
Οι πρώτες καταθέσεις  

ι αθηναίοι αστυνόμοι δεν θα αποκαλύψουν στους ανακρινόμενους ότι υπάρχει 
πόρισμα της σήμανσης με επιβαρυντικά στοιχεία εις βάρος τους. Ούτε ότι 
βρέθηκε αίμα ούτε ότι υπάρχει  θύμα.  

 

Κατάθεση  του φαρμακοποιού 
«Τι έκανες από το πρωί της 4ης Απριλίου και μετά;» 

«Το πρωί άνοιξα το φαρμακείο. Σε λίγο ήρθε και η βοηθός μου, η Σπυριδούλα. 
Κατά τις εννιά έφτασε η πρώην γυναίκα μου και μου ζήτησε να τη συνοδεύσω στην 
τράπεζα, να κάνει ανάληψη τα λεφτά της. Τη ρώτησα τι με ήθελε μαζί της και μου 
είπε ότι φοβάται μη τη δει κανείς και τη ληστέψει. Άφησα το μαγαζί στη βοηθό και 
πήγα. Είχε ενημερωθεί η τράπεζα και είχε τα λεφτά έτοιμα. Την ίδια δουλειά την 
είχαμε κάνει άλλες τρεις φορές. Έπαιρνε πάντα από εκατό χιλιάδες. Τα πηγαίναμε 
στο σπίτι όπου και τα φυλάγαμε». 

«Πού τα φυλάγατε;» 

«Στη σοφίτα του σπιτιού». 
«Σε ποιο σημείο;» 

«Σε κρύπτη που είχα φτιάξει από τότε που έμενα και εγώ εκεί». 
«Περιέγραψέ μας την κρύπτη». 
«Είναι ένα ας το πούμε συρτάρι που μπαίνει και κρύβεται μέσα σε τοίχο. 

Δουλεύει ηλεκτρονικά με τηλεχειρισμό. Όταν ο μηχανισμός έρθει μπροστά, 
εμφανίζεται ένα μικρό χρηματοκιβώτιο. Βάζεις έναν τετραψήφιο κωδικό και ανοίγει 
το ατσάλινο κουτί». 

«Σε ποιο σημείο της σοφίτας είναι ο μηχανισμός αυτός;» 

«Στον τοίχο, πίσω από την τηλεόραση». 
«Ποιος άλλος ήξερε αυτόν τον μηχανισμό;» 

«Μόνο εγώ και η πρώην γυναίκα μου». 
«Ο γιος σου;» τον ρωτά φανερά περίεργος ο αστυνόμος. 
«Όχι». 
«Γιατί δεν του το είχατε πει;» 

«Ήταν παιδί και δεν του είχαμε εμπιστοσύνη. Όσοι λιγότεροι το ήξεραν, τόσο το 
καλύτερο».  

«Τι συνδυασμό έχει το χρηματοκιβώτιο;» 

«Δεν τον ξέρω τον συνδυασμό. Η γυναίκα μου τον άλλαζε συχνά». 
«Ώστε εκείνη τη μέρα βάλατε τα τελευταία εκατό χιλιάρικα στην κρύπτη;» 

«Ναι». 
«Ήταν μέσα και τα άλλα τριακόσια;» 

«Ναι», κουνώντας ελαφρά τους ώμους του δείχνοντας ότι προφανέστατα και 
βρίσκονταν εκεί και τα υπόλοιπα χρήματα.  

«Τι έκανες μετά από αυτό;» 

«Τίποτα το ιδιαίτερο, έφυγα για το φαρμακείο». 
«Συνέχισε». 
«Κάποια στιγμή, αργότερα, η πρώην μου, μου έφερε το τηλεχειριστήριο του 

γκαράζ. Μου το έδωσε, ώστε  το βράδυ που θα πήγαινα στη μεζονέτα, να έβαζα στο 
γκαράζ το αυτοκίνητό μου. Μου είπε ότι στη γειτονιά κυκλοφορούν κλεφτρόνια». 

«Τι θα πήγαινες να κάνεις το βράδυ στη μεζονέτα;» 

Ο 



«Μας είχε καλέσει για φαΐ ενόψει της αναχώρησής της». 
«Ποιους είχε καλέσει;» 

«Εμένα και τη σύντροφό μου». 
«Από πού και ως πού, κάλεσε και την αντίζηλό της;» τον ρωτά με έντονη την 

απορία του. 
«Είχαν καλές σχέσεις εδώ και πολύ καιρό. Δεν της έτρεφε μίσος». 
«Γιατί σου έδωσε το τηλεχειριστήριο; δεν μπορούσε να σου ανοίξει αυτή;» 

«Θα μπορούσε, αλλά μου είπε ότι μπορεί να ήταν στο μπάνιο και να μη 
μπορούσε να μου ανοίξει». 

«Δεν είχες βαστήξει αντίγραφο τηλεχειριστηρίου από τότε που έφυγες από το 
σπίτι;» 

«Όχι, της είχα δώσει όλα τα κλειδιά του σπιτιού».  
«Μπορείς να το αποδείξεις αυτό;» 

«Πώς να το αποδείξω;» 

«Αν της τα παρέδωσες μπροστά σε άλλους ανθρώπους». 
«Όχι, δεν υπήρχε λόγος να το κάνω αυτό». 
«Να, που τώρα θα είχες λόγο να το κάνεις. Ήταν άλλος μπροστά σε αυτή τη 

συζήτηση για το τηλεχειριστήριο;» 

 

Ο φαρμακοποιός ανακάθισε και κοίταξε τον αστυνόμο περίεργα με αυτό που του 
είπε: «ότι είχε λόγο να το κάνει», αλλά έκανε πως δεν το άκουσε.  

 

«Όχι, μόνοι μας ήμασταν. Με είχε πάρει παράμερα και μου μιλούσε 
χαμηλόφωνα. Η βοηθός μου αποκλείεται να τα άκουσε. Μου ζήτησε, επίσης, να της 
δανείσω το  αυτοκίνητό μου, που το είχα παρκαρισμένο έξω από το φαρμακείο, να 
κάνει κάτι μεταφορές πραγμάτων σε μια φίλη της και θα το έφερνε κατά τις τέσσερις  
το μεσημέρι να μου το αφήσει,  πάλι έξω από το φαρμακείο». 

«Σε ποια φίλη της θα πήγαινε;» 

«Δεν μου είπε». 

«Γιατί δεν έκανε τη μεταφορά  με το δικό της;» 

«Μου είπε, επειδή, το δικό μου είναι station και τη βόλευε. Το μεσημέρι, όπως 
πάντα, πήγα στην παραλία για καφέ με την παρέα». 

