαφάνισης πες μας, αν και πότε συνάντησες τον φαρμακοποιό ή 

την εξαφανισμένη». 
«Τον φαρμακοποιό τον είδα μαζί με τη σύντροφό του το βράδυ της 4ης Απριλίου 

που είχαν έρθει να με βρουν στο σπίτι μου, χωρίς να τους περιμένω». Συνόδευσε 
αυτή την πληροφορία με ένα αδιόρατο σκέρτσο που έκανε με τα μάτια του. 



«Τι σημαίνει αυτό σου το ύφος, πάτερ;» τον ρωτά ο αστυνόμος. 
«Έπεσα από τα σύννεφα όταν μου έδωσε τα λεφτά χωρίς να τα περιμένω. Δεν 

ήταν δα και λίγα. Ουρανοκατέβατα ήρθαν». 
«Τι ώρα ήταν όταν σου κτύπησαν το κουδούνι;» 

«Περίπου έντεκα». 
«Και οι δυο μαζί εμφανίστηκαν μπροστά σου;» 

«Ναι». 
«Τι σε ήθελαν;» 

«Μου έφεραν 5.000 ευρω που τους είχε δώσει η εξαφανισμένη για μια 
βιβλιοθήκη».  

«Τα περίμενες αυτά τα λεφτά;» 

«Όχι, ούτε κατάλαβα γιατί μου τα έφεραν», και ένα  διεισδυτικό φωτεινό βλέμμα 
κοιτάει ερωτηματικά τον αστυνόμο. «Δεν είχα συζητήσει ποτέ με την εξαφανισμένη 
για λεφτά που αφορούν τη βιβλιοθήκη». 

«Υπάρχει όντως τέτοια βιβλιοθήκη;» 

«Ναι, έχω αρχίσει να την οργανώνω». 
«Το ήξερε αυτό η εξαφανισμένη;» 

«Όλοι το ήξεραν, παιδί μου, δεν ήταν μυστικό». 
«Τα πήρες τα λεφτά;» 

«Ναι, τα βάστηξα και μάλιστα την πήρα τηλέφωνο  εκείνη την ώρα, να τη 
ρωτήσω πώς το σκέφτηκε και να την ευχαριστήσω». 

«Τι σου είπε;» 

«Δεν απάντησε στο τηλέφωνο η ευλογημένη». 
«Στο κινητό ή το σταθερό;» 

«Στο κινητό». 
«Δεν σου απάντησε ενώ καλούσε ή δεν απάντησε γιατί ήταν κλειστό το κινητό 

της;» 

«Κλειστό ήταν». 
«Πού ήταν εκείνη τη στιγμή; Πού περίμενες να τη βρεις;» 

«Υποτίθεται στο σπίτι της, αφού εκεί την άφησαν όπως μου είπε ο 
φαρμακοποιός. Μάλλον θα έπεσε για ύπνο. Μου είπε ότι πριν την αφήσουν πήρε 
υπνωτικά χάπια. Θα την έπαιρνα όμως την επόμενη μέρα να την ευχαριστήσω». 

«Τι ρούχα φόραγαν ο φαρμακοποιός και η Μαρία». 
«Αυτός φόραγε ένα κίτρινο πουκάμισο και καφέ παντελόνι. Η Μαρία φόραγε 

τζιν παντελόνι, ένα πουκάμισο και ένα γυναικείο πανωφόρι σαν τζάκετ». 
«Τι παπούτσια φόραγαν;» 

«Δεν πρόσεξα». 
«Είδες κάτι που σου τράβηξε την προσοχή πάνω στον φαρμακοποιό ή στη 

Μαρία;» 

«Το μόνο περίεργο που είδα, ήταν ότι είχε σκισμένη τσέπη στο πουκάμισο, και 
του το είπα». 

«Του το είπες;» 

«Ναι, “σκίστηκες βρε αδελφέ”». 

«Τι σου είπε;» 

«Ότι σκίστηκε κατά λάθος». 
«Σου είπε με ποιο τρόπο σκίστηκε;» 

«Όχι». 
«Φαντάζεσαι πού την έσκισε;» 

«Πού να ξέρω;» 

«Πες μας τι φορούσε σαν σακάκι η Μαρία». 



