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Ο Γρηγόρης Αζαριάδης γεννήθηκε τον 
Φλεβάρη του 1951 στην Αθήνα, όπου και ζει. 
Το πρώτο του μυθιστόρημα Παλιοί λογαριασμοί  
εκδόθηκε το 2012. Ακολούθησαν Η τελευταία 
παράσταση της Μαρίνας Φιλίππου και  
Το μοτίβο του δολοφόνου, που κυκλοφόρησαν 
το 2013 και το 2015, αντίστοιχα. Ο Σκοτεινός 
λαβύρινθος είναι το τέταρτο αστυνομικό του 
μυθιστόρημα. Λατρεύει τη γαλλική σχολή 
(Ζαν-Πατρίκ Μανσέτ) και ιδιαίτερα το πολάρ 
(το ζεύγος των Σουηδών Σγιεβάλ – Βαλέε) 
και το κλασικό νουάρ (Ρέιμοντ Τσάντλερ).

Έπρεπε να μείνω συγκεντρωμένη στον στόχο 
μου, να επιβιώσω, να βγω στην επιφάνεια, να 
αντιμετωπίσω αυτούς που μ’ έριξαν στους Λα-
βυρίνθους, να πάρω την εκδίκησή μου. Τώρα 
είμαι στην τελευταία αίθουσα της υπόγειας πο-
λιτείας. Από μακριά, βλέπω μια μικροσκοπική 
ρωγμή στους βραχώδεις τοίχους. Μια σχισμή 
που αφήνει να διεισδύσει μια ασθενική υπο-
ψία φωτός. Δεν είναι το συνηθισμένο φως των 
πόλεων, είναι το σκληρό φως της ερήμου, το 
φως που σε τυφλώνει. Δεν μπορείς να δεις τα 
πράγματα καθαρά, βλέπεις μόνο το περίγραμ-
μά τους, μακρινές σκιές με ακαθόριστο σχή-
μα. Όταν ανέβω στην επιφάνεια, δεν θα έχω 
καθόλου χρόνο να σκεφτώ, πρέπει να είμαι 
προετοιμασμένη να εκτελέσω την αποστολή 
μου. Κρατάω πύρινη ρομφαία και θα πρέπει να 
πέσει αμείλικτη στα κεφάλια των ασεβών, να 
βυθιστεί στο αίμα, που θα τους πνίξει.

24  Σεπτέμβρη 2014. Σ’ ένα απομονωμένο αγρόκτημα έξω από τον Μαραθώνα, η 
αστυνομία ανακαλύπτει τα πέντε πτώματα της οικογένειας Μαυρονικόλα. Πα-

ντού γύρω αίμα... Πολύ αίμα. Το σκηνικό της αποτρόπαιης δολοφονίας παραπέμπει 
σε συμβόλαιο θανάτου από επαγγελματίες εκτελεστές. Για ποιο λόγο όμως κάποιος 
να πληρώσει ένα τέτοιο συμβόλαιο για μια συνηθισμένη οικογένεια;

Η αστυνόμος Τρύπη και η πρώτη ομάδα ερευνών του Τμήματος Εγκλημάτων Κατά 
Ζωής αποδύονται σ’ έναν απεγνωσμένο αγώνα για να εξιχνιάσουν το σκοτεινό, μυ-
στηριώδες έγκλημα. Κι από τη στιγμή που διαπιστώνουν ότι η θυγατέρα του Μαυρο-
νικόλα είναι ακόμη ζωντανή, συνειδητοποιούν ότι πρέπει να εντοπίσουν το ταχύτε-
ρο δυνατό ποιος κρύβεται πίσω από την εφιαλτική ομαδική δολοφονία.

Σ’ ένα διαρκώς μεταλλασσόμενο περιβάλλον, όπου διεφθαρμένοι επιχειρηματίες 
με απόλυτα νόμιμες επιχειρήσεις, μπράβοι, ενδιάμεσοι και επαγγελματίες εκτελε-
στές κινούνται στο σκοτάδι, ακολουθώντας πιστά τους σκληρούς νόμους της νύχτας, 
τίποτα δεν είναι αυτό που φαίνεται και το έδαφος μοιάζει με κινούμενη άμμο... 