«Τι ώρα;» 

«Περίπου στις μία». 
«Μετά; 
«Έκλεισα το μαγαζί στις δύο και πέρασε να με πάρει η σύντροφός μου να πάμε 

στο σπίτι μας. Το απόγευμα με γύρισε, αναγκαστικά, πάλι αυτή στο φαρμακείο».  
«Όταν έφυγες για το σπίτι σου το μεσημέρι, το αυτοκίνητό σου ήταν εκεί ή το 

είχε πάρει η πρώην σου για τη μεταφορά;» 

«Ήταν στο ίδιο σημείο, δεν το είχε πάρει ακόμα». 
«Όταν γύρισες για να ανοίξεις το απόγευμα το φαρμακείο, το αυτοκίνητο ήταν 

εκεί ή δεν το είχε φέρει ακόμα;» 

«Εκεί ήταν, το είχε φέρει». 
«Γιατί λες το είχε φέρει; Που ξέρεις ότι το πήρε και έκανε τη μεταφορά;»  
«Φαντάζομαι ότι το πήρε κάποια στιγμή που εγώ ήμουν σπίτι μου και το 

ξανάφερε, αλλιώς τι τα ήθελε τα κλειδιά μου;» 

«Αυτό εσύ θα μας το πεις. Πάμε πιο κάτω. Υπάρχει περίπτωση να μη 
χρησιμοποίησε το αυτοκίνητό σου η πρώην σου;» 

«Το πήρε οπωσδήποτε», κάνει με σιγουριά, «το απόγευμα με πήρε τηλέφωνο στο 
φαρμακείο να με ευχαριστήσει για τον δανεισμό του αυτοκινήτου και να μου πει ότι 



ξέχασε δυο μεγάλες βαλίτσες στο πίσω μέρος. “Μη παραξενευτείς που θα τις δεις. 
Μου τις δίνεις το βράδυ που θα έρθεις από δω”. Το βραδάκι ήρθε η Μαρία από το 
φαρμακείο και πήγαμε με το αυτοκίνητό μου στη μεζονέτα». 

«Βρήκες δικές της βαλίτσες που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο σου;» 

«Ναι, αυτό σας λέω». 
«Βαλίτσες που μπήκαν εκεί εκείνο το μεσημέρι;» 

«Ε, ναι, δεν ξέρω τι έχω μέσα στο αυτοκίνητό μου;» 

«Έστω, τι ώρα πήγες στη μεζονέτα της;»  
«Πρέπει να ήταν οκτώ το βράδυ». 
«Έφτασες στην είσοδο του σπιτιού· τι έκανες μετά;» 

«Ανέβηκα στο πεζοδρόμιο και μπήκα στον κήπο».  
«Δεν είχε χώρο στο πεζοδρόμιο να το αφήσεις;» 

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

«Είχε». 
«Γιατί δεν το άφησες στον ελεύθερο χώρο;» 

«Μα σας είπα, μου είπε για κλεφτρόνια».  
«Πάμε πιο κάτω». 
«Η πρώην, με μια γειτόνισσα, ήταν στον κήπο και έπιναν καφέ. Από ότι 

κατάλαβα ήσαν εύθυμες· χασκογέλαγαν. Κατέβασα το τζάμι και τις χαιρέτησα. Πήρα 
το τηλεχειριστήριο από το συρταράκι, το έβγαλα από το ανοικτό παράθυρο και 
άνοιξα την πόρτα του γκαράζ. Μπήκα στο γκαράζ, βγήκαμε με τη Μαρία από το 
αμάξι και  το κλείδωσα. Εκείνη την ώρα βλέπω τη γειτόνισσα να φεύγει και την 
πρώην γυναίκα μου να τρέχει από τον κήπο προς εμάς, για να ανέβουμε μαζί στον 
πάνω όροφο. Μπήκε και αυτή, έκλεισα με το τηλεχειριστήριο την πόρτα και 
ανεβήκαμε από την εσωτερική σκάλα στον διάδρομο που οδηγεί στο σαλόνι. 
Μπήκαμε στο σαλόνι, όπου είδα τις βαλίτσες της, παραταγμένες τη μια δίπλα στην 
άλλη». 

«Τι ρούχα φορούσες;» 

«Ένα κίτρινο πουκάμισο και καφέ παντελόνι».  
«Τι παπούτσια;» 

«Αθλητικά». 
«Η Μαρία τι φόραγε;» 

«Τζιν παντελόνι, πουκάμισο άσπρο και ένα γυναικείο πανωφόρι». 
«Τι παπούτσια φόραγε;» 

«Γόβες μαύρες».  
«Λοιπόν;» 

«Η πρώην, μου ζήτησε καθώς ανεβαίναμε τις σκάλες από το γκαράζ προς τον 
διάδρομο το τηλεχειριστήριο, για να μη το ξεχάσω όταν θα φύγω αργότερα». 

«Και εσύ της το έδωσες;» ρωτά ο αστυνόμος με μια δόση ειρωνείας.  
«Βεβαίως». 
«Ανεβήκατε λοιπόν και οι τρεις στο σαλόνι, τι έγινε μετά;» 

«Ήταν στο σπίτι και ο γιος μας που είχε άδεια από τον στρατό». 
«Ήταν στο σαλόνι;» 

«Όχι είχε ανέβει στη σοφίτα, κατέβηκε λίγο μετά». 
«Γύρνα ξανά πίσω. Όταν ανεβήκατε στο σαλόνι πες μου ακριβώς τι κάνατε;» 

«Σαν τι να κάναμε; κάτσαμε στον καναπέ. Τι άλλο να κάναμε;» 

«Δεν λέω αυτό. Μπήκατε, βγάλατε τα σακάκια σας, τ΄ ακουμπήσατε στον 
καναπέ; τα κρεμάσατε κάπου; Ή δεν τα βγάλατε καθόλου;» 

«Εγώ δεν φορούσα σακάκι, η σύντροφός μου που φορούσε, ναι… το έβγαλε». 



«Πού το ακούμπησε; το κρέμασε σε κάποια κρεμάστρα;»  
«Πού το κρέμασε;»  
«Ναι, τι το έκανε το σακάκι της;». 
«Τώρα… τι μου ζητάτε να θυμηθώ! πού να θυμάμαι πού το ακούμπησε!» 

στριφογυρίζοντας τις παλάμες του απορημένος με τις λεπτομέρειες που τον ρωτάει. 
«Γιατί μου είπες, ότι κάνατε αυτή την επίσκεψη;» 

 

Ο αστυνόμος τον ρωτά ξανά και ξανά τις ίδιες ερωτήσεις. Προσπαθεί να τον 
αποπροσανατολίσει τον φαρμακοποιό. 

 

«Την άλλη μέρα θα έφευγε η πρώην μου οριστικά  και ήθελε να περάσουμε σαν 
οικογένεια τελευταία φορά». 

«Η Μαρία δεν ήταν οικογένεια, πώς και ήρθε και αυτή;» 

«Η Μαρία είχε αναπτύξει καλές σχέσεις με την πρώην μου τον τελευταίο καιρό. 
Είχαν λυθεί οι παρεξηγήσεις. Εξ΄ άλλου, αυτή επέμενε να φέρω και τη Μαρία». 

