
Λίγο πριν τη δίκη 

 φαρμακοποιός ανακρίθηκε και επέμεινε μέχρι τέλους ότι δεν είχε ποτέ στην 
κατοχή του κλειδιά της μεζονέτας ή του γκαράζ. Επίσης, επέμεινε στο ότι το 
τηλεχειριστήριο το επέστρεψε στο θύμα, αλλά αυτό βρέθηκε κάτω από το 

πατάκι του συνοδηγού στο ΙΧ του. Παραδέχεται ότι την πρώην δεν την αγαπούσε και 
αδιαφορούσε γι΄ αυτήν. Δεν μπορεί να εξηγήσει τον λόγο που αυτή τον φοβόταν. 
Αρνείται τον φόνο, ότι πήρε τα λεφτά και όλα όσα τον κατηγορούν. 

 

Η Μαρία ανακρίθηκε και ισχυρίστηκε με πάθος ότι δεν γνωρίζει τίποτα για 
κανέναν φόνο, ούτε για λεφτά. Ισχυρίζεται  ότι δεν είχε ποτέ τα δεύτερα κλειδιά του 
ΙΧ του φαρμακοποιού. 

 

Από τις τελικές ανακρίσεις του φαρμακοποιού και της Μαρίας οι Αθηναίοι 
αστυνόμοι τροποποιούν κατά τι το αρχικό πόρισμά τους και καταλήγουν στο τελικό 
πόρισμα που το παραδίδουν επίσημα στον Εισαγγελέα.  

Αυτό γράφει: 
 

«Στις 4 Απριλίου 2011, στις εννιά  το πρωί, το θύμα πήγε στο φαρμακείο του 
πρώην άντρα της και ζήτησε από αυτόν να τη συνοδεύσει στην τράπεζα, προκειμένου 
να κάνει ανάληψη στα τελευταία χρήματά της. Η παρουσία του φαρμακοποιού μαζί 
με το θύμα, για την ανάληψη των χρημάτων, επιβεβαιώνεται από τους υπαλλήλους 
της τράπεζας. Παράλληλα, τον κάλεσε αυτόν και τη σύντροφό του να περάσουν από 
τη μεζονέτα της το βράδυ της ίδιας ημέρας, να φάνε όλοι μαζί. 

»Τα χρήματα της ανάληψης από την τράπεζα τοποθετήθηκαν σε χρηματοκιβώτιο 
που ήταν μέσα σε κρύπτη στη σοφίτα της μεζονέτας από τον φαρμακοποιό και το 
θύμα ομού. 

»Την ίδια μέρα ο φαρμακοποιός δάνεισε το αυτοκίνητό του στην πρώην γυναίκα 
του για να κάνει κάποιες μεταφορές αντικειμένων που αυτή ήθελε. Το θύμα φρόντισε 
να μην αφήσει τα δακτυλικά της αποτυπώματα στο αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο όταν 
παραδόθηκε στον φαρμακοποιό ήταν καθαρό από οποιοδήποτε εις βάρος του 
φαρμακοποιού ενοχοποιητικό στοιχείο. 

»Το ζευγάρι, (ο φαρμακοποιός και η σύντροφός του Μαρία), έφτασε στη 
μεζονέτα με το αυτοκίνητο του φαρμακοποιού στις 4 Απριλίου, στις οκτώ το βράδυ. 

»Ο φαρμακοποιός και η Μαρία συνάντησαν στον κήπο της μεζονέτας τη 
γειτόνισσα του θύματος. Την είχε καλέσει το ίδιο το θύμα, πράγμα που δεν συνήθιζε 
να  κάνει στο παρελθόν. Το θύμα αποζήτησε την παρουσία της γειτόνισσας για τη 
στιγμή που θα έφτανε ο φαρμακοποιός στη μεζονέτα.  

»Το γκαράζ άνοιξε με το τηλεχειριστήριο που είχε στα χέρια του ο 
φαρμακοποιός. Έβαλε μέσα το αυτοκίνητο και ακολούθως το κλείδωσε. Ανέβηκαν 
αυτός, η Μαρία και το θύμα μέσω της εσωτερικής σκάλας στο σαλόνι. Ο ισχυρισμός 
του φαρμακοποιού ότι στη γειτονιά κυκλοφορούσαν κλεφτρόνια δεν επιβεβαιώνεται 
από την κατάθεση της γειτόνισσας. Το πάση θυσία παρκάρισμα του αυτοκινήτου 
μέσα στο γκαράζ επιδιώχθηκε από τον φαρμακοποιό ή από το θύμα για τους δικούς 
τους σκοπούς έκαστος και εκάστη, που δεν κατέστη δυνατόν να διευκρινιστούν. 

»Το θύμα θα ταξίδευε την επόμενη μέρα (5 Απριλίου) για τη Βραζιλία,  όπως 
υποδεικνύουν και τα σχετικά εισιτήρια που βρέθηκαν στην τσάντα της. Ο μόνος που 
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γνώριζε για το ταξίδι στη Βραζιλία ήταν ο γιος του θύματος. Όλοι οι άλλοι γνώριζαν 
ότι θα μετακόμιζε στην Αθήνα. Αυτή τη διφορούμενη πληροφορία είχε διαδώσει 
τεχνηέντως το θύμα, διότι φοβόταν τις αντιδράσεις του πρώην άντρα της. 

»Το κρεβάτι της σοφίτας (πριν συμβεί ο φόνος) ήταν καλυμμένο με ένα πάπλωμα 
που είχε πάνω του σχήματα ουράνιου τόξου. Μετά την δολοφονία το κρεβάτι είχε 
καλυφθεί με άλλο παπλωμα.   

»Η παρέα των τεσσάρων ατόμων (το θύμα, ο πρώην άντρας της, η σύντροφός 
του πρώην άντρα της και ο γιος του πρώην ζευγαριού) παρέμειναν στο σαλόνι, μέχρι 
που ο γιος αποχώρησε για τον στρατώνα στις οκτώ και πενήντα. 

»Στις εννιά και μισή το βράδυ, το θύμα, ο φαρμακοποιός και η Μαρία βρέθηκαν 
ομού στη σοφίτα. Ο φαρμακοποιός και η σύντροφός του ανάγκασαν το θύμα (με την 
απειλή όπλου που όμως δεν βρέθηκε) να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο. Εν συνεχεία το 
λήστεψαν από τα λεφτά και τα κοσμήματά της. 

»Τον συνδυασμό του χρηματοκιβωτίου στην κρύπτη δεν τον ήξερε ο 
φαρμακοποιός, διότι το θύμα τον  άλλαζε συχνά. Τα δακτυλικά αποτυπώματα που 
βρέθηκαν στην κρύπτη ανήκουν στο θύμα και στον φαρμακοποιό που ισχυρίστηκε 
ότι τα άφησε εκεί, όταν μαζί με την πρώην γυναίκα του, την άνοιγαν και την 
έκλειναν.  

»Της ληστείας επακολούθησε πάλη μεταξύ του θύματος και των δολοφόνων. 
Στην πάλη σκίστηκε η τσέπη στο πουκάμισο του φαρμακοποιού. Επίσης, ένα κουμπί 
από το τζάκετ της Μαρίας έσπασε και έπεσε κάτω από το κρεβάτι. 

»Πάνω στην πάλη ο δολοφόνος πυροβόλησε το θύμα. Το θύμα σωριάστηκε στο 
κρεβάτι μετά τον πυροβολισμό ή πρώτα ακινητοποιήθηκε στο κρεβάτι και μετά 
πυροβολήθηκε. Δέχθηκε κατάστηθα δύο σφαίρες (οι πυροβολισμοί ακούστηκαν στο 
διάστημα από  εννιά και μισή έως δέκα το βράδυ). Το αίμα του θύματος κηλίδωσε το 
πάπλωμα, τα σεντόνια και το στρώμα. 

»Άφησαν το θύμα πάνω στο κρεβάτι και οι δυο τους κατέβηκαν αμέσως στο 
σαλόνι. Η σύντροφός του έμεινε μέσα, δήθεν, για να συνεφέρει το θύμα, που δήθεν, 
λιποθύμησε σε έναν καναπέ του σαλονιού. Ο φαρμακοποιός βγήκε στο μπαλκόνι για 
να τον δει επίτηδες η γειτόνισσα. Ήθελε να γίνει πιστευτός ο ισχυρισμός του ότι οι 
πυροβολισμοί έπεσαν έξω από τη μεζονέτα, οπότε έψαχνε να βρει ποιος μπορεί να 
ήταν εκεί γύρω. Η γειτόνισσα όντως τον είδε. Η σύντροφός του από τον χώρο του 
σαλονιού τον φώναξε πολλές φορές με το όνομά του να μπει μέσα, δήθεν, να 
συνεφέρουν την πρώην γυναίκα του που, δήθεν, λιποθύμησε. Αυτή τη γυναικεία 
φωνή (της Μαρίας) που καλούσε τον φαρμακοποιό την άκουσε και η γειτόνισσα. 

»Στην κατάθεσή της, η γειτόνισσα, είπε ότι η φωνή του θύματος δεν ακούστηκε 
ποτέ μετά τους πυροβολισμούς, ούτε την είδε καθόλου στο μπαλκόνι. Συνάγεται ότι 
ήταν ήδη χτυπημένη και παρατημένη στο κρεβάτι της σοφίτας. 

»Στο μπαλκόνι, ο φαρμακοποιός, βγήκε περίπου τέσσερις  φορές, όπως κατέθεσε 
η γειτόνισσα, πάντα μόνος του.  

»Ακολούθως, το πτώμα μεταφέρθηκε από τις σκάλες της σοφίτας προς τον κάτω 
όροφο της μεζονέτας, δηλαδή στον μεγάλο διάδρομο, έξω από το σαλόνι, και εν 
συνεχεία από τις σκάλες που αρχίζουν από τον διάδρομο και οδηγούν στο γκαράζ. 
Εκεί φορτώθηκε στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου του φαρμακοποιού. 

»Μετά τη δολοφονία, έγινε προσπάθεια να πλυθούν το στρώμα της σοφίτας και 
οι σκάλες, απ΄ όπου μεταφέρθηκε το πτώμα. Η εύρεση των κηλίδων αίματος στις 
σκάλες και στο πορτμπαγκάζ  του αυτοκινήτου, δείχνει ότι το πτώμα μεταφέρθηκε σε 
σάκο, που σε κάποιο σημείο  δεν έκλεινε καλά, οπότε κάποιες κηλίδες αίματος 
χύθηκαν έξω. Πιθανόν, στον ίδιο σάκο να είχαν μπει τα λερωμένα σεντόνια και το 
πάπλωμα (αυτό με τα ουράνια τόξα) και δεν βρέθηκαν από τη σήμανση. Το πτώμα το 



συσκεύασαν στον σάκο τα δύο αυτά άτομα. Αυτό υποδεικνύεται από τα μεγέθη των 
λερωμένων με αίμα γαντιών που βρέθηκαν στο πορτμπαγκάζ  του αυτοκινήτου, 
δηλαδή του ΙΧ του φαρμακοποιού. 

»Ο φαρμακοποιός ισχυρίζεται ότι δεν ξέρει πώς βρέθηκαν οι κηλίδες και τα 
γάντια μέσα στο αμάξι του, ούτε πώς βρέθηκε το τηλεχειριστήριο μέσα εκεί. Στην 
ανάκριση του ζητήθηκε να παραδώσει και τα δυο κλειδιά του αυτοκινήτου, ενώ αυτός 
προσκόμισε μόνο τo ένα. Το άλλο κλειδί, ισχυρίστηκε ότι, το είχε δώσει στο θύμα 
εκείνο το πρωί της 4ης Απριλίου, αλλά ξέχασε να της το ζητήσει πίσω. Κατά την 
έρευνα που επακολούθησε, το δεύτερο κλειδί του αυτοκινήτου βρέθηκε μέσα στην 
τσάντα της συντρόφου του. Ούτε η σύντροφός του μπόρεσε να δικαιολογήσει πώς 
βρέθηκε το κλειδί αυτό στην τσάντα της. Κατά συνέπεια, κανείς τρίτος δεν είχε 
πρόσβαση στο αυτοκίνητο του φαρμακοποιού για να τον ενοχοποιήσει, όπως αυτός 
ματαίως ισχυρίζεται. Άρα, όσον αφορά στα δεύτερα κλειδιά του αυτοκινήτου του, ο 
φαρμακοποιός λέει ψέματα. 

»Η έρευνα απέδειξε ότι στο πορτμπαγκάζ τα ίχνη αίματος που βρέθηκαν ήταν 
του θύματος. 

»Το κρεβάτι της σοφίτας βρέθηκε στρωμένο κανονικά με καθαρά σεντόνια, αλλά 
ο εργαστηριακός έλεγχος έδειξε ότι στο στρώμα υπήρχε λεκές αίματος που δεν είχε 
καθαριστεί καλά. Ο καθαρισμός του στρώματος έγινε μεταξύ δεκάτης και ενδέκατης 
βραδινής, χωρίς να μπορεί να προσδιοριστεί από ποιόν έγινε. 

»Στις έντεκα η ώρα το βράδυ οι δολοφόνοι είχαν τελειώσει και αποχώρησαν από 
τη μεζονέτα. Επισκέφτηκαν, αμέσως μετά, τον παπά για να δώσουν το στίγμα τους 
και μετά, το πιθανότερο ασχολήθηκαν με την εξαφάνιση του πτώματος, των 
σεντονιών και του παπλώματος που είχαν λερωθεί με αίμα. Ξέχασαν στο 
πορτμπαγκάζ τα λερωμένα με αίμα γάντια. Το πατάκι του πορτμπαγκάζ  του 
αυτοκινήτου τους το έπλυναν στο σπίτι τους. Δεν είναι σε θέση να αποδείξουν οι 
φαρμακοποιός και η σύντροφός του τι ώρα έφτασαν στο σπίτι τους και τι ώρα έπεσαν 
για ύπνο, ώστε να καταδειχτεί το πόση ώρα χρειάστηκαν για να εξαφανίσουν το 
πτώμα και να απομακρύνουν τις κηλίδες αίματος από το αυτοκίνητό τους. Όλη αυτή 
η διαδικασία απαιτούσε να έχουν, αυτοί οι δύο, αγαστή συνεργασία. 

»Τα σεντόνια του στρώματος που βρήκε η σήμανση δεν είχαν ίχνη από αίμα. 
Κάποιος τα είχε αλλάξει αφού έπλυνε τον λεκέ του στρώματος. 

»Το αίμα στο στρώμα, στα γάντια, στο πάτωμα του πορτμπαγκάζ  ανήκει στο 
θύμα. Αυτό έδειξε ο έλεγχος βιολογικού υλικού που έγινε σε αντιπαραβολή με το 
αίμα του θύματος που πήρε η σήμανση από την  αιμοδοσία στο Νοσοκομείο 
Ναυπλίου.  

»Το όπλο δεν βρέθηκε ποτέ. Το θύμα μεταφέρθηκε σε άγνωστο μέχρι στιγμής 
σημείο. Αφού βρέθηκε αίμα θα υπάρχει και τραυματισμός και αφού το σώμα του 
θύματος στάθηκε αδύνατον να βρεθεί, συνάγεται ότι το θύμα είναι νεκρό.  

 

»Κατά συνέπεια, έστω, κι αν ο αυτουργός είναι μόνο ένας εξ αυτών, και οι δύο 
θεωρούνται  συνεργάτες και συμμετέχοντες της δολοφονίας. Ο φαρμακοποιός και η 
σύντροφός του ήξεραν ότι η πρώην γυναίκα του θα εγκατασταθεί κάπου στην Αθήνα. 
Η εξαφάνιση της μέσα σε μια μεγάλη πόλη θα χρειαζόταν πολύς καιρός να γίνει 
αντιληπτή. Έτσι, μπήκαν ευκολότερα στον πειρασμό να την εξαφανίσουν. 

»Δεν γνώριζαν ότι αυτή είχε εκδώσει αεροπορικό εισιτήριο για Βραζιλία. Η 
εξαφάνιση όμως ενός ατόμου και η ταυτόχρονη μη συμπερίληψη αυτού στη λίστα 
επιβατών του αεροσκάφους γίνεται άμεσα γνωστή. Κάποιος που εξαφανίζεται και 
ταυτόχρονα χάνει την πτήση του, σημαίνει κάτι περισσότερο από μια εξαφάνιση. 



Είναι αποδεικτικό στοιχείο ότι κάποιος εμπόδισε το θύμα να φτάσει μέχρι το 
αεροδρόμιο.   

»Στις 5 Απριλίου 2011 ο γιος επέστρεψε στη μεζονέτα και βρήκε όλα τα 
πράγματα του θύματος όπως τα είχε αφήσει. Ενημέρωσε τον πατέρα του. Μαζί πήγαν 
στην αστυνομία να δηλώσουν την εξαφάνιση του θύματος». 

 

Στη δίκη που επακολούθησε, αυτό το πόρισμα, και τα αποδεικτικά στοιχεία της 
σήμανσης τους φιλοδώρησαν από είκοσι πέντε χρόνια κάθειρξης στον φαρμακοποιό 
σαν αυτουργό του φόνου και δέκα χρόνια στη Μαρία για συνέργια. Το Δικαστικό 
Μέγαρο Ναυπλίου ήταν κατάμεστο από κόσμο κάθε μέρα. Όλοι τους ήταν πολύ 
γνωστά ονόματα της Αργολικής πόλης. 

 

Ο δικηγόρος του φαρμακοποιού και της Μαρίας προσπάθησε με λύσσα να 
αποδείξει ότι: 

Το θύμα με τα κλειδιά του δανεισμένου αυτοκινήτου στα χέρια της, είχε όλο τον 
χρόνο από το μεσημέρι που το δανείστηκε έως και το βράδυ στις έντεκα η ώρα, να 
στήσει το σκηνικό με τις κηλίδες αίματος που βρέθηκαν στο αυτοκίνητο του 
φαρμακοποιού. Αλλά, στις έντονες προσκλήσεις της έδρας δεν μπόρεσε η 
υπεράσπιση να εξηγήσει το πώς μπήκαν οι κηλίδες από το αίμα της, ενόσω αυτή ήταν 
ζωντανή, αφού υποτίθεται ότι μέχρι τις έντεκα η ώρα που αυτοί έφυγαν από τη 
μεζονέτα ήταν ζωντανή. Η υπεράσπιση επέμεινε ότι το θύμα ήταν παρανοϊκό και θα 
μπορούσε να στήσει ακόμα και το πιο τρελό σενάριο. 

 

Ματαίως, επικαλέστηκε η υπεράσπιση την κατάθεση του γιου που βεβαιώνει ότι 
ο φαρμακοποιός δεν είχε ποτέ του ούτε τηλεχειριστήρια ούτε κλειδιά της μεζονέτας. 
Εξάλλου, ο Εισαγγελέας παρατήρησε ότι αυτό το στοιχείο δεν επηρεάζει την ουσία 
της υπόθεσης. Η κατηγορία είναι φόνος και όχι ότι ο φαρμακοποιός κατείχε 
παράτυπα τα κλειδιά της μεζονέτας. Επιπλέον, το πόρισμα του ανακριτή δεν 
καταλογίζει στους κατηγορούμενους ότι επέστρεψαν αργότερα στη μεζονέτα 
κάνοντας χρήση κλειδιών. Ό,τι έγινε, συνέβη μέχρι τις έντεκα το βράδυ που οι 
κατηγορούμενοι ήσαν μέσα στη μεζονέτα. Ο Εισαγγελέας δεν υποστήριξε ότι οι 
δολοφόνοι επέστρεψαν αργότερα στη μεζονέτα και κατά συνέπεια δεν τον ενδιέφερε 
το ποιος κατείχε τα κλειδιά. 

 

Η υπεράσπιση των δύο κατηγορουμένων ισχυρίστηκε ότι ναι μεν το θύμα 
πυροβολήθηκε, αλλά  μετά τις έντεκα το βράδυ από κάποιον άλλον που η ανάκριση 
δεν κατάφερε να εντοπίσει. Η προσπάθεια της υπεράσπισης ήταν να σπείρει 
αμφιβολίες στην έδρα για την ενοχή των πελατών της, ώστε να αθωωθούν λόγω 
αμφιβολιών. Και με επιμονή προέβαλε ότι: όταν στις έντεκα το βράδυ ο 
φαρμακοποιός και η Μαρία αποχώρησαν από τη μεζονέτα, το θύμα ήταν εν ζωή. 
Στην επιμονή της έδρας ότι οι πυροβολισμοί ακούστηκαν πριν τις έντεκα, η 
υπεράσπιση διατύπωσε  την άποψη ότι επρόκειτο για κλατάρισμα αυτοκινήτου και 
όχι για πυροβολισμούς. Η δολοφονία έγινε με όπλο που έφερε σιγαστήρα μετά τις 
έντεκα το βράδυ· ήταν το μόνιμο επιχείρημα της υπεράσπισης. 

 

Η πρότερη συμπεριφορά του φαρμακοποιού προς το θύμα, όταν της έγραψε τη 
μεζονέτα στο όνομά της, δείχνει ότι αυτός ουδόλως ενδιαφερόταν για την περιουσία 
του, πράγμα που δεν δικαιολογεί τη ληστεία.  Είναι ένα στοιχείο που παρουσιάστηκε 
με πείσμα, αλλά δεν μετέπεισε τους δικαστές. 

 



Η υπεράσπιση αιτήθηκε πολλές φορές να κληθεί σαν μάρτυρας, ο αδελφός του 
θύματος που ζει στη Βραζιλία, αλλά το δικαστήριο ουδέποτε έκανε δεκτό το αίτημα 
αυτό. 

 

Η υπεράσπιση σε όλη τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, υποστήριζε 
την άποψη ότι το θύμα ήταν μια ασταθής και διπολική προσωπικότητα. Και μια 
διπολική   προσωπικότητα μπορεί να κάνει πράγματα που ο κοινός νους δεν 
δικαιολογεί. Έτσι δικαιολογείται και η ενοχοποίηση του φαρμακοποιού από το θύμα 
ή κάποιον που ήταν πολύ κοντά σε αυτήν. 

