
Αρχίζουν οι ανακρίσεις 

Ανάκριση του φαρμακοποιού 
ι Αθηναίοι αστυνόμοι μπαίνουν στο γραφείο που κρατείται ο φαρμακοποιός. 
Έχουν αποφασίσει για την τακτική που θα ακολουθήσουν. Θα του κάνουν τη 
μια ερώτηση πάνω στην άλλη με γρήγορο ρυθμό και χωρίς οι ερωτήσεις να 

έχουν συνάφεια μεταξύ τους. Σκοπός τους να τον αποπροσανατολίσουν, να τον 
βγάλουν από τη χρονολογική σειρά των γεγονότων, να τον εκνευρίσουν και να πέσει 
σε αντιφάσεις. Είναι αποφασισμένοι να τον φοβίσουν όσο δεν παίρνει άλλο. Τέρμα οι 
ευγένειες· μόνο αγριάδα και φόβος. Μπαίνοντας μέσα, το πρώτο πράγμα που τον 
ρωτάνε, είναι αν θέλει δικηγόρο. 

Απορημένος τους ρωτάει: «γιατί να θέλω δικηγόρο;» 

«Δεν ξέρω, μπορεί να τον χρειαστείς». 
«Όχι δεν χρειάζεται!» και αρχίζουν να τον ζώνουν τα φίδια του φόβου. Αυτούς 

τους δύο αστυνόμους δεν τους χώνεψε από την αρχή. Η ψυχολογία ενός 
ανακρινόμενου είναι απογοητευτική. 

 

«Ωραία, ας ξεκινήσουμε λοιπόν», του λένε. 
«Πες μας για ποιο λόγο είχες στην κατοχή σου κλειδιά από τη μεζονέτα και το 

γκαράζ, αφού είχες χωρίσει καιρό τώρα;» 

«Δεν είχα κανένα κλειδί του σπιτιού, από τότε που χώρισα», τους λέει άτονα, 
προσπαθώντας να μείνει ήρεμος. 

«Πού είναι το τηλεχειριστήριο του γκαράζ που σου παρέδωσε η πρώην σου στο 
φαρμακείο;» 

«Μα, σας είπα· το παρέδωσα στην πρώην γυναίκα μου, όταν έφτασα στη 
μεζονέτα, μέσα στο γκαράζ». 

«Τελικά, πόσα τηλεχειριστήρια του γκαράζ κυκλοφορούν;» υψώνοντας τη 
βροντερή φωνή του ο αστυνόμος που το συνοδεύει με το χτύπημα της παλάμης του 
πάνω στις σημειώσεις του. 

«Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό». 
«Πάντως αυτό το τηλεχειριστήριο που λες ότι σου έδωσε», δείχνοντας τον 

απειλητικά με τον δείκτη του χεριού, «δεν το παρέδωσες ποτέ. Το βρήκαμε μέσα στο 
αυτοκίνητό σου, κάτω από το πατάκι του συνοδηγού». 

«Τι λέτε; της το έδωσα». 
«Δεν της το έδωσες ποτέ! διότι δεν σου έδωσε ποτέ τηλεχειριστήριο! Είχες πάντα 

τηλεχειριστήριο στο αυτοκίνητό σου! Και αν ακόμα σε πιστέψω ότι σου έδωσε 
τηλεχειριστήριο εσύ είχες ακόμα ένα στο αυτοκίνητό σου· μιλάω γι΄ αυτό που 
βρήκαμε στο πατάκι. Πιάνεσαι ξανά να ψεύδεσαι!» 

«Μα εγώ…» προσπάθησε να αρθρώσει την αντίδρασή του, αλλά ένας άγριος 
αστυνόμος τον διακόπτει με την επόμενη ερώτηση.  

«Πόσα κλειδιά είχες για το αυτοκίνητό σου;» τον ρωτά με υπεροπτικό ύφος ο 
αστυνόμος. 

«Δύο» 

«Που είναι τα δεύτερα κλειδιά του αυτοκινήτου σου;» 

«Θα τα βρείτε σίγουρα στη μεζονέτα, ξέχασα να τα ζητήσω φεύγοντας από εκεί». 
«Ένα κλειδί έχεις εσύ και ένα που το ξέχασες στη μεζονέτα! Ωραία! Και τότε τα 

κλειδιά που βρήκαμε στην τσάντα της γκόμενάς σου, τι είναι; τα τρίτα κλειδιά;» τα 

Ο 



μάτια του αστυνόμου βγάζουν σπίθες. Είναι φανερό ότι δεν ανέχεται την κοροϊδία. 
«Μάθε ότι στη μεζονέτα δεν βρέθηκαν κλειδιά του αυτοκινήτου σου. Άρα, οριστικά, 
τα κλειδιά του αυτοκινήτου σου είναι μόνο δύο! Και οριστικό επίσης είναι το γεγονός 
ότι ακόμα, κι αν έδωσες τα δεύτερα κλειδιά στην πρώην σου, αυτή στα επέστρεψε. 
Άρα, στο αυτοκίνητό σου είχες αποκλειστικό έλεγχο εσύ και η γκόμενά σου, εκτός 
από δυο-τρεις ώρες που στο είχε δανειστεί η πρώην». Όλα ειπώθηκαν χωρίς ανάσα, 
με επιθετικό τρόπο που έκαναν  τον φαρμακοποιό να τον πιάσει απελπισία. Και 
αμέσως μετά, γλυκαίνοντας την φωνή του με ένα γλυκό τρόπο συνεχίζει ο 
αστυνόμος, «βέβαια, εσύ λες ότι το δανείστηκε… εμείς όμως έχουμε άλλη γνώμη. Το 
ένα κλειδί το έχεις εσύ και το άλλο η Μαρία στην τσάντα της. Κανείς άλλος δεν θα 
μπορούσε να μπει στο αυτοκίνητό σου». 

«Δεν είναι δυνατόν!» φωνάζει ο φαρμακοποιός, «τι δουλειά είχαν στην τσάντα 
της Μαρίας;»  

«Εσύ θα μας πεις!» πάλι με υψωμένη τη φωνή, «πιάνεσαι ξανά να ψεύδεσαι. 
Όταν σου άφησε το δανεισμένο αυτοκίνητο η πρώην -πρόσεξε εσύ λες ότι στο 
δανείστηκε-  παρατήρησες σε αυτό κάτι που να σου έκανε εντύπωση; Το 
πορτμπαγκάζ το είδες καθόλου;» 

«Ναι, το πορτμπαγκάζ  το άνοιξα, να δω για τις δυο βαλίτσες που μου είπε ότι τις 
ξέχασε εκεί μέσα». 

«Είδες κάτι μέσα σε αυτό που δεν σου ανήκε;» 

«Όχι, δεν είδα τίποτα». 
«Δηλαδή στο παρέδωσε καθαρό και όπως το είχε πάρει από σένα;» 

«Ναι, γιατί έπρεπε σώνει και καλά να το δω βρώμικο;» 

«Φαρμακοποιέ, να σου κάνω γνωστό ότι η σήμανση δεν βρήκε το παραμικρό 
αποτύπωμα της πρώην σου μέσα στο αυτοκίνητό σου. Άρα ποτέ δεν το δανείστηκε!» 

«Μα πώς γίνεται αυτό; βρήκα μέσα βαλίτσες της. Πώς τις έβαλε εκεί μέσα;…» 
και δείχνει με τα δυο του χέρια προς τα κάτω, λες και έχει μπροστά του το 
πορτμπαγκάζ και τους το δείχνει, «… και μου λέτε ότι εσείς δεν βρίσκετε 
αποτυπώματά της;» 

Ο αστυνόμος σηκώνεται από την καρέκλα του και  με πλούσια την ειρωνεία στη 
φωνή του, τον ρωτάει: «Βρήκες πράγματι βαλίτσες της;» κάνει ένα γύρο στο γραφείο, 
«ή και αυτό είναι ένα από τα ψέματα που μας έχεις αραδιάσει;» 

«Αστυνόμε, πώς αλλιώς να σου αποδώσω… να σου αποδείξω θέλω να πω, ότι 
λέω αλήθεια;» 

Αρχίζει να εκνευρίζεται, μπερδεύει τα λόγια του· καλό σημάδι αυτό, σκέφτεται ο 
αστυνόμος. 