«Για ποιο λόγο σου είπε ότι θα πήγαινε στην Αθήνα;» 

«Θα μετακόμιζε εκεί, στην αδελφή της, έτσι μου είπε».  
«Δώσε μου τηλέφωνο, διεύθυνση και όνομα της αδελφής της». 
«Ονομάζεται Ουρανία αλλά δεν ξέρω ούτε τηλέφωνο ούτε πού μένει», του 

αποκρίνεται παγερά αδιάφορα. 
«Πώς και δεν ξέρεις;» τον ρωτά με περιέργεια που φαίνεται στο πρόσωπό του ο 

αστυνόμος. 
«Είχαμε να μιλήσουμε χρόνια». 
«Από πότε;»  
«Τουλάχιστον είκοσι χρόνια». Ο αστυνόμος γουρλώνει τα μάτια του με αυτή την 

απάντηση. 
«Για ποιο λόγο δεν μιλάγατε;» τον ρωτά γεμάτος περιέργεια. 
«Ήταν μαλακισμένη και νούμερο σαν την πρώην γυναίκα μου· όλα τα αδέλφια 

έτσι ήταν, μαλακισμένα!» και μια αηδία άφησε να χαραχτεί στο μούτρο του. Δεν 
έκανε καμιά προσπάθεια να κρύψει την απέχθειά του. 

 

Οι ματιές των δύο αστυνόμων ακούμπησαν μεταξύ τους για λίγο, με αυτό το 
μίσος του φαρμακοποιού. 

«Αν κάτι ήθελες την πρώην γυναίκα σου, πού θα την έβρισκες;» 

«Δεν είχα σκοπό να την ψάξω, δεν είχαμε κάτι να χωρίσουμε. Δεν ήθελα να 
μαθαίνω νέα της, είχα αφοσιωθεί στη νέα μου σχέση». 

«Γυρνάμε στην επίσκεψη… τι έγινε μετά;» 

«Φάγαμε, ήπιαμε, κουβεντιάσαμε για διάφορα, μέχρι που κάποια στιγμή ο γιος 
μας σηκώθηκε, να επιστρέψει στον στρατώνα». 

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

«Εεε, η πρώην γυναίκα μου μπαινόβγαινε στην κουζίνα και γενικά σαν 
νοικοκυρά μπαινόβγαινε στα δωμάτια για διάφορες δουλειές της», κουνώντας το 
κεφάλι του απαξιωτικά.  

«Διακρίνω μια απέχθεια; ένα μίσος για την πρώην σου;» 

«Μίσος; …» σκέφτεται λίγο με το βλέμμα του καρφωμένο στο πάτωμα… «δεν 
ξέρω… αλλά να σου πω κάτι κύριε αστυνόμε μου… μου κατέστρεψε τα καλύτερα 
χρόνια μου», και σηκώνοντας τώρα τα κόκκινα μάτια του προς τον αστυνόμο, «τι θα 
έπρεπε; να την αγαπάω;» 

«Οκ, τι ώρα ήταν που έφυγε ο γιος σου;» 



«Πρέπει να ήταν εννιά παρά δέκα. Σου λέω “πρέπει”, διότι στις εννιά, υποτίθεται 
ότι, έπρεπε να είναι μέσα. Κατέβηκαν με τη μάνα του κάτω να τον συνοδεύσει». 

«Από ποια σκάλα; του γκαράζ ή την κύρια του σπιτιού;» 

«Δεν ξέρω από ποια σκάλα, υποθέτω την κεντρική, δεν είχαν λόγο να κατέβουν 
από του γκαράζ». 

«Εσύ και η Μαρία, πού ήσασταν όση ώρα αυτοί οι δύο ήταν κάτω;» 

«Περιμέναμε στο σαλόνι». 
«Πότε ανέβηκε η πρώην σου;» 

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

«Δεν μπορώ να ξέρω· εγώ ήμουν στο σαλόνι. Μας κτύπησε το κουδούνι να της 
ανοίξουμε γιατί δεν είχε πάρει κλειδιά μαζί της». 

«Συνέχισε», του κάνει ο αστυνόμος, δήθεν αδιάφορα. 
«Αργότερα, βρεθήκαμε στη σοφίτα όταν ακούσαμε δύο υπόκωφους 

πυροβολισμούς». 
«Κάτσε, μη βιάζεσαι. Γιατί ανεβήκατε στη σοφίτα;» 

«Αα, καλά… οι συνηθισμένες βλακείες της πρώην μου... να μας δείξει, λέει, κάτι 
φωτογραφίες». 

«Πότε ακριβώς ανεβήκατε;» 

«Πρέπει να ήταν περίπου μισή ώρα αφ΄ ότου έφυγε ο γιος μου. Είχαμε σηκωθεί 
να φύγουμε -είχαμε σχεδόν βγει στην πόρτα- και τότε θυμήθηκε να μας δείξει πριν 
φύγουμε κάτι φωτογραφίες από τα παλιά».  

«Η Μαρία θυμήθηκε να πάρει το σακάκι της ή το ξέχασε εκεί;» τον ρωτάει ο 
αστυνόμος με παιδική αφέλεια. 

«Ε, και βέβαια το πήρε. Εκεί θα το άφηνε;»  
«Όταν ανεβήκατε στη σοφίτα η Μαρία βαστούσε κάτι στα χέρια της;» 

«Την τσάντα της· σας είπα, είμαστε ένα βήμα πριν την έξοδο και μας σταμάτησε 
με τη χαζή ιδέα της». 

«Βάσταγε την τσάντα και το σακάκι της εννοείς». 
«Όχι σκέτη την τσάντα της, το σακάκι της το είχε φορέσει. Το θυμάμαι γιατί εγώ 

της το φόρεσα». 
«Α, εσύ το ξεκρέμασες από τον καλόγερο και της το φόρεσες;» 

«Όχι, δεν ξεκρέμασα τίποτα, την είδα που προσπαθούσε να το βάλει μόνη της και 
εγώ προθυμοποιήθηκα να τη βοηθήσω να το βάλει». 

«Ναι το κατάλαβα αυτό, αλλά από τον καλόγερο το ξεκρέμασε, έτσι δεν είναι;» 

«Τώρα, αυτή τη λεπτομέρεια αστυνόμε δεν τη θυμάμαι. Τι με ρωτάς και συ; Δεν 
θυμάμαι που το είχε ακουμπήσει. Αλλά φαντάζομαι πως, ναι. Από πού αλλού θα το 
έπαιρνε;» 

 

Ο φαρμακοποιός αρχίζει να εκνευρίζεται. Νοιώθει ότι χάνει τα λόγια του με τον 
αστυνόμο. 

 

«Και αφού της το φόρεσες ανεβήκατε πάνω, έτσι δεν είναι;» 

«Έτσι ακριβώς», έκανε εκνευρισμένος ο φαρμακοποιός με τις ηλίθιες ερωτήσεις 
του αστυνόμου. 