Ένα νουάρ αστυνομικό μυθιστόρημα που ξετυλίγεται σαν πορεία  
σε λαβύρινθο φωτογραφίζοντας μια διαφορετική όψη του υποκόσμου.

“
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
———— 





Μάρτης 2015

Παιανία. Ιδιωτικό κέντρο αποκατάστασης. Δεύτερος όρο
φος. Σουίτα Νο 106. Απέναντι από την είσοδο, μια νεα

ρή, ψηλή νοσηλεύτρια με κοντά, ξανθά μαλλιά παρακολουθεί 
την οθόνη, που καταγράφει τη λειτουργία των ζωτικών οργά
νων του ασθενούς. Μέσα στη σουίτα, οι τοίχοι είναι ντυμένοι 
μ’ ένα ψυχοπλακωτικό εκρού χρώμα. Οι σκούρες λαδί κουρ
τίνες, πιστοί φρουροί, φυλάνε πεισματικά το ημίφως στο δω
μάτιο. Ένας καναπές σε πορτοκαλί χρώμα. Δυο ομοιόχρωμες 
πολυθρόνες. Ένα μικρό τραπεζάκι. 

Ξαπλωμένος στο κρεβάτι, ένας ψηλός, σχεδόν αποστεω
μένος, μεσήλικας με αραιά γκρίζα μαλλιά και νεκρά μάτια. 
Παραμένει απελπιστικά ακίνητος. Στο στομάχι του ένας σω
λήνας Levin τροφοδοτεί τον οργανισμό με φάρμακα και αλε
σμένη τροφή. Γαστροστομία. Κάθομαι στη μια πολυθρόνα. 
Δίπλα του.

Οι δυο βολίδες του Sig Sauer Ρ 229 τον βρήκαν στον αυχένα. 
Προκάλεσαν ανεπανόρθωτη βλάβη. Η διάγνωση των γιατρών 
παραπέμπει σε αγόρευση εισαγγελέα σε δίκη κατηγορούμενου 
για ανθρωποκτονία, χωρίς κανένα ελαφρυντικό: «Σύνδρομο 
εγκλεισμού». Μετάφραση: «Αγγειακή τρώση της βασικής αρ
τηρίας, που αιματώνει τη γέφυρα του εγκεφαλικού στελέχους».

Δεν μπορεί να κινήσει κανένα μέρος του κορμιού, από το 
ύψος των ματιών μέχρι τα δάχτυλα των ποδιών. Ο μόνος 
τρόπος επικοινωνίας είναι με κινήσεις των ματιών. Δεν αντα
ποκρίνεται στα ερεθίσματα των γιατρών. Παραμένει άγνωστο 
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αν έχει επηρεαστεί η νοητική του λειτουργία. Οι προοπτικές 
δυσοίωνες. Μπορεί να υπάρξει ένα σύντομο φωτεινό διάλειμ
μα, αλλά στο τέρμα του τούνελ καραδοκεί απειλητικά η στα
διακή επιδείνωση της υγείας του.

Ο διευθυντής της κλινικής, επικαλούμενος το ανεξερεύνητο 
μυστήριο του ανθρώπινου εγκεφάλου, δεν μπορεί να αποκλεί
σει μια απειροελάχιστη πιθανότητα ανάκαμψης. Χαρακτηρι
στικά, μου ανέφερε την περίπτωση ασθενούς, που όταν επα
νήλθε έπειτα από περίοδο δύο χρόνων, μιλούσε αγγλικά. Το 
αξιοπερίεργο είναι ότι, σύμφωνα με την οικογένειά του, ποτέ 
στη ζωή του δεν γνώριζε αυτή τη γλώσσα.