 

«Αν μου έλεγες από την αρχή αλήθειες, θα σε είχα βοηθήσει», τον πλησιάζει ο 
αστυνόμος και κολλάει τη μούρη του στα δέκα εκατοστά από το πρόσωπό του, «και 
θα ησύχαζες και εσύ και η  ψυχή σου, αλλά επιμένεις μέχρι τέλους να παιδεύεσαι». 

«Ζω ένα φρικτό όνειρο», μονολογεί ο φαρμακοποιός σηκώνοντας απελπισμένος 
τα χέρια του ψηλά.  

«Την αγαπάς τη Μαρία;» 

«Φυσικά, τι ερώτηση είναι αυτή;» 

«Πες μου πώς τη γνώρισες;» 

«Αυτό είναι προσωπικό αστυνόμε». 
«Προσωπικό είναι, αλλά από τη στιγμή που είσαι ύποπτος για φόνο, όλα είναι 

υπό εξέταση. Πού τη γνώρισες;» 

«Πάντα την ήξερα, και οι δυο μεγαλώσαμε εδώ στο Ναύπλιο». 
«Την αγαπάς όμως;» 



«Και βέβαια, άσχετα που δεν είναι επίσημα γυναίκα μου». 
«Και αυτή σε αγαπάειιιι;» με μια γκριμάτσα που δηλώνει ειρωνεία τραβώντας 

επιδεικτικά την τελευταία λέξη 

Δεν απαντά αμέσως, δεν μπορεί να πιστεψει ότι βρίσκεται σε ένα αστυνομικό 
τμήμα και ένας μαλάκας αστυνόμος του ζητάει διαπιστευτήρια αγάπης. Και το 
χειρότερο, ότι αυτός τώρα πρέπει να κάνει σοβαρή κουβέντα με αυτόν τον μαλάκα. 
Δεν βλέπει άλλη λύση από το να απαντήσει, να τελειώνει μια ώρα αρχύτερα από τους 
μαλάκες. «Αν δεν σε ενοχλεί αστυνόμε, ναι, έτσι πιστεύω, ότι με αγαπάει όσο και 
εγώ».  

«Φαρμακοποιέ», του λέει με στόμφο ο πρώτος αστυνόμος,  «κλείνω τα χαρτιά 
μου προσωρινά», και του κλείνει επιδεικτικά τα χαρτιά στα οποία σημείωνε όσα του 
έλεγε. Πετάει με δύναμη το στυλό του στην άλλη άκρη του γραφείου. «Και δεν 
γράφω τίποτα από όσα θα πούμε από δω και πέρα. Ό,τι πούμε θα μείνει ανάμεσά 
μας». 

Πιάνει με το δυνατό του χέρι, σαν τανάλια, μια βαριά καρέκλα και την φέρνει 
δίπλα στον φαρμακοποιό… κάθεται δίπλα του… 

 

Ο φαρμακοποιός δείχνει ανήσυχος. Ξέρει ότι απέναντί του έχει έναν αδίστακτο 
αστυνόμο που δεν υπολογίζει τίποτα. Μέχρι τώρα, ο αστυνόμος ήταν σκληρός μαζί 
του. Τώρα, ξαφνικά, γίνεται γαλήνιος και έτοιμος να μιλήσει μαζί του φιλικά. Μέχρι 
τώρα, αυτά τα πράγματα τα έβλεπε μόνο σε ταινίες και γελούσε με τις αφέλειες που 
σκαρφίζονταν οι σκηνοθέτες. Τώρα συμβαίνουν σε αυτόν τον ίδιο προσωπικά. Αυτή 
η μεταστροφή του αστυνόμου τον τρελαίνει· δεν ξέρει από πού να φυλαχτεί. 
Υποψιάζεται άλλη μια παγίδα. Δεν βγάζει κουβέντα ο φαρμακοποιός· απλά περιμένει 
το νέο χτύπημα. 

 

«Θα σου ομολογήσω ότι αυτά που θα σου πω δεν μου αρέσουν. Δεν θέλω να 
μπλέκομαι  σε προσωπικά θέματα, το σιχαίνομαι, αλλά πρέπει να κάνω τη δουλειά 
μου σωστά. Πρέπει να βρω τον δολοφόνο κι εσύ, φαρμακοποιέ,  έχεις κύριο ρόλο σε 
αυτό». 

 

Τα  κουρασμένα μάτια του φαρμακοποιού,  δίνουν στον αστυνόμο να καταλάβει 
ότι είναι έτοιμος να συνεργαστεί. Καταλαβαίνει και αυτός ο ίδιος ότι δεν μπορεί να 
κάνει  αλλιώς. Τον υποψιάζονται για δολοφόνο, άρα πρέπει να αποδείξει την 
αθωότητά του.  

 

«Τι δουλειά κάνει η Μαρία;» 

«Από τότε που πήρε το πτυχίο της στον Ελληνικό Πολιτισμό, κάνει την ξεναγό 
σε γκρουπ τουριστών». 

«Δηλαδή από πότε;» 

«Πριν από τρία χρόνια». 
«Πόσα λεφτά βγάζει από αυτή τη δουλειά;» 

«Αν δείτε τη φορολογική της δήλωση θα το δείτε αμέσως».  
«Εκεί δεν αποτυπώνονται όλα τα έσοδά της. Την έχουμε δει και είναι πολύ λίγα 

για μια γυναίκα που ζει μόνη της, τουλάχιστον που ζούσε μόνη της πριν γίνετε 
ζευγάρι». 

«Από τότε που ζούμε μαζί, εγώ, καλύπτω όλα τα έξοδα του σπιτιού και τα δικά 
της. Τα λεφτά της Μαρίας είναι συμπλήρωμα». Του τονίζει υπερβολικά τη λέξη 
«εγώ» για να μη του αφήσει καθόλου χώρο να συνεχίσει.  



«Ωραία, τώρα την καλύπτεις οικονομικά εσύ, αλλά πριν από σένα πώς 
κατάφερνε και ζούσε». 

«Ρωτήστε την». 
«Μα είπαμε είναι λεπτό το θέμα, δεν θέλω να ρωτήσω αυτήν, γιατί μπορεί να μη 

θέλει να μου αποκαλύψει την πηγή των εσόδων της… καταλαβαίνεις νομίζω», το 
πονηρό βλέμμα του αστυνόμου τα λέει όλα. 

«Αστυνόμε, τι ακριβώς ψάχνεις;» γυρνάει και τον ρωτάει εκνευρισμένος. Λίγο 
θέλει να χάσει την ψυχραιμία του. Κάνει φιλότιμες προσπάθειες να βαστήξει τον 
θυμό του. 

«Ψάχνω να βρω τι άλλη δουλειά έκανε για να μπορεί να ζει αξιοπρεπώς, πριν 
εσείς οι δυο γίνετε ζευγάρι». 

«Ενδιαφέρει αυτό αστυνόμε την υπόθεση που ψάχνεις; Σε ενδιαφέρει τι δουλειά 
έκανε η σύντροφός μου πριν;» Το ύφος του έχει γίνει άκρως επιθετικό·  λογικό είναι·  
υπερασπίζεται την ερωμένη του. 

«Και βέβαια, όλα έχουν τη σημασία τους, άσχετα αν δεν το αντιλαμβάνεσαι. 
Ψάχνω το ποιόν όλων, ακόμα και το δικό σου». 

«Αστυνόμε, σε παρακαλώ, η προσωπική της ζωή δεν είναι προς κοινοποίηση». 
Κάνε ότι θες με το δικό μου ποιόν. Αυτήν άσ’ την ήσυχη. 