«Τι ώρα;» 

«Μα σου είπα τι ώρα πρέπει να ήταν· δεν κοίταξα το ρολόι, αλλά πρέπει να ήταν 
περίπου μισή ώρα αφ΄ ότου επέστρεψε η πρώην μου από τον κήπο». 



  «Δηλαδή εννιά παρά δέκα έφυγε ο γιος σου, εννιά ανέβηκε η μάνα του, εννιά 
και μισή ετοιμαστήκατε να φύγετε… άρα κατά τις εννιά και σαράντα περίπου 
άκουσες τους πυροβολισμούς». 

«Κάπως έτσι, στο περίπου». 
«Γιατί τους χαρακτήρισες υπόκωφους». 
«Δεν ήταν πιστολιές που πέφτουν κοντά σου. Ήταν σαν να έπεσαν στο διπλανό 

δωμάτιο ή στο διπλανό διαμέρισμα. Σαν να έπεσαν κάπου που είχε κλειστές τις 
πόρτες, ή σαν να περιόριζε κάτι τον ήχο που βγάζει το όπλο». 

«Πόσα χρόνια πριν, ήσουν φαντάρος;» 

«Απολύθηκα 26 χρονών». 
«Πόσες σφαίρες έχεις ρίξει στον στρατό;» 

«Ελάχιστες φορές». 
«Και που θυμάσαι από τότε, πώς ακούγεται ένας πυροβολισμός;» 

«Μα μπορώ να κάνω εκτίμηση αν η πιστολιά πέφτει δίπλα μου ή μακριά μου». 
«Δηλαδή έπεσαν έξω από το μεζονέτα ή μέσα;»  
«Δεν μπορώ να πω με σιγουριά. Ή έπεσαν έξω από το σπίτι, κάπου μακριά όμως, 

ή σε κάποιο δωμάτιο μέσα στο σπίτι, αλλά ο ήχος ήταν πνιγμένος». 
«Μήπως ήταν όπλο κυνηγού;» 

«Μα τέτοια ώρα ποιος κυνηγάει!» 

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

«Δε νομίζω, θα ακούγονταν με άλλο ήχο, αυτός ο ήχος ήταν πνικτός». 
«Μπορεί να προέρχονταν από το γκαράζ;» κοιτώντας τον στα πλάγια. 
«Ναι, αυτό θα ήταν πιο πιθανό· το γκαράζ θα μπορούσε να πνίξει τον ήχο του 

πιστολιού». 
«Τελικά από πού προέρχονταν;» 

«Δεν κατάλαβα. Με το μπαμ που ακούσαμε η πρώην  μου άρχισε να τρέμει. 
Τρέξαμε προς το μπαλκόνι του σαλονιού να δούμε τι έγινε. Μόλις φτάσαμε κοντά 
στη μπαλκονόπορτα, η πρώην μου παραπάτησε και έπεσε πάνω μου. Εκεί στο 
παραπάτημά της ήταν που με βούτηξε να μη πέσει· εκεί πρέπει να μου έσκισε το 
τσεπάκι από το πουκάμισο. Το είδα λίγη ώρα αργότερα. Εγώ στο μπαλκόνι έψαχνα 
να δω τι έγινε».  

«Είδες κάτι έξω;» 

«Τίποτα». 
«Δεν είδες κάποιον άλλον άνθρωπο να είναι έξω εκείνη την ώρα;» 

«Κανέναν». 
«Δεν εννοώ τον πιστολέρο· άλλον που δεν είχε σχέση με αυτόν».  
«Όχι δεν θυμάμαι να είδα κάποιον». 
«Σε λίγο άκουσα τη Μαρία να με φωνάζει και μπήκα μέσα. Βλέπω την πρώην 

μου ξάπλα στον καναπέ. Το μυαλό μου πήγε, στη χαζή σκέψη, ότι είχε φάει σφαίρα. 
Το μυαλό μου συνέδεσε τις πιστολιές με αυτήν που την είδα πεσμένη κάτω, αλλά δεν 
είδα αίματα πουθενά και ησύχασα. Η Μαρία προσπαθούσε να τη συνεφέρει. Σε λίγο 
συνήλθε. Η πρώην γυναίκα μου συνέχισε να τρέμει σύγκορμη». 

«Τι έγινε μετά;» 

«Τη συνεφέραμε, αλλά δεν ήταν καθόλου καλά, φοβόταν πολύ. Περπάταγε 
μακριά από τη μπαλκονόπορτα. Μου ζήταγε να βγαίνω κάθε λίγο και λιγάκι στο 
μπαλκόνι να ελέγχω. Κάτσαμε άλλη μια ώρα περίπου. Ήταν έντεκα η ώρα όταν 
σηκωθήκαμε να φύγουμε». 

«Πώς είσαι σίγουρος για την ώρα;» 

«Μου το είπε η Μαρία, “πήγε έντεκα δεν πάμε και μεις να ξεκουραστεί και η 
κοπέλα;”» 



«Αν έπεσαν οι πυροβολισμοί εννιά και σαράντα όπως μου είπες και έφυγες 
έντεκα, τότε έκατσες μιάμιση ώρα μετά τον πυροβολισμό». 

«Δεν μπορώ να θυμηθώ ακριβώς πότε έπεσαν οι πυροβολισμοί». 
«Μετά τους πυροβολισμούς, ανεβήκατε ξανά στη σοφίτα;» 

«Ναι, έψαξα όλα τα δωμάτια, για να της φύγει από το μυαλό ότι κάποιος είναι 
μέσα στο σπίτι». 

«Περίγραψέ μου τη σοφίτα. Πώς ήταν εκείνη την ώρα;» 

«Όπως ήταν πάντα». 
«Το κρεβάτι ήταν στρωμένο;» 

«Φυσικά». 
«Η κρύπτη ήταν εντάξει;»  
«Βεβαίως».  
«Πάρα κάτω». 
«Όταν, τελικά, ετοιμαστήκαμε να φύγουμε την είδα να παίρνει δύο χάπια ύπνου. 

Τη ρώτησα “που τα βρήκες αυτά;” Μου είπε ότι πέρασε από τη βοηθό μου το 
μεσημέρι -που εγώ είχα πάει για καφέ στην παραλία- και τα αγόρασε, γιατί τα 
τελευταία βράδια τα νεύρα της ήταν τεντωμένα και δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Μου 
έδωσε να πάω στον παπά πέντε χιλιάδες ευρω, που του είχε τάξει για την παιδική 
βιβλιοθήκη που ετοίμαζε. Ήθελε να του τα πάει αυτή από το πρωί, αλλά τα ξέχασε, 
και την επόμενη μέρα σκόπευε να φύγει πολύ πρωί, οπότε δεν θα τον έβλεπε. Της 
είπαμε να έρθει να κλειδώσει και να πάει στο κρεβάτι της, και φύγαμε. 

»Της ζήτησα να ανοίξει με το τηλεχειριστήριο από πάνω τη γκαραζόπορτα να 
μπορέσω να βγάλω το αυτοκίνητό μου  και να την κλείσει ξανά μόλις βγω έξω». 

