
Το προσωρινό πόρισμα των Αθηναίων 

ι Αθηναίοι αστυνόμοι με όλο το υλικό που έχουν μαζέψει κάθονται στο 
γνωστό γραφείο της αστυνομίας Ναυπλίου, να αποφασίσουν τις περαιτέρω 
ενέργειές τους. Πάνω στο γραφείο η έκθεση της σήμανσης και οι καταθέσεις 

όλων όσων είχαν κάποια εμπλοκή με την εξαφανισμένη. 
 

Ξεκινά ο πρώτος Αθηναίος αστυνόμος να σκιαγραφεί το προφίλ όσων 
εμπλέκονται. 
Οι εμπλεκόμενοι χαρακτηρίζονται από τον περίγυρο τους ως εξής: 

Το θύμα χαρακτηρίζεται «καλή» και συνάμα «καταθλιπτική», από τη βοηθό του 

φαρμακείου. 
Σαν «μαλακισμένη» από τον φαρμακοποιό. 
Σαν «παιδεμένη γυναίκα», «αλαφροΐσκιωτη», «καλή», «με κατάθλιψη και μια οργή 
στην όψη της» από τον παπά. 

Η αδελφή του θύματος (η Ουρανία, αυτή που μένει στην Αθήνα) χαρακτηρίζεται 
σαν «μαλακισμένη» από τον φαρμακοποιό. 

Ο φαρμακοποιός χαρακτηρίζεται σαν «μορφωμένος, καλός απότομος, δίκαιος» 
από τη βοηθό του. 

Σαν «πολύ καλός άνθρωπος», «μορφωμένος», «απότομος», «δίκαιος», «με 
τετράγωνη λογική» από τον παπά. 

 

Από τα στοιχεία της σήμανσης προκύπτει ότι:  
«Έχουμε μια δολοφονία, αυτή της πρώην γυναίκας του φαρμακοποιού, χωρίς 

όμως να έχουμε στα χέρια μας το πτώμα και το όπλο του εγκλήματος. 
 

Σαν σημείο του φόνου εντοπίζεται η σοφίτα της μεζονέτας.  
 

Μετά από έλεγχο της σήμανσης αποδείχτηκε ότι το πλύσιμο των σημείων που 
είχαν αίματα, η προσπάθεια εξαφάνισης των στοιχείων δηλαδή,  διήρκησε για 
περίπου μία ώρα.  

 

Οι αστυνόμοι προσπαθούν να απομονώσουν σε ενότητες τις ενέργειες  των 
εμπλεκόμενων και να δουν ποιες από αυτές βοηθάνε στην κατανόηση του σκηνικού 
και ποιες όχι. 