«Μην ντρέπεσαι, δεν υπάρχουν ντροπές σε αυτά». 
«Δεν ντρέπομαι, αλλά δεν μπορώ να εκθέτω κανέναν». 
«Ξέρουμε τι δουλειά έκανε πριν…», σταματά απότομα τη ροή της κουβέντας, 

θέλει να του δώσει τον χρόνο του, «… απλά θέλω να το επιβεβαιώσεις ή να το 
διαψεύσεις. Έχει σημασία και για ‘κείνη. Μπορεί να κατηγορηθεί άδικα και πίστεψέ 
με δεν το θέλουμε. Δεν είμαστε εδώ για να θάψουμε ανθρώπους». Ο αστυνόμος, 
τελικά, είναι ένας άνθρωπος γλυκύτατος όταν θέλει. Ένας φυσιολογικός άνθρωπος 
σαν όλους μας. Σαν τον φαρμακοποιό, σαν τον παπά, σαν τον οποιονδήποτε. «Να 
σώσουμε τους αθώους και να βρούμε αυτόν που έκανε το έγκλημα θέλουμε. Αυτήν 
θα βοηθήσεις περισσότερο, και όχι εμάς». 

«Εντάξει, αστυνόμε, να σου πω λοιπόν», με τεντωμένα τα νεύρα του, κάτι που 
βολεύει τον αστυνόμο· αυτό επιδιώκει τόση ώρα, να τον κάνει να βγει εκτός εαυτού, 
«Πουτάνα ήταν!» και όρθιος πια ένας εξαγριωμένος φαρμακοποιός να ωρύεται, να 
του φεύγουν σάλια από ένα στόμα που δεν ελέγχεται, να κτυπάει τη μπουνιά του στο 
γραφείο. «Ικανοποιήθηκες τώρα;» «Φρόντισε όμως να βγει από αυτό το κύκλωμα, 
και αυτό είναι προς τιμήν της», τα χέρια του κουνιούνται άτσαλα μπροστά στη μούρη 
του αστυνόμου, «και αυτό είναι που με έκανε να την αγαπήσω. Είναι υπόδειγμα 
γυναίκας», του λέει ξεθεωμένος, και χωρίς ανάσα κάθεται πάλι στη θέση του, «τα 
χυδαία υπονοούμενα και τα σαρδόνια χαμόγελά σου, αστυνόμε, αλλού».  

«Δική της επιλογή», ανασηκώνει τους ώμους του, «και δεν μου πέφτει λόγος. 
Μια πουτάνα, όπως λες και εσύ, υπολογίζεται ότι βγάζει πάρα πολλά λεφτά, ειδικά αν 
είναι τόσο όμορφη όσο αυτή. Η ομορφιά πληρώνεται. Έτσι είναι, ας είμαστε 
ειλικρινείς… άντρες είμαστε και το καταλαβαίνουμε και εμείς και συ. Από τότε όμως 
που σταμάτησε και γίνατε ζευγάρι τα έσοδα αυτά έπαψαν να την τροφοδοτούν».  

«Δεν είχε πλέον ανάγκη, αστυνόμε», του απαντάει νευριασμένα, «μπορώ να 
καλύψω μια γυναίκα, δεν είμαι ανίκανος, την καλύπτω εγώ από τότε και μετά». 

«Ναιιιι…», συμφωνεί με γαλήνιο ύφος ο αστυνόμος και στο μέτωπό του 
σχηματίζονται ρυτίδες επιβεβαίωσης του “ναι”, «αλλά πάλι στον αέρα είναι αυτή. 
Δεν είστε παντρεμένοι. Αν αύριο τα σπάσετε θα μείνει πάλι άφραγκη. Θα πρέπει πάλι 
να επανέλθει στην παλιά της δουλειά και αυτό είναι πολύ δύσκολο όσο περνάνε τα 
χρόνια. Βλέπεις η ομορφιά χάνεται μαζί με τα νιάτα». 

«Που θες να καταλήξεις, αστυνόμε; γιατί δεν το λες καθαρά να τελειώνουμε;» 



«Θέλω να καταλήξω ότι είναι μεγάλος πειρασμός τετρακόσια χιλιάρικα», και τον 
κοιτά πονηρά όλο υπονοούμενα, «θα έφτιαχναν τη ζωή οποιουδήποτε για πάντα. Εκεί 
θέλω να καταλήξω, φαρμακοποιέ». 

«Δηλαδηηηηή;» 

«Δηλαδή, μπορεί να μπήκε στον πειρασμό να κάνει αυτή τη ληστεία, χωρίς 
απαραίτητα να θέλει να δολοφονήσει κιόλας». 

«Αστυνόμε, είσαι άρρωστος. Η Μαρία ήταν πάντα μαζί μου από την ώρα που 
φύγαμε από τη μεζονέτα μέχρι τώρα. Το καταλαβαίνεις αυτό ή …» 

«Εκτός από το βράδυ της 4ης
 Απριλίου προς την 5η

 Απριλίου!» δεν τον άφησε να 
τελειώσει τη φράση του. 

«Κοιμόμαστε μαζί στο σπίτι μας, αστυνόμε, τι μου τσαμπουνάς;» 

«Κοιμόσουν εσύ», και τον δείχνει με τον δείκτη του χεριού του, «αυτή ίσως να 
επισκέφτηκε τη μεζονέτα με το αυτοκίνητο σου και να έγινε ό,τι έγινε». 

«Θα έφευγε από το σπίτι, και εγώ δεν θα την έπαιρνα χαμπάρι; Επικοινωνεί το 
μυαλό σου με τη γλώσσα σου;» 

«Αν κοιμόσουν βαριά, ίσως να  μη καταλάβαινες τίποτα. Και κοιμάται βαριά 
κάποιος, αν του δώσουν υπνωτικό χάπι», σηκώνει το δεξί του φρύδι και το βαστά 
εκεί, καμπυλωμένο πάνω από το μάτι του για λίγο, για να δείξει του φαρμακοποιού 
ότι όλα γίνονται. 

 

Ο αστυνόμος ανοίγει και πάλι τα χαρτιά του. Παίρνει το στυλό του και αρχίζει να 
γράφει ξανά. Του κάνει φανερό ότι η εκεχειρία μαζί του τελείωσε. Αρχίζει πάλι το 
σκληρό ροκ του αστυνόμου.  

«Καμιά φορά νομίζουμε ότι αγαπάμε κάποιον, μέχρι αυτός ο κάποιος να 
αποδειχθεί πόσο ανάξιος της αγάπης μας είναι. Εσύ ίσως να είσαι στο πρώτο στάδιο 
ακόμα, αυτό της αγάπης και δεν έχεις αντιληφθεί ότι πέρασες στο δεύτερο, αυτό της 
προδοσίας. Θα σε ρωτήσω πιο ωμά. Υπάρχει περίπτωση η Μαρία κάποια στιγμή να 
σε έχει πουλήσει; Μπορεί κάποια στιγμή να θαμπώθηκε από τα τετρακόσια χιλιάρικα 
και να σκέφτηκε να σε μπλέξει σε αυτή την παλιοϊστορία;» είπε τούτα τα λόγια 
απίστευτα γρήγορα· καταιγιστικά. 

«Αποκλείεται αστυνόμε, την ξέρω καλά. Είναι ηθικό στοιχείο». 
«Καλά, σε συμβουλεύω όμως να βάλεις καλά το μυαλό σου να δουλέψει και να 

θυμηθεί μικρές λεπτομέρειες από τη συμπεριφορά της Μαρίας τις τελευταίες μέρες. 
Αν κάτι δεν σου κάθεται καλά, πες μου. Είναι ο μόνος τρόπος  να βοηθήσεις τον 
εαυτό σου. Την πρώην σου, την αγαπούσες;» 

«Όχι, βέβαια», τον διακόπτει κοφτά πριν καλά – καλά ο  αστυνόμος τελειώσει 
την ερώτησή του, «είχαμε χωρίσει». 

«Τη μισούσες;» 

Έχει σταματήσει ο φαρμακοποιός να κοιτάει τον αστυνόμο στα μάτια. Κοιτάει, 
κουρασμένος, το πάτωμα. Αισθάνεται παγιδευμένος σε κλουβί. 

«Όχι,… απλά αδιαφορούσα από τον χωρισμό μου και μετά», πάλι κοφτά πριν 
τελειώσει τη φράση ο αστυνόμος. 