«Που πήγατε μετά;» 

«Κατ΄ ευθείαν στο σπίτι του παπά, να του δώσω τα λεφτά».  
«Πες μου τι έγινε στο σπίτι του παπά». 
«Του τα έδωσα, του είπα όσα μου είχε παραγγείλει η πρώην μου και αυτός 

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

«Απάντησε η πρώην γυναίκα σου;» 

«Όχι». 
«Τι φορούσες εκείνη την ώρα;» 

«Τα ρούχα που φορούσα και πριν, τι άλλο;» 

«Ξέρω εγώ, καμιά ζακέτα! Είδε ο παπάς ότι το τσεπάκι σου ήταν σκισμένο;» 

«Δεν ξέρω». 
«Δεν φαινόταν;» 

«Φαινόταν, αλλά ίσως να μη του έδωσε σημασία. Το πιθανότερο να το είδε, αλλά 
δεν μου είπε τίποτα».  

«Πώς υποψιάζεσαι ότι το είδε;» 

«Είδα τα μάτια του να πέφτουν πάνω σε αυτό». 
«Μετά τι έγινε;» 

«Τίποτα, τους καληνύχτισα και έφυγα με τη Μαρία, για να πάμε στο σπίτι μας να 
κοιμηθούμε». 

«Πόσα κλειδιά έχεις από το αμάξι σου;» 

«Μόνο ένα έχω, το άλλο το είχα δώσει στην πρώην  μου το πρωί, και μέσα στην 
ταραχή μου ξέχασα να το πάρω πίσω. Φαντάζομαι ότι θα το άφηνε στο σπίτι σε 
κανένα κομοδίνο και θα μου το έδινε ο γιος μου την άλλη μέρα που θα ξαναπήγαινε 
εκεί». 

«Εσύ δεν είχες κλειδιά του σπιτιού να πήγαινες την άλλη μέρα, να τα έπαιρνες;» 



«Όχι βέβαια, της τα έχω παραδώσει από τότε που έφυγα από το σπίτι». 
«Και την άλλη μέρα, αν δεν τα έβρισκες τι θα έκανες με ένα μόνο κλειδί;» 

«Αναγκαστικά θα έβγαζα αντίγραφο, την πρώην γυναίκα μου δεν θα την 
ξανάβλεπα». 

«Υποψιάζεσαι πού μπορεί να βρίσκεται τώρα η πρώην γυναίκα σου;» 

«Ιδέα δεν έχω», του απαντάει αδιάφορος με βαριεστημένη φωνή που ακούγεται 
σαν ηχώ. 

«Καλώς», του ανακοινώνει ο αθηναίος αστυνόμος, «προσωρινά δεν μπορείς να 
φύγεις, μπορεί να σε χρειαστούμε ξανά». 

 

Ασάφειες που προκύπτουν 
Πάνε στο γραφείο τους οι δυο αστυνόμοι και κάθονται αντικριστά στο γραφείο. 

Λοιπόν τι έχουμε εδώ; Αρχίζει ο πρώτος αθηναίος αστυνόμος να εκθέτει τα 
συμπεράσματα του και να διατυπώνει τα ενοχοποιητικά στοιχεία. Σημειώνει και τις  
νέες ερωτήσεις που πρέπει να του κάνουν αργότερα στη δεύτερη ανάκριση. 

 

 «Έχει ζητηθεί από την τράπεζα να επιβεβαιώσει ότι ο φαρμακοποιός συνόδευσε το 
θύμα για να  πάρουν τα λεφτά μαζί. 

 

»Πήγαν μαζί στη σοφίτα και έκρυψαν τα λεφτά. Το θύμα άλλαζε συνεχώς συνδυασμό στο 
χρηματοκιβώτιο. Δεν με απασχολεί ο τρόπος που άνοιξε το χρηματοκιβώτιο την ώρα της 
ληστείας.  Έτσι κι αλλιώς, η πρώην του το άνοιξε με την απειλή όπλου. Να ρωτηθεί και ο 
γιος, αν ήξερε κάτι για την κρύπτη. Μου φαίνεται απίθανο να μην ήξερε. Αν το ήξερε ο γιος, 
να διερευνηθεί μήπως το είχε πει σε κάποιον φίλο του. 

 

»Καταθέτει ο φαρμακοποιός ότι το θύμα πήγε στο φαρμακείο και του παρέδωσε το 
τηλεχειριστήριο του γκαράζ, για να  βάλει μέσα το αυτοκίνητό του. Το θεωρώ παραμύθι. Τι 
πάει να πει, ότι αυτή μπορεί να έκανε μπάνιο; Αφού τους περίμενε, τι διάολο;… θα έκανε 
μπάνιο η δουλτσινέα εκείνη την ώρα; Και το τηλεχειριστήριο το βρήκαμε κάτω από το πατάκι 
του δικού του αυτοκινήτου. Πιστεύω ότι αυτός είχε κλειδιά όλου του σπιτιού, από τότε που 
χώρισαν. Ότι δεν είχε κλειδιά παραμύθι μας είπε. Και δεν μπορεί να αποδείξει ότι της είχε 
παραδώσει όλα τα κλειδιά όπως ισχυρίζεται. Ούτε αυτή τη σκηνή, που του δίνει το 
τηλεχειριστήριο, μπορεί να την επιβεβαιώσει κάποιος άλλος άνθρωπος, εννοώ τη βοηθό 
του…». 

 

Τον διακόπτει ο δεύτερος αστυνόμος. 
«Για το τηλεχειριστήριο δεν είναι τίποτα σίγουρο. Εξ’ άλλου μπορεί, να υπήρχαν 

περισσότερα από δύο αντίγραφα. Μπορεί να είχε και αυτός τηλεχειριστήριο, αλλά να 
το είχε παρατημένο στο αυτοκίνητό του και να είχε ξεχάσει ότι το έχει. Πρέπει να 
ρωτήσουμε τον γιο, αν τον είχε δει άλλες φορές να ανοίγει το γκαράζ μόνος του ή αν 
του το άνοιγε η πρώην του. Επίσης, να ρωτήσουμε τη γειτόνισσα, αν τον είχε δει να 
μπαίνει με δικά του κλειδιά στο γκαράζ. Το ότι του βρήκαμε κλειδιά του γκαράζ δεν 
δείχνει τίποτα από μόνο του. Αν είχε στην κατοχή του και τα άλλα κλειδιά του 
σπιτιού θα μας το πει ο φαντάρος».  