«Ένα τζάκετ αν θυμάμαι καλά». 
«Είδες πάνω του κάτι περίεργο;» 

«Σαν τι;» 

«Δεν ξέρω,… κάτι που να σου κίνησε την περιέργεια,… πώς είδες ας πούμε το 
σκισμένο τσεπάκι του φαρμακοποιού;… κάτι αντίστοιχο… να της λείπει ας πούμε 
κάποιο κουμπί ίσως». 

«Δεν θυμάμαι κάτι». 
«Φαίνονταν ήρεμοι ή ανήσυχοι;» 

«Ήρεμοι μου φαίνονταν». 
«Τι ώρα έφυγε ο φαρμακοποιός και η Μαρία από το σπίτι σου;» 

«Στα όρθια τα λέγαμε, έφυγαν σχεδόν αμέσως, ούτε πέντε λεπτά δεν κάθισαν». 
«Ξέρεις τι σχέδια είχε για τη ζωή της η εξαφανισμένη; τι σκόπευε να κάνει στη 

ζωή της;» 

«Είχαν χωρίσει με τον φαρμακοποιό, δεν ξέρω να σκεφτόταν τίποτα 
αξιοπερίεργο». 

«Ξαναείδες την εξαφανισμένη από το βράδυ εκείνο;» 

«Όχι». 
«Πες μας πώς θα ψυχογραφούσες την πρώην γυναίκα του φαρμακοποιού» 

«Καλή ήταν μωρέ… παιδεμένη γυναίκα… λίγο αλαφροΐσκιωτη… αλλά καλή. 
Είχε και λίγο κατάθλιψη. Δεν περίμενε ποτέ ότι θα τη χώριζε ο φαρμακοποιός. 
Μονίμως μια θλίψη έβλεπες στην όψη της». 

«Σου κακολογούσε ποτέ τον άντρα της;» 

«Ζει ή όχι;» και το ανήσυχο βλέμμα του παπά σκαλίζει το πρόσωπο του 
αστυνόμου. 

«Τι σχέση έχει αυτό παπά μου; τι διαφορά έχει αν ζει ή όχι;» 

«Έχει, διότι η εξομολόγηση είναι ιερή. Αν ζει δεν μπορώ να σου πω». 
«Πάτερ, το πιθανότερο είναι ότι κάποιος τη σκότωσε», μη θέλοντας να 

φανερώσει σε κανέναν ακόμα τον θάνατό της. 
«Τη σκότωσεεε;… τι μου λες τώρα;… κρίμα βρε παιδί μου… κρίμα», και έκανε 

τον σταυρό του. «Αν είναι έτσι, ε… τότε άκου χωρίς να το γράψεις πουθενά. Τον είχε 
άχτι γιατί θεωρούσε ότι της κατέστρεψε τη ζωή. Μου είχε πει πολλά, αλλά δεν 
λέγονται». 

«Την κτύπαγε;» 

«Όχι προς Θεού! Δεν μου είχε πει τέτοια. Σαν ιερέας με πείρα πάνω στις 
εξομολογήσεις των ανθρώπων, μπορούσα να δω μέσα στην ψυχή της τον θυμό που 
έβραζε». 

«Ήθελε να του κάνει κακό;» 

«Τι κακό να του κάνει αυτή η καψερή;» κάνει ο παπάς απαξιωτικά, «ένα κομμάτι 
ζυμάρι ήταν, την έκανε ότι ήθελε. Δεν ξέρω… τι να πω και εγώ;» 

«Πες μας πώς θα ψυχογραφούσες τον φαρμακοποιό;» 

«Πολύ καλός άνθρωπος, πολύ μορφωμένος. Μεθοδικό μυαλό, τετράγωνο που 
λένε. Τι να σου πω; με στενοχώρησες τώρα». Και γουρλώνοντας δυο ορθάνοικτα 
μάτια… τα σπρώχνει να γαντζωθούν πάνω στα μάτια του αστυνόμου. «Μη μου πεις 
ότι τη σκότωσε αυτός!» 