 

Ο αστυνόμος διακρίνει ότι ο φαρμακοποιός  βρίσκεται σε υπερδιέγερση. 
Απαντάει τόσο γρήγορα που με λίγη πίεση ακόμα θα πιαστεί στη φάκα και θα 
απαντήσει λάθος. 

 

«Γι΄ αυτό παρακάλαγες να “φύγει μια ώρα αρχύτερα από τη μέση”; όπως έλεγες 
της γκόμενάς σου!»  



«Δεν παρακάλαγα», σηκώνοντας το βλέμμα του από το πάτωμα, «απλά περίμενα 
να μετακομίσει να ησυχάσω. Δεν σημαίνει αυτό ότι θα της έκανα κακό… έτσι όπως 
το εννοείς εσύ, αστυνόμε». 

 

Οι φωνές τους ακούγονται μέχρι τον διάδρομο. Οι αστυνομικοί του τμήματος 
που βρίσκονται στα διπλανά γραφεία κάνουν ησυχία να μη χάσουν καμία φάση από 
την ανάκριση. 

«Καλά, από τη μια την έβριζες, την υποτιμούσες, τη σιχαινόσουν και από την 
άλλη έτρωγες μαζί της; Λίγο τσίπα, μωρέ, δεν έχεις πάνω σου!» 

«Με το ζόρι πήγα στη μεζονέτα εκείνο το βράδυ» η τσιριχτή φωνή του 
φαρμακοποιού βγαίνει και τον πνίγει το δίκιο του. «Ήθελα να ξεμπερδεύω μια ώρα 
αρχύτερα και έκανα υπομονή, να ξεκουμπιστεί να φύγει,  να πάει στον διάολο, πολύ 
την κουβάλησα τόσα χρόνια στην πλάτη μου, δεν δίνω δεκάρα τσακιστή γι΄ αυτήν,  
να πάει να γαμηθεί! Δεν με νοιάζει τίποτα» 

«Γιατί σε φοβόταν;» 

«Πού το είδατε πάλι αυτό;» 

«Μας το λέει ο γιος σου». 
«Γιατί να με φοβόταν; δεν την πείραξα ποτέ!» 

«Το ίδιο μας λέει και ο παπάς που την ξομολόγαγε». 
«Τελικά, είναι πολύ τράγος και νόμιζα ότι είχε γίνει άνθρωπος το καθίκι. Δεν 

ξέρω τι του είπε, αλλά ποτέ δεν είχα απλώσει χέρι πάνω της». 
«Το βράδυ που πήγες στον παπά, είδε αυτός ότι είχες  σκισμένη τσέπη στο 

πουκάμισο;» 

«Σας το είπα και την προηγούμενη φορά, πρέπει να το είδε». 
«Σου είπε κάτι για την τσέπη;» 

«Όχι» 

«Γιατί λες συνέχεια ψέματα;» τώρα η σειρά του αστυνόμου να σηκωθεί και να 
χτυπάει το χέρι του στο γραφείο, «πώς θες μετά να σε πιστέψω σε όσα μου έχεις πει;» 

«Δεν σου λέω ψέματα!» 

«Αφού σου είπε, “σκίστηκες βρε αδελφέ”!» 

«Δεν το θυμάμαι», κουνώντας το κεφάλι του αρνητικά αριστερά-δεξιά. 
«Μήπως ήσουν ταραγμένος και δεν έδινες σημασία σε ότι σου έλεγε;» 

«Ήμουν απόλυτα ήρεμος, μη πας να με βγάλεις και τρελό» 

«Καλά, πάντως ότι σε φοβόταν η πρώην σου, μας το βεβαιώνει και  η 
γειτόνισσα». 

«Αα, τώρα μάλιστα, χέστηκα τι λέει η μια και η άλλη κατίνα». 
«Δεν τα λέει αυτή από μόνη της, η πρώην γυναίκα σου της τα είπε, την ημέρα 

που πήγατε στη μεζονέτα. Της είπε “ότι σε φοβόταν ότι θα της κάνεις κακό”». 

«Ποτέ δεν θα της έκανα κακό. Μόνη της έκανε κακό στον εαυτό της με τον 
χαρακτήρα της. Μου είχε ψήσει το ψάρι στα χείλη όλα τα χρόνια, αλλά έκανα 
υπομονή. Ποτέ δεν την πείραξα». 

«Τότε γιατί φοβήθηκε να σου πει ότι θα πήγαινε στη Βραζιλία;» 

«Δεν ξέρω, πήγαινε ρώτα την, την τρελή», κάνει με μια αηδία να απλώνεται σ’ 
όλο το πρόσωπό του. 

«Να σου πω για να ξέρεις! Σε φοβήθηκε ότι θα της αρπάξεις τα λεφτά από την 
πώληση της μεζονέτας». 

«Μα, πώς διάολο να της τα αρπάξω;» με μια τεράστια απορία στο τσιτωμένο του 
πρόσωπο, «τα είχε σε χρηματοκιβώτιο και τον συνδυασμό δεν τον ήξερα». 

«Γι΄ αυτό την πήγες με το ζόρι στη σοφίτα; να το ανοίξει και να της τα πάρεις;» 

«Τι λες αστυνόμε! Από πού τα βγάζεις αυτά;» 



«Δέκα λεπτά πριν την πυροβολήσεις, την πήρες από το σαλόνι με την απειλή 
όπλου και την πήγες στη σοφίτα. Για δέκα ολόκληρα λεπτά», δείχνοντάς του τα δέκα 
ανοικτά δάκτυλα από τις παλάμες του, σαν να μούντζωνε τον εαυτό του, «καμία 
κίνηση προσώπων δεν έγινε στο σαλόνι· ήσασταν στη σοφίτα. Της τα βούτηξες», 
κάνοντας με την παλάμη του μια κίνηση σαν κάποιος να αρπάζει με τη βία κάτι, 
«μετά σου όρμησε να στα πάρει πίσω,  πιαστήκατε στα χέρια. Εκεί…», δείχνοντας με 
τον δείκτη του το σημείο της καρδιάς του φαρμακοποιού, «…σου έσκισε την τσέπη. 
Βέβαια, μπλέχτηκε και η γκόμενά σου στον καβγά. Έτσι, το κουμπί του τζάκετ που 
της έσπασε…», και πιάνει το κουμπί από το δικό του σακάκι και το κουνάει πέρα-

δώθε, θέλοντας ο μανιακός να το ξεκολλήσει, «…έπεσε κάτω από το κρεβάτι. Εκεί 
που το βρήκαμε, δηλαδή. Ένα κουμπί από τη ντουλάπα της γκόμενάς σου έλειπε και 
βρέθηκε κάτω από το κρεβάτι. Τώρα από ατύχημα ή εσκεμμένα δεν ξέρω, της την 
άναψες και την ξάπλωσες νεκρή. Δεν πιστεύω ότι ήθελες να τη σκοτώσεις», του 
κάνει συμπονετικά,  «καταλήγω ότι το έκανες πάνω στην πάλη. Βέβαια, έχει διαφορά 
αν το έκανες προσχεδιασμένα ή από ατύχημα. Άλλη είναι η μία ποινή και άλλη η 
άλλη».  

Έντονη η προσπάθεια του αστυνόμου να τον φοβίσει με τις συνέπειες των 
πράξεων του, αλλά του αφήνει και μια χαραματιά ελπίδας ότι μπορεί να παραδεχτεί 
την εκδοχή του ατυχήματος και να πέσει πιο ελαφρά πάνω του μια καταδικαστική 
απόφαση.  

«Τρελός είσαι αστυνόμε;» ο φαρμακοποιός φαίνεται ότι έχει χάσει ελπίδα να τον 
πείσει. Μάταιη κάθε  προσπάθεια του. Δείχνει να έχει παραιτηθεί. Απλώνει την πλάτη 
του στην καρέκλα και με ύφος περιπαικτικό συνεχίζει, «τι πυροβολισμούς μου λες; τι 
πάλη και μαλακίες; Σου έχω πει ότι η πρώην επέμενε να ανέβουμε στη σοφίτα, να μας 
δείξει κάτι μαλακίες της». 