Έρχομαι και τον βλέπω κάθε δεκαπέντε μέρες. Θέλω να 
πιστεύω ότι αναγνωρίζει την παρουσία μου. Και κατά βάθος 
χαίρεται να με βλέπει. Άλλωστε είμαι η μόνη που τον επισκέ
πτομαι. Του φέρνω λουλούδια. Κόκκινα τριαντάφυλλα. Κά
θομαι στην πολυθρόνα. Δίπλα του. Του διαβάζω αστυνομικά 
μυθιστορήματα. Σκληρές ιστορίες αδυσώπητων εκδικητών, 
που παίρνουν τον νόμο στα χέρια τους. Είναι αποφασισμένοι 
να φτάσουν μέχρι το τέλος. Με οποιοδήποτε κόστος. Στο 
κομοδίνο, η τριλογία του Στιγκ Λάρσον. Παίρνω το Κορίτσι 
με το τατουάζ. Έργα και ημέρες της απόλυτης τιμωρού Λί
σμπετ Σαλάντερ.

Το μυαλό μου ταξιδεύει στο παρελθόν. Σκόρπιες εικόνες 
στροβιλίζονται ατάκτως στον εγκέφαλο. Η μητέρα με αφήνει 
στο σπίτι της γιαγιάς. Η γιαγιά με κρατάει στα γόνατα. Μου 
χαϊδεύει τα μαλλιά. Μου διαβάζει παραμύθια. O αδερφός μου 
παίζει λίγα μέτρα πιο μακριά μ’ ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι. 
Επιστροφή στο σπίτι, αργά το απόγευμα. Μια ζωγραφιά, που 
κρατάω να χαρίσω στον πατέρα. Εκείνος έρχεται αργά το 
βράδυ. Είναι κουρασμένος. Με φιλάει στα μαλλιά. Χαϊδεύει 
την πλάτη μου. Μου μιλάει. Τον παίρνει ο ύπνος στον κανα
πέ. Αποκοιμιέμαι δίπλα του. Η ζωγραφιά ερμητικά κλεισμένη 
στα χέρια μου, μουσκεμένη από τα δάκρυά μου. 
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Περιπλανήσεις στα κακοφωτισμένα σοκάκια της Κωνστα
ντινούπολης. Θλιμμένα πρόσωπα μικρών παιδιών στα χωριά 
της Αιθιοπίας και του Νίγηρα. Στα μάτια τους ζωγραφίζονται 
διαδοχικά φόβος που πλησιάζει γοργά κι ελπίδα που απομα
κρύνεται με αργά βήματα. Τρέχουν να κρυφτούν στην αγκα
λιά μου. Εμφύλιες συγκρούσεις στο Κονγκό. Επιθέσεις ανταρ
τών. Διαμελισμένα πτώματα, διάσπαρτα στους δρόμους. Οι 
φωτογραφίες των δικών μου... Νεκρά σώματα, που επιπλέουν 
σε λίμνες αίματος.

Παίρνω βαθιές ανάσες. Περνούν αρκετά δευτερόλεπτα. 
Επανέρχομαι σταδιακά σε φυσιολογικούς ρυθμούς. Ρίχνω μια 
πλάγια ματιά στον ψηλό, αδύνατο άντρα. Τα μάτια του 
άδεια... Ατενίζουν το κενό. Για μια στιγμή περνάει από το 
μυαλό μου ότι μπορεί ακόμη να διαβάσει τις σκέψεις μου. 
Γίνομαι παρανοϊκή, συλλογίζομαι. Ξανανοίγω το βιβλίο. Συ
νεχίζω την ανάγνωση. Τελειώνω το κεφάλαιο. Βάζω τον σε
λιδοδείκτη. Το αφήνω στο κομοδίνο.

Σηκώνομαι. Φοράω το μπουφάν. Του χαμογελάω. Εξακο
λουθεί να κοιτάει το κενό. Θέλω να πιστεύω ότι πέρασε μια 
πολύ ευχάριστη ώρα. Θα περιμένει την επόμενη επίσκεψή μου. 
Σε δεκαπέντε μέρες πάλι. Κατευθύνομαι προς την πόρτα. 
Βγαίνω από το δωμάτιο. Διασχίζω τον διάδρομο. Φτάνοντας 
στη σκάλα, πέφτω πάνω στον διευθυντή της κλινικής.