«Εξετάζουμε όλα τα ενδεχόμενα. Ξέρεις γιατί χωρίσανε;» 

«Αχ παιδί μου, όταν οι άνθρωποι παντρεύονται παιδαρέλια, τυφλώνονται από τον 
έρωτα. Όταν μεγαλώνουν, βλέπουν έκπληκτοι ότι αυτόν που έχουν δίπλα τους, δεν 
είναι δικός τους. Ο κόσμος του φαρμακοποιού με τον κόσμο της εξαφανισμένης 
απείχε έτη φωτός. Αλλά έζησαν μαζί είκοσι χρόνια. Μόλις το παιδί μεγάλωσε τα 
βρόντηξαν όλα και το διαλύσανε». 



«Ξέρεις τι σχέσεις είχε η εξαφανισμένη με τη Μαρία;» 

«Νομίζω καλές», σουφρώνοντας επιβεβαιωτικά τα χείλη του.  
«Πάτερ, πες μου κάτι με το χέρι στη καρδιά. Εσύ σίγουρα έχεις ακούσει πολλά. 

Δεν θέλω να μου πεις με ποιους έχεις μιλήσει, αλλά βοήθα να μη κάνουμε κάποιο 
λάθος και χαντακώσουμε κάποιον αθώο. Ο φαρμακοποιός και η Μαρία είναι ένα 
αγαπημένο ζευγάρι, όπως μας δείχνουν; ή μπορεί κάποιος από τους δύο να είναι φίδι 
που θα δαγκώσει τον άλλον στην πρώτη ευκαιρία;» 

Ο παπάς στραβοξινίζει τη μούρη του. Με σηκωμένο το ένα φρύδι κοιτάει πλάγια 
τον αστυνόμο, και γίνεται φανερό ότι δυσκολεύεται να απαντήσει. 

Σκύβει ο αστυνόμος κοντά του και του ψιθυρίζει: «Ξέρεις κάτι που πρέπει να το 
μάθω;» 

Γνέφει, γεμάτος απελπισία, ο παπάς αριστερά δεξιά το κεφάλι του. «Παπά, Ό,τι 
μου πεις από δω και μπρος δεν πρόκειται να το γράψω πουθενά», ακούγεται ο 
αστυνόμος, «εγώ, εσύ και ο Θεός», δείχνοντας με τον δείκτη του τον ουρανό. Είναι 
φανερό ότι ο αστυνόμος πάει να τον φέρει στο φιλότιμο, να βγάλει από το στόμα του 
αυτό που θέλει να πει. Επικαλείται και τον Θεό για να υπενθυμίσει στον παπά ότι 
όλοι οφείλουν να μιλήσουν, όταν δίπλα τους γίνεται ένας φόνος.  

«Παιδί μου, από τότε που έμπλεξε ο φαρμακοποιός με τη Μαρία, έγινε άλλος 
άνθρωπος. Δεν τον αναγνωρίζω. Δεν ξέρω κάτι το ιδιαίτερο,  αλλά δεν νομίζω ότι 
αυτή η σχέση τους θα πάει πολύ μακριά». 

«Αυτό;» 

«Ναι, αυτό, δεν μου επιτρέπεται να εκφέρω άλλο τη γνώμη μου». 
«Δηλαδή, μου λες ότι τον χαρακτήρα του, του τον χάλασε η Μαρία;» 

«Όχι, βέβαια, η Μαρία τον διόρθωσε, τον έκανε πιο γλυκό. Απλά δείχνει να μην 
τον ενδιαφέρει τίποτα άλλο εκτός από τη Μαρία. Να σκεφτείς ότι έφτασε να γράψει 
ολόκληρη σπιταρόνα στην πρώην και δεν βάστηξε αυτός ούτε ένα πατζούρι».  