 

Η υπεράσπιση προέβαλλε συνεχώς τη συμπεριφορά του φαρμακοποιού, όταν 
αυτός επισκέφτηκε τον παπά. Δεν κάλυψε τα υποτιθέμενα στοιχεία εις βάρος του, 
δηλαδή το σκισμένο πουκάμισό του, διότι απλούστατα δεν ήταν ένοχος. Αν ήταν 
αυτός ο δολοφόνος, θα φρόντιζε να καλύψει τα υποτιθέμενα αποτελέσματα της 
πάλης. Υποστήριξε, έντονα, και το γεγονός ότι στο σώμα του φαρμακοποιού και της 
Μαρίας δεν υπήρχε ούτε ένα σημάδι σαν αποτέλεσμα της πάλης ενός απεγνωσμένου 
θύματος με τους δολοφόνους του. 

 

Ο Εισαγγελέας, αντίθετα, κάλεσε την υπεράσπιση να δικαιολογήσει επαρκώς το 
πώς βρέθηκαν κηλίδες αίματος στο αυτοκίνητο του φαρμακοποιού. Αν η υπεράσπιση 
τεκμηριώσει μια άποψη πάνω σε αυτό το σημείο, είναι διατεθειμένος να επανεξετάσει 
την εις βάρος τους κατηγορία. Σε αυτή την πρόταση του Εισαγγελέα, η υπεράσπιση 
κάνοντας έναν απελπισμένο ελιγμό, υποστήριξε ότι το θύμα, εκείνο το βράδυ, 
κατάφερε και απομακρύνθηκε από το ζευγάρι του φαρμακοποιού και της Μαρίας 
τουλάχιστον για μία φορά. Ήταν όταν κατέβηκε να αποχαιρετήσει τον φαντάρο. Το 
θύμα άνετα  θα μπορούσε να είχε στάξει λίγο από το αίμα της μέσα στο αυτοκίνητο 
του φαρμακοποιού. Εξ΄ άλλου, το μίσος που έτρεφε το θύμα προς τον πρώην άντρα 
της ήταν γνωστό και το είχε διατυμπανίσει σε όλους, το ίδιο το θύμα. Το θύμα, 
δηλαδή, είχε το κίνητρο να τον κάψει βάζοντας ενοχοποιητικά στοιχεία μέσα στο 
αυτοκίνητό του. Η Εισαγγελική έδρα δεν πείστηκε λέγοντας του συνήγορου 
υπεράσπισης: «Μα, ξεχνάτε ότι εκείνη την ώρα το θύμα ήταν ακόμα εν ζωή;».  
Πλέον, η υπεράσπιση έκανε την τελευταία της απέλπιδα προσπάθεια ενάντια σε όσα 
επιβαρυντικά της καταλόγιζαν. 

 

«Κύριοι Δικαστές, πάμε να καταδικάσουμε δυο ανθρώπους για φόνο, τη στιγμή  
που δεν είμαστε σίγουροι αν υπάρχει θύμα; που είναι το πτώμα; Ποιος μας εγγυάται 
ότι το θύμα δεν έστησε πλεκτάνη και τώρα είναι κάπου εκεί έξω και γελάει με το 
πάθημα των πελατών μου; λίγες φορές στα δικαστικά χρονικά δεν πέσαμε σε πλάνη 
λόγω της σατανικής σκέψης κάποιου που εμφανίστηκε σαν θύμα; Λίγες φορές, 
απελπισμένες γυναίκες που της χώρισε ο άντρας τους, δεν έστησαν πλεκτάνη με τον 
ερωμένο τους εις βάρος του πρώην άντρα τους;» 

 

Η υπεράσπιση βλέποντας ότι η έδρα δεν λυγίζει σε κανένα επιχείρημά της, 
κλείνει την τοποθέτησή της, κάνοντας ακόμα μία τελευταία προσπάθεια να σπείρει 
αμφιβολίες στην έδρα.  

«Κύριοι δικαστές, στη μεζονέτα ήταν κρυμμένος ο εραστής σε όλη τη διάρκεια 
που βάστηξε η επίσκεψη του φαρμακοποιού και της συντρόφου του. Όταν έφυγαν οι 
επισκέπτες βγήκε από την κρυψώνα του, λήστεψε και εν συνεχεία σκότωσε το θύμα 
με όπλο που έφερε σιγαστήρα. Ο εραστής, σε μπουκαλάκι, πήρε αίμα από το θύμα 
την ώρα που αυτό ακόμα αιμορραγούσε πάνω στο κρεβάτι. Μετέφερε σε σάκο το 



πτώμα μέχρι το γκαράζ. Καθάρισε τους λεκέδες αίματος από παντού, όπως 
υποτίθεται ότι θα έκανε ο φαρμακοποιός, αν ήταν αυτός ο δολοφόνος. Περίμενε 
υπομονετικά μέχρι να πάει δυο ή τρεις η ώρα το πρωί. Όλοι οι γείτονες εκείνη την 
ώρα θα κοιμούνταν. Φεύγει από τη μεζονέτα και παίρνει μαζί του το πτώμα μέχρι το 
αραγμένο αυτοκίνητό του, που το έχει αφήσει λίγα μέτρα πιο κει. Το θύμα δεν ήταν 
και πολύ βαρύ για έναν άντρα. Εν συνεχεία πάει στο σπίτι του φαρμακοποιού. 
Παραβιάζει -για να μη σας πω ότι είχε ήδη αντικλείδι- το αυτοκίνητό του και τον 
ενοχοποιεί με όλα αυτά τα στοιχεία που βρέθηκαν. Αυτό ήταν το σχέδιο του εραστή, 
εν αγνοία, φυσικά του θύματος. 

»Πόσες φορές δεν συναντήσαμε στα δικαστικά χρονικά, τον ερωμένο να 
πλευρίζει μια δυστυχισμένη γυναίκα και να τη σκοτώνει, αφού προηγουμένως και σε 
αγαστή συνεργασία  έχουν  ενοχοποιήσει άλλους;» 

 

«Αυτά είναι εικασίες, κύριε συνήγορε», του επισημαίνει ο εισαγγελέας, «φέρτε 
αποδείξεις των λεγομένων σας και εγώ θα αναθεωρήσω».  

«Αν ήμουν εγώ  ο ανακριτικός υπάλληλος, θα το έκανα, αλλά είμαι μόνο 
δικηγόρος. Τα εις βάρος μας στοιχεία είναι έωλα! Και το πόρισμα κατέληξε εκεί που 
κατέληξε, διότι δεν εξέτασε όλες τις πιθανές περιπτώσεις». 



Δολοφονία στην πόλη του Παναμά 

 Ελληνική πρεσβεία στη Μπραζίλια ειδοποιεί τον Βραζιλιάνο, αδελφό της 
εξαφανισμένης, να περάσει από κει για κάποια υπόθεσή του.  

«Με τον διπλωματικό σάκο ήρθαν από την  πρεσβεία μας στον Παναμά 
κάτι χαρτιά που σας αφορούν. Βρέθηκαν μέσα σε μια γυναικεία τσάντα. Μέσα σε 
αυτά αναφέρεται το όνομά σας και η διεύθυνση στην οποία και σας βρήκαμε», τον 
πληροφορεί η υπάλληλος της πρεσβείας. «Σκεφτήκανε οι συνάδελφοι στον Παναμά 
ότι πρέπει να παραδοθούν σε σας».   

Με την κουβέντα -και προς μεγάλη έκπληξή του- τον ενημερώνουν ότι η τσάντα 
ανήκει στην εξαφανισμένη από χρόνια αδελφή του. Η γυναίκα βρέθηκε νεκρή σε ένα 
προάστιο της πόλης του Παναμά. Έπεσε θύμα ληστείας από μια συμμορία· 
αντέδρασε και τη σκότωσαν.  

«Η πρεσβεία μας, στον Παναμά, μας ενημέρωσε ότι διεκδίκησε τα έγγραφα 
κάποιος Έλληνας, ονόματι Στέλιος Παλαιολόγος, ντετέκτιβ το επάγγελμα. Σας 
θυμίζει κάτι το όνομά του;» τον ρωτάνε. «Δήλωσε σε αυτούς ότι είναι ο σύντροφος 
της αδελφής σας και ότι συζούσε μαζί της τα τελευταία πέντε χρόνια. Επειδή όμως 
επίσημα δεν είναι άντρας της, δεν του τα παρέδωσαν. Έτσι, σας καλέσαμε να 
παραλάβετε εσείς τα προσωπικά της αντικείμενα». 

 

Ο Βραζιλιάνος δεν είπε κουβέντα για την παλιά ιστορία. Παρέλαβε 
συντετριμμένος τα χαρτιά και σιωπηλός αποχώρησε, αφού τους ευχαρίστησε για το 
ενδιαφέρον τους. Αν τους έλεγε για δίκες που έγιναν, ή για το ότι η αδελφή του 
θεωρείται νεκρή από την Ελληνική δικαιοσύνη εδώ και πέντε χρόνια, το πιθανότερο 
να μη του τα παρέδιδαν και να τα έστελναν στην Αθήνα για τα περαιτέρω. 

Ο Βραζιλιάνος αδελφός διάβασε πολλές φορές με μεγάλη προσοχή τα χαρτιά της 
αδελφής του. Είχαν να  μιλήσουν τηλεφωνικά από τότε που τον έπαιρνε η αδελφή του 
από το Ναύπλιο. Τόσα χρόνια την είχε για νεκρή. Υποτίθεται, ότι τη σκότωσε ο 
γαμπρός του, ο φαρμακοποιός σε συνεργασία με τη Μαρία.  

 

Και τώρα τι του λένε! ότι η αδελφή του ζούσε στον Παναμά με κάποιον Έλληνα 
ντετέκτιβ. Τόσα χρόνια είχε εξαφανιστεί από προσώπου γης και τώρα εμφανίζεται 
νεκρή· πού; Στον Παναμά! 

Δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει τα γεγονότα. Δεν πιστεύει στα μάτια του με 
αυτά που διαβάζει στο ημερολόγιο της. 

 

 

 

Η 



Μνημόσυνο στη μνήμη της 

χουν περάσει πέντε χρόνια από τότε που η Μαρία και ο φαρμακοποιός 
καταδικάστηκαν για τον φόνο της πρώην γυναίκας του. 

Όλοι όσοι ενεπλάκησαν τότε στις ανακρίσεις, δηλαδή, ο παπάς, ο γιος, η 
γειτόνισσα, η Σπυριδούλα και η Ουρανία η αδελφή του Βραζιλιάνου που μένει στην 
Αθήνα, έλαβαν μια πρόσκληση από τον Βραζιλιάνο, τον αδελφό της εξαφανισμένης, 
που τους καλεί σε μια συγκέντρωση που θα γίνει στο Ναύπλιο, σε αίθουσα που 
νοίκιασε ο ίδιος, στο Ξενοδοχείο «Αμφιτρύων». Η πρόσκληση λέει τα εξής: 

«Αγαπητοί μου, για όσους δεν με ξέρετε είμαι ο κουνιάδος του φαρμακοποιού, 
δηλαδή, ο αδελφός της εξαφανισμένης  που πριν πέντε χρόνια μας απασχόλησε όλους 
με την περιπέτειά της. Θα σας ήθελα κοντά μου για να κάνουμε κατ΄ αρχάς  ένα 
μνημόσυνο στην ψυχή της. Το κυριότερο όμως, να συζητήσουμε και να ξεδιαλύνουμε 
ορισμένα πράγματα». 

 

Παρόντες όλοι οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση. Κάθονται σε μια σάλα του 
ξενοδοχείου, όπου σερβίρονται αξιαγάπητοι Ελληνικοί μεζέδες μετά από προσεκτική 
επιλογή του Βραζιλιάνου. Την τιμητική τους είχαν τα ντολμαδάκια και τα κεφτεδάκια 
με τις υπέροχες μυρωδιές που έβγαζαν τα μυρωδικά που είχαν χρησιμοποιήσει οι 
μάγειρες. Το ούζο στα ποτήρια συμπλήρωνε αυτήν τη μαγευτική νύκτα. Η διάθεση 
όλων είχε ανέβει πολύ βλέποντας από το μεγάλο μπαλκόνι του ξενοδοχείου το 
φωτισμένο στο βάθος Μπούρτζι Όταν έφτασε η ώρα του γλυκού, αυτός σηκώνεται 
όρθιος και τους λέει: 

 

«Παρακαλώ θα ήθελα την προσοχή σας… 

Πριν πέντε χρόνια, θα θυμάστε πολύ καλά, ότι η αδελφή μου εξαφανίστηκε. Το 
επίσημο πόρισμα της αστυνομίας έλεγε: ότι ο πρώην γαμπρός μου, ο πρώην άντρας 
της δηλαδή, και η σύντροφός του Μαρία, την είχαν δολοφονήσει. Είχαν σαν 
αποκλειστικό κίνητρο να καρπωθούν τα 400.000 ευρω που είχε η αδελφή μου από 
την πώληση της μεζονέτας της, στην παραλία του Ναυπλίου». 

 

Βλέπει από όλους νεύματα συγκατάβασης, που δείχνουν ότι θυμούνται ακόμα 
πολύ καλά την υπόθεση εκείνη. 

 

«Το δικαστήριο που επακολούθησε καταδίκασε τον πρώην γαμπρό μου και τη 
σύντροφό του. Και οι δυο τους είναι ακόμα μέσα και θα μείνουν για πολλά χρόνια 
εκεί, αν εμείς δεν κάνουμε αυτό που πρέπει…». 

 

Ξαφνικά, από μια συνηθισμένη συγκέντρωση γνωστών ανθρώπων που κλήθηκαν 
να αποτίσουν φόρο μνήμης στην αδικοχαμένη φίλη τους, αναταράζονται τα νερά με 
τη φράση «αν εμείς δεν κάνουμε αυτό που πρέπει». Μια τεράστια απορία παίρνει θέση 
στα  πρόσωπά τους. Τι να κάνουμε δηλαδή; δεν έχει λήξει αυτή η υπόθεση; πάλι τα 
ίδια; Και γιατί να μη σαπίσουν στη φυλακή οι δολοφόνοι της; 

 

Και συνεχίζει ο Βραζιλιάνος, «… το μελανό σημείο της υπόθεσης ήταν ότι δεν 
βρέθηκε ποτέ το πτώμα της αδελφής μου, αλλά το δικαστήριο στηρίχτηκε στις 
αποδείξεις που προσκόμισε η αστυνομία και έβγαλε την καταδικαστική του απόφαση. 

Έ 



Σε αυτό το σενάριο είχα μείνει και εγώ… και φαντάζομαι, όλοι σας…»,  
περιφέροντας το δεξί του χέρι δείχνοντας την ομήγυρη. 

Σαρώνει πάλι με το βλέμμα του να δει τις αντιδράσεις τους και βλέπει κεφάλια 
να κουνιούνται επιβεβαιωτικά. Δυστυχώς, όλοι θυμούνται ότι το πτώμα της άτυχης 
κοπέλας δεν θάφτηκε όπως του άρμοζε. Δεν βρέθηκε ποτέ. 

 

«… Όμως, αγαπητοί μου, πριν τρεις μήνες· ήμουν στη Βραζιλία τότε· έλαβα ένα 
τηλεφώνημα από την Ελληνική πρεσβεία στη Μπραζίλια που μου ζητούσε να περάσω 
από κει για μια υπόθεση που με αφορά. Εντελώς ανυποψίαστος πήγα. Εκεί μου 
ανακοίνωσαν ότι βρήκαν τα στοιχεία μου σε κάτι χαρτιά που υπήρχαν μέσα σε μια 
γυναικεία τσάντα. Η τσάντα ανήκε σε μια γυναίκα που έπεσε θύμα ληστείας από μια 
συμμορία στην πόλη του Παναμά. Αυτή αντέδρασε στους ληστές και την 
πυροβόλησαν, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της. Τους ανέφερα ότι εγώ δεν έχω 
καμία σχέση με τον Παναμά και κατά συνέπεια κάποιο λάθος θα γίνεται. Μου είπαν 
ότι τα χαρτιά κατέληξαν, κάποια στιγμή, στην πρεσβεία μας στον Παναμά. Τα 
έψαξαν και βρήκαν μέσα εκεί τα στοιχεία μου, οπότε και αυτοί με τη σειρά τους 
έστειλαν τα χαρτιά στην  πρεσβεία μας, στη Βραζιλία. Έτσι με ειδοποίησαν. 

»Αυτή η τσάντα, που περιείχε τα χαρτιά, ανήκε στην αδελφή μου που επίσημα 
ήταν εξαφανισμένη από το Ναύπλιο πριν πέντε χρόνια. Και φυσικά η αδελφή μου 
ήταν ολοζώντανη όλον αυτόν τον καιρό…». Σταματά και σαρώνει πάλι τα βλέμματά 
τους, να δει αν καταλαβαίνουν αυτά που τους ανακοινώνει, και το πόσο σημαντικά 
είναι.  

Τώρα βλέπει γύρω του μια ομάδα ανήσυχων ανθρώπων που ανασηκώνονται στα 
καθίσματά τους και  γουρλώνουν τα μάτια πάνω του. Βλέπει φρύδια να ζαρώνουν, 
βλέπει μέτωπα με έντονα σχηματισμένες  ρυτίδες απορίας, βλέπει στόματα να 
χάσκουν μισάνοιχτα. Έχουν χάσει τη φωνή τους· δεν μιλάει κανείς· νεκρική σιγή. 
Κρέμονται από τα χείλη του. Το νέο που έσκασε στα κεφάλια τους δυσανάλογο της 
αντοχής του μυαλού τους, να δέχεται τέτοιες πληροφορίες. 

 

Και συνεχίζει, «…όπως καταλαβαίνετε ποτέ δεν υπήρξε δολοφονία! ποτέ ο 
πρώην γαμπρός μου και η σύντροφός του δεν έκαναν  κανένα έγκλημα! όλα ήταν μια 
σκευωρία που, δυστυχώς, έστησε η αδελφή μου εις βάρος τους». 

 

«Μα τι λες τώρα; δεν μας κάνεις πλάκα;» τον ρωτά ένας αλαφιασμένος παπάς.  
«Όχι, πάτερ, δεν προσφέρονται αυτά τα πράγματα για πλάκα. Επειδή, λοιπόν, δεν 

το αντέχει η συνείδησή μου να βρίσκονται δύο αθώοι άνθρωποι στη φυλακή, σας 
κάλεσα σήμερα εδώ για να σας διαβάσω το ημερολόγιο που βάσταγε η αδελφή μου 
με όλες τις λεπτομέρειες για την υπόθεση εκείνη. 

»Είσαστε έτοιμοι;… και βγάζει από την τσάντα του ένα μάτσο χαρτιά … να 
ξεκινήσω; Είστε αρκούντως σκληροί να ακούσετε πρωτόφαντα πράγματα; Θα σας τα 
διαβάσω όπως ακριβώς τα γράφει, χωρίς να βάλω δικά μου λόγια ή σχόλια». 

 

 

Μάρτιος, 2011 

«Η συμφωνία για την πώληση της μεζονέτας, βασικά, μου δίνει χαρά που θα 
απομακρυνθώ επιτέλους από αυτό το τοξικό περιβάλλον του πρώην μου. Στο μυαλό 
μου αρχίζουν να πλατσουρίζουν και ιδέες που αν τις εφαρμόσω, θα του κάνω τη ζωή 
του κόλαση… του αλήτη! Τη  μεζονέτα, βασικά, την έχει χτίσει αυτός με τη δουλειά 
του, αλλά όταν με εγκατέλειψε μου την έγραψε στ΄ όνομά μου. Αφού τα κατάφερε 



και με χώρισε, το τέρας, δεν τον νοιάζει κανένα σπίτι· του αρκεί που ζει πάλι τον 
έρωτά του με την καινούργια γκόμενα, αυτή την πουτάνα, τη  Μαρία! 

»Αυτός, μόλις έχει φτιάξει τη ζωή του και δείχνει να απολαμβάνει τις ομορφιές 
της  καινούργιας σχέσης του, και εγώ, η πρώην γυναίκα του, μόλις τώρα ανακαλύπτω 
την κόλαση της απόρριψης και της  απογοήτευσης. Βλέπω κάθε μέρα  τη ζωή μου να 
καταστρέφεται. Φτάνω σε σημείο να θέλω να εγκαταλείψω την πόλη που μεγάλωσα 
και τους φίλους μου, για να πάω να ζήσω κάπου αλλού, χωρίς παρέες, χωρίς 
προοπτικές.  
Φτου και από την αρχή, να στήσω τη ζωή μου!  

»Αναρωτήθηκα πολλές φορές: Ο άτιμος, μου κατέστρεψε τη ζωή, γιατί να μη του 
κάνω και εγώ τα ίδια; Απάντηση ακόμα δεν έχω. Μέρες και νύκτες στο μυαλό μου, 
παλεύει η ιδέα της εκδίκησης, αλλά τίποτα δεν με οδηγάει σε τόπους και τρόπους που 
να με ικανοποιούν αρκετά. Όλα τα αντίποινα που σκέφτομαι τα βλέπω χωρίς νόημα. 
Τι μπορώ να του κάνω;… ότι και αν του κάνω, λίγο θα είναι μπροστά στη δική μου 
δυστυχία. Μια δυστυχία που δεν τη δείχνω ποτέ προς τα έξω, δεν θέλω να με 
λυπούνται· ίσα-ίσα, το προσπαθώ σκληρά να δείχνω ευδιάθετη και γελαστή, αλλά 
μέσα μου καίγομαι από θυμό και επιθυμία εκδίκησης. Μέρες πολλές έχει καρφωθεί 
στο μυαλό μου μια σκέψη, αλλά την αποδιώχνω συνεχώς. Τρέμω και με την ιδέα 
μόνο.  

 

Πολύ πάει! και πολύ δύσκολη στην εκτέλεση, και πολύ άδικη, και σίγουρα κατακριτέα! 
σκέφτομαι ακροβατώντας  πάνω στις απελπισίες μου και καίγομαι σύγκορμη. 