«Αν κάποιος είναι τρελός, αυτή είναι η γκόμενά σου. Έτσι μας τα είπε, έτσι στα 
λέω· ότι αυτή δεν πυροβόλησε. Το πιστόλι το βάσταγες εσύ! Αυτή, απλά, σε 
συνόδευε και μάλιστα σου έλεγε να τα παρατήσεις και να φύγετε, αλλά εσένα είχε 
γυαλίσει το μάτι σου με τα τετρακόσια χιλιάρικα».  

Ο αστυνόμος πλέον χρησιμοποιεί την πιο αποτελεσματική και συνηθισμένη 
μέθοδο της ανάκρισης. Να φέρει τον έναν συγκατηγορούμενο σε αντιπαλότητα  με 
τον άλλον. Ο ανακρινόμενος όταν δει ότι κάποιος άλλος του ρίχνει τις ευθύνες, τότε 
και αυτός ξανοίγεται και τα ξερνάει όλα, να σώσει τουλάχιστον το τομάρι του. 

«Ρε, τι μαλακίες μου λέτε; Πόσο αρρωστημένη φαντασία έχετε;» ο 
φαρμακοποιός αρνείται, πλέον, να συνεργαστεί· το βλέπει άσκοπο. 

«Δεν τα λέμε εμείς, η γκόμενά σου τα λέει! Ίσως να θέλει να γλιτώσει με λίγα 
χρόνια σαν συνεργός και όχι με ισόβια που τρώει συνήθως ο ίδιος ο δολοφόνος». 

«Δεν είστε καλά, ρε», τα τρεμάμενα χέρια του σπαθίζουν στον αέρα, «ρε, 
παρανοϊκοί είστε», κραυγάζει· οι φλέβες στον λαιμό να παλεύουν να βγουν έξω από 
τη σάρκα τους. Ο φαρμακοποιός μπαίνει ξανά στο παιχνίδι. Δεν θα κάτσει να τον 
καπελώσει ο τρελός αστυνόμος. Θα το πολεμήσει. 

«Και το αίμα που βρήκαμε στο πορτμπαγκάζ  του αυτοκινήτου σου, παρανοϊκό 
είναι;» 

«Αίμαααα;» βγαίνει η φωνή του από το παγωμένο του στόμα 

«Ναι, αίμα της πρώην γυναίκας σου, κηλίδες! Που το πήγατε το πτώμα;» 

«Ποιο πτώμα, αστυνόμε;» 

«Κοίτα δεν θα παίξουμε εδώ! Τη σκότωσες, την έκλεισες στη σακούλα με τη 
βοήθεια της γκόμενας και την έβαλες στο πορτμπαγκάζ . Αυτά δεν τα λέω εγώ, η 
σήμανση βρήκε αίμα της πρώην γυναίκας σου στο στρώμα της σοφίτας, στα σκαλιά 



της μεζονέτας και στο πορτμπαγκάζ  του αυτοκινήτου σου. Εκτός, κι αν μας πεις ότι 
το αυτοκίνητό σου, δεν είναι δικό σου!  

»Κοίτα να δεις, φαρμακοποιέ! τα κλειδιά του αυτοκινήτου σου, τα είχες εσύ και 
η γκόμενά σου. Κανείς άλλος! Κόψε λοιπόν τις χαζομάρες και πες μας που πήγες το 
πτώμα να τελειώνουμε». 

«Ρε, άντε γαμηθείτε», ο φαρμακοποιός έχει βγει εκτός ορίων, συνήθως δεν 
βρίζει, αλλά τώρα έχασε τον έλεγχο του εαυτού του, και αυτό είναι υπέρ του 
αστυνόμου· τον φαρμακοποιό τον έχει φέρει στα άκρα και μπορεί να πέσει σε 
αντιφάσεις πιο εύκολα, «που πάτε να με βγάλετε και δολοφόνο». Κάνει να σηκωθεί 
να φύγει.  

Τον βουτάνε και τον ξανακαθίζουν κάτω. «Αν ξανασηκωθείς θα σε δέσω στην 
καρέκλα!» τον προειδοποιεί αυστηρά. «Από δω θα σηκωθείς, όταν σου πω εγώ, και 
δεν θα το πω, αν δεν μου πεις που έχεις τα λεφτά και πού πέταξες το πτώμα. 
Συνεννοηθήκαμε;» ουρλιάζει άγρια ο αστυνόμος σαν λύκος. «Πες μου ποιος από τους 
δυο σας -εννοώ εσένα και τη Μαρία- σκέφτηκε να πάτε στον παπά; Θέλατε να 
δώσετε το στίγμα σας; Πώς και δεν σκεφτήκατε να πάτε να φάτε ένα παγωτό σε ένα 
μαγαζί, να σας δει έτσι και περισσότερος κόσμος;» 

«Μου λες, αστυνόμε, ότι έψαχνα για άλλοθι;» τον ρωτά φανερά αποκαμωμένος. 
«Α, μπράβο, αυτό εννοώ, ρε φίλε, επιτέλους τώρα με καταλαβαίνεις», του 

απαντά και πάλι με πολύ φιλικό τρόπο. Μια άγριος και μια ήρεμος. Το αιώνιο 
παιχνίδι του εξουσιαζόμενου με τον εξουσιαστή 

«Αστυνόμε, δεν είχα καμία όρεξη να τρέχω βραδιάτικα στον παπά. Πήγα γιατί 
μου το ζήτησε αυτή», του εξηγεί χαμηλόφωνα. 

«Μόνο που ο παπάς δεν ήξερε τίποτα!» και μια γκριμάτσα κοροϊδίας κρεμιέται 
στο πρόσωπο του αστυνόμου. 

«Και εγώ τι να σου κάνω, αν αυτή ήταν μουρλή και έκανε με όλους τους 
ανθρώπους μαλακίες;» πάλι με ξέπνοη φωνή. 

«Τα λεφτά που τα έκρυψες; Λέγε να τελειώνουμε!» του λέει απότομα, δείχνοντας 
ότι βαριέται τις καθυστερήσεις.  

«Αστυνόμε, κοίτα να δεις, μιλάω πολύ σοβαρά. Δεν έχω ούτε λεφτά ούτε 
σκότωσα κανέναν», του απαντάει με μαλακό τον τόνο της φωνής του. Ο 
φαρμακοποιός έχει καταλάβει ότι έχει μπλέξει και προσπαθεί να είναι ήρεμος, για να 
τους πείσει ότι δεν έχει καμία σχέση. Κατάλαβε ότι με αγριάδες δεν πρόκειται να τον 
αφήσουν ήσυχο. 

Ο αστυνόμος θα ρισκάρει την επόμενη ερώτηση. Υποψιάζεται ότι ίσως το πτώμα 
να το έχει θάψει στο κτήμα του. Οπότε υποκρίνεται για τη δήθεν  πληροφορία που 
έχει, ότι είδαν να κυκλοφορεί εκεί το αυτοκίνητο του φαρμακοποιού. Χοντρό ψέμα 
του αστυνόμου για τη περίπτωση που το πτώμα θάφτηκε εκεί. Ελπίζει να θάφτηκε 
εκεί, αν και στην αυτοψία που έκανε, δεν μπόρεσε να βρει κάποιο σημείο του 
χωραφιού που να είναι φρεσκοσκαμμένο. 

«Φαρμακοποιέ, πώς εξηγείς ότι το αυτοκίνητό σου βρέθηκε νυχτιάτικα να 
κυκλοφορεί κοντά στο κτήμα σου, αυτό  που έχεις στην Τίρυνθα,  το βράδυ του 
φόνου; Δεν λέω ότι το οδηγούσες εσύ· μπορεί να μην ήσουν εσύ στο τιμόνι» 

«Στο κτήμα μου;»  
«Ναι».  
«Στο κτήμα μου έχω να πάω δυο μήνες τώρα». 
 