 

«… Αυτό πάλι, που της δάνεισε το αυτοκίνητό του για δήθεν μεταφορά πραγμάτων σε μια 
φανταστική φίλη της που δεν μας τη φανερώνει για να τη ρωτήσουμε, με ξεπερνάει. Είναι 
παλαβό. Η σήμανση δεν βρήκε στο δανεισμένο αυτοκίνητο αποτυπώματα της πρώην. Άρα μας 
αραδιάζει και εδώ ψέματα. Της δάνεισε το αυτοκίνητό του, τη στιγμή που αυτός το 
χρειαζόταν για να πάει σπίτι του, είκοσι χιλιόμετρα μακριά από το φαρμακείο; Το πιο πιθανό 



θα ήταν να της έλεγε: «και εγώ πώς θα πάω σπίτι μου;». Ήρθε, δήθεν, το μεσημέρι από το 
φαρμακείο και τον πήρε η γκόμενά του. Παραμύθια της χαλιμάς. Και το απόγευμα τον πήγε 
πάλι η γκόμενα στο φαρμακείο. Μα θα έμπαινε σε τόση φασαρία ο φαρμακοποιός και η 
γκόμενα, για χάρη της πρώην γυναίκας του; Εδώ μας έδωσε να καταλάβουμε ότι δεν δίνει 
δεκάρα τσακιστή γι΄ αυτήν· να μας τρελάνει πάει; Πάντως θα ψάξω να δω αν η πρώην είχε 
πράγματι χρησιμοποιήσει το δανεικό αυτοκίνητο του φαρμακοποιού. Αν αποδειχτεί ότι το 
χρησιμοποίησε, τότε εντάξει, αν δεν το μάθω δεν τον πιστεύω ότι είναι τόσο αφελής. Αφού ο 
φαρμακοποιός υποστηρίζει ότι η πρώην έκανε χρήση του αυτοκινήτου του τις μεσημεριανές 
ώρες, η γειτόνισσα μπορεί να μας κατατοπίσει. Αν όντως το θύμα δανείστηκε το αυτοκίνητό 
του, τότε τις βαλίτσες θα τις έβαλε η πρώην όταν πήγε σπίτι της. Άρα μπορεί κάποιος 
γείτονας να μας βεβαιώσει, αν την είδε να φτάνει στη μεζονέτα με αυτό το αυτοκίνητο τις 
μεσημεριανές ώρες…». 

 

O δεύτερος αστυνόμος παρατηρεί: 
«Όσον αφορά τον δανεισμό του αυτοκινήτου του φαρμακοποιού, θα ρωτήσουμε 

τη σύντροφό του να μας επιβεβαιώσει τα λεγόμενα του φαρμακοποιού. Εντάξει, θα 
επιμείνουμε να μάθουμε, αν η πρώην είχε πράγματι χρησιμοποιήσει το δανεικό 
αυτοκίνητο του φαρμακοποιού».  

 

και συνεχίζει ο πρώτος αστυνόμος: 
«… Όταν έφτασε ο φαρμακοποιός και η γκόμενα στη μεζονέτα, το θύμα έπινε καφέ στον 

κήπο. Η θεωρία ότι η πρώην μπορεί να έκανε μπάνιο πάει περίπατο. Παραδέχεται πάντως 
ότι αυτός είχε το τηλεχειριστήριο και άνοιξε τη γκαραζόπορτα. Νομίζω, ότι είχε πάντα το 
κλειδί και απλώς κατασκεύασε αυτή τη θεωρία για να μας δείξει ότι δεν είχε ποτέ κλειδιά του 
σπιτιού. Και μάλιστα υποστηρίζει, ότι το τηλεχειριστήριο της το επέστρεψε, όταν ανέβαιναν 
τις σκάλες από το γκαράζ προς το σαλόνι. Σιγά μη του το ζήτησε, και σιγά μη της το έδωσε. 
Το τηλεχειριστήριο βρέθηκε στο αυτοκίνητό του. Άρα ψεύδεται…». 

 

Ο δεύτερος αστυνόμος παρατηρεί: 
«Μπορεί να της έδωσε πίσω το τηλεχειριστήριο, αν το είχε πάρει από αυτήν. Δεν 

βλέπω σημαντικό στοιχείο σε αυτό το γεγονός». 

 

«… Όταν έβαλε το αμάξι του στο γκαράζ το κλείδωσε. Βάστηξε το αυτό. Αφού το 
κλείδωσε, δεν μπορούσε άλλος να του το ανοίξει. Βέβαια καταθέτει ότι τα δεύτερα κλειδιά 
του αυτοκινήτου του, τα είχε ακόμα το θύμα, αλλά θα το δούμε πιο κάτω αυτό…».  

 

και συμπληρώνει ο δεύτερος αστυνόμος: 
«Αν μας πει ότι είχε μόνο δυο κλειδιά του αυτοκινήτου του, τότε ναι, υπάρχει 

ένα θεματάκι εδώ. Αυτός είχε το ένα κλειδί και η πρώην του άλλο ένα. Τότε αυτό που 
βρέθηκε στην τσάντα της συντρόφου του, τι ήταν; Τρίτο κλειδί; θα το μάθουμε.  Δεν 
καταλαβαίνω τι εννοείς με το «Δεν μπορούσε άλλος να του το ανοίξει». Ποιος άλλος 
εννοείς; δεν σε καταλαβαίνω». 

 

«… Μας ισχυρίζεται ότι η πρώην του θα πήγαινε στην Αθήνα. Δεν καταλαβαίνω γιατί το 
πλασάρει αυτό το ψέμα, αφού αυτή θα πήγαινε Βραζιλία. Θα το μάθω όμως. Και να σκεφτείς 
ότι η αδελφή του θύματος, στην Αθήνα, δεν έχει ιδέα για όλα αυτά που μας αράδιασε. Ο γιος 
θα μας κατατοπίσει καλύτερα…». 

 

Ο δεύτερος αστυνόμος επιβεβαιώνει: 



«Μπορεί να του είχε πει αυτουνού για Αθήνα και του γιου για τη Βραζιλία. 
Βέβαια η αλήθεια είναι η Βραζιλία. Απλά πρέπει να μάθουμε γιατί είπε τόσο μεγάλο 
ψέμα στον πρώην της ή γιατί αυτός μας παραμυθιάζει με  τόσο μεγάλο ψέμα. Μπορεί 
να είναι σημαντικό αυτό». 

 

 

«… Παρά το ότι το θύμα, τους κάλεσε μέσα στη μεγαλοθυμία της, και τον πρώην και τη 
γκόμενα να τους ταΐσει, αυτός την αποκαλεί «μαλακισμένη». Επίσης δεν θέλει να έχει καμία 
σχέση με την πρώην. Αν αυτό είναι αλήθεια, τι τα θέλεις τα τραπεζώματα από την πρώην 
σου, ρε κακομοίρη; πες της να πάει να γαμηθεί να τελειώνουμε…». 

 

«Ναι, αυτό το μίσος του προς την πρώην με παραξένεψε και μένα. Δείχνει να τη 
σιχαινόταν και όμως έτρωγε και έπινε μαζί της. Σε αυτό να επιμείνουμε να μάθουμε 
περισσότερα». 