«Παπά μου», και κάνει μια μεγάλη παύση ο αστυνόμος· κοιτάει τον παπά, αλλά 
δεν ξεστομίζει την ερώτηση. Ο παπάς γυρνάει το κεφάλι του προς αυτόν και 
περιμένει.  Βλέποντας, ο παπάς, ότι δεν βγάζει από το στόμα του ο  αστυνόμος τα 
λόγια του, τον παρακινεί με το βλέμμα να συνεχίσει. «Παπά μου… ο γιος πώς τα 
πήγαινε με τη Μαρία;» 

«…» 

«Μμ…», του κάνει ψιθυριστά ο αστυνόμος βλέποντας ότι δεν παίρνει απάντηση. 
«…» 

«Τι να υποθέσω παπά μου, όταν με κοιτάς έτσι; Τι συμβαίνει;» 

«Δεν… ξέρω». 
«Κάτι ξέρεις· αν κατάλαβα καλά με την πρώην μίλαγες και μάλιστα για πολλά 

πράγματα». 
«Τι ακριβώς ψάχνεις, αστυνόμε, να βρεις ανάμεσα στη Μαρία και τον φαντάρο;» 

με τα φρύδια του να έχουν σμίξει σε μια παχιά γραμμή. 
«Οτιδήποτε θα με βοηθήσει να βρω τα κίνητρα που κάνουν έναν άνθρωπο να 

κάνει μια τρέλα». 
«…» 

«Παπά μου, κάτι μυρίζομαι, αλλά θέλω τη δική σου επιβεβαίωση». 
«Πες μου τι μυρίζεσαι και μετά θα δω, αν μπορώ να στο επιβεβαιώσω».  
«Μυρίζομαι ότι μπορεί κάποιος να χρησιμοποίησε τον μικρό». 
«Γίνε πιο σαφής, αστυνόμε». 
«Αν μου εξηγήσεις, παπά μου, το γιατί ο μικρός αγαπούσε τη Μαρία, αν και αυτή 

διέλυσε την οικογένειά του, τότε θα μπορέσω να γίνω πολύ σαφής». 
«…» 



Ο παπάς στην προσπάθεια του να μη προδώσει τις σκέψεις του, έχει κρύψει το 
πρόσωπό του θωρώντας το πάτωμα. Ο αστυνόμος κάθεται σε βαθύ κάθισμα μπροστά 
στον παπά. Πλησιάζει το πρόσωπό του τόσο κοντά του που σχεδόν ακουμπάει τα 
γένια του παπά. Του λέει ψιθυριστά: «τι τρέχει μεταξύ τους;» 

Ο παπάς τον κοιτά συνοφρυωμένος κατάματα για αρκετά δευτερόλεπτα· και 
στενοχωρημένος κουνά αργά το πρόσωπό του αριστερά - δεξιά.   

«Δεν ξέρω παιδί μου», του λέει άτονα. «Δεν είμαι Θεός». 
Μένουν έτσι και οι δυο τους· ο ένας κοιτά τον άλλον προσπαθώντας να 

κολυμπήσουν μέσα στο χάος της ανθρώπινης ψυχής τους. Σηκώνεται ο αστυνόμος 
και αργά βαδίζει προς το γραφείο του δεύτερου αστυνόμου που εδώ και ώρα έχει 
σταματήσει να γράφει. Το φωτεινό βλέμμα του παπά τον ακολουθεί, αισθανόμενος 
την ανημπόρια του να βοηθήσει τον αστυνόμο, σε αυτό που προσπαθεί να μάθει.  

«Εντάξει, πάτερ, δεν θα σε χρειαστούμε άλλο, μπορείς να πηγαίνεις», του λέει 
ξεφουσκώνοντας βαριά. 

 

Πριν βγει από το δωμάτιο ο αστυνόμος, κοντοστέκεται μετέωρος στην πόρτα για 
μια στιγμή. Αμφιταλαντεύεται για την ερώτηση που του ‘ρχεται στο στόμα. Ο παπάς 
κοιτά την περίεργη συμπεριφορά του αστυνόμου και τον ρωτά: «Να φύγω ή με θέλεις 
κάτι άλλο;» 

Οι αστυνόμοι κοιτιούνται για λίγο και ο αστυνόμος τελικά το αποφασίζει. «Δε 
μου λες, πάτερ, η εξαφανισμένη έχει χαρίσει ποτέ στην παπαδιά σου δικά της 
πράγματα;» 

Η ερώτηση ήταν τόσο άτολμη που και ο ίδιος ο αστυνόμος θεώρησε ότι την 
έκανε τσάμπα και χωρίς ουσία. Σαν να ήξερε την απάντηση του παπά, αλλά την 
έκανε. «Πού ξέρεις καμιά φορά;» έλεγε κατά καιρούς, «από αθώα περιστατικά έχω 
βγάλει λαβράκια σε άλλες υποθέσεις». 