Από τις μέχρι τώρα καταθέσεις προκύπτουν τα γεγονότα: 
~~~ 

«Στις 4 Απριλίου 2011 στις εννιά  το πρωί το θύμα πήγε στο φαρμακείο και ζήτησε από 
τον φαρμακοποιό να τη συνοδεύσει στην τράπεζα, προκειμένου να σηκώσουν τα τελευταία 
λεφτά. Η παρουσία του φαρμακοποιού μαζί με το θύμα για την ανάληψη των χρημάτων 
επιβεβαιώνεται από τους υπαλλήλους της τράπεζας. 

 

»Τα λεφτά μεταφέρθηκαν σε χρηματοκιβώτιο που ήταν μέσα σε κρύπτη, στη σοφίτα της 
μεζονέτας, από τους φαρμακοποιό και θύμα μαζί…». 

 

Ο 



 «Αν καταλήξουμε και δεχτούμε  ότι το κίνητρο του φόνου ήταν η ληστεία, 
ασφαλώς και μέσα στο  χρηματοκιβώτιο υπήρχαν όλα τα λεφτά. Ο ληστής θα έκανε 
το κτύπημα στο τέλος των αναλήψεων που έκανε το θύμα». 

 

«… Την ίδια μέρα το θύμα επισκέφτηκε τον φαρμακοποιό, και του έδωσε το 
τηλεχειριστήριο του γκαράζ της μεζονέτας. Εδώ υπάρχουν δύο εκδοχές:  
1η εκδοχή: Ο φαρμακοποιός διέθετε και δικό του τηλεχειριστήριο που όμως το θύμα δεν το 
γνώριζε. 
2η εκδοχή: Ο φαρμακοποιός δεν είχε δικό του τηλεχειριστήριο. 
Ασχέτως του ποια εκδοχή είναι η αληθινή,  η πρώην ήθελε να σιγουρευτεί πως ο 
φαρμακοποιός θα παρκάρει το αυτοκίνητό του οπωσδήποτε μέσα στο γκαράζ. Κατά τον 
φαρμακοποιό, του δικαιολογήθηκε ότι κυκλοφορούν κλεφτρόνια. 
Αυτή η επιμονή του θύματος που επεδίωξε ώστε το αυτοκίνητο του φαρμακοποιού να μπει 
οπωσδήποτε στο γκαράζ είναι ανεξήγητη. Δεν βλέπω τι κέρδος θα είχε το θύμα από μια 
τέτοια κατάσταση. 
Η άλλη άποψη ότι ο φαρμακοποιός επεδίωξε, ώστε το αυτοκίνητό του να μπει οπωσδήποτε 
στο γκαράζ είναι εξηγήσιμη εκ του αποτελέσματος. Με αυτό το αυτοκίνητο μεταφέρθηκε το 
πτώμα του θύματος…». 

 

«Περίεργη αυτή η έντονη επιθυμία της πρώην να βάλει οπωσδήποτε το 
αυτοκίνητό του ο φαρμακοποιός μέσα στο γκαράζ. Να το διερευνήσουμε περαιτέρω. 
Ο φαρμακοποιός, σύμφωνα με την κατάθεση του γιου, δεν διέθετε κλειδιά και 
τηλεχειριστήριο. “Πάντα χτύπαγε το κουδούνι”, μας είπε. Άρα, αφού όλοι μας λένε 
ότι o φαρμακοποιός χρησιμοποίησε το τηλεχειριστήριο για να μπει στο γκαράζ, 
δεχόμαστε οριστικά ότι το θύμα του έδωσε τηλεχειριστήριο το πρωινό της 4ης

 

Απριλίου. Και η πιθανότερη στιγμή είναι αυτή που πήγε το θύμα στο φαρμακείο στις 
4 Απριλίου, κατά τις δέκα με έντεκα το πρωί». 

 

«… Το θύμα ζήτησε να δανειστεί το αυτοκίνητό του. Ο φαρμακοποιός της το δάνεισε...» 

 
«Ο φαρμακοποιός, δυστυχώς μόνο αυτός, ισχυρίζεται ότι δάνεισε το αυτοκίνητό 

του στο θύμα. Η σήμανση όμως, και μετά την επανεξέταση, επιμένει ότι στο 
αυτοκίνητο του φαρμακοποιού δεν βρέθηκαν αποτυπώματα του θύματος.  
1

η
 εκδοχή: δεν δανείστηκε ποτέ το αυτοκίνητο και μας γεμίζει ψέματα ο 

φαρμακοποιός.  
2

η
 εκδοχή: το δανείστηκε αλλά το θύμα φρόντισε να μην αφήσει αποτυπώματα 

φορώντας γάντια. Αν το θύμα φόρεσε γάντια, γιατί το έκανε; Τι ήθελε να κρύψει και 
από ποιόν; φαίνεται σαν μια χαζή ενέργεια του θύματος. Ένα παιχνίδι του 
ταραγμένου μυαλού της… ίσως;  