 

»Το οριστικό συμβόλαιο για την πώληση της μεζονέτας το υπέγραψα στις 4 
Μαρτίου. Άρα, μέχρι τις 4 Απριλίου πρέπει να παραδώσω τη μεζονέτα στον Γερμανό, 
τον νέο ιδιοκτήτη. Τα λεφτά που πήρα είναι  πολλά και θα μπορούσα με αυτά να 
ζήσω την υπόλοιπη ζωή μου, χωρίς να μπω στον κόπο να δουλέψω. Εντάξει, του 
αναγνωρίζω αυτήν τη μεγαλοψυχία του, να μου τη γράψει εξ΄ ολοκλήρου στο όνομά 
μου. Από την άλλη, ίσως, ο πρώην μου να το έκανε γιατί ένιωθε ενοχές που με 
παράτησε, και θέλει να με ξεπληρώσει.  

 

»Μια διαβολική φωνή σαν ηχώ από μέσα μου με ρωτάει διαρκώς με την 
αποκρουστική φωνή της. Και τί είσαι εσύ ρε γαμώτο; Ξεπληρώνεται η ευτυχία του 
ανθρώπου με τα χρήματα;  

 

»Και τώρα, που εισέπραξα αυτό το μεγάλο ποσό και που κανονικά θα έπρεπε να 
νιώθω ασφάλεια και χαρά, μια και είμαι αρκετά πλούσια, παραδόξως δεν αισθάνομαι 
έτσι. Στις κερκίδες του μυαλού μου έχει πιάσει στασίδι η λύπη. Αυτός να περάσει την 
υπόλοιπη ζωή του μέσα στα μέλια με τη Μαρία, κι εγώ μόνη μου. Γιατί… εδώ που τα 
λέμε, σιγά μη βρεθεί και κανείς άλλος να μου ρίξει μια ματιά εμένα. Εδώ με το ζόρι 
παντρεύτηκα, όταν ήμουν είκοσι χρονών φρέσκο κορίτσι, τώρα στα σαράντα μου που 
έχω πάρει κιλά, που έχει σουρώσει το πηγούνι μου, που έχω γίνει σαν γριά κότα, ποιος 
θα ρίξει ματιά πάνω μου. Μόνο κάποιος λιγούρης ή κάποιος που θα μυριστεί το χρήμα. 
Σκατά! 
Και να φύγω… πού να πάω να μείνω; … να πάω σε ένα εντελώς άγνωστο μέρος, μόνη 
μου; … ολομόναχη; 
Θα μπορούσα ίσως να πάω να μείνω στην Αθήνα. Μεγαλούπολη… κάτι θα βρω να 
κάνω εκεί να περνάω την ώρα μου. Θα έχω κοντά μου και την αδελφή μου· έμεινε και 
αυτό το βούρλο ανύπαντρο. Είχε δίπλα της ένα παλικάρι δυο μέτρα και το έδιωξε με τις 
παραξενιές της και τη μεγαλομανία της. Η δούκισσα της Πλακεντίας μη χέσω!…» 



 

«Α!…», ακούγεται κοφτό ένα επιφώνημα της Ουρανίας, αυτής της αδελφής που 
μένει στην Αθήνα, και διακόπτει την ανάγνωση του Βραζιλιάνου· «… ορίστε, με 
βρίζει κιόλας η αχάριστη», μονολογεί σφίγγοντας τα χείλη της. 

Συνεχίζω… 

«…Από την άλλη, ο αδελφός μου έχει παντρευτεί στη Βραζιλία. Πολύ μακριά ρε 
παιδί μου, θες δυο μέρες να πας. Ξεμπάρκαρε παράνομα εκεί, μόλις το πλοίο του 
έπιασε Βραζιλία, όταν ήταν είκοσι χρονών παιδί, και από τότε μην τον είδατε. 
Πέρασαν είκοσι χρόνια. Έκανε οικογένεια, άνοιξε επιχείρηση με εμπόριο ξυλείας, 
μου είπε μάλιστα ότι κάνει δουλειές σε όλο τον κόσμο… τα πάει πολύ καλά… 
μπράβο του… του άξιζε, ήταν τόσο έξυπνος. 
Βραζιλία!… λες;… μα στη Βραζιλία;… Αλλά και πάλι… γιατί όχι; 

 

Πρέπει να πάω και στον λογιστή να κανονίσω τον φόρο που προκύπτει από την 
πώληση, μου πέρασε στο μυαλό στα εντελώς ξεκούδουνα. Να, αυτά παθαίνω 
συνεχώς. Ανάμεσα στη λύσσα μου, που διαρκώς φουντώνει, για εκδίκηση πετάγονται 
άλλα πράγματα που δεν έχουν σχέση. Δεν μπορώ να βάλω το μυαλό μου σε μια ρότα. 
Αυτά παθαίνω συνεχώς· το μυαλό μου πηδάει από το ένα άσχετο θέμα στο άλλο. Τη 
μια σκέφτομαι τα χάλια μου και την άλλη να πάω στον λογιστή. Τέτοια κατάντια.  
Θα πάω αύριο, ας περιμένει και αυτός, σήμερα το πρόγραμμα έχει κομμωτήριο και 
μετά βόλτα στην παραλία για καφέ. Πού ξέρεις;… μπορεί να ξεστραβωθεί κανείς 
μπακούρης. 
Να πάρω και τη Μαρία να έρθει για καφέ; 
Ναι… θα την πάρω, αυτή δεν μου φταίει σε τίποτα. Ο άντρας μου ξελογιάστηκε. 
Εξάλλου, μου φέρθηκε πάντα καλά, όποτε χρειάστηκε να μεσολαβήσει ανάμεσα σε 
μένα και τον πρώην μου, να του βάλει μυαλό στο ξεροκέφαλό του. 
Ναι! θα πάμε μαζί, η πρώην και η επόμενη, να κουφάνουμε και μερικούς περίεργους 
που θα μας βλέπουν αγκαζέ. Αυτή η εικόνα, εγώ και η Μαρία μαζί στην παραλία, 
μπροστά από τις καφετέριες, με κάνουν να χαμογελάσω λίγο. Το ξέρω, είναι χαζές 
σαν σκέψεις, αλλά με κάνουν να νοιώθω καλύτερα». 

 

 

Βράδυ, 5 Μαρτίου 

«Μόλις τώρα γύρισα στη μεζονέτα από τον καφέ με τη Μαρία· η διάθεσή μου 
είναι ακόμα χειρότερη από αυτή που είχα το απόγευμα. Σιχαίνομαι τον εαυτό μου! 
Πριν δυο ώρες πέταγα από χαρά που θα έβγαινα επιτέλους με παρέα έξω, και από την 
άλλη, γυρνώντας στην άδεια μεζονέτα μου, νιώθω πάλι αυτό το μίσος να 
σκαρφαλώνει μέσα μου. 

»Χύνομαι στον καναπέ του σαλονιού· δεν πάνε στο διάολο όλα!… το μάτι μου 
πέφτει στην ανοικτή μπαλκονόπορτα… σκέφτομαι συνέχεια…μονολογώ… μωρέ 
κερατά, αν φουντάριζα από το μπαλκόνι και σου άφηνα και ένα γράμμα που θα 
εξηγούσα σε όλους ότι με διέλυσες ψυχολογικά, άραγε θα ένιωθες καθόλου ντροπή;  
Θα αισθανόσουν λίγο υπεύθυνος για το χάλι μου;  
Θα σου άξιζε να φουντάρω και να δώσω όλα τα λεφτά στην εκκλησία. Να μη σου μείνει 
φράγκο από μένα… αλήτη!… θα σου άξιζε! 
Μακάρι να υπήρχε νόμος που να τιμωρούσε όσους οδηγούν κάποιον άνθρωπο στην  
αυτοκτονία, να σε χώνανε μέσα καμιά δεκαριά χρόνια, να έπαιρνα εκδίκηση. 
Αλλά  το παιδί μου;… τι μου φταίει αυτό;… είκοσι χρονών παλικάρι να σταμπαριστεί 
με μια αυτοκτονία της μάνας του; επειδή κάποιος μαλάκας πατέρας θυμήθηκε να ψάξει 
για γκόμενα στα σαράντα του;  



Βρε αϊ στο διάολο παλιόπουστα! 
Να φύγω εγώ απ΄ τη μέση, και ‘σύ να χαίρεσαι πάλι τη ζωή σου, χωρίς εμένα στα πόδια 
σου; πολύ δεν σου πάει;  
Και να πω ότι σου αξίζει να με δεις να πέφτω στο κενό! 

 

»Αντιδρώ στις βλαμμένες σκέψεις μου, δίνω μια και πετάγομαι πάνω, πάω στον 
νιπτήρα της κουζίνας, παραμερίζω τον σωρό από τα άπλυτα πιάτα, ρίχνω νερό στο 
πρόσωπό μου… τι λες μωρή! που πας να μπλέξεις; άντε να χαθείς μωρή βλαμμένη που 
θα του δώσεις τέτοια ικανοποίηση, να βγεις από τη μέση μόνη σου. Η ζωή είναι ωραία, 
έστω και αν δεν σε κοιτάει κανείς άντρας.  

»Ψάχνω γύρω μου να βρω μια πετσέτα να σκουπιστώ, όλες είναι καταβρόμικες, 
γεμάτες σάλτσες. Ούτε που θυμάμαι πότε μαγείρεψα για τελευταία φορά. Άρα, αυτά 
τα πιατικά και οι πετσέτες είναι πολλών ημερών.  
Δε πάνε στο διάβολο και αυτά, χέστηκα και για τα πιάτα και για το καλό τους. Όποιου 
του αρέσει, μουρμουράω. Τελικά σκουπίζομαι με το ανάποδο των μανικιών μου και η 
άκρη του ματιού μου  πέφτει στον καναπέ σε κάτι τσαλακωμένα σεντόνια, που τα 
μισά είναι γαντζωμένα πάνω στον καναπέ και τα άλλα σέρνονται κατά γης.  

»Πιο κει πεταμένα κάποια μπλουζάκια και βρακιά μου, ούτε θυμάμαι αν είναι 
βρόμικα ή πλυμένα· βαριέμαι να τα πάω ακόμα και  μέχρι το καλάθι των άπλυτων 
ρούχων. Αχούρι είναι το σπίτι μου! Κάτω από το τραπέζι της κουζίνας βλέπω πεσμένα 
κορν φλέϊκς και στάμπες βρόμας. Θέλει ένα σφουγγάρισμα, πάντως. Οι σκόνες πάνε 
και έρχονται ανάλογα με το πού φυσάει το αεράκι που μπαίνει από τη 
μπαλκονόπορτα. Πού να μπει άνθρωπος εδώ μέσα; ούτε στάβλος! Βλέπω και μια 
παντόφλα πεταμένη πιο κει· αυτήν έψαχνα τόσες μέρες και να, που ήταν μπροστά στα 
μάτια μου. 

 

»Θα ξαναστήσω τη ζωή μου και θα γίνω καλύτερη από πριν, πάλι η σκέψη μου 
γυρνάει γύρω από το θέμα που με καίει. Αν μπορούσα να σε έχωνα και μέσα για το 
κακό που μου έκανες, ακόμα καλύτερα, αλλά βλέπεις ο μαλάκας ο νομοθέτης δεν 
πρόβλεψε αδίκημα γι΄ αυτούς που παρατάνε τις γυναίκες τους για μια άλλη πιο 
μπάνικη. 
Αν, και θα μπορούσα να σε τσουρουφλίσω με άλλο τρόπο. 
Α, ρε αλήτη! τι με αναγκάζεις να  σκέφτομαι! 

 

»Ακουμπισμένο στο τραπέζι της κουζίνας το αγαπημένο μου προσωπικό 
βαλιτσάκι. Αυτό που πάντα βάσταγα κλειδωμένο από τότε που παντρεύτηκα. Ο 
πρώην μου είχε φαγωθεί για χρόνια, να του δείξω τι περιέχει αυτό το περίεργο 
βαλιτσάκι, αλλά ποτέ δεν του έκανα τη χάρη. Δεν έχει μέσα τίποτα το πονηρό. Πριν 
παντρευτώ είχα σπουδάσει body painting. Θυμάμαι ότι ήμουν πολύ καλή· έτσι 
τουλάχιστον μου έλεγαν οι καθηγητές μου. Έκανα καταπληκτικά πράγματα και το 
εξάσκησα το επάγγελμα πριν παντρευτώ. Από τότε που παντρεύτηκα τα παράτησα. Η 
οικονομική κατάσταση του πρώην ήταν καλή, για να μη πούμε άριστη. Αυτός, ο 
βλάκας, νόμιζε ότι εκεί μέσα έκρυβα γράμματα από κάποιον γκόμενο και εμένα μου 
άρεσε η ιδέα να τον βασανίζω με τη ζήλια. Ανόρεχτα τώρα παίζω με τα πινέλα και τα 
σωληνάρια· δεν έχουν ούτε αυτά πλέον κανένα νόημα. Κοιτάω τα παλιά μου σύνεργα 
και οι  θύμησες μου φέρνουν λύπη που με καρφώνει βαθιά. Νοσταλγώ εκείνες τις 
ανέμελες στιγμές. Και ποτέ δεν του το είπα, ότι ήξερα να ζωγραφίσω ένα ανθρώπινο 
σώμα και να το κάνω αγνώριστο. Θυμάμαι  τις τελικές εξετάσεις που έδωσα για να 
πάρω το δίπλωμά μου. Παρουσιάστηκε μπροστά μου ένα γυμνό μοντέλο που έπρεπε 
να το ζωγραφίσω. Στην πασαρέλα θα έβγαινε γυμνή. Και, φυσικά, έπρεπε να μη 



ξεχωρίζει κανένα κρυφό σημείο του σώματός της στον κόσμο. Τη ζωγράφισα τόσο 
τέλεια που πράγματι δεν μπορούσε να ξεχωρίσει κανείς, ότι το μοντέλο ήταν όντως 
γυμνό. Όσα είχα ζωγραφίσει πάνω της νόμιζες ότι ήταν ρούχα, αλλά ήταν μόνο 
μπογιές και κάτω από τις μπογιές σκέτη καυτή γυναικεία σάρκα. Ναι, δεν του το ‘πα 
ποτέ ότι ασχολιόμουν με τέτοια πράγματα. Βλέπεις αυτός, και όλη του η οικογένεια, 
ήταν ψηλομύτες· είχαν ψηλά στάνταρς για  τη νύφη τους. Δεν τόλμαγα να του πω ότι 
ήμουν κάτι σαν μια μακιγιέζ, θα τον έριχνε κοινωνικά και το απέφυγα τόσα χρόνια. 
Τι θα κέρδιζα εξ΄ άλλου;  
Το βάστηξα μυστικό. Αυτή η βαλίτσα ήταν όλη μου η ζωή, όλες οι αναμνήσεις μου, 
ήταν πολύ σημαντική για μένα. 

 

»Έξω ξημερώνει, 6 Μαρτίου· πέντε το πρωί πήγε.  Όλο το βράδυ γράφω και 
σκίζω χαρτιά. Σβήνω και συμπληρώνω. Τη μια ανοίγω μπύρες να γιορτάσω για τις 
ιδέες που κατεβάζω, και την άλλη τις ξερνάω· και τις μπύρες και τις ιδέες μου, στο 
μπάνιο. Αλλά στο τέλος, η τρέλα μου και το μεθύσι μου, με οδήγησαν σε ένα 
δεκασέλιδο χαρτιών με λόγια, γραμμούλες, ημερομηνίες και σχέδια που έχω στήσει 
μέσα στη ζαλισμένη μου νύχτα. Το θαυμάζω με τρελό θρίαμβο στα μάτια μου· εγώ τα 
έγραψα όλα αυτά; έλα Χριστέ μου! θα αρχίσω να φοβάμαι και τον εαυτό μου. Τελικά, 
άμα θέλω, μπορώ να γίνω πολύ κακιά. 

»Δεν μπορώ να γράψω άλλο, κουράστηκε το χέρι μου· δεν αντέχω, και αρχίζω να  
σκέφτομαι πάλι την πώληση της μεζονέτας… αν δεν έχω τελειώσει το σχέδιο μου 
μέχρι τις 4 Απριλίου, θα είμαι για κρέμασμα. Πρέπει τη ζωή μου να την πάρω στα χέρια 
μου, πριν παραδώσω το σπίτι  στον νέο ιδιοκτήτη». 

 

6 Μαρτίου, πέντε το πρωί 
«Κλείνω τα χαρτιά μου στην τσάντα μου. Σηκώνω το τηλέφωνο και καλώ τις 

τηλεφωνήτριες της τηλεφωνικής εταιρείας. Τους ζητάω να με συνδέσουν με το 
τηλέφωνο του αδελφού μου στη Βραζιλία. Εκεί, είναι δέκα το βράδυ της 
προηγούμενης μέρας. Θέλω να καταγραφεί από την εταιρεία αυτό το τηλεφώνημα 
που θα κάνω στη Βραζιλία. Κάποια στιγμή η  αστυνομία, αν το ψάξει, θα το βρει και 
θα καταλάβει πολλά». 

 

«Μπορείτε να πάρετε απ΄ ευθείας, στη Βραζιλία», με πληροφορεί ευγενικά η 
τηλεφωνήτρια. «Έχουμε  αυτόματη σύνδεση προς τα εκεί». Δεν πειράζει κοπέλα 
μου», της λέω, «σύνδεσέ με εσύ». 

«Θα σας στοιχίσει ακριβότερα από ότι αν πάρετε μόνη σας, το δέχεστε;» με 
ρωτά. 

«Δεν με πειράζει», της απαντάω, και από μέσα μου μουρμουρίζω, «τόσα λεφτά 
έχω, εκεί θα κολλήσουμε τώρα;»  

 

«Τι ώρα είναι αυτή που με παίρνεις; τι έπαθες;» ακούω τον απορημένο αδελφό 
μου. 

«Είμαι άυπνη από χθες. Δεν αντέχω άλλο, έχω τα χάλια μου».  
«Ακόμα σκέφτεσαι τον χωρισμό; μετά από τόσο καιρό δεν το συνήθισες;» 

«Δεν είναι αυτό. Δεν μπορώ να κάτσω άλλο εδώ, πεθαίνω κάθε μέρα». 
«Ζήτα τη βοήθεια κάποιου ψυχολόγου, βρε κορίτσι μου, δεν είσαι η πρώτη που 

χωρίζει. Προσπάθησε να το ξεπεράσεις, κάνε κάτι άλλο στη ζωή σου, είσαι νέα 
ακόμη». 

«Όλο το βράδυ σκεφτόμουν τι είναι αυτό που πρέπει να κάνω, και το βρήκα 
μόλις τώρα». 



«Για πες». 
«Θέλω να έρθω στη Βραζιλία μαζί σου, όχι στο σπίτι σου, θα μείνω σε δικό μου. 

Να σου πω κιόλας ότι πριν μερικές μέρες πούλησα τη μεζονέτα, έχω λεφτά που θα 
μου φτάσουν να περάσω τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής μου. Θέλω να φύγω μακριά 
από όλους, χωρίς να ξέρει κανείς που είμαι. Δεν θέλω να ξέρω κανέναν». 

«Είσαι σίγουρη ότι θες να φύγεις από την Ελλάδα για πάντα; είναι δύσκολη 
απόφαση. Είσαι σίγουρη ότι μετά από λίγο δεν θα νοσταλγήσεις τους φίλους σου;» 

«Ποιους φίλους; δεν έχω κανέναν, μόνη μου είμαι, μου ‘ρχεται να φουντάρω από 
το μπαλκόνι». 

«Μη λες χαζομάρες. Δεν είναι δύσκολο να ‘ρθεις εδώ. Θα σε φιλοξενήσω εγώ 
τον πρώτο καιρό, κι αν δεις ότι σου αρέσει κάθεσαι, αλλιώς γυρνάς πίσω». 

«Αν έρθω εκεί, δεν πρόκειται να γυρίσω ποτέ πίσω». 
«Μη το λες, και άλλοι το είπαν, αλλά δεν το τήρησαν». 
«Φοβάμαι να γυρίσω πίσω… και τώρα φοβάμαι, που είμαι εδώ… όπου και να 

πάω, φοβάμαι». 
 

Επίτηδες του λέω του αδελφού μου ότι δήθεν φοβάμαι, με την ελπίδα να το πει 
αυτό της αστυνομίας, όταν θα τον ρωτήσουν. 

 

«Τι συμβαίνει και φοβάσαι;» 

«Φοβάμαι τον πρώην μου». 
«Γιατί, τι έγινε;» 

«Φοβάμαι ότι θα μου κάνει κακό, μπορεί να του γυάλισαν τα λεφτά από την 
πώληση… δε ξέρω και εγώ… άσε με», και κάνω ότι με παίρνουν τα κλάματα.  

 

Ψεύτικα κλάματα, αλλά χρειαζούμενα. Έτσι γίνομαι πιο πιστευτή. 
«Πόσα λεφτά είναι;» 

«Τετρακόσιες χιλιάδες ευρω». 
«Πόσααα; τόσο πολύ το πούλησες;» 

«Ναι, το αγόρασε ένας Γερμανός συνταξιούχος που θέλει να έρθει μόνιμα στην 
Ελλάδα». 

«Αδελφούλα, είναι πολλά τα λεφτά!» 

«Το ξέρω, γι΄ αυτό φοβάμαι». 
«Να πας στην αστυνομία να το πεις αυτό, και να φροντίσεις να το μάθει και 

αυτός, ώστε να μη τολμήσει να σε πειράξει». 
«Όχι, δεν θέλω να μπλέξω κι άλλο, δεν θέλω να του δίνω αφορμές». 

«Ε, τότε βγάλε εισιτήριο κι έλα». 
«Και τα λεφτά;… πώς θα τα βγάλω από την Ελλάδα;» 

«Άστα εκεί, εδώ θα σε καλύψω εγώ, έχω τον τρόπο μου». 
«Όχι, θέλω να τα πάρω μαζί μου, αν μείνουν εδώ και πάθω κάτι, σ΄ αυτόν θα 

πάνε πάλι, βλέπεις δεν έχω πάρει ακόμα το διαζύγιο, τυπικά είμαστε ακόμα 
αντρόγυνο». 

«Σου είχα πει να το πάρεις αυτό το ρημάδι, αλλά κάνεις του κεφαλιού σου 
πάντα». 