«Έστω, πες μου κάτι που θα σε ρωτήσω, αλλά θέλω έστω και τώρα, να μου πεις 
την αλήθεια…», σκύβει φιλικά από πάνω του, «…έστω και για μια φορά. Την πρώην 



γυναίκα σου, με το χέρι στην καρδιά, πώς θα τη χαρακτήριζες; θα μπορούσες να πεις 
ότι ήταν λίγο αλαφροΐσκιωτη, λίγο χαζή;» 

Κουνάει το κεφάλι του κοιτώντας στο βρόμικο πάτωμα και μετά από λίγη σκέψη 
του απαντάει: «Χαζή μέχρι αηδίας», με το βλέμμα του χαμένο ανάμεσα στα πλακάκια 
του δαπέδου. 

«Έστω. Φαρμακοποιέ, κοίτα να δεις και συ. Τα παραμύθια που μας αράδιασες 
δεν έχουν ούτε δείγμα αλήθειας. Ούτε υπνωτικά υπάρχουν, ούτε πέντε χιλιάρικα για 
τον παπά υπάρχουν. Παραμύθι ήταν η  ιστορία του παπά, για να σε δει κάποιος ότι 
στις έντεκα  η ώρα ήσουν μακριά από τη μεζονέτα. Θα σου πω μόνο αυτό να 
τελειώνουμε. Η σήμανση βρήκε αίμα της πρώην γυναίκας σου στο στρώμα, στα 
σκαλιά και στο αυτοκίνητό σου. Και μόνο αυτά σε στέλνουν μέσα ισόβια. Τη 
γκόμενά σου δεν βρίσκουμε να έκανε κάτι που να έχει σχέση με όλα αυτά, εκτός της 
συνέργιας σε φόνο και σχεδιασμό από κοινού της δολοφονίας. Το δικαστήριο θα ρίξει 
σε σένα τα ισόβια και σε αυτή 2-3 χρόνια, διότι αυτή δεν πυροβόλησε· μόνο σε 
βοήθησε. Θα μετρήσει βέβαια και η ειλικρινής  συνεργασία της με τις ανακριτικές 
αρχές Αυτή καλά κάνει και βγάζει την ουρά της απ΄ έξω. Κοίτα να δεις τι θα κάνεις κι 
εσύ. Εκτός, αν μας είπε ψέματα πως πυροβόλησες εσύ…», εδώ πλέον ο αστυνόμος 
του δείχνει καθαρά τον δρόμο που του μένει να ακολουθήσει. Σαν να του λέει: Αυτή 
σε έδωσε στεγνά, κάνε το ίδιο και συ. Σαν να του λέει, εξοντωθείτε μεταξύ σας, να 
σώσετε το τομάρι σας ο καθένας σας, και συνεχίζει «…αν πυροβόλησε αυτή, και εσύ 
απλά τη βοήθησες, τότε τα ισόβια είναι δικά της, και σε σένα ανήκουν τα 2-3 χρόνια 
φυλακή. Αυτό θα μας το πεις εσύ. Σκέψου το συμφέρον σου και όταν είσαι έτοιμος 
μας λες, δίπλα θα είμαστε». 

Λίγο πριν βγουν οι αστυνόμοι από το γραφείο, γυρνάει ο πρώτος Αθηναίος 
αστυνόμος και του λέει με κουρασμένο, για να μη πω συμπονετικό ύφος: «μωρέ 
άνθρωπε, δεν καταλαβαίνεις; σου βρήκαμε το αυτοκίνητό σου τίγκα στο αίμα της 
πρώην σου και εσύ ακόμα επιμένεις να το παίζεις σκληρός; τι να σου πω άνθρωπε 
μου; είσαι άξιος της μοίρας σου». 

 

Ανάκριση της Μαρίας 
Οι αστυνόμοι από την Αθήνα μπαίνουν πολύ δυναμικά στην ανάκριση 

προσπαθώντας να την κάνουν να τα χάσει και να σπάσει. Χρησιμοποιούν αθέμιτες 
μεθόδους που αν  ήταν παρών ο δικηγόρος της, δεν θα τολμούσαν να το κάνουν. Της 
λένε ότι δήθεν ο φαρμακοποιός έσπασε και την κατηγόρησε για αυτουργό, ενώ ποτέ 
δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Υποψιάζονταν, ότι αυτοί οι δύο ήταν οι δολοφόνοι και ότι 
είχαν συνεννοηθεί να αρνηθούν τα πάντα. Στην περίπτωση αυτή, αφού της λένε ότι ο 
συνεργός της έσπασε, υπολογίζουν ότι ο καθένας  θα κοιτάξει να σώσει το τομάρι 
του. Υπολόγιζαν ότι θα νευρίαζε και θα κατέθετε και αυτή εναντίον του. Έπρεπε να 
σπάσουν τα δεσμά ψέματος και συνενοχής που τους ενώνουν. Προσπαθούν να 
υποτιμήσουν τη σχέση που έχει με τον φαρμακοποιό αναφέροντας τον σαν 
«γκόμενο» και όχι σαν «σύντροφο» που θα ήταν πιο ευγενικό. Αλλά οι ευγένειες 
πάνε περίπατο σε μια σκληρή ανάκριση. 

 

«Πότε σχεδίασες τη δολοφονία της πρώην γυναίκας του;» την ρωτά ψυχρά σαν 
να τη ρωτούσε πότε θα πάει για ψώνια. 

«Τι έκανα λέει;» και τεντώνει τον λαιμό της μπροστά. Το μέτωπό της έχει 
αυλακώσει με μιας.  

«Πότε σχεδίασες τον φόνο, λέω», πάλι στο ίδιο ψυχρό ύφος. 
«Ποιον φόνο;» 

«Της πρώην γυναίκας του». 



«Τρελοί θα είστε!» με μια απίθανη αυτοπεποίθηση στον εαυτό της. 
«Ωραία, αφού δεν καταλαβαίνεις τι σου λέω, πες μας, αν πυροβόλησες χωρίς να 

το θέλεις πάνω στην πάλη ή από ατύχημα. Να ξέρεις ότι το εκ προμελέτης έγκλημα 
έχει άλλη ποινή και το ατύχημα άλλη, πολύ μικρότερη». 

«Τι λέτε;» τους ρωτά σαν χαζή. 
«Υπάρχουν δυο ποινές διαφορετικές. Αυτός που τραβάει τη σκανδάλη παίρνει τα 

ισόβια, αυτός που απλά είναι παρών ή έχει σχεδιάσει παίρνει κάποια χρόνια. Αφού οι 
σφαίρες, όπως μας είπε ο γκόμενός σου, έφυγαν από το δικό σου χέρι, τα ισόβια είναι 
δικά σου και η φυλακή δική του για απλή συνέργια. Αυτός που σχεδιάζει τη 
δολοφονία παίρνει κάποια χρόνια ακόμα. Εσύ σε ποια κατηγορία είσαι;» 

«Δεν καταλαβαίνω τίποτα, κύριοι». 
«Πες μας πώς γνώρισες τον φαρμακοποιό». 
«Δεν καταλαβαίνω σε τι έχει να κάνει αυτό με την υπόθεση που εξετάζετε». 
«Μεγάλη. Πώς τον γνώρισες;» 

«Τον ήξερα και με ήξερε από παλιά. Κάποια στιγμή ήρθαμε πιο κοντά και 
αποφασίσαμε να ζήσουμε μαζί». 

«Τι δουλειά έκανες πριν γίνεις ζευγάρι με τον φαρμακοποιό;» 

«Δεν σας αφορά αυτό». 
«Αν κάποιος δεν έχει λεφτά να ζήσει, μπορεί να κάνει και ληστεία και φόνο, άρα 

έχει σημασία. Σε ακούω! Οι πλούσιοι κύριοι κάποτε τελειώνουν».  
«Εγώ είχα να ζήσω, άρα δεν έκανα καμιά ληστεία ούτε πολύ περισσότερο φόνο 

που μου λέτε». 
«Το ξέρω ότι είχες να ζήσεις, τότε, αλλά από τότε που έμπλεξες με τον 

φαρμακοποιό το εισόδημά σου κόπηκε. Από πού θα έβγαζες τα προς το ζην;» 

«Με κάλυπτε ο σύντροφός μου». 
«Ο σύντροφός σου, όχι ο άντρας σου. Αύριο ο φαρμακοποιός μπορεί να έβρισκε 

μια πιο όμορφη από σένα και εσύ θα έπρεπε να κάνεις την παλιά σου τέχνη. Έτσι 
σκέφτηκες;» 

«Δεν σκέφτηκα τίποτα τέτοιο. Έχω δουλειά που μπορεί αυτή να με ζήσει. 
Διοργανώνω γκρουπ τουριστών για ξενάγηση».  