Τα αποτυπώματα που βρέθηκαν στο τιμόνι και στον λεβιέ  ανήκουν στον 
φαρμακοποιό και στη Μαρία. Αφού συμφωνούμε ότι οι βαλίτσες που υπήρχαν μέσα 
στο πορτμπαγκάζ ανήκαν στο θύμα, τότε δέχομαι ότι πράγματι της το δάνεισε. Κατά 
συνέπεια, στις δυο με τρεις ώρες που το αυτοκίνητο ήταν στην κατοχή του θύματος 
πολλά θα μπορούσαν να γίνουν μέσα σε αυτό. Δηλαδή,  να του σκορπίσει αίματα και 
να τον  ενοχοποιήσει, λόγω του φανερού μίσους που έτρεφε προς τον φαρμακοποιό. 
Αλλά αυτό είναι παρακινδυνευμένο, γιατί το απόγευμα το αυτοκίνητό του θα το 
έπαιρνε και πάλι ο φαρμακοποιός και θα μπορούσε δυνητικά να δει το όποιο 
ενοχοποιητικό στοιχείο. Συμπεραίνω, λοιπόν, ότι το απόγευμα που ο φαρμακοποιός 
παρέλαβε το αυτοκίνητό του, αυτό ήταν καθαρό από αίματα. Εξάλλου, το θύμα 



ακόμα ζούσε, άρα πόθεν προκύπτει το αίμα της; Τρελό αυτό που σκεφτόμαστε, αλλά 
πάμε παρακάτω». 

 

«… Την ίδια μέρα, η πρώην κάλεσε τη γειτόνισσα να έρθει κατά τις επτά το απόγευμα για 
καφέ στον κήπο της. Αν ήταν συχνό φαινόμενο, να καλεί το θύμα τη γειτόνισσα για καφέ, τότε 
θα ήταν όλα καλά. Αν η πρόσκληση έγινε μόνο εκείνη τη μέρα και ποτέ άλλοτε, τότε είναι 
περίεργο. 
Η γειτόνισσα, μας κατέθεσε ότι σπανίως την καλούσε για καφέ. Γιατί τη συγκεκριμένη μέρα 
έτυχε το θύμα να θυμηθεί τη γειτόνισσα; τι θέλει να κάνει; Αυτό από μόνο του κάτι λέει…». 

 

«Εγώ πάλι νομίζω, ότι το θύμα ήθελε οπωσδήποτε να έχει κάποιον δίπλα της που 
να μπορεί αργότερα να αφηγηθεί τα γεγονότα σε μας. Μερικές φορές περνάει από το 
μυαλό μου ότι η πρώην μπορεί να έχει αυτοκτονήσει σε κάποια ερημική παραλία. 
Την έχω ικανή να καταστρέψει τον εαυτό της για να ενοχοποιήσει τον φαρμακοποιό». 

 

«… Την ίδια μέρα, το απόγευμα, το θύμα τηλεφώνησε στον φαρμακοποιό και του είπε ότι 
ξέχασε στο πορτμπαγκάζ  του δανεισμένου αυτοκινήτου δύο βαλίτσες. Του ζήτησε να τις 
φέρει το βράδυ στη μεζονέτα.  
Το ζευγάρι, φαρμακοποιός και Μαρία, έφτασε στη μεζονέτα με το αυτοκίνητο του 
φαρμακοποιού στις 4 Απριλίου, στις οκτώ το βράδυ. 
Το γκαράζ άνοιξε με το τηλεχειριστήριο που είχε στα χέρια του ο φαρμακοποιός. 
Ακολούθως, κλείδωσε το αυτοκίνητό του και ανέβηκαν αυτός, η Μαρία και το θύμα μέσω της 
εσωτερικής σκάλας στο σαλόνι…» 

 

«Όσον αφορά το τηλεφώνημα από τη μεζονέτα προς το φαρμακείο, πράγματι 
έγινε εκείνο το απόγευμα, όπως βλέπουμε και από την κίνηση εξερχόμενων που μας 
έδωσε η τηλεφωνική εταιρεία. Δεν γνωρίζουμε βέβαια τι είπαν, αλλά ας δεχτούμε ότι 
ειπώθηκαν αυτά που μας είπε ο φαρμακοποιός. Την ύπαρξη των δύο βαλιτσών στο 
πορτμπαγκάζ  την επιβεβαιώνει και η Μαρία, οπότε το κάνουμε δεκτό. 
Και για τα υπόλοιπα συμφωνούμε, δεν είναι εξάλλου και τόσο σημαντικά γεγονότα. 
Και φυσικά οριστικοποιούμε το θέμα του δανεισμού. Το θύμα, τελικά, δανείστηκε το 
αυτοκίνητο του φαρμακοποιού. Και εφόσον το αίμα που βρήκαμε μέσα σε αυτό δεν 
μπήκε εκεί όσο το θύμα ήταν στη ζωή, τότε οδηγούμαι στο συμπέρασμα, ότι το θύμα 