«Μη με κακολογείς και συ. Πες μου… μπορώ να υπολογίζω σε σένα;» 

«Και βέβαια μπορείς… το ρωτάς; Να σου βγάλω εγώ εισιτήριο από δω;» 

«Τα λεφτά;» 

«Τα λεφτά! αυτά τα λεφτά! Άσε με να το σκεφτώ και θα σε πάρω να σου πω». 
«Θα μπορέσω να τα πάρω μαζί μου;» 



«Θα κοιτάξω να βρω μια λύση με τον συνεταίρο μου στην Ελλάδα, αλλά θέλω 
πρώτα να συνεννοηθώ  μαζί του. Σήμερα θα μιλήσω μαζί του και θα σε πάρω να σου 
πω». 

«Όχι, μη με παίρνεις εσύ, θα σε παίρνω εγώ. Περιμένω… φιλάκια πολλά 
αδελφούλη. Και πούσαι!… κουβέντα μη πεις στην αδελφή μας, ούτε σε κανέναν 
άλλον, δεν εμπιστεύομαι κανέναν. Να φτάσω πρώτα εκεί και μετά θα δω σε ποιους 
θα το πω». 

«Εντάξει, πάρε με αργότερα να τα ξαναπούμε». 
 

Πάω για ύπνο δεν αντέχω άλλο. 
 

6 Μαρτίου αργά το βράδυ 

 Περπατάω χαλαρά στον δρόμο που με πάει στο κτίριο της τηλεφωνικής 
εταιρείας του Ναυπλίου. Δεξιά μου τώρα έχω το Δικαστικό Μέγαρο. Γυρνάω και το 
κοιτάω μέχρι πάνω. Έχει τα χάλια του αυτό το κτίριο. Μια επισκευή θα την ήθελε, 
αλλά που να βρεθούν τα λεφτά!  Πριν μπω στο κτίριο της τηλεφωνικής το μάτι μου 
πέφτει απέναντι, εκεί που έχουν απλώσει οι Πυροσβέστες τις σωλήνες τους και τις 
στεγνώνουν. Οι μόνοι Δημόσιοι υπάλληλοι που δουλεύουν σκληρά, σκέφτομαι. Είμαι 
ήδη στην είσοδο του κτιρίου της τηλεφωνικής και με ένα σάλτο μπαίνω 
αποφασιστικά μέσα. Κατευθύνομαι στα γρήγορα προς τους θαλάμους. Έχω την 
ελπίδα, και ένα προαίσθημα, ότι θα ευοδωθούν οι επιθυμίες μου.  Από τον 
κοινόχρηστο θάλαμο καλώ στο τηλέφωνο τον αδελφό μου.  

 

Επίτηδες παίρνω αυτό το τηλεφώνημα από θάλαμο. Δεν θέλω να καταγραφεί ότι 
πήρα από το σπίτι μου· θα μιλήσουμε για πολύ λεπτά θέματα. 

 

«Έλα αδελφούλη». 
«Καλώς την, πάνω στην ώρα». 
«Σε πήρα όπως μου είπες… μίλησες με τον συνεταίρο σου;» 

«Ναι, όλα είναι οκέυ». 
«Έλαααα! πες μου… πες μου  να χαρώ και εγώ!» 

«Θα πας να βρεις τον Σταύρο Αγγελίδη στη διεύθυνση Κολοκοτρώνη 17 στην 
Αθήνα, αύριο κιόλας. Θα του δώσεις όλα τα λεφτά  στο χέρι του. Του έχω μιλήσει, 
είναι έμπιστός μου, και σε μερικές μέρες θα έχεις έναν λογαριασμό στο όνομά σου 
στη Βραζιλία με τα ίδια λεφτά. Αυτά τα λεφτά που θα του δώσεις θα υποστηρίξουν 
εργασίες του “εμπορικού” δικτύου μου στην Αθήνα. Παράλληλα, εγώ θα σου 
καταθέσω τα ίδια λεφτά στο όνομά σου σε τράπεζα της Βραζιλίας. Θα φανεί σαν 
μεταφορά κεφαλαίων μεταξύ των εταιριών μου. Φυσικά, αυτό είναι μυστικό που δεν 
το αποκαλύπτεις πουθενά», μου λέει. 

«Μπράβοοο! σ΄ αγαπώ πολύ πολύ». «Δε μου λες», του λέει ανήσυχα, «σίγουρα 
είναι έμπιστός σου;» 

«Μη με ρωτάς μαλακίες, κάνε αυτό που σου λέω». 
«Αλλά όχι αύριο, δεν είναι εύκολο να πάρω τόσα λεφτά μετρητά, χρειάζεται να 

ενημερώσω την τράπεζα πολλές μέρες πριν. Θα την ενημερώσω και θα σε πάρω να 
σου πω ποια ακριβώς μέρα θα πάω στον Αγγελίδη. Θα σε παίρνω τηλέφωνο, αν 
μπορώ, κάθε μέρα· το έχω ανάγκη να μιλάω με έναν δικό μου άνθρωπο. Και όταν 
βγάλω εισιτήριο για Βραζιλία θα το μάθεις πρώτος. Εσύ, το τηλέφωνό μου ξέχασέ το, 
δεν το ξέρεις, δεν υπάρχει τηλέφωνο για σένα, εντάξει;… και όπως είπαμε· κουβέντα 
στην αδελφή μας, ούτε στον ανιψιό σου». 

«Αλήθεια, τι κάνει αυτό το αλητάκι;» 



«Καλά είναι, κάνει τη θητεία του τώρα». 
«Δεν τον παίρνεις και αυτόν μαζί σου, θα δουλέψει μαζί μου». 
«Το σκέφτηκα και αυτό, έννοια σου, δεν θα του αφήσω αυτουνού του αλήτη 

τίποτα δικό του. Σ΄ αγαπώ πολύ πολύ αδελφούλη μου, καληνύχτα». 
«Καληνύχτα και πρόσεξε, αυτό με τον Αγγελίδη μη το μάθει κανείς άλλος, εκτός 

από σένα! Δεν είναι εντελώς νόμιμο αυτό που κάνουμε, αλλά δεν κλέβουμε και 
κανέναν». 

«Ήθελα να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Το ξέρω ότι είναι δύσκολο». 
«Πες μου». 
«Θα ήθελα να μη μάθει κανείς ότι έρχομαι κοντά σου. Αν έρθω με αεροπλάνο ο 

οποιοσδήποτε θα μπορεί, αν το ψάξει, να το μάθει ότι έφτασα εκεί στη Βραζιλία. 
Θέλω να χαθώ». 

«Μήπως συμβαίνει κάτι άλλο και μου το κρύβεις;» 

«Όχι». 

«Μήπως έκανες κάτι και σε κυνηγάει η αστυνομία;» 

«Όχι, τι είναι αυτά που λες! απλά θέλω ο αλήτης να μη ξέρει πού είμαι». 
«Μωρέ πολύ σημασία δεν του δίνεις;» 

«Κατάλαβε με, έχω περάσει πολλά». 
«Μα πώς θα γίνει αυτό; πώς θα ταξιδέψεις μέχρι εδώ;» 

«Γι΄ αυτό στο λέω εσένα, να μου πεις, αν γίνεται». 
«Πολύ δύσκολο… και θα χρειαστείς πολύ χρήμα για να το κάνεις. Μα πες μου, τι 

φοβάσαι από εκείνον; Από τη στιγμή που θα έρθεις εδώ δεν θα τολμήσει κανείς να σε 
πειράξει, θα τον χώσω στο χώμα, τι φοβάσαι;» 

«Σε παρακαλώ, πίστεψέ με, δεν μπορώ να σου εξηγήσω, είναι ολόκληρη ιστορία. 
Μπορείς να δεις, αν γίνεται αυτό που ζητάω;» 

«Να έρθεις εδώ παράνομα;… αυτό μου λες;… χωρίς να ξέρει κανείς ότι έφυγες 
από την Ελλάδα;» 

«Ναι, δεν μπορώ μωρέ να χαθώ; δεν μπορώ να σβήσω τα ίχνη μου από όλους; τι 
σου ζητάω; Πόσο περίεργο είναι αυτό που ακούς;» 

«Θα το δω, δεν μπορώ να σου υποσχεθώ τίποτα. Πάρε με τηλέφωνο αύριο τέτοια 
ώρα, να δω τι μπορεί να γίνει». 

«Αδελφούλη μου σ΄ αγαπώ τρελά, το ξέρω ότι θα βρεις τρόπο». 
 

7 Μαρτίου 

Σήμερα μίλησα πάλι με τον αδελφό μου. Στην επιστροφή μου, από την 
τηλεφωνική εταιρεία  στη μεζονέτα δεν περπάταγα· πέταγα. Ήθελα να πιάνω όποιον 
έβρισκα μπροστά μου και να τον γεμίζω φιλιά. Ο κόσμος ήταν ωραίος και οι 
άνθρωποί του επίσης· και η ζωή μου χαμογέλασε μετά από πολύ καιρό·  όλα ήταν 
όμορφα! 

Μόλις πριν μισή ώρα ο αδελφός μου, με βεβαίωσε ότι θα κανονίσει να πάω στη 
Βραζιλία με πλοίο της εταιρείας, που γυρνάει από το Σουέζ. Πιάνει Πέραμα για 
επισκευές, μετά Γιβραλτάρ, μετά Ατλαντικό ωκεανό και τέλος Βραζιλία. Θα τα 
κανονίσει όλα ο συνέταιρός του, ο Αγγελίδης, στην Αθήνα. Και την ακριβή 
ημερομηνία αναχώρησης θα μου τη πει ο συνέταιρος, αλλά με προειδοποίησε να 
υπολογίζω στα σίγουρα για μετά από δυο μήνες από τώρα. Άρα, να υπολογίζω κατά 
τις 7 Μαΐου. Θα ταξιδέψω σαν γυναίκα του καπετάνιου με πλαστή εγγραφή στο 
βιβλίο του πλοίου. Κατά συνέπεια θα χρειαστώ πλαστή ταυτότητα, να φαίνομαι 
γυναίκα του. «Θα κάνεις ότι ακριβώς σου πει ο Αγγελίδης στην Αθήνα», μου είπε ο 
αδελφός μου από το τηλέφωνο. 



Έχω απλώσει και πάλι τα χαρτιά μου στο τραπέζι και αρχίζω πάλι να 
συμπληρώνω. Πάλι νιώθω εκείνη την τάση για εμετό. Πάλι το μυαλό, μου παίζει 
παιχνίδια με τη μελαγχολία μου.  

Μόνη μου σε μια τεράστια μεζονέτα. Αν δεν σηκώσω εγώ το τηλέφωνο, κανείς δεν 
θα ψάξει να με βρει. Κι εγώ κάθομαι και ανησυχώ ότι θα ψάξουν να με βρουν όταν θα 
πάω Βραζιλία! 

«Κανείς δεν θα σε ψάξει κοπέλα μου, δεν έχεις τίποτα πίσω σου, κάψτα όλα», 
ακούγεται η φωνή από μέσα μου. 

Κανείς; μουρμουράω σαν χαζή! 
«Κανείς!» μου απαντάει η φωνούλα. 
Και αμέσως αρπάζω τα χαρτιά μου και γράφω ακατάπαυστα. Κανείς, εε! Τώρα 

θα δείτε, αλήτες, και οι δυο σας. Όλα εδώ πληρώνονται! 
Αυτή όμως… για κάτσε…  δεν μου  έχει φερθεί πούστικα. Μήπως … μόνο 

αυτόν; 
Δεν θέλω μέσα στην παραζάλη μου να γίνω άδικη με κανέναν. Ναι, μόνο 

…αυτόν!, το πήρα απόφαση, αυτό ήταν, μόνο τον πρώην θα κάψω. Η Μαρία δεν μου 
φταίει. 

Αρχίζω να σβήνω γραμμές που είχα γράψει μόλις πριν από λίγο. Κοιτάω ξανά τα 
χαρτιά μου.  

Ναι! έτσι είναι καλύτερα… ναι! πολύ καλύτερα, θα σε σκίσω ρε πούστη! με πολύ 
μίσος, ρε αλήτη, σαν το μίσος που βάζει ο λύκος όταν καρφώνει τα δόντια του στον 
σβέρκο του θηράματος και τον σπάει κουνώντας τον δυνατά πέρα-δώθε.  

Ανάβω τσιγάρο, το ρουφάω βαθιά· φτάνω τις πνοές του δηλητήριου μέχρι τα 
σπλάχνα μου. Κοιτάζω το τσιγάρο που βαστάω στα δάκτυλά μου· πιάνω κουβέντα 
μαζί του: «εσύ θα με φας ρε πούστικο!» μονολογώ χαιρέκακα. 

Ξαναδιαβάζω ό,τι έχω γράψει, τα διαβάζω αργά να τα κάνω κτήμα μου, να τα 
μάθω απ΄ έξω. 

Τα γράμματα στο χαρτί αρχίζουν πάλι να χορεύουν μπροστά στα μάτια μου. Το 
ίδιο παιχνίδι που αυτά μου παίζουν τώρα τελευταία πολύ συχνά. Προσπαθώ να τα 
στοιχίσω στις γραμμές τους, αυτά ατίθασα πηδάνε σαν ζεματισμένα. Τα βλέπω· μου 
βγάζουν τη γλώσσα τους και στο τέλος κάθονται σαν τις Παναγίες στο περιθώριο του 
χαρτιού και με κοιτάνε με λύπηση. Η αρχή της τρέλας. 

 

«Κακομοίρα μου!» μου γνέφουν. 
Μα… δεν είναι δίκιο!  τους δικαιολογούμαι, τι άλλο θέλετε να κάνω; 
«Μια ζωή πας με τον σταυρό στο χέρι, κακομοίρα! Πώς κατάντησες έτσι!» 

Μα, με βοήθησε όταν της το ζήτησα! 
Τα αυθάδικα μικρά γραμματάκια μου, ξετυλίγουν  ανάμεσα στις γραμμές του 

χαρτιού  ένα τεράστιο πανό, που με κόπο το βαστάνε ανοικτό να μη τους το ρίξει 
κάτω η ριπή της ανάσας που βγάζω από το στόμα μου, αυτή η ριπή που ζέχνει 
τσιγαρίλα. Σκύβω πιο κοντά στο χαρτί και προσπαθώ να διαβάσω τι μου λένε…  

«Ναι! Σε βοήθησε, και μετά γέλαγαν και οι δυο με την ανημποριά σου!»  

Γέλαγαν με μένα; τα ρωτώ. 
«Αμ, με ποιόν; με μας;» κατεβάζουν το πανό και μου σηκώνουν, τώρα, ένα άλλο 

πάνω στο χαρτί. Έτσι έχουν μάθει να συνομιλούν τα γραμματάκια με τους 
ανθρώπους. Δεν έχουν φωνή, μόνο σχήματα.  

Το στόμα μου συλλαβίζει αυτό που διαβάζω, αυτό που μου γράφουν… «Με σένα 
γέλαγαν και μετά κυλιόντουσαν στα σεντόνια βγάζοντας τα μάτια τους». 

Κάποια από αυτά έχουν κουραστεί από την προσπάθεια· έχουν κάτσει στα 
περιθώρια του χαρτιού και με κοιτούν ξεθεωμένα με συμπόνια… τα έχω 



απογοητεύσει. Άλλα ξύνουν το κεφάλι τους, με τα μάτια τους έτοιμα να βγουν από 
τις κόχες τους, δεν ξέρουν τι άλλο να σκαρφιστούν για να με πείσουν. 

 

Ώστε έτσι, εε! γέλαγαν και οι δυο τους  εις βάρος μου, και εσείς τώρα με 
συμπονάτε! ή μάλλον με λυπάστε! 

Βουτάω και πάλι το χαρτί, ξαναγράφω πάλι εκείνα που μέσα στη μεγαλοθυμία 
μου, τα είχα σβήσει πριν από λίγο. 

Δεν πάω καθόλου καλά, κάθομαι και κουβεντιάζω με τα γράμματα πάνω στο 
χαρτί. Έτσι μάλλον αρχίζει η τρέλα, αρχίζω να τρελαίνομαι. 

  

Τέλος! Θα κάνω αυτό που μου είπατε, γυρνάω και τους λέω· τα βλέπω να 
πανηγυρίζουν τώρα δικαιωμένα· θα τους λιώσω και τους δύο, θα τα κάψω όλα, και 
τρέχω για ακόμη μια φορά στην τουαλέτα να ξεράσω τα άδεια μου στομάχια. Καθώς 
αδειάζω τη χολή μου, σκέφτομαι…πρέπει να  πάω στον γιατρό. Δεν πάει άλλο, ό,τι 
βάζω στο στόμα μου, το βγάζω αμέσως, ούτε στη Βραζιλία δεν θα προλάβω να πάω, 
και τότε αυτό το σκουλήκι, ο πρώην μου, θα έχει στην τσέπη του τετρακόσιες χιλιάδες 
και μια γκόμενα να πηδιέται.  

 

Άρα, όταν θα φύγω από το Ναύπλιο, δήθεν για να ταξιδέψω την επόμενη μέρα με 
αεροπλάνο στη Βραζιλία, θα πρέπει να έχω ήδη νοικιάσει ένα διαμέρισμα στην 
Αθήνα με πλαστά στοιχεία, για να περιμένω το οκ από τον συνεταίρο του αδελφού 
μου. Άρα, χρειάζομαι επειγόντως πλαστές ταυτότητες. 

 

 

 

8 Μαρτίου , Τρίτη 

Ανεβαίνω στην Αθήνα για να τακτοποιήσω διάφορες εκκρεμότητες ενόψει του 
ταξιδιού μου. Στην Πανεπιστημίου σε ένα κατάμαυρο από το καυσαέριο κτίριο, 
ανεβαίνω στον 7ο

 όροφο, χτυπάω το κουδούνι του γραφείου που βρίσκεται στο βάθος 
ενός σκοτεινού διαδρόμου. Η ταμπέλα δείχνει στους πελάτες ότι εντός του εδρεύει ο 
τρανός σε όλο τον υπόκοσμο Ντετέκτιβ Στέλιος Παλαιολόγος. Μου έχουν πει ότι δεν 
έχει και το καλύτερο όνομα στην αγορά. Στέκομαι διστακτική πριν μπω… Όσο 
χειρότερο όνομα έχει αυτός, τόσο καλύτερα θα κάνω τη δουλειά μου, σκέφτηκα  για να 
δώσω θάρρος στον εαυτό μου· σπρώχνω αποφασιστικά την πόρτα και μπαίνω. 

Με το καλημέρα, του ζητάω ευθαρσώς να μου βγάλει πέντε πλαστές ταυτότητες. 
«Πληρώνω όσο χρειαστεί!» του λέω, με στόμφο και στα γρήγορα. Περνά γλυκά από 
τη σκέψη μου ότι τελικά τα λεφτά δίνουν σε αυτόν που τα έχει την αίσθηση ότι 
κυβερνά τον κόσμο. Τετρακόσιες χιλιάδες είναι αυτές. 

Ο ντετέκτιβ, παιδί της πιάτσας φαίνεται, πιάνει με την πρώτη ότι κάτι περίεργο 
έχω πάνω μου. Με το μεγάλο γυαλί ηλίου που φοράω, και ας είμαι μέσα στο γραφείο, 
του κρύβω αρκετά χαρακτηριστικά από τα μάτια μου. Το πλούσιο μαλλί της 
περούκας σκεπάζει σχεδόν το πρόσωπό μου. Και ο ντετέκτιβ -λόγω της δουλειάς του- 

κάτι τέτοια, όπως είναι τα χαρακτηριστικά του προσώπου, είναι τα πρώτα που κοιτάει 
σε κάποιον. Αλλά εγώ δεν του το επιτρέπω· του κρύβω πολλά από αυτά που θέλει να 
δει. Και το μακιγιάζ μου είναι πολύ έντονο. Θα με περνάει για κοκέτα, αλλά εγώ 
απλά θέλω να αλλάξω τις γραμμές του προσώπου μου. Το μακιγιάζ και η τέχνη μου 
βοηθούν σε αυτό. 

 

Το θράσος μου είναι τεράστιο! Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που ζητάω κάτι 
παράνομο. Αλλά δεν έχω τρακ. Με κατακλύζει η αποφασιστικότητα. Με το που 



μπήκα, «θέλω πέντε πλαστές ταυτότητες», του πέταξα κατάμουτρα. Ούτε τα 
προσχήματα, λες και τον ήξερα από χθες. Αν δεν ήμουν συστημένη από τον φίλο που 
του τηλεφώνησε, δεν υπήρχε περίπτωση να με εμπιστευτεί. Αλλά και με τις 
συστάσεις που έχει, μου φαίνεται ότι και πάλι δεν με εμπιστεύεται. Με κοιτάει 
περίεργα. Μάλλον θέλει να με πετάξει έξω με τις κλωτσιές. Άσε που μπορεί να με 
υποψιάζεται για ασφαλίτισσα και να τον ψαρεύω.  

Σίγουρα φοβάται μη μπλέξει, διαβάζω τις σκέψεις του καθώς με κοιτάζει. Κάτι 
ετοιμάζεται να μου πει, βλέπω τα χείλη του που ετοιμάζουν τα λόγια του, ίσως να με 
διαολοστείλει, αλλά αυτό το θράσος μου, αυτό το «πληρώνω όσο χρειαστεί», τον 
κάνει να καταπιεί ό,τι πήγε να βγει από το στόμα του. Δεν αποκλείω, βέβαια, στο 
τέλος να με πετάξει έξω, και επιπλέον να το ευχαριστηθεί. Αρθρώνει στο τέλος με 
πολύ επιφύλαξη, «Τί τις θέλετε κυρία μου;» 

«Αυτό δεν σας αφορά», του είπα. 
«Με αφορά και πολύ μάλιστα…». Περνά από τη σκέψη μου: σίγουρα με 

υποψιάζεται ότι είμαι της ασφάλειας, κάπως έτσι απαντούν οι ασφαλίτες, όταν τους 
στριμώξουν. Με τσιτώνει, να δει μέχρι πού θα το πάω, στο τέλος θα με βρίσει, το 
βλέπω. «… πρέπει να ξέρω τι τις θέλετε, για να δω πόσο τέλεια δουλειά πρέπει να 
γίνει», μου διευκρινίζει. 

