
Αντί εισαγωγής 

να αστυνομικό μυθιστόρημα που λαμβάνει χώρα στο Ναύπλιο γύρω στο 
2011. Βασικός ήρωας ο ιδιοκτήτης ενός από τα παλιά φαρμακεία της πόλης. 
Μπλεγμένοι στη βρομοϊστορία η πρώην γυναίκα του φαρμακοποιού και ο γιος 

τους. Από κοντά η βοηθός του φαρμακοποιού, η Σπυριδούλα. Τα δύο αδέλφια της 
πρώην γυναίκας του φαρμακοποιού, δηλαδή ο Βραζιλιάνος και η Ουρανία. 
Τυλιγμένοι στο κουβάρι η Μαρία νυν σύντροφος του φαρμακοποιού, ένας παπάς  και 
μια γειτόνισσα που όλα τα βλέπει. 

Ανάμεσα σε όλους και όλα κυκλοφορούν τετρακόσιες χιλιάδες ευρω και ένα 
πτώμα που ψάχνουν επίμονα να βρουν οι αστυνόμοι.  

Κάποια στιγμή χώνεται στην υπόθεση και ένας  ντετέκτιβ, ο Στέλιος 
Παλαιολόγος. 

Ο ναυπλιώτης αστυνόμος, ο Θεοφίλου,  που ανέλαβε πρώτος, τα έχει μπλέξει 
εντελώς· δεν τα βγάζει πέρα με τίποτα. Ζητάει βοήθεια από την Αθήνα και το 
ανθρωποκτονιών του στέλνει τους δυο καλύτερους αθηναίους αστυνόμους που έχει. 
Αυτοί, οι αθηναίοι αστυνόμοι, πρόκειται να δέσουν την κατηγορία. Γιατί, δεν 
ανέχονται να τους ξεφύγει ο δολοφόνος, θα τον χώσουν μέσα και μάλιστα πολύ 
βαθιά. 

 

Έ 





Η πρώτη σκηνή  

 μεζονέτα έχει δύο προσόψεις. Η μία, η μπροστινή, κοιτάει την παραλία και η 
άλλη σε έναν δρόμο στην πίσω πλευρά του οικοπέδου, όπου και η είσοδος 
στον κήπο. Στη μπροστά πλευρά του σπιτιού η μαγευτική θέα προς τον κόλπο 

του Ναυπλίου. Στο βάθος στέκεται το μεγαλόπρεπο Μπούρτζι, αριστερά η παλιά 
πόλη του Ναυπλίου, και σηκώνοντας το βλέμμα σου ακόμη πιο αριστερά και πάνω, 
βλέπεις το θεόρατο κάστρο του Παλαμηδιού να απειλεί να σε πλακώσει Σε αυτή την 
πλευρά, τη μπροστινή, βρίσκεται το μπαλκόνι του σαλονιού. Η είσοδος του σπιτιού 
είναι στην πίσω πλευρά της μεζονέτας, που κοιτάει έναν τεράστιο κήπο, γεμάτο με 
δέντρα κάθε είδους.   

Από τον πίσω δρόμο, λοιπόν, ανοίγεις την πόρτα του κήπου, περπατάς αρκετά  
μέτρα σ΄ αυτόν και φτάνεις στην κυρίως είσοδο της μεζονέτας. Δεξιά της κυρίας 
εισόδου, βλέπεις την πόρτα του γκαράζ στο ίδιο επίπεδο του κήπου, στο ισόγειο 
δηλαδή. Έτσι, ένα  αυτοκίνητο που μπαίνει στον κήπο βρίσκει σε λίγα μέτρα μπροστά 
του την πόρτα του γκαράζ.  

Μπαίνοντας στην είσοδο της μεζονέτας  σε περιμένουν σκαλιά, που θα ανέβεις 
υποχρεωτικά, για να φτάσεις σε έναν διάδρομο στον πρώτο όροφο. Μόλις πατήσεις 
στο τελευταίο σκαλί, ακριβώς απέναντί σου, θα δεις τη δρύινη  κυρίως πόρτα της 
μεζονέτας που σε οδηγεί κατ΄ ευθείαν στο σαλόνι της. Πριν μπεις στο σαλόνι βλέπεις 
δεξιά σου μια σκάλα που κατεβαίνει και σε πάει  στο γκαράζ. Πιο κει, πάντα στον 
διάδρομο, μια άλλη σκάλα σε ανεβάζει στη σοφίτα της μεζονέτας, εκεί που κοιμάται 
ο γιος όποτε έχει διανυκτέρευση από το στρατόπεδο.  Μια σοφίτα που στην 
πραγματικότητα  βρίσκεται ακριβώς πάνω από το τεράστιο σαλόνι. 

Αφού μπεις στο σαλόνι θα δεις ότι σε συνέχεια αυτού βρίσκονται οι δύο 
κρεβατοκάμαρες και οι δύο τουαλέτες.  

 
Σε αυτά τα σκαλιά που βρίσκονται στον διάδρομο, πριν μπει κάποιος στο σαλόνι, η 
σήμανση έκανε την πιο σκληρή δουλειά. Βλέπεις, κάποιος φρόντισε και τα καθάρισε 
πολύ καλά… παιδεύτηκαν τα παιδιά της σήμανσης να βρουν τα κρίσιμα στοιχεία που 
έψαχναν μανιωδώς οι αστυνόμοι. 
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