«Αυτή η δουλειά δεν σου αφήνει πολλά λεφτά. Πώς θα εξασφάλιζες τα γεράματά 
σου;» 

«Δική μου δουλειά αυτό». 
«Και δική μας. Με τετρακόσια χιλιάρικα θα ζούσες σαν βασίλισσα». 
«Παρντόν;» τους λέει απορημένη, «για ποια ληστεία λέτε;»  
«Λέω με τα τετρακόσια χιλιάρικα της πρώην θα ζούσες καλά». 
«Με λέτε κλέφτρα;» 

«Κλέφτρα…ε, όχι ακριβώς… για ληστεία το ξεκίνησες, αλλά σου προέκυψε 
φόνος». 

«Ξέρετε κάτι, κύριε αστυνόμε; αρχίζω να αμφιβάλλω για την ικανότητά σας να 
εξιχνιάσετε μια εξαφάνιση». 

«Μα δεν μιλάμε για εξαφάνιση, αγαπητή μου κυρία, για φόνο σας κατηγορούμε. 
Απλά ο φόνος προέκυψε από ατύχημα, εσείς είχατε στο μυαλό σας μόνο τη ληστεία. 
Και σας είπα, το ατύχημα τιμωρείται πιο χαλαρά. Στο χέρι σας είναι να το χειριστείτε 
έξυπνα. Σκέφτηκες ποτέ ότι μπορεί να σε βαρέθηκε ο γκόμενος;» 

«Το βρίσκω πολύ αισχρό, κύριε αστυνόμε, να μιλάτε έτσι για τον σύντροφό 
μου». 

«Πιο αισχρό από τη ληστεία μετά φόνου δεν υπάρχει, κυρία μου. Και σε 
ξαναρωτώ, δεν σκέφτηκες ποτέ ότι ο γκόμενος μπορεί να σε βαρέθηκε;» 

«Ποτέ δεν μου έδειξε κάτι τέτοιο». 



«Δεν φαίνεται εύκολα, όταν ένας άντρας βαριέται μια γυναίκα». 
«Δεν σας καταλαβαίνω, πού το πάτε;» 

«Μόνο του πάει, ότι ο φαρμακοποιός σε βαρέθηκε και σε πρόδωσε. Θέλησε  να 
απαλλαγεί και από την πρώην και από σένα. Γι΄ αυτό και σε ενοχοποίησε με ένα 
σωρό πράγματά σου». 

«Δεν καταλαβαίνω τίποτα». 
«Αα, δεν καταλαβαίνεις. Καλά, τότε πες μας που είναι τα δεύτερα κλειδιά του 

αυτοκινήτου του γκόμενού σου». 
«Σταματήστε σας παρακαλώ να τον λέτε γκόμενο, σύντροφός μου είναι. Και 

δεύτερον, πού να ξέρω;» 

«Ξέρεις πολύ καλά· στην τσάντα σου μέσα ήταν, σε μια θήκη με φερμουάρ». 
«Αποκλείεται! ποτέ μου δεν χρειάστηκα τα κλειδιά του, είχα δικό μου 

αυτοκίνητο». 
«Μα, δεν κατάλαβες· αυτός στα έβαλε εκεί». 
«Ποιος αυτός;» 

«Ο γκόμενός σου, δεν καταλαβαίνεις το γιατί;» 

«Όχι, δεν καταλαβαίνω… γιατί;». Το πρόσωπό της έχει γίνει κατακόκκινο. 
«Έτσι, γίνεται πιο πιστευτό ότι εσύ οδήγησες το αυτοκίνητό του, μεταφέροντας 

το πτώμα του θύματος στο πορτμπαγκάζ». 
«Ποιο πτώμα; ποιο πορτμπαγκάζ; Τι βλακείες μου λέτε;» γρύλισε η Μαρία. 
«Δείξε μου τις παλάμες σου». 
«Ορίστε νάτες», του κάνει ανοίγοντας τις χούφτες της. 
«Μμ, έτσι εξηγείται. Τα γάντια που βρέθηκαν στο πορτμπαγκάζ, μικρά γάντια 

εργασίας στο μέγεθος των χεριών σου, γεμάτα με αίμα του θύματος. Εσύ καθάρισες 
το στρώμα της σοφίτας από τα αίματα του θύματος; Αν είσαι εσύ, να σου πω ότι 
άφησες στάμπα και η σήμανση αποφάνθηκε ότι το αίμα που βρέθηκε στο στρώμα, 
στα σκαλιά και στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου του γκόμενου, ήταν το ίδιο με το 
αίμα της πρώην γυναίκας του.  

»Σε βοήθησε να πακετάρετε το πτώμα σε σακούλα και να το κατεβάσετε από τα 
σκαλιά στο γκαράζ ή το έκανες μόνη σου; 
Τι ώρα γύρισες στη μεζονέτα και τη σκότωσες;  
Ο γκόμενος σου κοιμόταν με υπνωτικό χάπι που του έδωσες ή σε ακολούθησε να σε 
βοηθήσει;» 

 

Καταιγισμός άσχετων ερωτήσεων. Η Μαρία έχει μείνει άφωνη και μετέωρη. Δεν 
μπορεί να επεξεργαστεί τόσες κατηγορίες που της απευθύνουν. Όταν, επιτέλους, 
συνειδητοποιεί τι της είπαν, παίρνει μια βαθιά ανάσα, καταπίνει μια στάλα σάλιο, 
παίρνει όση σοβαρότητα μπορεί, και του απευθύνεται συγκροτημένα: «Κύριε 
αστυνόμε, δεν μπορώ να σας παρακολουθήσω. Μου λέτε πράγματα που δεν 
καταλαβαίνω· για υπνωτικά χάπια και βλακείες». 

«Μαρία, πες μου ακόμα μία φορά για τους πυροβολισμούς που άκουσες. Μήπως 
κορίτσι μου…», μαλακώνει, εμφανέστατα, τον τόνο της φωνής του, «…δεν ήταν 
πυροβολισμοί και ήταν, ας πούμε, κλατάρισμα από λάστιχο αυτοκινήτου;» 

«Α, κοιτάξτε να δείτε. Δεν είμαι ειδική και σε πυροβολισμούς. Δεν είπα ποτέ ότι 
ήταν σίγουρα πυροβολισμοί. Αυτό βρέστε το μόνοι σας. Σας είπα ότι άκουσα κάτι 
που έμοιαζε με πυροβολισμούς». 

«Πότε το άκουσες;» 

«Όταν ήμασταν στη σοφίτα και οι τρεις μας». 
«Τι ώρα ακριβώς;» 



«Αφού ο γιος έφυγε στις εννιά, αυτό πρέπει να έγινε στις εννιά και μισή με δέκα 
η ώρα». 

«Και είπες ότι η πρώην τρόμαξε». 
«Ναι, την έπιασε τρέμουλο». 
«Ε, τότε θα ακούστηκε ο θόρυβος πολύ δυνατός και κοντά σας. Εσείς δεν 

τρομάξατε;» 

«Όχι, δεν ήταν κοντά μας, δεν ήταν δυνατός. Ούτε μπορώ να εξηγήσω την 
ευαισθησία αυτηνής που άρχισε να τρέμει. Εμάς δεν μας επηρέασε. Εντάξει, 
τρομάξαμε, αλλά δεν πέσαμε και τ΄ ανάσκελα!» 