«Αν είναι έτσι, εντάξει. Θέλω μια ταυτότητα, να νοικιάσω μια μεζονέτα και δεν 
θέλω να το ξέρει ο άντρας μου. Επίσης θέλω άλλη μία να νοικιάσω ένα αυτοκίνητο 
να κάνω μερικά ταξίδια, πάλι εν αγνοία του. Και τις άλλες τρεις εφεδρικές, να έχω να 
παίζω!» του είπα παιχνιδιάρικα. 

 

Εκεί ήταν που ο ντετέκτιβ με κόπο συγκρατεί ένα χαμόγελο που πάει να του βγει. 
Ξεροβήχει ψεύτικα για να το καθυποτάξει, και φαίνεται ότι τελικά τα καταφέρνει. 
Αλλά δεν τον άφησα να ανασάνει. «Και να είστε σίγουρος… θα σας δώσω και άλλη 
δουλειά, θα βγάλετε και άλλα λεφτά από μένα», του είπα άνετα. Νομίζω ότι έπιασα 
τον παλμό του· τα λεφτά είναι η κινητήρια δύναμη όλων αυτών που ασχολούνται με 
υπόκοσμο και παράνομες πράξεις. 

Τον βλέπω να σμίγει τα  μαυριδερά φρύδια του και να  εμφανίζονται κάποιες 
χαρακιές στο μέτωπό του. Μου λέει: «κυρία μου… φοβάμαι ότι με δουλεύετε 
μπροστά στα μάτια μου… κυρία μου, ακούστε να σας πω κάτι που ίσως δεν το 
ξέρετε…», πάει να μου συνεχίσει, αλλά τον έκοψα μάλλον αγενέστατα. Δεν είχα 
καιρό για λόγια και αυτός έλεγε πολλά, το έψαχνε πολύ το θέμα. 

Του λέω: «Και να σας πω επίσης να μη φοβάστε· δεν είμαι ούτε τρομοκράτισσα 
ούτε έχω κάνει ληστεία· απλά θέλω να μη ξέρει ο άντρας μου τι κάνω. 
Καταλαβαίνετε φαντάζομαι πόσο σημαντικό είναι αυτό για μένα!» φυσώντας πάνω 
του τον καπνό του τσιγάρου μου· τον παίζω όπως η γάτα το ποντίκι. 

Μετά από λίγη σκέψη μου λέει: «Πώς; Πώς; Καταλαβαίνω». Με κοιτάει από 
πάνω ως κάτω. Μάλλον επιθεωρεί το σουλούπι μου· δεν θα του γεμίζω το μάτι για 
νεόπλουτη που γκομενίζει. Και βάζω στοίχημα ότι ακόμη φοβάται ότι είμαι 
μπατσίνα.  

Όταν του άφησα λίγο χρόνο, άρχισε να μου λέει: «Κυρία μου, είχα ξεκινήσει να 
σας πω και με διακόψατε… ακούστε με, σας παρακαλώ προσεκτικά…». Νόμισα προς 
στιγμήν ότι ετοιμάζεται να με διώξει, με ευγενικό τρόπο, το ομολογώ, οπότε βγαίνω 
και πάλαι στην επίθεση.  

«Αν νομίζετε κύριε ντετέκτιβ ότι δεν είμαι σοβαρή πελάτις, σας προειδοποιώ ότι 
κάνετε μεγάλο λάθος. Και αν σας φαίνονται πολλές οι πέντε ταυτότητες, να σας κάνω 
γνωστό ότι δεν σκοπεύω να τις χρησιμοποιήσω για να βγω από τη χώρα· εδώ 
κινούμαι, μεταξύ Αθήνας και Αράχοβας».  



Τον βλέπω νευρικό· σηκώνεται από την πολυθρόνα του και ανοίγει τα χέρια του 
σαν απελπισμένος. Μετά βάζει στην τσέπη του το δεξί του χέρι και με το άλλο τρίβει 
έντονα το μάγουλό του, σαν να θέλει να το τσαλακώσει. Το πηγούνι του σφίγγεται, 
στραβώνει το μισάνοιχτο στόμα του, αλλά δεν τον αφήνω να ολοκληρώσει· πάντα 
βρίσκομαι ένα βήμα πιο μπροστά από αυτόν. Τελικά κάθεται πάλι και ακουμπάει την 
πλάτη του βαθιά στο κάθισμα, βάζει το ανάποδο από τις παλάμες του κάτω από το 
πηγούνι του, στηρίζει τους αγκώνες του στα μπράτσα της πολυθρόνας και περιμένει 
το επόμενο κτύπημά μου. Με αφήνει να πω. Σαν να με αφήνει να του εκτεθώ. Πρέπει 
να τον κάνω να αποφασίσει και να μου απαντήσει στα γρήγορα, δεν γίνεται να τον 
περιμένω, έχω και άλλες δουλειές να κάνω. Να του βγάλω την υποψία ότι μπορεί να 
είμαι μπατσίνα. 

«Α, και ξέχασα να σας πω», του λέω αυθάδικα, «τις βιάζομαι!» 

«Αχα!» κάνει με δυνατό γέλιο, «τις βιάζεστε κιόλας! Δώστε μου το τηλέφωνο 
σας να σας ενημερώσω μόλις έχω τις σχετικές πληροφορίες», και πιάνει το στυλό να 

το σημειώσει. 
«Αν φύγω από το γραφείο σας χωρίς να κάνω τη δουλειά μου, θα πάω σε άλλον 

και σε άλλον, μέχρι να βρω κάποιον να μου την κάνει, δεν μπορώ να περιμένω». Του 
έδωσα σαφή προειδοποίηση ότι μπορεί να χάσει τη δουλειά και ένα εύκολο 
μεροκάματο που θα του το εξασφαλίσω εγώ. 

«Κυρία μου, αφού το θέτετε έτσι, να σας πω για να ξέρετε ότι κάθε ταυτότητα 
χρειάζεται περί τα 5.000 ευρω. Σκεφτείτε το και μετά μου λέτε, αν σας συμφέρει». 
Σίγουρα το κάθαρμα μου φούσκωσε κατά πολύ την αμοιβή του. Εκμεταλλεύεται την 
ανάγκη μου, αλλά χαλάλι του. Και εκεί που περιμένει να σηκωθώ να φύγω, σαν 
χεσμένο παιδάκι, με το ποσό που μου ξεστόμισε, του λέω: «Δηλαδή, σύνολο είκοσι 
πέντε χιλιάδες;» κοιτώντας τον κατάματα με ένα τεράστιο ερωτηματικό. 

«Ακριβώς!» μου κάνει με ύφος χλευαστικό, σίγουρος ότι όπου νάναι θα σηκωθώ 
να φύγω. Είμαι σίγουρη ότι με βλέπει σαν μαλακισμένο που δεν έχω άλλη δουλειά, 
παρά να παίζω μαζί του.  

«Τριάντα σας δίνω για να τις πάρω σήμερα!» του λέω κόβοντάς του το ειρωνικό 
χαμόγελο με μαχαίρι. 

«Σήμερα;» και βάζει τα γέλια, «δεν γίνονται αυτά κυρία μου, δεν πουλάμε 
στραγάλια», και κάνει να σηκωθεί από τη θέση του, να με συνοδέψει στην πόρτα. 
Έχει ήδη φτάσει στην αποδώ μεριά του γραφείου του και μου προτείνει το χέρι του 
να σηκωθώ από τη θέση μου. Δεν ήταν γραφτό του να αρμέξει τη χρυσή αγελάδα. 
Δεν θέλει να ρισκάρει την άδεια του· φοβάται ότι είναι παγίδα. 

«Σαράντα, τελευταία τιμή!», του λέω ατάραχη από τη θέση μου. 
Μένει το χέρι του μετέωρο και τα μάτια του πάνω μου. Σε λίγα δευτερόλεπτα 

συνέρχεται, κοιτάζει το προτεταμένο σε μένα χέρι του και αργά το τραβάει πίσω. 
Επιστρέφει αργά προς την μέσα πλευρά του γραφείου του. Κάθεται αργά στη θέση 
του και πάλι. Έχει σοβαρέψει πάρα πολύ. Θα σκέφτεται, ότι για την κάθε ταυτότητα 
θέλει ο μπάτσος 2000. Άρα του μένουν αυτουνού καθαρά τριάντα χιλιάδες στην τσέπη. 
Διακρίνω το μάτι του να γυαλίζει. Τρελάθηκε με το νούμερο ο τύπος. Τριάντα 
χιλιάδες σε μια μέρα είναι πολύ καλά λεφτά, ακόμα και αν με υποψιάζεται για 
μπατσίνα. Οι  δισταγμοί του, καθώς φαίνεται, τον εγκαταλείπουν και η όρεξη για τα 
λεφτά τον κυριεύει.  

«Έχετε, κυρία μου, τα λεφτά πάνω σας;» με ρωτάει παραδομένος πλέον στον 
μαμωνά του χρήματος. 

«Σας δίνω προκαταβολή πέντε χιλιάδες και τα υπόλοιπα με την παράδοση», του 
απαντάω. 

«Δέκα μπροστά και τριάντα μετά», μου αντιγυρίζει. 



«Τότε, υπόγραψέ μου ότι σου έδωσα δέκα χιλιάδες για προκαταβολή. Γράψε ότι 
στα έδωσα για να ερευνήσεις τη σχέση της κόρης μου και του γκόμενού της. Γράψε, 
επίσης, ότι αν μέχρι αύριο δεν μου έχεις φέρει “φωτογραφίες” από τις συναντήσεις 
τους μου τα επιστρέφεις. Αν μου φέρεις “φωτογραφίες”, σου δίνω τα υπόλοιπα 
τριάντα όπως συμφωνήσαμε». 

Με φόβο στο βλέμμα του, ανάμικτο με τρελή χαρά, μου λέει: «Έχετε πολύ 
θράσος· μάλλον θάρρος θα έλεγα, κυρία μου, και σας παραδέχομαι. Θέλετε να 
δουλέψετε για μένα στο γραφείο μου, σαν συνεργάτης;» 

Σηκώθηκα από τη θέση μου λέγοντας του: «Όχι αγαπητέ, έχω άλλες σκοτούρες 
στο κεφάλι μου». 

 

Φεύγοντας, κοντοστέκομαι στην πόρτα και  του λέω: «αν μείνω από δουλειά θα 
το σκεφτώ αυτό… για τη συνεργασία μαζί σας», και του χαρίζω το καλύτερο  
χαμόγελό μου· το άφησα να απλωθεί με μαεστρία σε όλο το γραφείο του.  

«Χαρά μου να συνεργαστώ μαζί σας», μου απαντάει κάνοντας μια βαθιά 
υπόκλιση. Υποκριτική υπόκλιση, αλλά οφείλω να ομολογήσω, κανένας άντρας μέχρι 
τώρα δεν μου έχει υποκλιθεί, τζέντλεμαν ο τύπος. 

 

Λίγες στιγμές μετά, βρέθηκα να περπατάω μέσα στο Αθηναίικο πλήθος. 
Κατευθύνθηκα προς τα Χαυτεία ψάχνοντας να βρω φαρμακείο. Αγόρασα τις 
βιταμίνες που έψαχνα καιρό τώρα. Υποτίθεται ότι είναι υπνωτικά χάπια που θα τα 
αγοράσω  από τη Σπυριδούλα, κάποια στιγμή που ο φαρμακοποιός δεν θα είναι στο 
φαρμακείο. Ελπίζω μόνο, να το αναφέρει ο βλάκας στην αστυνομία, ότι τα αγόρασα 
από τη Σπυριδούλα και να γίνει ρεζίλι των σκυλιών, για το ψέμα που θα πει στους 
αστυνομικούς. Ελπίζω και αυτό του το ψέμα να δουλέψει εις βάρος του. 

Η μέρα με προδιαθέτει να περπατήσω μέχρι τον σταθμό του μετρό στο 
Μοναστηράκι. Χάνομαι μέσα στο κόσμο. Εδώ κανείς δεν ενδιαφέρεται για το ποια 
είμαι. Κάπως έτσι θα είμαι και στη Βραζιλία. Περνάω από την οδό Αθηνάς και 
χαζεύω την κρεαταγορά. Πιο κάτω μπαίνω σε ένα μαγαζί που πουλάει βιομηχανικά 
είδη. Αγοράζω δυο ζευγάρια γάντια, ένα σε μεγάλο αντρικό μέγεθος και ένα σε 
μικρό, για γυναικείο μικρό χέρι. Τα ρίχνω στην τσάντα μου και σκέφτομαι: Με αυτά 
τα γάντια θα με  μεταφέρουν όταν χρειαστεί! 

Περνάω από την πλατεία Ψειρή. Ρωτώντας, βρίσκω εκείνο το στούντιο που κάνει 
ηχογραφήσεις για τηλεοπτικές παραγωγές. Χρειάζομαι ηχητικά εφέ για το καινούργιο 
έργο που θα ανεβάσουμε στη θεατρική ομάδα, όπου και εγώ παίρνω μέρος. Μάλιστα, 
θα τους πω, εκεί στο studio, ότι θα πληρώσω εγώ  η ίδια τα ηχητικά και θα τα κάνω 
δώρο στην ομάδα, μια και τα οικονομικά του θιάσου μας είναι, άστα να πάνε. 

Τους ζητάω, αν μπορούν να μου ηχογραφήσουν πυροβολισμούς που απαιτεί η 
πλοκή κάποιου θεατρικού έργου που ανεβάζει η θεατρική μας ομάδα στην Πάτρα. 
Δεν είναι δύσκολο, μου απαντάνε.  

Τους λέω ότι κάποια στιγμή του έργου κάποιος, που θα βρίσκεται στη κονσόλα 
ήχου, θα πατήσει το τηλεχειριστήριο για να ακουστούν οι δύο πυροβολισμοί. Το έργο 
προβλέπει ότι η σκηνή διαδραματίζεται στον πάνω όροφο μιας κατοικίας και οι 
πυροβολισμοί θα ακουστούν να πέφτουν από ένα διπλανό δωμάτιο.  Θέλουμε να 
ακουστούν, από τους θεατές, σαν πνικτοί πυροβολισμοί, γιατί υποτίθεται ότι οι 
πόρτες και τα παράθυρα όπου παίζεται η σκηνή στο έργο, θα είναι  κλειστά. Θέλουμε 
επίσης, να κάνουμε δοκιμές με τα υπόλοιπα παιδιά του θεατρικού, ώστε να 
μπορέσουμε να αυξομειώσουμε την ένταση των πυροβολισμών και να πετύχουμε την 
επιθυμητή ακουστική. Οι δοκιμές θα γίνουν επί τόπου στο θεατράκι, για να δούμε 
πόσο δυνατά θα ακουστούν στη σκηνή. 



Αυτό προϋποθέτει ότι θα υπάρχει ενισχυτής, μου εξήγησαν. Μου υποσχέθηκαν 
να είναι έτοιμα τα μηχανήματα και τα ηχητικά σε μια βδομάδα, δηλαδή στις 16 
Μαρτίου που θ΄ ανέβω και πάλι στην Αθήνα. 

Πριν τους χαιρετήσω και φύγω τους ρωτάω: «μου είπαν ότι συνεργάζεστε με ένα 
άλλο studio  που πουλάει υλικά μακιγιάζ και μάσκες θεάτρου». Με έστειλαν τρία 
τετράγωνα πιο κάτω, όπου βρήκα πλήθος από μεταμφιέσεις και υλικά μακιγιάζ. Πήρα 
ότι χρειαζόμουν και έφυγα κατευχαριστημένη με όσα κατάφερα να κάνω σε μία μόλις 
μέρα.  

Το επόμενο πρωινό 9 Μαρτίου ξαναπέρασα από τον ντετέκτιβ με τα ίδια ρούχα, 
το ίδιο μαλλί, το ίδιο βάψιμο και φυσικά με την ίδια γιαλούμπα στα μάτια. Οι πέντε 
ταυτότητες ήταν έτοιμες, τον πλήρωσα και έφυγα χωρίς καν να κάτσω, έστω και για 
λίγο, να μιλήσουμε, όπως μου ζήτησε επίμονα αυτός. Ήμουν πολύ βιαστική, του είπα, 
και απέφυγα τυχόν πονηρές σκέψεις που πιθανόν να πέρασαν από το νου του.  

Το απόγευμα εκείνης της ημέρας, το διέθεσα για να βρω εκείνο το δυάρι που 
ήθελα να νοικιάσω. Στην τσάντα μου, τώρα, έχω πέντε πλαστές ταυτότητες. Αν κατά 
τύχη με πιάσει η αστυνομία και μου κάνει έρευνα, δεν τη γλιτώνω τη φυλακή!  

Με μια από αυτές θα νοικιάσω το σπίτι. Το μακιγιάζ και η αμφίεση που έκανα 
στον εαυτό μου ήταν εντελώς διαφορετικές από αυτές που είχα το πρωί στον 
ντετέκτιβ. Προτίμησα να πάω στα Εξάρχεια. Έχω ακούσει τόσα πολλά γι΄ αυτή τη 
συνοικία. Το δυαράκι, που βρήκα, είναι επιπλωμένο και βρίσκεται στον 4ο όροφο 
μιας παλιάς σχετικά πολυκατοικίας. Έξω στον δρόμο κυκλοφορούν μόνο 
ναρκέμποροι, τρικλίζοντες χρήστες και περίεργες φάτσες αναρχικών· η αστυνομία 
είναι παντελώς απούσα. Τόσο το καλύτερο για μένα. 

«Σκοπεύω να μετακομίσω στην Αθήνα από την επαρχία. Πάρτε μπροστά 
τέσσερα μηνιάτικα, γιατί δεν ξέρω πότε θα σας ξαναδώ», είπα του νοικοκύρη. «Όταν 
εγκατασταθώ θα βρισκόμαστε, και θα τα λέμε πιο τακτικά». 

Η αυτοπεποίθησή μου έχει αρχίσει να κατακλύζει κάθε σπιθαμή ελεύθερου 
χώρου στην ψυχή μου. Έχω την αίσθηση ότι τα πάω πολύ καλά. 

Ξεθεωμένη από την κούραση, μόλις τελείωσα και από αυτό, πήγα κατ΄ ευθείαν 
να δω την αδελφή μου στο σπίτι της. Τόσες πολλές δουλειές δεν έχω κάνει ποτέ μου 
μέσα σε μια μέρα. Εκεί κοιμήθηκα το βράδυ. Είπαμε πολλά, αλλά δεν της είπα λέξη 
ούτε για μεζονέτα που πουλήθηκε ούτε για την επιθυμία μου να πάω στη Βραζιλία. 
Την αδελφή μου την αφήνω εντελώς στο σκοτάδι. Και γιατί να τη βάλω και αυτήν σε 
στενοχώριες; Ήμουν ομιλητικότατη, χαρούμενη και δεν έδειχνα κανένα σημάδι 
στενοχώριας ή ανησυχίας· το προσπάθησα πολύ, και νομίζω ότι κατάφερα να της  
περάσω αυτή την εικόνα. Αυτό θα ήθελα να πει και αυτή στην αστυνομία, όταν θα τη 
ρώταγαν για την ψυχολογία μου. Όταν θα τη ρώταγε η αστυνομία, θα ήθελα να τους 
πει, ότι η αδελφή της ήταν μια χαρά. 

 

10 Μαρτίου, Πέμπτη 

Το πρωί μπαίνω σε τουριστικό γραφείο της οδού Ακαδημίας. Ζητάω εισιτήριο 
για Βραζιλία. Πληρώνω και το κλείνω για τις 5 Απριλίου. Φυσικά, εκείνη τη μέρα 
ούτε βάφτηκα ούτε στολίστηκα. Ήμουν ο εαυτός μου. Μου άρεσε που 
κυκλοφορούσα, έτσι όπως ήμουν, με τα φυσικά χρώματα της επιδερμίδας και των 
μαλλιών μου. Αυτή την  επίσκεψή μου στο τουριστικό γραφείο θα τη μάθει 
οπωσδήποτε η αστυνομία. Το πιο πιθανό, η αστυνομία να δείξει φωτογραφία μου 
στην κοπέλα του γραφείου και θα πιστοποιηθεί ότι όντως εγώ ήμουν αυτή που θα 
ταξίδευα στη Βραζιλία. Την επόμενη μέρα κατεβαίνω και πάλι στο Ναύπλιο, γεμάτη  
χαρά που τακτοποίησα τις πιο σημαντικές εκκρεμότητες. 

 



16 Μαρτίου, Τρίτη 

Έχει περάσει ήδη μια βδομάδα από την προηγούμενη φορά που ήμουν στην 
Αθήνα και τώρα επιστρέφω πάλι. Πρώτη μου  δουλειά να νοικιάσω αυτοκίνητο. 
Ζητάω ένα αυτοκίνητο για κάποιες ώρες. «Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, κυρία 
μου», με ενημερώνει ένα ευγενικό παλικάρι, «μπορείτε να το κρατήσετε από μία ώρα, 
έως πέντε χρόνια», μου  είπε χαριτολογώντας. Τώρα το μαλλί μου είναι στυλ αφρό 
και το μακιγιάζ που έχω κάνει πάνω μου με δείχνει κάτι σαν μιγάδα. Σήμερα 
φαίνομαι αρκετά νέα, άλλαξα λουκ, το μαλλί είναι σγουρό -ας είναι καλά η περούκα- 

μέχρι και κατάμαυρα μάτια  απέκτησα σήμερα, ας είναι καλά οι φακοί επαφής. 
Τελικά, όταν φτιάχνομαι μπορώ να γίνομαι πολύ γκόμενα. Μπήκα στο γραφείο με 
τακουνάρες και κόκκινο στενό παντελόνι. Νεανίζω η άτιμη τώρα που χώρισα από τον 
πρώην μου. Καλύτερα να νοικιάσω αυτοκίνητο. Το φοβάμαι το δικό μου, μη το 
στουκάρω κάπου, μέσα στον χαμό του κυκλοφοριακού στην Αθήνα. Το δικό μου το 
παράτησα σε ένα δρόμο κοντά στην Αλεξάνδρας, φροντίζοντας να μην είναι κοντά 
στα Εξάρχεια. Είχα ακούσει ότι εκεί κάθε μέρα κλέβουν και καίνε αυτοκίνητα, έτσι 
για πλάκα. Στο αυτοκίνητό μου κουβαλάω από το Ναύπλιο και ένα μικρό φορητό 
ψυγείο. Είχα φροντίσει να το γεμίσω παγάκια. Σε όλο το ταξίδι, από Ναύπλιο σε 
Αθήνα, το είχα συνδέσει παράλληλα και στον αναπτήρα του αυτοκινήτου για 
καλύτερη απόδοση. Κοίταζα ανήσυχα, σε όλο το ταξίδι, με λοξές ματιές το 
θερμόμετρο πάνω στο καπάκι του. Έδειχνε σταθερά 2ο

C.  Μεταφέρω το ψυγειάκι στο 
νοικιασμένο αυτοκίνητο και ξεκινάω. 

Στα  εκατό μέτρα πιο κει από το γραφείο σταμάτησα σε μια άκρη. Έβγαλα τα 
φαρμακευτικά μαντηλάκια και σκούπισα καλά το τιμόνι να σβήσω τα αποτυπώματά 
μου. Φόρεσα τα γάντια μιας χρήσης που είχα στην τσάντα μου και τώρα αισθάνομαι 
πιο σίγουρη. Ξεκινάω για το Λαϊκό Νοσοκομείο  να δώσω αίμα. Το παρκάρω όπως – 

όπως πάνω σε ένα πεζοδρόμιο. Πριν βγω από το αυτοκίνητο πετάω την αφρο 
περούκα και φοράω μια με καστανό μαλλί. Βγάζω κα τα τακούνια· φοράω χαμηλό 
σπορ παπούτσι. Επιθεωρώ το μακιγιάζ μου στον καθρέφτη και βγαίνω. Έπρεπε να 
γίνει και αυτό, ο κόσμος να χαλάσει. Δίνω στοιχεία στην αιμοδοσία με πλαστή 
ταυτότητα. 