 

«…Το θύμα κατέβηκε από την κεντρική σκάλα του σπιτιού μαζί με τον φαντάρο; Να 
ρωτήσουμε τον γιο. Δεν μπήκε καν στο γκαράζ; Βάστηξε το και αυτό. Δεν μας το διευκρινίζει 
ο φαρμακοποιός στα σίγουρα. Αν μας έλεγε ότι το θύμα πέρασε από το γκαράζ για να βγει 
στον κήπο θα με προβλημάτιζε. Βέβαια, δεν πρόκειται να μάθουμε ποτέ, αν το θύμα στην 
επιστροφή του από τον κήπο, πέρασε από το γκαράζ. Δεν υπάρχει κανείς να μας το 
βεβαιώσει…». 

 

«Δεν ξέρουμε αν η πρώην μπήκε κάποια στιγμή στο γκαράζ. Μπορεί και να 
μπήκε· θα μας το πει αυτό ο φαντάρος. Αν μπήκε κάποια στιγμή στο γκαράζ, και αν 
αυτή έτρεφε τα ίδια συναισθήματα μίσους προς τον πρώην, αλλάζουν πολλά 
πράγματα». 

 

«… Μας λέει ότι η γκόμενα του φορούσε γόβες. Να γίνει χρονομέτρηση με αστυνομικίνα 
που να φοράει γόβες και να τρέξει από τη σοφίτα ως το σαλόνι. Να μετρήσουμε  χρόνο. 
Πέφτουν υπόκωφοι πυροβολισμοί από κάποιο κλειστό μέρος και αυτός πάει στο μπαλκόνι να 
ψάξει έξω. Θα μας τρελάνει εντελώς; Πάντως ίχνη πυρίτιδας ή από σφαίρες δεν βρέθηκαν 
πουθενά. Πολύ περίεργο αυτό. Με προβληματίζει. Θέλω, επίσης, να δω καλύτερα τι έγινε, 
όταν αυτός βγήκε στο μπαλκόνι. Είδε ή δεν είδε τίποτα; Βάστηξε το και αυτό. Να ρωτήσουμε 
τη γειτόνισσα τι είδε αυτή. Να ρωτήσουμε και τη Μαρία για τις συνθήκες των 
πυροβολισμών…». 

 

«Έχε υπ΄ όψη σου ότι την ώρα που πέφτουν πυροβολισμοί, και μάλιστα τη 
στιγμή που δεν το περιμένεις, ο οποιοσδήποτε μπορεί να κάνει και αψυχολόγητες 
κινήσεις. Δεν μπορείς να του καταλογίσεις λογική συμπεριφορά με το να ρωτάς τι 
δουλειά είχε στο μπαλκόνι. Εγώ θα έλεγα να ρωτήσουμε τη γειτόνισσα να δούμε τι 
άκουσε και αυτή από το σπίτι  της». 

 

«…Μετά τους πυροβολισμούς πήγε πάλι στη σοφίτα. Όταν ανέβηκε εκεί ψάχνοντας, 
όπως του ζήτησε το θύμα, μας βεβαιώνει ότι το κρεβάτι ήταν στρωμένο. Και εμείς βρήκαμε 
στο στρώμα αίμα, και φαντάζομαι ότι, και στα σεντόνια που ήταν από πάνω του και στο 
πάπλωμα πιο πάνω, πάλι αίμα θα υπήρχε. Αυτός δεν το είδε; Ή θέλει εμμέσως να μας πει 
ότι το αίμα προέκυψε, αφού εκείνος και η γκόμενα έφυγαν: Μας σπρώχνει στο σενάριο ότι 
κάποιος άλλος σκότωσε το θύμα στη σοφίτα, αφού το ζεύγος είχε φύγει ήδη από τη μεζονέτα. 
Μάλιστα! Λες να είναι τόσο πονηρός ο φαρμακοποιός; πολύ καλός σχεδιασμός φόνου. Την 



σκότωσε αυτός κατά τις 10 το βράδυ και μας σπρώχνει στο συμπέρασμα ότι στις 11 τα πάντα 
στη σοφίτα ήταν οκ…». 

 

«Δεν πήρε λεφτά από τη σοφίτα. Τον πιστεύω ότι δεν ήξερε τον συνδυασμό. Αν 
το κρεβάτι ήταν στρωμένο όπως μας είπε, τότε ο φόνος έγινε μετά τους 
πυροβολισμούς που ακούστηκαν. Είναι πολύ πιθανό να τη σκότωσε κάποιος μετά τις 
έντεκα». 

 

«… Θα δω αν λέει αλήθεια για τα υπνωτικά χάπια, κάτι μου βρωμάει εδώ. Τη σκότωσαν 
την πρώην και όταν ο παπάς σκέφτηκε να πάρει τηλέφωνο, φυσικά, αυτή δεν απαντούσε. 
Καλούσε και δεν απαντούσε ή ήταν εκτός σύνδεσης; είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Εμείς 
βρήκαμε το τηλέφωνο του θύματος κλειστό (και δεν ξέρουμε πότε το έκλεισε). Να δούμε από 
την εταιρεία της κινητής πότε καταγράφηκε η τελευταία λειτουργία του τηλεφώνου. Και 
κατασκεύασε τη θεωρία ότι πήρε υπνωτικά χάπια. Άστο και θα ρωτήσουμε και τη βοηθό, αν 
πράγματι αγόρασε από αυτήν τέτοια χάπια. Αν είχαμε και το πτώμα κοντά μας, θα ζητάγαμε 
ιστολογικό έλεγχο και θα είμαστε βέβαιοι, για το αν μας λέει αλήθεια. Τώρα, όμως, που 
έχουν εξαφανίσει το πτώμα, ξέρουν ότι δεν μπορούμε να ψάξουμε την εκδοχή των 
υπνωτικών χαπιών. Σκατά τα έκανε στο σημείο αυτό ο τύπος…». 

 

«Μπορεί να πήρε υπνωτικά χάπια. Μπορεί να είχε πάρει και άλλες φορές. Να 
ρωτήσουμε τη βοηθό για σιγουριά ή τον γιατρό της». 

 

«…Με την ευκαιρία, αφού το πτώμα δεν βρέθηκε, άρα πολύ πιθανόν να θάφτηκε κάπου, 
να σκαλίσουμε καλύτερα τη φορολογική δήλωση του φαρμακοποιού και της Μαρίας. Εκεί είδα 
ότι ο φαρμακοποιός έχει στο όνομα του ένα κτήμα στην Τίρυνθα. Κανόνισε να μάθεις που 
ακριβώς είναι και να πάμε να ρίξουμε μια ματιά. Πού ξέρεις; μπορεί να έκανε τη βλακεία να 
την έθαψε εκεί. Η Μαρία δεν έχει κάποιο κτήμα στο όνομά της. 
Φεύγει λοιπόν, από το γκαράζ και περιμένει να του ανοίξει την πόρτα η πρώην από πάνω, και 
τα κλειδιά τα είχε αυτός στο πατάκι. Μας δουλεύει το καθίκι. 
Τώρα αυτή η ιστορία με τον παπά μεγάλο παραμύθι. Να ρωτήσουμε βέβαια τον παπά, αλλά το 
παραδέχεται και ο ίδιος ότι ο παπάς δεν ήξερε τίποτα για τις πέντε χιλιάδες. Στον παπά 
πήγε μόνο και μόνο να τους δει κάποιος, ότι στις έντεκα ήταν μακριά από τη μεζονέτα. 
Υποθέτω ότι τη σκότωσε και μέσα σε μια ώρα είχα καθαρίσει και τα αίματα από παντού. Αν 
δεν τον έβλεπε κανείς μετά την αναχώρησή του από τη μεζονέτα θα μπορούσαμε να τον 
κατηγορήσουμε ότι όλο το βράδυ το πέρασε σε αυτή· καθάριζε αίματα και εξαφάνιζε πτώματα. 
Τώρα μας λέει: κοιτάξτε με, στις έντεκα ήμουν στο σπίτι του παπά…». 