δεν δανείστηκε το αυτοκίνητο “για να μεταφέρει πράγματα”. Ο γιος μας μίλησε για 
τρεις φίλες της, όλες κι όλες, που καμία απ΄ αυτές δεν μας μίλησε για πράγματα που 
τους χάρισε. Ούτε ότι έκανε κάποιο αντικλείδι, αφού οι κλειδαράδες του Ναυπλίου 
και του Άργους κατέθεσαν αρνητικά σε αυτό το ενδεχόμενο. 
Σπάω το κεφάλι μου… “γιατί το δανείστηκε… ρε γαμώτο;”». 

 

«… Το θύμα θα ταξίδευε στις 5 Απριλίου για τη Βραζιλία καθώς είχε βγάλει τα σχετικά 
εισιτήρια. Ο μόνος που το ήξερε αυτό ήταν ο γιος του θύματος. Όλοι οι άλλοι ήξεραν ότι θα 
μετακόμιζε στην Αθήνα. Αυτή τη διφορούμενη πληροφορία είχε διαδώσει τεχνηέντως το 
θύμα, γιατί φοβόταν τις αντιδράσεις του πρώην άντρα της…» 

 

«Το εισιτήριο δεν αμφισβητείται.  Εκδόθηκε για τη μέρα εκείνη. Πρέπει όμως να 
προσδιορίσουμε ακριβώς τι  ήταν αυτό που φοβόταν από τον φαρμακοποιό. Να την 
εμπόδιζε να φύγει δεν μπορούσε. Να την κτυπήσει; Δεν είχε γίνει ποτέ αυτό. Άρα τι 
φοβόταν; Αυτό το σημείο βλέπω να μένει για πάντα μια απορία μας. Από την άλλη… 
μπορείς να μου πεις γιατί δεν είχε ενημερώσει τον Βραζιλιάνο αδελφό της να την 
παραλάβει; Μήπως τελευταία στιγμή αποφάσισε να μη πάει ούτε στη Βραζιλία; Ούτε 



αυτό θα το μάθουμε ποτέ. Λέω να καταλήξουμε ότι την τελευταία στιγμή μετάνιωσε 
για το ταξίδι προς τη Βραζιλία. Θα μου πεις… ότι ο γιος της ήξερε για τη Βραζιλία 
και ούτε αυτουνού είχε πει κάτι για αλλαγή των σχεδίων της.  Μήπως, τελικά, δεν 
εμπιστευόταν ούτε τον γιο της τον ίδιο; Αν συνέβη αυτό, τότε θα καταλήξω ότι το 
θύμα ήταν παρανοϊκό. Δεν μου μένει άλλη επιλογή». 

 

«… Στη σοφίτα (όσο ο γιος ήταν στη μεζονέτα) το κρεβάτι ήταν στρωμένο με σεντόνια 
και ένα πάπλωμα με σχήματα ουράνιου τόξου πάνω του.  Αυτό το πάπλωμα δεν βρέθηκε. 
Συνάγεται ότι ο δολοφόνος το εξαφάνισε, λόγω του ότι λερώθηκε με το αίμα του θύματος, 
όταν αυτό πυροβολήθηκε. Ακολούθως  σκέπασε το κρεβάτι με άλλο πάπλωμα. Επίσης τα 
σεντόνια του κρεβατιού εξαφανίστηκαν για τον ίδιο λόγο. 

 

Η γειτόνισσα έκατσε στο μπαλκόνι από τις οκτώ έως τις δώδεκα το βράδυ. 
Η παρέα των τεσσάρων ατόμων έφαγε και συζήτησε στο σαλόνι, μέχρι που ο γιος αποχώρησε 
στις οκτώ και πενήντα.  
Κατά τις 9:30 μμ το θύμα παρασύρθηκε από τον φαρμακοποιό και βρέθηκαν όλοι μαζί στη 
σοφίτα. Προφανώς, την ανάγκασε (με την απειλή όπλου που δεν βρέθηκε) να ανοίξει το 
χρηματοκιβώτιο. Εν συνεχεία, πήρε τα λεφτά και τα κοσμήματά της. Επακολούθησε πάλη 
ανάμεσα στο θύμα από τη μια μεριά, και του φαρμακοποιού – Μαρίας από την άλλη. Στην πάλη 
σκίστηκε το τσεπάκι του πουκαμίσου του φαρμακοποιού. Ένα κουμπί από το τζάκετ της 
Μαρίας έσπασε και βρέθηκε κάτω από το κρεβάτι. Επακολούθησαν δύο πυροβολισμοί και το 
θύμα έπεσε στο κρεβάτι τραυματισμένο…» 

  

«Δεν ξέρω το γιατί, αλλά δεν νομίζω ότι ο φαρμακοποιός και η Μαρία τη 
λήστεψαν και πολύ περισσότερο ότι τη σκότωσαν. Σίγουρα κάποιος ή κάποιοι  την 
οδήγησαν στη σοφίτα για να τη ληστέψουν, αλλά αυτοί είναι κάποιοι άλλοι (που δεν 