Μου παίρνουν έναν ασκό αίμα. Τελειώνω και δεν αφήνω από τα μάτια μου τη 
νοσοκόμα· τη βλέπω σε ποιο ψυγείο βάζει τη σακούλα. Κάθομαι όσο μπορώ πιο 
κοντά στο ψυγείο, να πιω την πορτοκαλάδα μου και να μασουλήσω τις φρυγανιές 
μου. Το μάτι μου καρφωμένο στο ψυγείο. «Είστε καλά;» με ρωτά κάποια στιγμή η 
νοσοκόμα. «Ναι, πολύ καλά, κάθομαι λίγο να πάρω δυνάμεις», της λέω Στη παλάμη 
του δεξιού μου χεριού σφίγγω ένα μαντηλάκι αποστείρωσης. Δεν θέλω αποτυπώματα 
στο χερούλι του ψυγείου. Μόλις η νοσοκόμα σκύβει πάνω στον επόμενο αιμοδότη να 
του βάλει τη βελόνα, σηκώνομαι  και με μια γρήγορη κίνηση ανοίγω το ψυγείο, 
βουτάω τον ασκό με το αίμα μου και πετάγομαι έξω. Αρχίζω να τρέχω στον 
διάδρομο. Κατεβαίνω με τα πόδια τη σκάλα του νοσοκομείου και μετά από ένα λεπτό 
βρέθηκα έξω στον δρόμο. Κοιτάω πίσω μου, κανείς δεν με ακολουθεί· η νοσοκόμα 
ακόμα θα παιδεύεται με τη βελόνα του επόμενου αιμοδότη, όλα τα έκανα τόσο 
γρήγορα…». 

 

«Για όνομα του Θεού! Τι σκαρφίστηκε η ευλογημένη», γυρνάει και λέει στον 
διπλανό του ο παπάς. 

  

«…Το νοικιασμένο αυτοκίνητο, με περιμένει. Μπαίνω μέσα, φοράω πάλι τα 
γάντια μου και ξεκινάω. Ανησυχώ και κοιτάω στα γρήγορα το θερμόμετρο του 
φορητού ψυγείου· δείχνει 2ο

C. «Ωραία!, μια χαρά είναι η θερμοκρασία», ακούω τον 



ίδιο μου τον εαυτό μου να  θριαμβολογεί. Ρίχνω μέσα το αίμα και με γρήγορες 
κινήσεις απομακρύνομαι από το επικίνδυνο σημείο. «Πάει και αυτό! τελείωσε καλά», 
συνεχίζω να επαινώ τον εαυτό μου, κοιτάζοντας από τον καθρέφτη πίσω, για να 
βεβαιωθώ ακόμα μια φορά, ότι όλα πήγαν καλά. 

 

Πάω κατ΄ ευθείαν να παραδώσω το νοικιασμένο αυτοκίνητο, οπότε ξαναφοράω 
τις τακουνάρες και την περούκα αφρο, να είμαι όπως ήμουν όταν το παρέλαβα πριν 
τρεις ώρες. Παίρνω το δικό μου, συνδέω ξανά το ψυγειάκι στον αναπτήρα και χωρίς 
στάση, ούτε για καφέ στον δρόμο, μετά από δύο ώρες, φτάνω στο σπίτι μου στο 
Ναύπλιο. 

 

Ήρθε, επιτέλους, η ώρα των δοκιμών. Πάω στην αποθήκη. Έχω εκεί μέσα ένα 
στρώμα ίδιο με αυτό που έχω στο κρεβάτι της σοφίτας. Ρίχνω λίγο αίμα πάνω στο 
στρώμα. Το αφήνω να ξεραθεί για μία ώρα. Μετά παίρνω σφουγγάρι και σαπούνι και 
αρχίζω να το τρίβω μέχρι να μη φαίνεται η στάμπα αίματος. Μετά τη δοκιμή, κι αν 
αυτή πετύχει όπως περιμένω, θα φροντίσω να το πετάξω.  

Το επόμενο πρωί κόβω με ξυράφι το κομμάτι του υφάσματος από το στρώμα που 
είχε το αίμα, το τυλίγω σε μια σακούλα, βάζω μέσα και μια σύριγγα με το δικό μου 
αίμα από τον ασκό της αιμοδοσίας και ετοιμάζομαι να ανέβω πάλι στην Αθήνα. Πάω 
γραμμή στον  ντετέκτιβ,  να του δώσω και νέα δουλειά. Η αμφίεσή μου είναι ακριβώς 
η ίδια με την πρώτη φορά. Ο ντετέκτιβ πάλι δεν θα δει τις λεπτομέρειες των ματιών 
μου, όσο και αν προσπαθήσει. Τελικά, όσο τον βλέπω καλύτερα, τόσο μου φαίνεται 
ότι είναι πολύ πιο έξυπνος από όσο έδειχνε και ομολογώ ότι δεν είχα προσέξει ότι 
είναι και τόσο αρρενωπός άντρας. Το μετάνιωσα που προσπάθησα να τον κάνω ρεζίλι 
την προηγούμενη φορά. 

 

Θέλω να βεβαιωθώ ότι όταν η αστυνομία φτάσει μέχρι το στρώμα και καταφέρει 
να δει τον καθαρισμένο λεκέ, αν θα μπορέσει να ταυτοποιήσει τον πλυμένο λεκέ με 
το δικό μου δείγμα αίματος. Να καταλάβουν, δηλαδή, ότι αυτό το αίμα του 
στρώματος είναι το δικό μου. 

 

Μπαίνω στο γραφείο του και του λέω όσο πιο γλυκά μπορώ: «Σου είχα πει ότι θα 
σου δώσω και άλλες δουλειές». 

«Κυρία μου!» και με το πιο φωτεινό του χαμόγελο  πετάγεται από τη θέση του να 
με  χαιρετήσει με χειροφίλημα, «χαίρομαι που σας ξαναβλέπω», μου  λέει ευγενικά 
και με ένα πελώριο λαμπερό χαμόγελο. Με βάζει να καθίσω στη μία από τις δύο 
καρέκλες επισκέπτη και αυτός κάθεται στην άλλη, που είναι απέναντί μου, και όσο 
γίνεται πιο κοντά μου. Με γδύνει με τα διψασμένα μάτια του. Αντιλαμβάνομαι τις 
προθέσεις του ντετέκτιβ και του λέω: «θα σε πείραζε να καθόσουν στη θέση του 
γραφείου σου και όχι τόσο κοντά μου; Δεν αισθάνομαι άνετα όταν με 
παρακολουθούν οι άλλοι». 

«Ω, μα βέβαια, ζητώ συγνώμη για την εντύπωση που σας έδωσα, αλλά ήθελα να 
φανώ πιο οικείος». Σηκώνεται αμέσως και περνάει από τη μέσα πλευρά του γραφείου 
του. «Σας ακούω, λοιπόν, ποιος καλός άνεμος σας έφερε στο γραφείο μου;»  

«Κατ΄ αρχάς θα ήθελες, αν μπορείς, να μιλάμε στον ενικό;» 

«Με μεγάλη μου χαρά», αποκρίθηκε και με ταξιδεύει μέσα σε ένα ακόμα 
αστραφτερό του χαμόγελο.  

«Λοιπόν, η κόρη μου έχει μπλέξει με έναν αλήτη. Προσπαθώ να τη χωρίσω, αλλά 
μου λέει συνεχώς ψέματα. Υποπτεύομαι ότι χθες την κτύπησε αλύπητα. Βρήκα πάνω 
στο στρώμα της μια στάμπα που υποπτεύομαι ότι είναι από αίμα. Αν είναι αυτό που 



φαντάζομαι, θα τον πάω τον αλήτη στον εισαγγελέα. Θέλω να δεις, αν αυτό είναι 
αίμα, και αν είναι, να δεις αν είναι το ίδιο με αυτό που σου δίνω στη σύριγγα». 

«Μιλάς για εξέταση dna. Είναι πολύ δύσκολες τέτοιες εξετάσεις. Που το βρήκες 
αυτό;» δείχνοντας μου τη σύριγγα, «ποιανού είναι;» 

«Το αίμα στη σύριγγα είναι της κόρης μου, το άλλο του στρώματος δεν ξέρω 
ποιανού είναι. Θέλω να μου πεις, αν είναι αυτό που υποπτεύομαι». 

«Πώς την κατάφερες και της πήρες αίμα στη σύριγγα;» 

«Την πήγα για εξέταση σε δικό μου μικροβιολόγο και του ζήτησα να μου το 
εξασφαλίσει». 

«Ω, μα τότε θα μπορούσε και αυτός ο δικός σου μικροβιολόγος να σου κάνει τη 
διασταύρωση που θέλεις», προσπαθώντας με όλα αυτά να ανεβάσει τη δυσκολία, και 
κατά συνέπεια, και την αμοιβή του. «Γιατί δεν σου την έκανε αυτός την εξέταση;» 

«Μα, δε μου λες… δεν τη θέλεις τη δουλειά που σου δίνω; Τι σε νοιάζει εσένα τι 
έκανα εγώ με τον άλλον; Και εξ΄ άλλου, αυτός δεν έχει τέτοια μηχανήματα που 
κοιτάνε το dna στο αίμα. Θα με έστελνε σε άλλο εργαστήριο, αλλά είναι 
οικογενειακός φίλος και δεν ήθελα να του πω λεπτομέρειες Με σένα δεν έχω τέτοιο 
πρόβλημα», του λέω με χαμόγελο όλο νόημα, «δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις· έτσι δεν 
είναι; αν και αρχίζεις να  κερδίζεις την εμπιστοσύνη μου». 

«Ασφαλώς, τι, το συζητάμε κιόλας; Μισό λεπτό  να πάρω ένα τηλέφωνο, να δω 
πόσο θα μας κοστίσει», και σχηματίζει στο τηλέφωνο ένα νούμερο. 

Μέχρι να απαντήσει ο συνεργάτης του στην κλήση, του λέω χαμηλόφωνα: «Όσο 
σου πουν… άλλα τόσα για τον κόπο σου». Μου γνέφει με τα μάτια καταφατικά. 

Το τηλέφωνο καλεί ακόμα. Το ακουστικό κολλημένο στο αυτί του. Με κοιτάει 
κατάματα με ελαφρύ διακριτικό χαμόγελο. Στα δάκτυλα του χεριού του, όση ώρα 
περιμένει να του απαντήσουν, παίζει σαν ζογκλέρ ένα στυλό. Τον βλέπω να είναι 
πανευτυχής με τη φλέβα χρυσού που έχει  μπροστά του. Ο συνεργάτης απαντάει· του 
εξηγεί στα γρήγορα ότι ενδιαφέρεται για μια ταυτοποίηση δυο δειγμάτων αίματος και 
τον αποχαιρετά. 

Γυρνάει και μου λέει ευτυχής που καταφέρνει και αυτή τη δουλειά, «Χίλια ευρω, 
μαζί με τα δικά μου». 

Σηκώνομαι από τη θέση μου στα γρήγορα.  «Προχώρα το. Θα έρθω σε 3-4 μέρες 
να μου πεις. Θες προκαταβολή;» 

«Όχι, προς Θεού, με πληρώνεις την επόμενη φορά. Δεν θέλεις να σε πάρω 
τηλέφωνο να σου πω μόλις μάθω;» ελπίζοντας να του δώσω το τηλέφωνό μου που 
τόσο προσπαθούσε να πάρει και από την προηγούμενη φορά· «να μην σε βαστάω σε 
αγωνία!» μου διευκρινίζει  με προσποιητό χαμόγελο. 

 

Του ανταποδίδω και εγώ ένα πλατύ χαμόγελο. «Όχι, θα περάσω εγώ από δω», 
δες τον άτιμο πως πάει να μου αποσπάσει το τηλέφωνό μου, σκέφτηκα και βγήκα από 
το γραφείο του. Πριν βγω του λέω, «υποπτεύομαι  ότι θα μιλήσουμε πολλές φορές 
στο μέλλον». 

Αντί απάντησης, μου δείχνει μια γκριμάτσα που τον κάνει ευτυχή με τέτοια 
προοπτική.  

Μόλις κατέβηκα στο πεζοδρόμιο και έχοντας κάνει δέκα βήματα, 
συνειδητοποίησα ότι αυτός ο αλήτης ο ντετέκτιβ μπορεί να έχει βάλει να με 
παρακολουθούν. Τρελάθηκα στη σκέψη αυτή! Την προηγούμενη φορά που τον είχα 
επισκεφθεί για να πάρω τις πλαστές ταυτότητες, είχα πάει σε τόσα μέρη μετά από 
αυτόν. Αν με είχε παρακολουθήσει από τότε, τώρα θα ήξερε πολλά πράγματα για 
μένα. Γυρνάω το πρόσωπό μου με τρόπο, ελαφρά προς τα πίσω, δήθεν κοιτώντας τα 
φύλλα εκείνου του μικρού δέντρου που είναι αφρόντιστο και απότιστο, καιρό τώρα 



στην τρύπα του πεζοδρομίου. Το μάτι μου το έριξα διακριτικά προς την είσοδο του 
μεγάρου που ήταν το γραφείο του ντετέκτιβ. Διάφοροι τύποι μπαινοβγαίνουν. Κοιτάω 
πιο κει, στο διπλανό περίπτερο, αν στέκεται κάποιος περίεργος· ευτυχώς ούτε εκεί 
δεν φαίνεται κάποιος ύποπτος. Περνάω γρήγορα το απέναντι πεζοδρόμιο και κάνω σε 
γρήγορο ρυθμό είκοσι βήματα.  Ξαφνικά, και επίτηδες, αφήνω τα κλειδιά μου να 
πέσουν κάτω. Πισωγυρίζω απότομα και βλαστημάω δήθεν νευριασμένη σκύβοντας 
να τα πιάσω. Πριν σκύψω σαρώνω τους ανθρώπους που έρχονταν από πίσω μου. 
Κανείς δεν δείχνει να ασχολείται μαζί μου. Τότε μόνο ανάσανα με ανακούφιση. Δεν 
με παρακολουθεί κανείς.  

 

 

 

18 Μαρτίου σήμερα, Παρασκευή 

Ευχαριστήθηκα τον ύπνο το βράδυ, μετά την κούραση από τα τρεχάματα της 
Αθήνας με τον ντετέκτιβ, τις σύριγγες και τις εξετάσεις dna που έπρεπε να κάνω. 
Χθες στην Αθήνα, σήμερα στο Ναύπλιο. Σηκώθηκα πολύ πρωί, έφαγα ένα πολύ 
ελαφρύ πρωινό και κατ΄ ευθείαν στο Νοσοκομείο Ναυπλίου να δώσω εθελοντικά 
αίμα. Παρακινδυνευμένο αυτό που κάνω, το ξέρω, αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Σε δυο 
μέρες θα μου πάρουν δυο ασκούς αίμα. Ελπίζω η καλή διατροφή που κάνω να 
αναπληρώσει τις απώλειές μου. Ζήτησα να μου βγάλουν και ταυτότητα εθελοντή για 
να αρχίσω να δίνω αίμα από δω και πέρα συστηματικά. «Να κάνω και κάτι χρήσιμο 
στη ζωή μου», λέω στην χαμογελαστή κοπέλα της αιμοδοσίας. Την ώρα της 
αιμοδοσίας ρώτησα δήθεν από ενδιαφέρον τη νοσοκόμα, πόσος καιρός χρειάζεται να 
παραμείνει το αίμα στο ψυγείο, πριν δοθεί σε ασθενή. Μου απάντησε ότι συνήθως 
παραμένει για ένα μήνα. Αρκετά ικανοποιητικό διάστημα για αυτό που ενδιαφέρει 
εμένα. 

 

Μετά την αιμοδοσία, παραλία για καφεδάκι. Κάθε μέρα βρίσκονται για καφέ οι 
αργόσχολοι, οι φίλοι του μαλάκα. Τους βρήκα σχεδόν όλους να κάθονται εκεί για 
καφέ. Φυσικά, και ο πρώην μου εκεί. Βρήκα την ευκαιρία να τους ανακοινώσω ότι η 
μεζονέτα πουλήθηκε, και ότι στις 5 Απριλίου φεύγω οριστικά από το Ναύπλιο. Παρά 
τα επίμονα ερωτήματα εκ μέρους τους, τους λέω ότι δεν έχω ακόμα αποφασίσει πού 
θα πάω να μείνω, από δω και πέρα. Δεν τους είπα τίποτα ούτε για Αθήνα ούτε για 
Βραζιλία. Βέβαια, στον πρώην μου έχω πει ότι θα πάω να μείνω στην Αθήνα. Μέχρι 
να γίνουν οι σκέψεις πράξη, τον έχω παρακαλέσει να μείνει μυστικό. Από την άλλη, 
του γιου μου, του έχω πει ότι θα πάω Βραζιλία στον θείο. Σαν να τα έχω και εγώ 
μπερδεμένα· το παραδέχομαι πολλές φορές και μπροστά σε άλλους, λέγοντάς τους: 
«Το κεφάλι μου τα έχει όλα μπερδεμένα, τη μια μέρα λέω έτσι και την άλλη το 
αντίθετο».  

Έχω κάνει φανερό σε όλους ότι δεν μου αρέσει να δίνω λογαριασμό σε κανέναν. 
Βέβαια, ούτε της αδελφής μου της έχω πει τα σχέδια μου για τη μετακόμιση. Αλλά 
έτσι και αλλιώς, η αδελφή μου έχει να μιλήσει με τον πρώην μου πάνω από είκοσι 
χρόνια. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτοί οι δυο να μιλήσουν, οπότε δεν φοβάμαι τίποτα 
από αυτήν την πλευρά. Το ίδιο και με τον αδελφό μου στη Βραζιλία· ποτέ ο πρώην  
δεν τα πήγε καλά με αυτόν. Ούτε θυμάμαι για ποιο λόγο, ο πρώην, έχει μαλώσει με 
τον αδελφό μου και δεν μιλιούνται. Αφού δεν μιλιούνται, δεν υπάρχει και περίπτωση 
να μάθουν ο ένας από τον άλλον, τι τελικά θα κάνω σχετικά με την πόλη που θα πάω 
να ζήσω το υπόλοιπο της ζωής μου. Και καλύτερα έτσι, θα αποφασίσω μόνη μου και 
δεν πρόκειται να ενημερώσω κανέναν. Να ξεφύγω από όλους θέλω· την ησυχία μου 
να βρω· να απομονωθώ…». 



 

«Παιδεμένο κορίτσι», λέει η γειτόνισσα, «έπρεπε να της έχω σταθεί περισσότερο. 
Έπρεπε να το είχα καταλάβει τι σταυρό κουβάλαγε», μονολογεί. 

«Εμένα πάλι δεν μου αρέσουν καθόλου αυτά που έκανε η αδελφή μου. Γιατί τα 
έκανε όλα αυτά τα τρελά πράγματα;» ρωτάει με ξινισμένα μούτρα τη γειτόνισσα η 
Ουρανία.   

 

«…Το πιθανό σενάριο, είναι η αδελφή μου να δηλώσει στην αστυνομία άγνοια 
για το πού θα έμενα. Ταυτόχρονα, ο πρώην θα δηλώσει με σιγουριά ότι θα πήγαινα 
στης αδελφής μου. Αμέσως θα φανεί ότι αυτός λέει ψέματα και φαντάζομαι αυτό να 
μετρήσει εις βάρος του. 

»Αν ο πρώην ήξερε ότι έχω κλείσει εισιτήριο για Βραζιλία δεν θα τόλμαγε να 
μου κάνει κακό, αφού αυτό θα φαινόταν αμέσως. Ενώ τώρα, που ξέρει ότι θα πάω να 
χαθώ κάπου μέσα στο χάος της Αθήνας, πολύ πιο εύκολα θα μπει στον πειρασμό να 
με βγάλει από τη μέση. Ελπίζω αυτή τη σκέψη να την κάνουν και στην αστυνομία, 
όταν θα χρειαστεί να σκεφτούν τα κίνητρα του καθενός. 

 

21 Μαρτίου σήμερα, Δευτέρα  
Ανεβαίνω πάλι στην Αθήνα για να πάω στο γραφείο του ντετέκτιβ. «Η απάντηση 

είναι, δυστυχώς, αυτή που υποπτεύθηκες. Η στάμπα στο στρώμα, αν και την 
καθάρισε η κόρη σου, άφησε το ίχνος της. Είναι από αίμα και είναι το ίδιο με αυτό 
που μου έδωσες στη σύριγγα». 