«Μπα, τι πράγματα παιδί μου! δεν μου έχει πει τίποτα η παπαδιά. Το σπίτι μου 
έχει μια καρέκλα, ένα κρεβάτι, ένα τραπέζι και πολλά βιβλία. Λιτό και μικρό», του 
κάνει με ένα χαμόγελο μοναστικής ικανοποίησης. 

 

Ο πρώτος Αθηναίος αστυνόμος συμπεραίνει: 
«Πιστεύω πια, ότι τα πέντε χιλιάρικα ήταν επινόηση του φαρμακοποιού για να τον δει 

κάποιος στις έντεκα η ώρα και να αποκτήσει άλλοθι. Τέλος. Στις έντεκα  η ώρα την είχε ήδη 
φάει τελεσίδικα. Δεν πήρε ποτέ της υπνωτικά χάπια…». 

 

«Επιμένω», του αντιλέγει ο δεύτερος αστυνόμος, «μπορούσε να πάει σε μια 
καφετέρια και να γλιτώσει και τα πέντε χιλιάρικα». 

 

«…Ο παπάς είδε και το είπε του φαρμακοποιού για το σκισμένο τσεπάκι, αλλά και αυτός 
και η γκόμενά του μας το απέκρυψαν. Να  μάθω τι τους έκανε να το κρύψουν…» 

 

«Ναι, αυτό δεν το καταλαβαίνω και εγώ. Αφού πήγαν εκεί και το λένε σε όλους 
τους τόνους ότι είχε σκιστεί το πουκάμισό του, γιατί αυτή την παρατήρηση του παπά 
να μας την κρύψουν;» 

 

«…Αυτή η ηρεμία τους μετά από ένα φόνο με σκοτώνει…» 

 

«Για εμένα αυτή τους η ηρεμία, τους απενεχοποιεί· δεν το έκαναν αυτοί. Δεν 
μπορεί να είχαν κάνει φόνο και να δρούσαν έτσι. Δεν γίνεται». 

 



«… Ο παπάς χαρακτηρίζει τον φαρμακοποιό μεθοδικό, αλλά ξέρεις, όλοι οι δολοφόνοι 
κάνουν πάντα κάποιο λάθος…» 

 

«Άλλος ένας που καταθέτει ότι η εξαφανισμένη είχε άσβεστο μίσος απέναντι 
στον πρώην. Αρχίζω να σκέφτομαι περίεργα πράγματα.  

»Ένας που μισεί μπορεί να κάνει τα πάντα. Αυτό που με συγκρατεί από τις 
τρελές σκέψεις που μου έρχονται, είναι ότι ήταν και λίγο χαζουλή. Και σαν χαζουλή, 
δεν ήταν ικανή να κάνει κάτι περίπλοκο. Αυτό πάλι για το χαζουλή  πρώτη φορά μας 
το λένε. Να ρωτήσω και τους άλλους φίλους τους, σχετικά. 

»Τον φαρμακοποιό, ο παπάς, μας τον περιέγραψε σαν “πολύ καλό άνθρωπο” και 
αυτό είναι υπέρ του». 

 

«… κατάλαβες τι είναι αυτό που κρύβεται μεταξύ της Μαρίας και του γιου;» 

 

«Αν το θύμα ήταν ο πατέρας, θα σου έλεγα, αλλά τώρα είμαι πολύ μπερδεμένος. 
Δεν τολμάω ούτε να το εκφράσω», κλείνει την κουβέντα ο δεύτερος αστυνόμος. 
 