τους ξέρουμε ακόμα και σίγουρα τη σκότωσαν μετά τις έντεκα το βράδυ). Βέβαια, 
αυτό θα το έκανε κάποιος που ήξερε τα περί χρημάτων. Για να δούμε… ποιοι ήξεραν 
για την ύπαρξη των χρημάτων.   

»Ήξεραν ο φαρμακοποιός, η Μαρία, και κάποιος υπάλληλος της τράπεζας που 
την έβλεπε να σηκώνει τα λεφτά της, ή ακόμα και κάποιος φίλος του γιου, αν είχε 
μιλήσει ποτέ ο γιος σε κάποιον φίλο του για τις αναλήψεις της μάνας του. Ο γιος 
κατέθεσε ότι κάθε τι που αφορούσε την οικογενειακή του κατάσταση δεν την είχε 
εξομολογηθεί σε κανέναν. Για τους υπαλλήλους της τράπεζας, από τη σχετική έρευνα 
που κάναμε, δεν προέκυψε κάτι. Άρα, παραμένουμε στο ότι ο μόνος που ήξερε για τα 
λεφτά είναι ο φαρμακοποιός· προς το παρόν.   

»Αν τελικά δεχτώ ότι τον φόνο τον έκαναν ο φαρμακοποιός και η Μαρία, δεν 
μπορώ να δικαιολογήσω την ηρεμία που είχαν, όταν επισκέφτηκαν τον παπά.  

»Οδηγούμαι, λοιπόν, στο συμπέρασμα ότι το θύμα σκοτώθηκε από κάποιον, μετά 
τις έντεκα το βράδυ. Έτσι μπορώ να εξηγήσω και τη συμπεριφορά του φαρμακοποιού 
και της Μαρίας όταν πήγαν στον παπά. Δεν ήταν συμπεριφορά ανθρώπων που πριν 
μισή ώρα σκότωσαν μια γυναίκα. 

»Όσο για το κουμπί της Μαρίας… ναι, είναι σίγουρο ότι είναι πολύ βαρύ 
ενοχοποιητικό στοιχείο γι΄ αυτήν. Πρέπει να έγινε πάλη. Εκτός αν… εκτός αν δεχτώ 
την τρελή όντως  εκδοχή: 

»Μπορεί ο φαρμακοποιός να σηκώθηκε στις τρεις το πρωί -αφού είχε ρίξει 
υπνωτικό στη Μαρία- να πήγε στη μεζονέτα με τα κλειδιά που είχε πάντα μαζί του 
και να σκότωσε το θύμα. Έριξε και το κουμπί της Μαρίας κάτω από το κρεβάτι να το 
βρει η αστυνομία. Με τον τρόπο αυτό  απαλλάχτηκε ταυτόχρονα και από τις δύο 
γυναίκες της ζωής του. Η μία νεκρή και η άλλη ύποπτη. 



»Συγχρόνως του έμειναν και τα τετρακόσια χιλιάρικα. Το πρωί ξύπνησε δίπλα 
στη Μαρία όμορφα και ωραία και περίμενε υπομονετικά να τον καλέσουμε για 
ανάκριση.  
Δεν είμαι ακόμη έτοιμος να συμφωνήσω σε τίποτα. 
Θα κοιτάξω να εμβαθύνω πολύ στις σχέσεις του φαρμακοποιού και της Μαρίας και 
μετά θα σου πω». 

 

«… Το πτώμα έπεσε μετά τον πυροβολισμό στο κρεβάτι ή πρώτα ακινητοποιήθηκε στο 
κρεβάτι και μετά πυροβολήθηκε. Πυροβολήθηκε με δύο σφαίρες (στις 9:30 έως 10 μμ). Το 
αίμα του θύματος λέρωσε το πάπλωμα τα σεντόνια και το στρώμα. 
Ο φαρμακοποιός εμφανίστηκε πολλές φορές στο μπαλκόνι μετά τη δολοφονία…» 

 

 «Επιμένω, δεν τη σκότωσαν πριν τις έντεκα», του λέει ο δεύτερος αστυνόμος. 
 

«… 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 και απομακρύνθηκε σε άγνωστο σημείο. Το 
πτώμα δεν βρέθηκε ποτέ..». 

 
«Να συμφωνήσω στον τρόπο μεταφοράς του πτώματος. Δέχομαι ότι ο 

φαρμακοποιός ενοχοποιείται πάρα πολύ -λόγω του αυτοκινήτου του- αλλά επιμένω 
ότι δεν οδηγούσε αυτός το αυτοκίνητό του. Ενοχοποιήθηκε από άλλον», επιμένει ο 
δεύτερος αστυνόμος. 

 

«… Σταγόνες αίματος ανιχνεύτηκαν στα  σκαλιά από τη σοφίτα μέχρι το γκαράζ. 
Ανιχνεύτηκαν επίσης ίχνη αίματος στο πορτμπαγκάζ, όπου και βρέθηκαν δύο ζευγάρια γάντια 