«Θα το σκίσω το κάθαρμα στα δύο!» έκανα μια θεατρινίστικη έκρηξη μπροστά 
του, εννοώντας τον φανταστικό γκόμενο της κόρης μου. Έδωσα και μια μπουνιά στο 
γραφείο· ακόμα πονάει το χέρι μου. Πετάγομαι όρθια. Φωνάζω δυνατά, χειρονομώ· 
βγάζω από τη τσάντα χίλια ευρω και τα πετάω στο γραφείο. Φεύγω, χωρίς καν να τον 
χαιρετήσω, δείχνοντας καθαρά πόσο εκνευρισμένη είμαι. 

Από εκείνη τη στιγμή και μετά δεν θα ξαναχρειαστώ τον ντετέκτιβ, εκτός αν μου 
προκύψει κάτι έκτακτο. Έτσι και αλλιώς έχω το τηλέφωνό του.  Κατεβαίνω πάλι στο 
Ναύπλιο να δω τι θα κάνω από κει και πέρα. 

 

 

 

25 Μαρτίου, Παρασκευή 

Πολύ πρωί φεύγω με το ΚΤΕΛ για Αθήνα. Αυτό το ταξίδι θέλω οπωσδήποτε να 
φαίνεται στα χαρτιά του ΚΤΕΛ. Έτσι το εισιτήριο το αγοράζω μέσω Internet, να 
φανεί η χρέωση στην πιστωτική μου κάρτα. Αυτοί μου στέλνουν στο e-mail  το 
ηλεκτρονικό εισιτήριο που μου αντιστοιχεί. Το τυπώνω και θα το αφήσω να υπάρχει 
στην τσάντα μου, μαζί με το εισιτήριο της Βραζιλίας. Θέλω να νοικιάσω ένα 
αυτοκίνητο για τις επόμενες μέρες. Το σχέδιο μπαίνει στη τελική του φάση. Αλλά δεν 
θέλω να μάθει κανείς από πού το νοίκιασα. 

Κατά τις δέκα το πρωί φτάσαμε στον σταθμό των ΚΤΕΛ του Κηφισού, στην 
Αθήνα. Κατευθύνομαι βιαστικά στις τουαλέτες του σταθμού και κάνω ένα μικρό 
lifting στο πρόσωπό μου. Το διασκεδάζω αφάνταστα με όλες αυτές τις 
μεταμορφώσεις που κάνω· καιρό είχα να κάνω τόσα πολλά body painting σε τόσο 
γρήγορο ρυθμό πάνω μου.  

Θυμάμαι πόσο συχνά χρειάστηκε να κάνω τέτοιες επεμβάσεις στις πελάτισσες 
μου για τα τόσα πάρτι που γινόντουσαν, αλλά και στη σχολή επίσης, δείχνοντας στις 
συμμαθήτριές μου το ταλέντο μου.  



Με τα ανάλογα μαλλιά περούκας πηγαίνω στην ουρά των ταξί και βρίσκω ένα 
που θα με πάει μέχρι την Πάτρα. Κατά τις δώδεκα φτάνουμε εκεί. Με αφήνει το ταξί 
έξω από το γραφείο ενοικίασης αυτοκινήτων. Το ότι βρίσκομαι στην Πάτρα κανείς 
δεν μπορεί να το μάθει -γι΄ αυτό πήρα και ταξί για εκεί. Υποτίθεται ότι ακόμα είμαι 
στην Αθήνα. Νοικιάζω αυτοκίνητο με ψευδή στοιχεία ταυτότητας και με αμφίεση 
μιας ενήλικης γυναίκας. Τους είπα ότι θα ταξιδέψω στη Σπάρτη για μερικές μέρες. 

Με το νοικιασμένο αυτοκίνητο επιστρέφω στο Ναύπλιο από δευτερεύοντες 
δρόμους· δεν θέλω να περάσω από διόδια όπου οι κάμερες καταγράφουν την κίνηση. 
Φρόντισα και έφτασα στο Ναύπλιο βράδυ να μη δώσω στόχο· παρκάρισα το 
αυτοκίνητο ένα χιλιόμετρο μακριά από τη μεζονέτα μου και φτάνω στο σπίτι μου  με 
τα πόδια, με την ίδια αμφίεση της ηλικιωμένης. 

Όσες μέρες έχω το νοικιασμένο αυτοκίνητο, το μετακινώ κάθε φορά και σε άλλο 
σημείο, να μην παραξενέψει τους γείτονες ένα αυτοκίνητο που για πολλές μέρες μένει 
ακίνητο. Όταν βγαίνω να το μετακινήσω, συνήθως αργά βράδυ, πάντα φοράω την 
ίδια μεταμφίεση της ηλικιωμένης.  

 

Στις 28 Μαρτίου, ημέρα Δευτέρα κατεβαίνω στην πλατεία Συντάγματος του 
Ναυπλίου, για έναν καφέ. Κάθομαι στην καφετέρια που βρίσκεται απέναντι από την 
Εθνική Τράπεζα. Δεξιά μου στέκεται το αρχαιολογικό μουσείο. Κάνω αριστερά το 
κεφάλι μου  και βλέπω τον θόλο του παλιού τζαμιού, που μετά έγινε σινεμά και τώρα 
είναι αίθουσα του Δήμου για εκδηλώσεις. Η αγαπημένη μου πλατεία. Να! Όλα αυτά 
θα τα χάσω, περνά από το νου μου και με πιάνει απέραντη λύπη. Κάνω μια 
ανασκόπηση όσων έχω κάνει μέχρι σήμερα. Έχω πλαστές ταυτότητες. Με αυτές έχω 
νοικιάσει καταφύγιο στην Αθήνα, έχω στα χέρια μου μια σακούλα με το αίμα μου, έχω 
βεβαιωθεί ότι όσο και να πλύνεις έναν λεκέ αίματος αυτός ανιχνεύεται από το 
εργαστήριο, έχω στα χέρια μου τα ηχητικά εφέ, έχω στη διάθεσή μου ένα Πατρινό 
νοικιασμένο αυτοκίνητο, ενώ εγώ εκείνη τη στιγμή που το νοίκιαζα ήμουν επίσημα στην 

Αθήνα, έχω δώσει σαν εθελόντρια αίμα στο νοσοκομείο Ναυπλίου. Και όλα αυτά, κάθε 
φορά, με άλλη αμφίεση και με άλλη ταυτότητα. Ελπίζω να μη μου έχει ξεφύγει τίποτα. 
Όταν τελείωσα τον καφέ μου, μπήκα στην τράπεζα. Πήγα κατ΄ ευθείαν στον 
διευθυντή και τον ενημέρωσα, ότι στις 4 Απριλίου θα περάσω  να σηκώσω τα 
τελευταία εκατό χιλιάρικα που είναι στον λογαριασμό μου. 

 

4 Απριλίου, Δευτέρα  - η μεγάλη μέρα 

Το πρωί πέρασα από το φαρμακείο και ζήτησα από τον πρώην άντρα μου να με 
συνοδεύσει στην τράπεζα να πάρω τα λεφτά, γιατί δήθεν, φοβάμαι να πάω μόνη μου. 
Θέλω να τα έχω στη μεζονέτα μου, γιατί δήθεν, θα φύγω πολύ πρωί με το δικό μου 
αυτοκίνητο για την Αθήνα. Εκείνη την ώρα η τράπεζα δεν θα έχει ανοίξει ακόμα. Τα 
λεφτά θα κατατεθούν απ΄ ευθείας στον λογαριασμό μου που έχω ανοίξει στην Αθήνα. 
Με ρώτησε ο πρώην, «αφού Εθνική Τράπεζα έχει και στην Αθήνα, γιατί τα σηκώνεις 
από δω και δεν τα παίρνεις από κει;». Του απάντησα «ότι θα τα κάνω  ομόλογα ξένης 
τράπεζας» και εκεί έληξε το θέμα, δεν επέμεινε να με ξαναρωτήσει. Μα τω Θεώ όλο 
μαλακίες κάνεις», μου είπε κατάμουτρα.  

 

Καταλαβαίνω ότι και αυτός κάνει υπομονή σε ό,τι του ζητάω, γιατί όπου να ‘ναι 
θα τελειώσουν τα βάσανά του με μένα. Φτάνει επιτέλους η μέρα που ο φαρμακοποιός 
θα ανασάνει ελεύθερα. Ξέρει ότι αύριο, 5 Απριλίου θα φύγω για πάντα στην Αθήνα. 
Θα σκέφτεται: «ακόμα μια μέρα, άντε να ησυχάσω και εγώ με τις παραξενιές της». 

Πράγματι, ο φαρμακοποιός με συνόδευσε στην τράπεζα και μετά από εκεί, 
γυρίσαμε στη μεζονέτα, όπου  έκρυψα τα λεφτά στο παλιό γνωστό μας σημείο της 



σοφίτας. Τον φαρμακοποιό τον είδαν όλοι μαζί μου. Αυτό ακριβώς ήθελα και εγώ. 
Και τα παιδιά στην τράπεζα και ο διευθυντής τον χαιρέτησαν. Μάλιστα  
αστειεύτηκαν μαζί του κάνοντας λογοπαίγνια με ληστείες και τέτοια, βλέποντας τα 
πολλά λεφτά που σήκωσα. Και στη γειτονιά τον έχουν δει αρκετές φορές να μπαίνει 
και να βγαίνει στη μεζονέτα.  

 

Βλέπεις, ο φαρμακοτρίφτης διαδίδει από δω και από κει για μένα τα «καλύτερα» 
λόγια: «Η μαλακισμένη», με αποκαλεί ακόμα και μπροστά μου. «Λες και το κάνει 
επίτηδες η μαλακισμένη και όλο  κάτι της συμβαίνει, όλο κάτι με θέλει και όλο ζητάει 
τη βοήθεια μου». «Υποψιάζομαι ότι το κάνει επίτηδες για να φιτιλιάσει τη Μαρία και 
να μας βάλει να τσακωθούμε». «Πολύ θα το ‘θελε να τα χαλάσω με τη Μαρία», λέει 
σε όλους. «Αλλά ευτυχώς πλησιάζει η μέρα που θα ησυχάσω οριστικά από αυτό το 
ούφο», με αποκαλεί και ούφο. 

 

Αυτά έλεγε πριν κάποιες μέρες στην παρέα που πίνανε καφέ. Δεν χρειάστηκε να 
τα μάθω από τρίτους. Τα έχει πει και μπροστά μου, δήθεν,  μεταξύ σοβαρού και 
αστείου.  

«Κάνε υπομονή και όπου να ‘ναι τελειώνουν τα βάσανά σου με μένα», του έχω 
απαντήσει άλλες τόσες φορές παρουσία όλων. 

Με συμφέρει να με βρίζει και να με προσβάλλει. Αν μου συμβεί κάτι κακό, 
αυτόν θα υποψιαστούν πρώτα, με τόσο μίσος που μου έχει.  

Όπως και νάχει, τους έχω καλεσμένους σήμερα αυτόν και τη Μαρία,  να 
περάσουμε το βράδυ μαζί,  να φάμε και να πιούμε ένα κρασί·  να χαιρετηθούμε βρε 
αδελφέ! Θα είναι εκεί και ο γιος μας που θα έχει έξοδο από τον στρατό. «Αύριο πολύ 
πρωί  μετακομίζω οριστικά στην Αθήνα», του είπα, «δεν πρόκειται να σε ξαναδώ, 
ούτε και συ. Θα ησυχάσεις και από τις αγγαρείες που σου φορτώνω». 

 

Πριν έρθει, το μεσημέρι της 4ης Απριλίου, φόρτωσα δυο μεγάλες βαλίτσες στο 
αυτοκίνητό μου. Το πήγα σε έναν ερημικό δρόμο του Ναυπλίου, όπου και το 
πάρκαρα. Πήγα με τα πόδια στο φαρμακείο, τον πήρα παράμερα και του ζήτησα το 
αυτοκίνητό του για να κάνω, δήθεν, κάποιες μεταφορές πραγμάτων σε μια φίλη μου. 
Δήθεν, χαρίζω πολλά πράγματά μου και με βολεύει το station αυτοκίνητό του. Θα 
έκανα τη μεταφορά το μεσημέρι, που κλείνουν τα μαγαζιά, και θα του το άφηνα στην 
ίδια θέση έξω από το φαρμακείο. Κάποια στιγμή που ο φαρμακοποιός είχε ήδη 
κλείσει για μεσημέρι, πήρα το αυτοκίνητό του και το πήγα δίπλα στο δικό μου, σε 
εκείνον τον έρημο δρόμο. Φρόντισα να μην αφήσω κανένα δακτυλικό μου 
αποτύπωμα στο δικό του αυτοκίνητο. Πριν μπω σε αυτό φόρεσα γάντια μιας χρήσης. 
Θέλω η αστυνομία να μη βρει δακτυλικά μου αποτυπώματα. Θέλω να φανεί ακόμα 
μια φορά ψεύτης, όταν θα τους λέει ότι μου δάνεισε το αυτοκίνητό του. Τις δυο 
βαλίτσες από το δικό μου τις μεταφόρτωσα στο δικό του, και το πήγα πάλι έξω από 
το φαρμακείο όπου και το άφησα. Γύρισα με τα πόδια και πήρα το δικό μου 
αυτοκίνητο να πάω στη μεζονέτα. Δεν θα διακινδύνευα ποτέ να πάω με το 
δανεισμένο αυτοκίνητο στη μεζονέτα μου. Μπορεί κάποιος γείτονας να με έβλεπε και 
να το κατέθετε στη αστυνομία. Υποτίθεται ότι δεν οδήγησα ποτέ το δικό του 
αυτοκίνητο. Τα δεύτερα κλειδιά, που μου έδωσε να κάνω τη δουλειά μου, θα του τα 
επιστρέψω το βράδυ στη μεζονέτα που θα ειδωθούμε. Του έδωσα και το 
τηλεχειριστήριο του γκαράζ, για την περίπτωση που αυτός με τη Μαρία έρθουν, και 
εγώ είμαι στο μπάνιο· να μπορέσει να μπει και να το βάλει μέσα.   

 



Το ρολόι μόλις τώρα χτύπησε έξι το απόγευμα. Πριν από λίγο τον πήρα 
τηλέφωνο στο μαγαζί και του είπα, ότι δήθεν, ξέχασα να πάρω από το αμάξι δυο 
μεγάλες βαλίτσες. «Μη παραξενευτείς που θα τις δεις μέσα στο αυτοκίνητο. Θα τις 
πάρω το βράδυ από το αυτοκίνητό σου, όταν θα έρθεις στη μεζονέτα. Θα κατέβω εγώ 
να τις πάρω. Έχω μέσα και κάτι γυαλικά, δεν θα ήθελα να σπάσουν», του είπα και το 
έχαψε. «Βάλτο στο γκαράζ· κυκλοφορούν πολλά κλεφτρόνια στη γειτονιά τώρα 
τελευταία. Από την εσωτερική σκάλα του γκαράζ ανέβα πάνω· θα σας περιμένω». 

 

Οι βαλίτσες που άφησα μέσα στο αυτοκίνητό του είναι ο μόνος τρόπος να 
σιγουρευτώ ότι θα έρθει στη μεζονέτα με το δικό του αυτοκίνητο και όχι με αυτό της 
Μαρίας. Το δικό του αυτοκίνητο χρειάζομαι, όχι της Μαρίας. Και το θέλω 
οπωσδήποτε στο γκαράζ. Όχι έξω στο πεζοδρόμιο ή μέσα στον κήπο, οπωσδήποτε 
πρέπει να μπει στο γκαράζ. 

 

Βέβαια, το ότι το αυτοκίνητό του θα μπει στο γκαράζ θα βολέψει και αυτόν 
αργότερα, όταν θα έρθει η ώρα να μεταφέρει εκείνον τον σάκο με το πτώμα. Για σένα 
αγάπη μου φροντίζω, να μη μου κουραστείς, παλιόπουστα! και δεν μπορείς μετά να 
πηδήξεις τη γκόμενα για να γιορτάσετε τη φυγή μου, αληταριά και οι δύο σας!…» 

 

«Δεν καταλαβαίνω τι σκέφτεται αυτό το κορίτσι! Από τη μια θέλει να τους 
καλέσει για να φάνε μαζί και από την άλλη τους βρίζει! Μα, τι γίνεται εδώ;» 
αναρωτιέται η Σπυριδούλα και μια μεγάλη απορία έχει καρφιτσωθεί στο πρόσωπό 
της. «Κι αυτό το πτώμα που λέει… δεν καταλαβαίνω… ποιο πτώμα εννοεί;» 

 

Ο Βραζιλιάνος σταματά λίγο να πιει λίγο  νερό· στέγνωσε ο λαιμός του και 
βρίσκει την ευκαιρία να ρίξει μια ματιά στους ομοτράπεζούς του. Καταλαβαίνει από 
την όψη του προσώπου τους, ότι δυσκολεύονται να τον παρακολουθήσουν. Είναι, 
τρελά πράγματι, όσα τους διαβάζει. Στη Σπυριδούλα δεν απαντά, απλά της 
ανασηκώνει τους ώμους του με  ένα πικρό χαμόγελο να χαρακώνει το πρόσωπό του. 

 

«… τώρα πλέον δεν έχω παρά να περιμένω να έρθει το βράδυ. Μόλις έρθουν στη 
μεζονέτα, θα του ζητήσω το τηλεχειριστήριο για να μπορέσω να φύγω το πρωί. 
Αργότερα, θα καταφέρω να του πετάξω το τηλεχειριστήριο μέσα στο αυτοκίνητό του.   

Οι γείτονες θα τον δουν να μπαίνει και θα καταλάβουν ότι η γκαραζόπορτα 
άνοιξε από αυτόν, άρα αυτός μπαινοβγαίνει ακόμα εκεί μέσα, με κλειδιά που διαθέτει 
ακόμα πάνω του, κι ας υποστηρίζει ότι δεν έχει εφεδρικά κλειδιά. 

 

Το μεσημέρι βγήκα στο μπαλκόνι της μεζονέτας και φώναξα της γειτόνισσας, να 
βγει που τη θέλω. «Έλα το απόγευμα να πιούμε καφέ, έχουμε τόσο καιρό να τα 
πούμε, να σου πω τα νέα μου και να μου πεις τα δικά σου».  Άλλο που δεν ήθελε και 
η γειτόνισσα. Έχει βαρεθεί και αυτή να μιλάει μόνη της με τα ντουβάρια. «Κατά τις 
εφτά θα έχω τελειώσει τις δουλειές μου, θα κάτσουμε στον κήπο, έχει ωραία μέρα», 
της συμπλήρωσα. 
Το βράδυ, τη στιγμή που ο φαρμακοποιός θα έρθει στη μεζονέτα, θέλω να είναι εκεί 
και η γειτόνισσα, να δει τον πρώην που θα χρησιμοποιήσει το τηλεκοντρόλ για το 
γκαράζ…». 

 

«Α, δεν το πιστεύω! Άκου το βρομοθήλυκο! Και με μένα παίζει θέατρο», 
ακούγεται αγανακτισμένη η γειτόνισσα που νόμισε ότι θα έμενε στο απυρόβλητο της 
εξαφανισμένης. Ανακαθίζει στη καρέκλα της, αφού τώρα πλέον, η ιστορία που τους 



διαβάζει ο Βραζιλιάνος αφορά αυτήν την ίδια. Η περιέργεια τη γεμίζει. Θέλει να 
μάθει τη συνέχεια. 

«Με όλους μας έπαιξε η αδελφή μου, αγαπητή μου κυρία», της απαντάει ο 
Βραζιλιάνος με εμφανή την προσπάθεια του να κρύψει τη ντροπή του.  

 

Συνεχίζω… 

«… τώρα είναι έξι και μισή το απόγευμα. Σε λίγο περιμένω τη γειτόνισσα. 
Κλείνω τα χαρτιά μου προς το παρόν. Αύριο θα έχω όλο τον χρόνο να τα συνεχίσω με 
όλες τις λεπτομέρειες…». 

 

«… όλα πήγαν κατ΄ ευχήν. Τώρα θα με ψάχνουν, ούτε ξέρουν πού βρίσκομαι. 
Της  γειτόνισσας της εξομολογήθηκα την ώρα του καφέ, ότι είμαι ανήσυχη, γιατί 
δήθεν, φοβάμαι τον πρώην άντρα μου. “Αυτό που δεν καταλαβαίνω σε σένα”, μου 
είπε, “βρε κορίτσι μου, είναι… που καλά… κάλεσες τον πρώην σου… τόσα χρόνια 
ζήσατε μαζί… το καταλαβαίνω… αλλά τη γκόμενά του; … τι τη θες κι αυτήν;” Της 
είπα ό,τι ούτε αυτόν έχω όρεξη να τον δω, αλλά  τον κάλεσα για το παιδί μου·  να 
δεθεί περισσότερο με τον πατέρα του. Τη γκόμενα την κάλεσα, γιατί, αν ήταν μόνος 
του μπορεί να μου έκανε καμιά σκηνή και δεν έχω την ψυχική δύναμη να το αντέξω. 
Καλύτερα να είναι και η γκόμενα μαζί, παρά να είμαι μόνη μου με αυτόν…»  

 

 «Α, να χαθεί το γύναιο», ακούγεται σε μια ακόμη διακοπή της η γειτόνισσα. 
Ταυτόχρονα γυρίζει το κεφάλι της προς την άλλη μεριά της αίθουσας, δείχνοντας με 
αγανάχτηση την αποστροφή της σε όσα ακούει. 

 

«…μέχρι να πέσουν οι πυροβολισμοί έκανα έντονη την παρουσία μου. Μίλαγα 
δυνατά και γέλαγα τρανταχτά, ώστε όλη αυτή την ώρα να με ακούει η γειτόνισσα. 
Μάλιστα την είχα παρακαλέσει από όταν πίναμε καφέ στον κήπο, να με προσέχει, 
γιατί φοβάμαι τον πρώην άντρα μου, μη μου κάνει καμία φασαρία. Της είπα: αν κάνει 
ο ακατονόμαστος φασαρία να ειδοποιήσει την αστυνομία να τον μαζέψουν. 

Μετά τους πυροβολισμούς το έραψα το στόμα μου· δεν έβγαζα λιαλιά, μίλαγα 
σιγανά, ώστε η γειτόνισσα να νομίζει ότι με σκότωσαν και γι΄ αυτό δεν ακούγεται η 
φωνή μου. Δεν θα μου τη γλιτώσετε καθάρματα! Θα μπείτε στη φάκα και μετά θα 
σας χορέψει η γάτα. 