«Μαρία να σε ενημερώσω για τα στοιχεία που  έχουμε. Ξέρουμε ότι έπεσαν 
πυροβολισμοί στη σοφίτα, αλλά όχι τότε που μας λες. Έπεσαν πολύ μετά τις έντεκα 
το βράδυ, αφού είχατε φύγει από τη μεζονέτα. Κάποιος επέστρεψε στη μεζονέτα και 
πυροβόλησε το θύμα. Και αυτός δεν ήταν ο φαρμακοποιός. Ο φαρμακοποιός 
κοιμήθηκε όλο το βράδυ βαθιά, γιατί του είχες δώσει υπνωτικό χάπι. Εσύ 
επέστρεψες, τη λήστεψες και τη σκότωσες. Και εσύ μετέφερες το πτώμα της κάπου. 
Καιρός να μας πεις πού το πέταξες και σου υπόσχομαι ότι δεν θα σε ρωτήσω τίποτε 
άλλο».  

«Τιιιιι;» τραύλισε, «δεν κατάλαβα, μου λες ότι εγώ σκότωσα την πρώην γυναίκα 
του; είσαι για δέσιμο», η Μαρία έχασε την ψυχραιμία της και άφησε κατά μέρος τους 
πληθυντικούς και τις ευγένειες. Αυτοί την υπολογίζουν για δολοφόνο και αυτή θα 
τους μιλάει στον πληθυντικό;  

Ο αστυνόμος αντιλαμβάνεται τα λεπτά της χέρια να τρέμουν. Δεν χάνει την 
ευκαιρία να την τσιτώσει κι άλλο· συνεχίζει το σφυροκόπημα. 

«Και δε μου λες και κάτι άλλο; Το κουμπί που σου έφυγε στην πάλη, που έκανες 
με το θύμα στη σοφίτα, και το βρήκαμε κάτω από το κρεβάτι, δεν το πήρες χαμπάρι 
που έπεσε για να το μαζέψεις; Άφησες ένα σωρό ενοχοποιητικά στοιχεία πίσω σου. 
Και το χειρότερο είναι, που νόμισες ότι θα σε καλύψει αυτός. Μόλις κατάλαβε ότι 
μπορεί να πάει φυλακή χέστηκε πάνω του και τα ξέρασε όλα· ωραίος σύντροφος!» 
έκανε απαξιωτικά με ανάλογη κίνηση των χεριών του. 

“Μόνο τη βοήθησα λέει, εγώ δεν ήθελα να κάνω φόνο, την αγαπούσα ακόμα τη 
γυναίκα μου”, της αναπαράγει με θεατρινίστικο στυλ τα δήθεν λόγια του 
φαρμακοποιού.  «Όπως καταλαβαίνεις, αυτά τα λόγια του φαρμακοποιού σε εκθέτουν 
επικίνδυνα. Μια πράξη σου, που σίγουρα θα βοηθήσει και τους δυο σας, είναι να μου 
πεις πού πετάξατε το πτώμα;» 

«Τι είναι αυτά που μου λες άνθρωπέ μου;» κάνει η Μαρία σαν ύαινα, «δεν έχω 
κάνει τίποτα από αυτά που λες. Αστυνόμε, είσαι μεθυσμένος», του λέει  
περιφρονητικά κατάμουτρα, σταυρώνει τα χέρια της και ακουμπά την πλάτη της πίσω 
στο κάθισμα. 

«Σήκωσε τα μανίκια σου!» της φωνάζει ξαφνικά ο αστυνόμος. 
 

Ο αστυνόμος τα εξετάζει προσεκτικά αλλά δεν βλέπει καμία γρατσουνιά. Καλεί 
στο τηλέφωνο μια αστυνομικίνα να έρθει μέσα. Μόλις αυτή εμφανίστηκε της δίνει 
διαταγή: «Θα γυρίσουμε εμείς από την άλλη. Η κυρία από δω θα βγάλει τη μπλούζα 
της. Θέλω να δεις προσεκτικά το σώμα της αν έχει γρατσουνιές». 

Μετά από λίγο, οι αστυνόμοι με γυρισμένη την πλάτη τους κοιτώντας από το 
παράθυρο στο απέναντι στρατόπεδο, ακούγεται η νεαρή αστυνομικίνα: «τίποτα κύριε 
αστυνόμε». Η Μαρία φοράει πάλι τη μπλούζα της και κάθεται στη θέση της. 

«Τι γρατσουνιές ψάχνεις πάνω μου κύριε αστυνόμε;» τον ρωτάει. 
«Όλα πρέπει να τα ψάξω, όσο περίεργα κι αν σου φαίνονται». 
«Ο παπάς, το βράδυ που πήγατε σπίτι του, μίλησε στο θύμα τηλεφωνικά;» 



«Όχι». 
«Αλλά την πήρε τηλέφωνο. Γιατί δεν μίλησαν;» 

«Γιατί δεν απάντησε κανείς». 
«Δεν απάντησε ενώ καλούσε ή δεν απάντησε γιατί ήταν απενεργοποιημένο το 

κινητό της;» 

«Ο παπάς μας είπε ότι δεν απαντά. Δεν ξέρω τι από τα δύο γινόταν». 
«Την ιστορία με τον παπά και τα πέντε χιλιάρικα εσύ τη σκέφτηκες;» 

«Όταν λέτε, τη σκέφτηκα, τι εννοείτε;» προσπαθώντας πάλι να χρησιμοποιεί 
ευγενικούς τρόπους. 

«Δεν καταλαβαίνω, Μαρία μου, γιατί δεν πήγατε να κάνετε μια βόλτα στην 
παραλία να σας δει περισσότερος κόσμος και κάτσατε και φτιάξατε ολόκληρη 
ιστορία, ότι δήθεν το θύμα σας έδωσε πέντε χιλιάρικα να τα πάτε σε έναν παπά, που 
δεν ήξερε τίποτα περί τούτου; Στήσατε ολόκληρη ιστορία, ενώ μπορούσατε να το 
κάνετε πιο απλό». 

«Κύριε αστυνόμε, η πρώην, μας παρακάλεσε να της κάνουμε μια εξυπηρέτηση 
και το κάναμε. Τώρα τι είναι αυτά που λέτε, για να μας έβλεπε περισσότερος κόσμος, 
δεν τα καταλαβαίνω». 

«Έστω, να σου πω την αλήθεια, και εγώ τον γκόμενό σου υποπτεύτηκα από την 
αρχή, αλλά μας τα είπε όλα με τόσες λεπτομέρειες που με εξέπληξαν. Εσύ σχεδίασες 
και εσύ πυροβόλησες. Εντάξει, σε βοήθησε, αλλά δεν είναι αυτός ο αυτουργός.  Τα 
λεφτά που τα κρύψατε;» 

«Ποια λεφτά; ποια πτώματα μου λες; Δεν έχω κάνει τίποτα. Να μου τον φέρεις 
εδώ, να μου τα πει αυτά μπροστά μου. Δεν σε πιστεύω», του πετάει στα μούτρα, «με 
δουλεύεις» και οι φλέβες της έχουν γίνει εξογκωμένα ποτάμια στα χέρια της που 
πασχίζει εδώ και ώρα να τα κάνει να μη τρέμουν. Της έχει ανέβει όλο το αίμα στο 
κεφάλι· έχει γίνει κατακόκκινη και στο μέτωπό της εμφανίζονται οι πρώτες υποψίες  
ιδρώτα. 

«Θα γίνει και αυτό. Θα σε φέρω σε αντιπαράσταση, μη βιάζεσαι Αν θέλεις τη 
γνώμη μου, βρες έναν  καλό δικηγόρο να σε βοηθήσει. Τουλάχιστον να μη δικαστείς 
σε ισόβια, αλλά σε κάθειρξη 20 - 25 χρονών. Είναι κρίμα να πεθάνεις στη φυλακή για 
τον γκόμενο. Δεν αξίζει κανείς γκόμενος για τόσα πολλά  χρόνια.  Και να σου πω και 
κάτι άλλο; Τι θα τα κάνεις τα λεφτά, άμα είσαι μέσα; Δεν το σκέφτηκες αυτό;» 

«Θέλω δικηγόρο, θέλω να μου βρείτε δικηγόρο». 
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