εργασίας (ένα αντρικό και ένα γυναικείο) με αίματα λερωμένα…» 

 
«Έτσι ακριβώς, αν και δεν ξέρω ποιος ήταν αυτός ή αυτή που χρησιμοποίησε τα 

δεύτερα γάντια. Αν δεχτώ ότι τα δύο γάντια οδηγούν σε δύο δράστες, τότε το σενάριο 
μου για το ότι δολοφόνος είναι ο φαρμακοποιός  εν αγνοία της Μαρίας το διαγράφω. 
Και, εντάξει, να συμφωνήσω ότι οι δολοφόνοι είναι δύο, αλλά ο φόνος έγινε μετά τις 
έντεκα το βράδυ». 

 

 

«… Μετά τη δολοφονία, έγινε προσπάθεια να πλυθούν το στρώμα, οι σκάλες, απ΄ όπου 
μεταφέρθηκε το πτώμα, και το πατάκι του αυτοκινήτου του φαρμακοποιού. Η εύρεση κηλίδων 
και όχι μεγαλύτερων επιφανειών στις σκάλες και στο πατάκι του αυτοκινήτου με αίμα, δείχνει 
ότι το πτώμα μεταφέρθηκε σε σάκο, που σε κάποιο σημείο  δεν έκλεινε καλά. Κάποιες 
κηλίδες αίματος χύθηκαν έξω. Πιθανά, στον ίδιο σάκο να είχαν μπει και τα λερωμένα 
σεντόνια και το πάπλωμα (αυτό με τα ουράνια τόξα)  που δεν βρέθηκαν από τη σήμανση. Το 
πτώμα το συσκεύασαν στον σάκο τουλάχιστον δύο άτομα και πολύ πιθανόν ένας άντρας και 
μια γυναίκα. Αυτό υποδεικνύεται από τα μεγέθη των λερωμένων γαντιών που βρέθηκαν στο 
πορτμπαγκάζ  του αυτοκινήτου που μετέφερε τον σάκο, δηλαδή του ΙΧ του φαρμακοποιού…» 

 

«Δεν λέω…», ψιθυρίζει μέσα από τα δόντια του ο δεύτερος αστυνόμος, 
ανασηκώνοντας ελαφρά τους ώμους του, «είναι λογική η σκέψη σου». 

 



«… Στις έντεκα η ώρα 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 μεγάλο τους λάθος. Και στο 
τελειότερο σχέδιο πάντα κάτι πάει στραβά. Το πατάκι του αυτοκινήτου τους το έπλυναν στο 
σπίτι τους. Δεν είναι σε θέση να αποδείξει ο φαρμακοποιός τι ώρα έφτασε στο σπίτι του και 
τι ώρα έπεσε για ύπνο, ώστε να καταδειχτεί το πόση ώρα του πήρε να εξαφανίσει το πτώμα 
και να απομακρύνει τις κηλίδες αίματος από το πατάκι του αυτοκινήτου του...» 

 
«Δεν συμφωνώ, επιμένω ο φόνος έγινε μετά τις έντεκα». 

 

«… Όλη αυτή η διαδικασία απαιτούσε να έχουν αυτοί οι δύο αγαστή συνεργασία. 
Κατά συνέπεια, έστω και αν ο δολοφόνος είναι μόνο ένας εξ αυτών, και οι δύο θεωρούνται 
συμμετέχοντες της δολοφονίας. Ο φαρμακοποιός ήξερε ότι η πρώην γυναίκα του θα 
εγκατασταθεί κάπου στην Αθήνα. Η εξαφάνιση της μέσα σε μια μεγάλη πόλη θα χρειαζόταν 
πολύς καιρός να ανιχνευθεί. Έτσι πίστευε ότι η εξαφάνιση της γυναίκας, που αυτός σχεδίαζε, 
δεν θα γινόταν άμεσα αντιληπτή. Δεν θα τολμούσε να τη δολοφονήσει, αν ήξερε ότι πολύ 
εύκολα η αστυνομία θα έφτανε στην αποκάλυψη της εξαφάνισής της. 

»Ο φαρμακοποιός δεν γνώριζε ότι αυτή είχε εκδώσει αεροπορικό εισιτήριο για Βραζιλία. 
Η εξαφάνισή της, όμως, από μια αεροπορική λίστα γίνεται άμεσα αντιληπτή. Κάποιος που 
εξαφανίζεται και ταυτόχρονα χάνει την πτήση του, σημαίνει κάτι περισσότερο από μια 
εξαφάνιση. Σημαίνει δολοφονία…»   

 

«Πολύ λογική σκέψη, δεν μπορώ να μη συμφωνήσω στο σκεπτικό. Τα στοιχεία 
εις βάρος του φαρμακοποιού είναι συντριπτικά. Αφού συμφωνώ με το σκεπτικό σου, 