Οι πυροβολισμοί έπεσαν αφού έφυγε ο γιος μου για τον στρατώνα. Κατέβηκα να 
τον αποχαιρετήσω στην αυλή. Δεν φόραγα κανένα έξτρα ρούχο, δεν βάσταγα τίποτα 
στα χέρια μου, ούτε καν κλειδιά. Αυτό, το ότι δεν βάσταγα ούτε κλειδιά θέλω να το 
μάθει η αστυνομία. Ελπίζω να τους το πει ο γιος μου. Μόλις αυτός έφυγε,  ανέβηκα 
την κεντρική σκάλα πολύ αθόρυβα και αντί να κτυπήσω στο σαλόνι να μου ανοίξουν, 
κατέβηκα τη σκάλα προς το γκαράζ. Έβγαλα από το βρακί μου  τη σακουλίτσα που 
περιείχε το εφεδρικό κλειδί του αυτοκινήτου, που μου έδωσε το απόγευμα ο πρώην 
άντρας μου. Άνοιξα το πορτμπαγκάζ  και με μια μικρή σύριγγα έσταξα κηλίδες με το 
αίμα μου. Από το ερμάριο των εργαλείων του γκαράζ έβγαλα από τη σακούλα τους 
τα δυο λερωμένα με αίμα γάντια και του τα πέταξα στο βάθος του πορτμπαγκάζ, 
ώστε να μη φαίνονται εύκολα.  Τα εφεδρικά κλειδιά του αυτοκινήτου του πρώην 
άντρα μου, φρόντισα και τα έριξα στην τσάντα της Μαρίας, μόλις ανέβηκα στο 
σαλόνι. Έτσι, όταν θα τα βρει η αστυνομία στην τσάντα της, θα δημιουργηθεί ακόμα 
ένα επιβαρυντικό στοιχείο για το ζευγάρι. Δεν θα πιστέψουν τον φαρμακοποιό, ότι 
εγώ είχα ποτέ τα κλειδιά του αυτοκινήτου του. Δεν θα πιστέψει η αστυνομία ότι 
κάποιος άλλος άνοιξε το αυτοκίνητό του και τον ενοχοποίησε.  



Θέλω να φανεί στην αστυνομία ότι η ιστορία “δανεισμένο αυτοκίνητο και 
εφεδρικά κλειδιά”, είναι παραμύθι του φαρμακοποιού και όχι η πραγματικότητα. Να 
φανεί ότι εγώ ουδέποτε του τα ζήτησα, ουδέποτε χρησιμοποίησα το αυτοκίνητό του 
εκείνο το κρίσιμο απόγευμα». 

 

«Εε, αυτό πάει πολύ», ακούγεται ο γιος να λέει. «Θείε, είναι σίγουρο ότι τα 
γράμματα είναι ο χαρακτήρας της μάνας μου; μου φαίνονται απίθανα όλα αυτά»  

«Δυστυχώς είναι τα γράμματά της, αγόρι μου», του απαντάει λυπημένος, 
επιβεβαιώνοντας τα λόγια του  με ελαφρύ κούνημα του κεφαλιού του πάνω-κάτω. 

 

Συνεχίζω… λέει ο Βραζιλιάνος,  
«… αφού είχε φύγει ο γιος μου, κάποια στιγμή ετοιμάστηκαν και αυτοί να 

φύγουν. Είχαν βγει στην πόρτα του σαλονιού, όταν δήθεν ξαφνικά θυμήθηκα κάτι 
παλιές φωτογραφίες που είχα ανακαλύψει και έπρεπε οπωσδήποτε να τους τις δείξω.  
Έτσι τους παρέσυρα στη σοφίτα. Είχα χαλάσει τον διακόπτη που ανάβει το φως της 
σκάλας προς τη σοφίτα. Τους έφεγγα με το κινητό στα σκαλιά, αλλά τους είπα να 
πιαστούν από την κουπαστή για να μη πέσουν και σκοτωθούν. Έτσι η Μαρία θα έχει 
αφήσει εκεί τα αποτυπώματά της, και εκεί θα τα βρει αργότερα η αστυνομία. Η 
Μαρία, πριν ανέβουμε στη σοφίτα,  είχε φορέσει το σακάκι  και το φουλάρι της. Της 
είχα φέρει και την τσάντα της από την κρεβατοκάμαρά μου.  

Τα ηχητικά τα ενεργοποίησα δέκα λεπτά αργότερα. Από τη στιγμή που 
ακούστηκαν οι πυροβολισμοί, έπαψα να μιλάω· τους μίλαγα σιγανά, ώστε η 
γειτόνισσα να συμπεράνει ότι με καθάρισαν. Άρα, η γειτόνισσα λογικά δεν θα 
ακούσει καμία φωνή μας από το σαλόνι για κανένα δεκάλεπτο πριν τους 
πυροβολισμούς. Υποτίθεται ότι με πήγαν στη σοφίτα με το ζόρι, με ανάγκασαν να 
ανοίξω την κρύπτη και μου πήραν τα λεφτά. Αφού τους τα έδωσα, αρπαχτήκαμε και 
ένας από τους δύο με πυροβολεί. Πάνω στην πάλη, υποτίθεται ότι, έσπασε και ένα 
κουμπί από το σακάκι της Μαρίας. Το κουμπί έπεσε κάτω από το κρεβάτι. Με τον 
πυροβολισμό τινάχτηκα πάνω στο κρεβάτι που το γέμισα αίματα. Πέθανα ακαριαία.  

Το σακάκι της Μαρίας, από όταν ήρθαν στη μεζονέτα,  το είχα ακουμπήσει στο 
κρεβάτι μου στην κρεβατοκάμαρα μαζί με την τσάντα της. Ο καλόγερος ήταν έτοιμος 
να πέσει από το βάρος των ρούχων που ήδη είχε πάνω του. Εκεί στην κρεβατοκάμαρα 
κατάφερα και της έσπασα ένα κουμπί από το σακάκι. Και έτσι της έχωσα τα κλειδιά 
του δανεισμένου αυτοκινήτου στην τσάντα της.  

Με το άκουσμα των πυροβολισμών άρχισα να τρέμω και να φοβάμαι τα πάντα. 
Μετά, δήθεν ταραγμένη κατέβηκα και άρχισα να τρέχω προς το μπαλκόνι. Με 
ακολούθησαν και οι δυο τους τρέχοντας. Λίγο πριν βγω στο μπαλκόνι 
μπουρδουκλώθηκα, παραπάτησα και άρχισα να πέφτω. Για να μη πέσω και σκοτωθώ 
αρπάχτηκα πάνω στον φαρμακοποιό. Κάπου εκεί του κατάσκισα την τσέπη του 
πουκαμίσου του. Ήταν στο σχέδιο και αυτό. Ήθελα αργότερα να τον δει ο παπάς με 
σκισμένο ρούχο και να το αποκαλύψει  αργότερα στην κατάθεσή του. Άλλο ένα 
δείγμα της πάλης που θα έχουμε κάνει στη σοφίτα. 

Εγώ, στο μπαλκόνι, δεν εμφανίστηκα ποτέ. Η γειτόνισσα δεν έχει ακούσει τη 
φωνή μου εδώ και δέκα δεκαπέντε λεπτά, από τότε που με πήγαν με το ζόρι στη 
σοφίτα. Μετά άκουσε τους πυροβολισμούς. Από εκείνη τη στιγμή και μετά δεν με 
ξαναείδε.   

Τους βάστηξα ακριβώς μιάμιση ώρα μετά τους πυροβολισμούς, για να μου 
κάνουν, δήθεν, παρέα Η αστυνομία θα φανταστεί ότι τους πήρε μιάμιση ώρα να 
καθαρίσουν το στρώμα, τις σκάλες και να μεταφέρουν το πτώμα μου στο αυτοκίνητο. 



 Τα σεντόνια που υποτίθεται ότι ήταν λερωμένα δεν θα βρεθούν ποτέ, αφού 
φρόντισα να τα εξαφανίσω εγώ. Η αστυνομία θα υποθέσει ότι τα σεντόνια τα 
εξαφάνισαν ο πρώην άντρας μου και η Μαρία, γιατί αυτά δεν ήταν εύκολο να 
καθαριστούν και δεν θα έπαιρνε κανείς χαμπάρι ότι λείπουν, ενώ αν εξαφάνιζαν το 
στρώμα αυτό θα φαινόταν αμέσως ότι λείπει. Τα πέταξαν υποτίθεται, ενώ στην 
πραγματικότητα τα πέταξα εγώ.  

Όλη αυτή την ώρα, δήθεν, από φόβο ζήταγα από τον πρώην να ρίχνει ματιές από 
το μπαλκόνι, για να τον δουν ξανά οι γείτονες μόνο του και να το καταθέσουν στην 
αστυνομία αργότερα. 

Όταν ο πρώην με τη Μαρία, τελικά, σηκώθηκαν να φύγουν οριστικά, του έδωσα 
πέντε χιλιάδες να τις δώσει του παπά. Του είπα ότι έπρεπε να τα είχα πάει από το 
πρωί, αλλά το ξέχασα. Θα του τα πήγαινα τώρα,  αλλά δεν τολμάω να φύγω από τη 
μεζονέτα. Του τα έχω τάξει για μια παιδική βιβλιοθήκη που φτιάχνει. Παρακάλεσα 
τον φαρμακοποιό να πάει να του τα δώσει εκείνη την ώρα, φεύγοντας από τη 
μεζονέτα, γιατί το επόμενο πρωί ο παπάς πάει στην Αθήνα να παραγγείλει βιβλία. 
Αυτό που  ήθελα ήταν να τον έβλεπε ο παπάς με σκισμένο ρούχο. Αν έβλεπε και το 
κουμπί που έλειπε από το σακάκι της Μαρίας ακόμα καλύτερα. 

 

Πήρα μπροστά τους δυο χάπια ύπνου (δήθεν τρέμω από υπερένταση). Τους είπα 
ότι τα αγόρασα από τη βοηθό του το μεσημέρι, την ώρα  που ο πρώην άντρας μου 
έπινε τον καφέ του με την παρέα του  στην παραλία. Στην πραγματικότητα τα έχω 
αγοράσει από την Αθήνα και είναι βιταμίνες  με το ίδιο χρώμα των υπνωτικών. Αν 
ρωτηθεί η βοηθός του από την αστυνομία για τα χάπια, δεν θα ξέρει τίποτα, οπότε ο 
πρώην άντρας μου θα φανεί ότι λέει και πάλι ψέματα.  

 

Τελικά, τους χαιρέτισα όμορφα και ωραία και μετά εξαφανίστηκα για πάντα. Τα 
φώτα τα άφησα αναμμένα, τις μπαλκονόπορτες ανοικτές. Άπλωσα πάνω στο κρεβάτι 
το αίμα μου. Τα λερωμένα σεντόνια τα εξαφάνισα και έστρωσα νέα αφού καθάρισα 
το στρώμα  Στο στρώμα άφησα μια υποψία μιας μικρής στάμπας, ώστε να τη βρει η 
αστυνομία και να το ψάξει. Το πάπλωμα με τα ουράνια τόξα το λέρωσα και το 
εξαφάνισα μαζί με τα σεντόνια. Ελπίζω, ο γιος μου να καταθέσει ότι πριν φύγει για 
τον στρατώνα, το πάπλωμα ήταν άλλο από αυτό που θα βρει εκ των υστέρων η 
αστυνομία. 

Το ίδιο αίμα, δηλαδή το δικό μου, θα βρει η αστυνομία και στο πορτμπαγκάζ  
του αυτοκινήτου του πρώην άντρα μου, αλλά και στα σκαλιά από τη σοφίτα προς το 
γκαράζ.  

 

Στις τέσσερις το πρωί μετέφερα τα ηχητικά και τα σεντόνια στο νοικιασμένο ΙΧ, 
πάντα με την αμφίεση της  μεσήλικης γυναίκας. Έφτασα στην Πάτρα μετά από λίγες 
ώρες και παρέδωσα το νοικιασμένο ΙΧ. Στον δρόμο μου προς την Πάτρα φρόντισα 
και ξεφορτώθηκα σε διαφορετικούς κάδους και το ηχητικό σύστημα. Με ταξί 
επέστρεψα  από την Πάτρα στην Αθήνα την ίδια μέρα.  

Τις πλαστές ταυτότητες τις έκαψα, εκτός από αυτή που έχω νοικιάσει το σπίτι και 
αυτής που θα ταξιδέψω σαν γυναίκα του καπετάνιου. Επίσης έκαψα και την αμφίεση 
της ηλικιωμένης. 

 

Το κινητό μου το έχω κλειστό από όταν έφυγαν ο πρώην άντρας μου και η 
Μαρία και το άφησα στην τσάντα μου. Το τελευταίο στίγμα που θα έχει δώσει το 
κινητό μου θα είναι η μεζονέτα και η ώρα θα είναι η έντεκα και κάτι, το βράδυ της 4ης

 



Απριλίου. Αφού εγώ εκείνη την ώρα, λογικά, θα είμαι ένα όμορφο πτώμα, άρα το 
κινητό το απενεργοποίησε το διαβολικό ζευγάρι φεύγοντας. 

 

Ρούχα από δω και πέρα θα φοράω μόνο αυτά που θα  αγοράσω καινούργια στην 
Αθήνα. 

Θα φροντίσω να έρχομαι σε επαφή με τον συνεταίρο  του αδελφού μου μόνο από 
κοινόχρηστο τηλέφωνο. Δεν το κουνάω ρούπι από το διαμέρισμα τη μέρα, παρά μόνο 
για τηλέφωνο και μόνο τα βράδια. 

Και φεύγω οριστικά για Βραζιλία με παράνομο μπάρκο, αν δεν αλλάξω εν τω 
μεταξύ γνώμη και για αυτό». 

 

ΥΓ 

«Αν κάτι πάει στραβά και με ρωτήσουν θα πω ότι ήθελα να εξαφανιστώ από 
προσώπου γης για την αδικία που μου έκανε ο πρώην άντρας μου. Τα σιχάθηκα όλα. 
Η οικειοθελής εξαφάνισή μου δεν είναι αδίκημα. 

Για τα ηχητικά δεν θα πω κουβέντα, αφού έτσι και αλλιώς τα κατέστρεψα και τα 
είχα πάρει με πλαστά στοιχεία. 

Για τα χάπια που δήθεν πήρα από τη βοηθό, θα πω ότι το βράδυ εκείνο δεν πήρα 
υπνωτικά αλλά βιταμίνες και ότι ποτέ εγώ δεν μίλησα για υπνωτικά χάπια. Εξάλλου, 
στην τσάντα μου θα βρουν το κουτί με τις βιταμίνες και όχι με υπνωτικά. 

Για τα πράγματά μου, που άφησα στο σαλόνι, θα πω ότι την τελευταία στιγμή τα 
σιχάθηκα όλα και έφυγα για να αφήσω τα πάντα πίσω μου. Δικαίωμα μου δεν είναι 
να παρατάω τα πράγματά μου όπου θέλω; 

Για τις μεταμφιέσεις μου, ήθελα να μη ξέρει κανείς τι κάνω και πώς ζω. Ούτε 
αυτό είναι αδίκημα. 

Για τις πλαστές ταυτότητες το έκανα γιατί φοβόμουν και τον ίσκιο μου, και 
βασικά τον πρώην άντρα μου. Εντάξει, αυτό είναι αδίκημα πλαστογραφίας, αλλά είχα 
ελαφρυντικά. 

Για το αίμα στο στρώμα θα πω, ότι το έριξα για να κάνω τον φαρμακοποιό να 
νοιώσει φόβο. Δεν το έκανα για να τον ενοχοποιήσω. Απλά να τον φοβίσω και να 
αισθανθεί τύψεις που με παράτησε στην τύχη μου. Δηλαδή του έπαιξα ένα αθώο 
παιχνίδι. Εξάλλου, ποτέ και πουθενά δεν τον κατηγόρησα ευθέως ότι αυτός με 
σκότωσε· δεν παραπλάνησα τις αρχές. Απλά, πάνω στην τρέλα μου τους φόβισα. 

Το κουμπί της Μαρίας που βρέθηκε κάτω από το κρεβάτι θα πω ότι ούτε ξέρω 
πώς βρέθηκε εκεί. Το πιθανότερο, θα πω, είναι ότι εκεί βγάζαν τα μάτια τους αυτή 
και ο πρώην άντρας μου. 

Για το τηλεχειριστήριο του γκαράζ θα πω ότι πάντα αυτός είχε βαστήξει κλειδιά 
και έβαζε μέσα το ΙΧ του όταν ερχόταν στη μεζονέτα μου. Θα αρνηθώ ότι του άφησα 
τηλεχειριστήριο τη μέρα του φόνου. Κανείς δεν είδε εξάλλου, ότι του έδωσα κλειδιά. 

Ότι θα μείνω στην Αθήνα το είχα πει του πρώην μου γιατί φοβόμουν να του πω 
για Βραζιλία. 

Για τη μετακίνησή μου στη Βραζιλία με πλοίο παράνομα, το έκανα γιατί έβγαλα 
μαζί μου τετρακόσιες χιλιάδες που δεν μπορούσα να τις περάσω από το αεροδρόμιο. 
Ναι μεν στην αρχή είχα βγάλει εισιτήριο με αεροπλάνο, αλλά κατάλαβα ότι δεν 
μπορώ τελικά να τα βγάλω λάθρα σε βαλίτσα. Αν και τώρα τελευταία περνάει από το 
μυαλό μου να μη πάω ούτε Βραζιλία. Θα δω… και θα πράξω. 

Αλήτη με σκότωσες στην ψυχή. Και εσύ πουτανάκι, μου πήρες τον άντρα μου. 
Σας υπόσχομαι ότι θα πεθάνετε στη φυλακή» 

 



«Αγαπητοί μου…», τους ανακοινώνει ο Βραζιλιάνος και ακουμπάει τα χαρτιά 
που διάβαζε στο τραπέζι μπροστά του, «… με λύπη μου βλέπω ότι όλοι πέσαμε 
θύματα της πανουργίας της. Καιρός να επανορθώσουμε, δεν νομίζετε; Έχετε να πείτε 
κάτι που σας αφορά;» 

 

«Είμαι παπάς, και δεν κάνει να μιλάω άσχημα για μια αποθανούσα, αλλά θα το 
κάνω. Ζητάω συγνώμη από σένα που είσαι αδελφός της, από σας που είστε αδελφή 
της…», γυρνάει και ψάχνει με το βλέμμα του την Ουρανία, «… και από σένα αγόρι 
μου που είσαι γιος της…», λέει στον μικρό, «…αλλά, φοβάμαι, ότι η μακαρίτισσα 
κέρδισε επάξια μια θέση στην κόλαση». 

 

«Με χρησιμοποίησε αισχρά. Την είχα σαν κόρη μου αλλά με περιγέλασε. Με 
αυτά που έκανε, για μένα είναι μια παλιογυναίκα», ακούγεται η γειτόνισσα και 
διώχνει το βλέμμα της μακριά, κάπου στο βάθος της αίθουσας σαφώς εκνευρισμένη. 

 

. «Εσύ αγόρι μου έχεις να πεις κάτι;» ρωτάει τον ανιψιό του ο Βραζιλιάνος. 
Ακούγεται κάποιος λυγμός από τη μεριά του. Ο γιος με σκυμμένο το κεφάλι 
προσπαθεί να μη δείξει ότι κλαίει· μιλάει τραυλίζοντας· με δυσκολία οι άλλοι 
ξεχωρίζουν το νόημα των λόγων του. «Έχασα πρώτα τον πατέρα μου από το σπίτι 
όταν χώρισε με τη μάνα μου, μετά τον έχασα από τη ζωή όταν τον φυλάκισαν, και 
τώρα χάνω και τη μάνα μου. Ντρέπομαι θείε για όλα αυτά». 

Ο Βραζιλιάνος πάει από πάνω του και τον  αγκαλιάζει. Ακουμπάει το σαγόνι του 
πάνω στο σκυμμένο κεφάλι του μικρού. «Έχω βγάλει δυο εισιτήρια επιστροφής για 
Βραζιλία. Τι θα έλεγες να ερχόσουν μαζί μου, να δουλέψουμε μαζί εκεί;» τον ρωτάει. 

 

«Εσύ Σπυριδούλα;» όρθιος πάνω από τον ανιψιό του, ρωτά ο Βραζιλιάνος, 
απευθύνεται στην όμορφη βοηθό του φαρμακοποιού. «Αν αυτά τα έβλεπα σε ταινία, 
θα έλεγα ότι ο σκηνοθέτης είναι άρρωστος. Αποδείχτηκε ότι και η μακαρίτισσα ήταν 
άρρωστη στο μυαλό. Μόνο αρρωστημένο μυαλό θα έκανε κάτι τόσο φριχτό σε δυο 
αθώους ανθρώπους. Το πρώην αφεντικό μου είχε ήθος και αυτό τον έφαγε. Έπρεπε 
να ήταν πιο σκληρός με τους ανθρώπους. Όλους τους εμπιστευόταν».  

 

«Αγαπητοί μου όπως θα διαπιστώσατε και σεις, η μακαρίτισσα η αδελφή μου 
μόνο “χαζή” δεν ήταν. Είχε στήσει ένα σατανικό σχέδιο· δεν συμφωνείτε;. Τι θα 
λέγατε, να πάμε αύριο όλοι μαζί στην αστυνομία και να δώσουμε νέα κατάθεση;» 
τους ρωτά ο Βραζιλιάνος.- 

 

 

 

### 

 

Τέλος 



Σας ευχαριστώ που διαβάσατε το βιβλίο μου, θα διαθέτατε μια στιγμή να αφήσετε ένα σχόλιο 
σας;  

 

Ευχαριστώ! 

Μίλτος Μόσχος 

 

Interview at Smashwords:  

https://www.smashwords.com/interview/mmoshosgmailcom 

 
 

θα με βρείτε: 
ιστοσελίδα μου www.moschosbooks.gr 

e-mail: miltos@moschosbooks.gr 

https://www.smashwords.com/books/search?query=moschos 

http://www.lulu.com/spotlight/moschosbooks 
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