 

«Ναι, τα λεφτά με τον παπά δεν μου αρέσουν και μένα. Ή το θύμα είπε ψέματα 
ότι είχε κανονίσει να του τα στείλει ή ο παπάς τους είπε ψέματα ότι δεν είχε  
κανονίσει τίποτα με το θύμα. Εγώ υποστηρίζω ότι αν ήθελε το ζευγάρι να το δουν, θα 
πήγαιναν σε μια καφετέρια να τους δουν περισσότεροι άνθρωποι. 

»Το ότι πήγε στον παπά με σκισμένο πουκάμισο, αυτό εμένα με κάνει να τον 
θεωρώ αθώο. Δεν είναι τόσο βλάκας να δείξει στον παπά ότι πάλεψε πιθανόν με το 
θύμα. Δεν είναι χαζός. Για το κουμπί της Μαρίας δεν ξέρω… θα δούμε. Αν πάλεψε 
με το θύμα θα βρούμε σίγουρα πάνω της γρατσουνιές. Συνήθως, όταν οι γυναίκες 
έρχονται στα χέρια, γδέρνονται με τα νύχια τους στα μάγουλα ή στα χέρια. Θυμήσου 
να ψάξουμε για γρατσουνιές πάνω της». 

 

«…Πολύ περίεργο που πήγε στον παπά με σκισμένο πουκάμισο και δεν έστειλε τη 
γκόμενά του, να του τα δώσει. Δεν φοβήθηκε μη δει ο παπάς το σκίσιμο; Δεν φοβήθηκε ότι ο 



παπάς θα το καταθέσει και θα  βγει το συμπέρασμα ότι έγινε πάλη; Να ρωτηθεί ο παπάς, αν 
είδε το σκίσιμο. Γιατί πάλη έγινε στα σίγουρα! Σου θυμίζω ότι βρέθηκε κουμπί της Μαρίας 
κάτω από το κρεβάτι. Θα τη ρωτήσουμε να μας πει πώς βρέθηκε το κουμπί της εκεί. Δεν το 
ξέρει ότι εμείς το έχουμε ήδη σαν στοιχείο. 
Και πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο μυστήριο. Τα δεύτερα κλειδιά του αυτοκινήτου, μας κάνει 
γνωστό ότι δεν τα ζήτησε πίσω από το θύμα. Τα ξέχασε, υποτίθεται, στη μεζονέτα. Και τότε 
πώς βρέθηκαν αυτά στη μέσα τσέπη της τσάντας της Μαρίας; Γι’ αυτό είπα προηγουμένως 
ότι ποτέ το θύμα δεν του ζήτησε να της δανείσει το αυτοκίνητό του, ποτέ δεν πήρε τα 
δεύτερα κλειδιά του, ποτέ δεν το οδήγησε. 
Αρχίζω να υποψιάζομαι ακόμα, ότι ο φαρμακοποιός μπορεί να γύρισε μετά τον παπά στη 
μεζονέτα και καθάρισε με την ησυχία του τα αίματα». 

 

«Για τα δεύτερα κλειδιά του αυτοκινήτου θα έλεγα με βεβαιότητα ότι κάποιος 
άλλος τα έριξε στην τσάντα της Μαρίας· αλλά ποιος άλλος αφού ήταν μόνο οι τρεις 
τους παρόντες, εκτός αν υπήρχε και άλλο άτομο που μας διαφεύγει! 

»Είναι πολύ πιθανό πρώτα να τη σκότωσε, μετά να  πήγε στον παπά και μετά να 
γύρισε πάλι πίσω να καθαρίσει τα αίματα. Αφού έφυγαν από τον παπά στις έντεκα, κι 
αν γύρισε πάλι στη μεζονέτα να καθαρίσει, τότε να ρωτήσουμε τη γειτόνισσα να μας 
πει πότε τον είδε να μπαίνει και να βγαίνει. Το καθάρισμα θέλει πολύ ώρα και η 
μεταφορά του πτώματος επίσης. 

»Δεν σου κάνει εντύπωση που δεν ζήτησε δικηγόρο να  συμβουλευτεί; Αν ήταν 
φονιάς, θα ζήταγε. Τώρα δείχνει να είναι πολύ άνετος, νομίζει ότι δεν τρέχει τίποτα. 
Αυτό εμένα μου δείχνει ότι δεν είναι ο δολοφόνος. Έχει την ψυχολογία του αθώου, 
και αυτό για μένα, είναι υπέρ του. Εκτός αν είναι πολύ καλός ηθοποιός και 
προσποιείται ότι δεν μας φοβάται». 

 

Σε όλη την ανάκριση οι αθηναίοι αστυνόμοι ξέρουν πολύ περισσότερα από όσα 
φαντάζεται ο φαρμακοποιός ότι ξέρουν, αλλά ακόμα δεν κάνουν χρήση τους. Το 
αφήνουν για τη δεύτερη ανάκριση που θα ακολουθήσει. Θέλουν να ακούσουν πρώτα 
και τη Μαρία τι έχει να τους πει. Ο φαρμακοποιός δεν ξέρει τι έχουν αποκαλύψει οι 
έρευνες στα σπίτια τους και στα αυτοκίνητά τους.  

 

«Πού καταλήγεις λοιπόν μετά την ανάκριση του φαρμακοποιού;» ρωτάει ο 
δεύτερος αθηναίος αστυνόμος.  

 

«Καταλήγω στο ότι ο δολοφόνος είναι ο φαρμακοποιός. Βέβαια και η Μαρία θα  
θεωρηθεί συνένοχος από τη στιγμή που γνωρίζει και δεν μιλάει. Εσύ που καταλήγεις;» 

 

«Εγώ καταλήγω ότι δολοφόνος δεν είναι ο φαρμακοποιός και πολύ περισσότερο αθώα βρίσκω 
τη σύντροφό του. Ίσως όμως ο φαρμακοποιός να είναι ο ηθικός αυτουργός σε φόνο που 
έκανε κάποιος άλλος! Εννοώ κάποιον που πλήρωσε για να βγάλει από τη μέση το θύμα. Θα 
περιμένω και τις άλλες ανακρίσεις και θα οριστικοποιήσω την άποψή μου». 
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