αυτόματα πρέπει να οδηγηθώ ότι τελικά, ο σχεδιαστής της δολοφονίας είναι ο 
φαρμακοποιός. Επιμένω όμως στην ώρα του φόνου·  μετά τις έντεκα». 

 

 «… 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». 

 

«Δεν συμφωνούμε, στο μέχρι στιγμής, πόρισμα» πληροφορεί ο πρώτος Αθηναίος 
αστυνόμος τον δεύτερο. 

«Ναι, προς το παρόν δεν συμφωνούμε», λέει ο δεύτερος, «πάμε τώρα για τη 
σκληρή ανάκριση στον φαρμακοποιό και τη σύντροφό του. Με κάποια πίεση εκ 
μέρους μας, θα σπάσουν και θα μπορέσω και εγώ να καταλήξω κάπου». 

 

Τη στιγμή που σηκώθηκαν και μάζευαν τα χαρτιά τους, μπαίνει στο γραφείο τους 
ένας αστυνομικός του τμήματος. «Κύριοι αστυνόμοι, σας θέλει ο προϊστάμενος μου, 
ο κύριος Θεοφίλου, στο γραφείο του. Μου είπε ότι είναι επείγον». 

 

Αναστατωμένοι οι δυο αστυνόμοι για το ασυνήθιστο κάλεσμα του Ναυπλιώτη 
αστυνόμου, σε δύο λεπτά ανέβηκαν στον επάνω όροφο όπου και το γραφείο του 
διοικητή του αστυνομικού τμήματος Ναυπλίου. Βλέπουν έναν απελπισμένο και 
έτοιμο να σκάσει αστυνόμο, πίσω από μια στοίβα χαρτιά. Στο χέρι του βαστάει έναν 
φάκελο που τους τον κουνάει σαν βεντάλια. Με το άλλο χέρι τους κάνει νόημα να 
μπουν μέσα.  

«Τι συμβαίνει», τον ρωτά ανήσυχος ο πρώτος αστυνόμος. 



«Πάρτε και διαβάστε», με φανερή λύπη στο πρόσωπό του, «τον άνοιξα πριν από 
λίγο, μόλις τώρα ήρθε στα χέρια μου», και του δίνει τον φάκελο. 

 

Απ΄ έξω γράφει: προς Αστυνομικό Τμήμα Ναυπλίου υπ΄ όψη κυρίου Θεοφίλου 
(προσωπικόν). Αριστερά ψηλά στον φάκελο όπου μπαίνει ο αποστολέας ένα μεγάλο 
κενό. Τα γραμματόσημα κολλημένα στην άλλη γωνία του φακέλου. Τα στοιχεία έξω 
από τον φάκελο και η επιστολή μέσα σε αυτόν τυπωμένα σε εκτυπωτή. 

 

«Κύριε Θεοφίλου, συγχωρήστε μου που δεν μπορώ να σας αποκαλύψω το όνομά 
μου, αλλά πιστεύω να καταλαβαίνετε. 

»Φαντάζομαι ότι θα τρέχετε και δεν θα φτάνετε με αυτή την εξαφάνιση της πρώην 
γυναίκας του φαρμακοποιού. Βέβαια, να σας πω την αμαρτία μου, παρακαλούσα μέχρι 
χθες να βρεθεί η κοπέλα. Λέω μέχρι χθες, γιατί χθες έμαθα ότι δεν πρόκειται για 
εξαφάνιση, αλλά για δολοφονία.  Δεν ξέρω αν γνωρίζετε το ποιόν των ανθρώπων που 
ήταν δίπλα της. Γι΄ αυτό βρέθηκα στην ανάγκη να σας ενημερώσω, τουλάχιστον, για το 
ποιόν της συντρόφου του φαρμακοποιού, στην περίπτωση που δεν το ξέρετε. Δεν 
ισχυρίζομαι ότι οπωσδήποτε το παρελθόν κάποιου ανθρώπου προδιαθέτει και τις 
μελλοντικές του πράξεις, αλλά νομίζω ότι κάποιοι άνθρωποι ίσως να επηρεάζονται από 
το παρελθόν τους. Μερικοί άνθρωποι είναι δέσμιοι των χαρακτήρων τους. 

»Έτσι, για να μη μακρηγορώ, να σας κάνω γνωστό (αν δεν το ξέρετε ήδη) ότι αυτή 
η πανέμορφη κυρία που τυγχάνει να είναι σύντροφος του φαρμακοποιού, παλιότερα είχε 
σαν αποκλειστική σχεδόν εργασία της  το επάγγελμα της συνοδού κυρίων. Πιο 
κατανοητά θα το λέγαμε “πόρνη πολυτελείας”. Μπορεί να μη σημαίνει τίποτα, αλλά 
ταυτόχρονα μπορεί να σημαίνει πολλά. Απ΄ όσο ξέρω, αυτό το επάγγελμα το παράτησε, 
από τότε που αποφάσισε να συζήσει με τον φαρμακοποιό. Όλοι ξέρουμε ότι η μεζονέτα 
πουλήθηκε ακριβά. Όλοι υποψιαζόμαστε ότι ο φόνος έχει σχέση με τα λεφτά. Και όλοι 
ξέρουμε ότι η επιχείρηση που είχε, και έχει ακόμη, η Μαρία δεν μπορεί να της 
αποδώσει τα προς το ζην. Περισσότερο είναι μια βιτρίνα, ένα πλυντήριο θα έλεγα των 
λοιπών εισοδημάτων της. Η ομορφιά δεν βαστάει για πάντα, τα λεφτά όμως θα της 
ήταν χρειαζούμενα μέχρι τα βαθιά της γεράματα. 

»Μήπως πρέπει να στρέψετε την προσοχή σας προς αυτή την κατεύθυνση;» 
 

Η απόλυτη σιγή που αρμόζει σε ένα νεκροτομείο πέφτει στο γραφείο. Η απόλυτη 
αμηχανία. Ο Αθηναίος αστυνόμος κάθεται σε μια καρέκλα και κοιτά απελπισμένος 
τον Ναυπλιώτη αστυνόμο. 

«Το ήξερες αυτό Θεοφίλου;» ρωτά ο Αθηναίος  αστυνόμος. 
«Εννοείς το επάγγελμά της;» 

«Ναι». 
«Όχι, ποτέ δεν είχα ακούσει κάτι τέτοιο και ακόμα θέλω να πιστεύω ότι είναι ένα 

χονδροειδέστατο ψέμα. Δεν το χωρά ο νους μου».  
 

Ο δεύτερος Αθηναίος αστυνόμος ακούγεται τσαντισμένος να μουρμουρίζει: 
«μπλέξαμε κι άλλο!» 

«Πουτάνα;… μα με μια πουτάνα;… ο φαρμακοποιός ζει με μια πουτάνα;» 
γρυλίζει ο πρώτος Αθηναίος αστυνόμος. 

«…πρώην…», τον διορθώνει πονηρά ο δεύτερος. 
«Έστω πρώην… έχει σημασία;» σαν να ρωτά τον εαυτό του ο πρώτος Αθηναίος 

αστυνόμος.  



Το μάτι του περιφέρεται ακυβέρνητο μια στον έναν και μια στον άλλον. «Αυτή η 
επιστολή με βγάζει έξω από το πλάνο μου. Μέχρι τώρα δεν υποψιάστηκα τη Μαρία 
και τώρα μου τα ανατρέπει όλα». 

«Μη ξεχνάς», παρεμβαίνει ο δεύτερος Αθηναίος αστυνόμος,  «ότι στην τράπεζα 
η Μαρία δεν έχει παρά ελάχιστα λεφτά και στο σπίτι της δεν βρέθηκαν στοιχεία που 
να δικαιολογούν υψηλές δαπάνες διαβίωσης. Ούτε καν περιουσία σε ακίνητα δεν 
έχει. Το Ε9 της είναι άδειο». 

«Ναι, έτσι είναι. Φαίνεται ότι ζούσε μια απόλυτα λιτή ζωή», συμφωνεί ο πρώτος 
Αθηναίος αστυνόμος. «Και τώρα τι κάνουμε, φίλε;» απευθύνεται στον συνεργάτη 
του. 

«Ό,τι πρέπει να κάνει ένας καλός μπάτσος», του απαντά ο δεύτερος Αθηναίος 
αστυνόμος. «Κατ΄ αρχάς να φύγει τώρα κιόλας η επιστολή για τη σήμανση, μήπως 
βρουν κάτι πάνω τους από γνωστά αποτυπώματα. Και μετά ν΄ αρχίσουμε να την 
υποψιαζόμαστε και αυτήν», συνεχίζει ο δεύτερος.  

«Θυμάσαι», τον ρωτάει ο δεύτερος Αθηναίος αστυνόμος,  «που σου είπα ότι 
μπορεί ο φαρμακοποιός, να κοίμισε τη Μαρία, να σηκώθηκε στις τρεις το πρωί, να 
πήγε στη μεζονέτα, να τη λήστεψε και να τη σκότωσε;  

»Ε, τώρα βάλε στο μυαλό σου το ανάποδο σκηνικό. Η Μαρία να κοίμισε τον 
φαρμακοποιό, να σηκώθηκε στις τρεις το πρωί, να πήγε στη μεζονέτα, να τη λήστεψε 
και να τη σκότωσε. Πάντα υποψιαζόμουνα ότι ο φαρμακοποιός είναι αμέτοχος. 
Πάντα έλεγα ότι κάποιος άλλος είναι μπλεγμένος σε αυτή την υπόθεση. Να, που η 
επιστολή ήρθε την κατάλληλη ώρα. Εκτός αν μας την έστειλε ο ίδιος ο δολοφόνος για 
να μας ξεστρατίσει. Και δυστυχώς ή ευτυχώς, η επιστολή από μόνη της δεν μπορεί να 
αποτελέσει αποδεικτικό στοιχείο». 
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