«Πώς πάει, γιατρέ;»
«Όπως τα ξέρετε. Δυστυχώς, δεν υπάρχει καμία εξέλιξη».



24 Σεπτέμβρη 2014

Η επέλαση του λυκόφωτος δεν συναντά καμία αντίσταση. 
Λίγη ώρα μετά τη δύση του ήλιου, ένα κατάχλωμο ροδί 

χρώμα βάφει με μουντά χρώματα το τοπίο. Οι πρώτες σκιές 
ξεπηδούν απειλητικές πίσω από τα πανύψηλα δέντρα σαν υπό
κωφη προειδοποίηση ότι, κάτω από την ήρεμη επιφάνεια του 
επελαύνοντος σκότους, ελλοχεύει ο κίνδυνος να συμβούν απο
τρόπαια πράγματα.

Λίγα χιλιόμετρα μετά το Γραμματικό, το μαύρο Golf στρίβει 
αριστερά στον χαλικόστρωτο δρόμο. Κινείται με χαμηλή ταχύ
τητα παράλληλα με το σκοτεινό δάσος. Τα φώτα στη μικρή 
σκάλα. Πριν από το τέλος του δάσους, κάνει δεξιά. Ρολάρει 
καμιά εικοσαριά μέτρα. Σταματάει σ’ ένα μικρό ξέφωτο. Δυο 
άντρες βγαίνουν από το αυτοκίνητο. Ο πρώτος είναι ένας ψηλός 
με καλογυμνασμένο κορμί και λεπτό ωοειδές πρόσωπο. Βγάζει 
ένα ζευγάρι κιάλια. Καλύπτεται πίσω από έναν παχύσαρκο 
κορμό. Παρακολουθεί την κίνηση στο αγρόκτημα, που απλώ
νεται περίπου διακόσια μέτρα μακριά τους. Ο δεύτερος στέ
κεται ακίνητος, ένα μέτρο πίσω του. Είναι υβρίδιο θηριώδη 
αθλητή ελληνορωμαϊκής πάλης και του Γκιούλιβερ στη Χώρα 
των Νάνων. 

Μέσα από τους φακούς, ο ψηλός άντρας διακρίνει δυο ζευ
γάρια να δειπνούν. Κάθονται αντικριστά, σ’ ένα μοναστηριακό 
τραπέζι, στη μεγάλη αυλή του δίπατου πέτρινου σπιτιού. Ένα 
ζευγάρι μεσηλίκων, απέναντι ένα δεύτερο, αρκετά χρόνια νεό
τερο. Ένα φθινοπωρινό αεράκι μεταφέρει συγκεχυμένους ήχους 
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από τις κουβέντες τους μέχρι το σημείο όπου στήνουν καρτέρι 
οι δυο άντρες.

Οι επόμενες ώρες αργοσέρνονται βαριεστημένα. Οι δυο 
άντρες συνεχίζουν την παρακολούθηση μέχρι τα μεσάνυχτα. Τα 
δυο ζευγάρια σηκώνονται. Μαζεύουν το τραπέζι. Σβήνουν τα 
φώτα. Εξαφανίζονται στο εσωτερικό του σπιτιού. 

Οι δυο άντρες γυρίζουν στο αυτοκίνητο. Ο ψηλός ανάβει 
τσιγάρο. Ανοίγει ένα μεγάλο θερμός. Γεμίζει δυο πλαστικά 
ποτήρια με ζεστό καφέ. Πασάρει το ένα στον γιγαντόσωμο 
σύντροφό του.

«Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να περιμένουμε. Μπουκά
ρουμε τώρα...» 

«Περιμένουμε γιατί έτσι λέω εγώ» τον διακόπτει απότομα. 
«Δεν ξέρω τι θα αντιμετωπίσουμε νυχτιάτικα στο σπίτι».

Το θηρίο κατεβάζει το κεφάλι. Τον κοιτάζει. Του φαίνεται 
λίγο πιο γεμάτος από τη μοναδική τους συνάντηση στη μισο
σκότεινη παμπ. Θα φταίει η καμπαρντίνα, σκέφτεται. Κατεβά
ζει μια γερή γουλιά καφέ. Τραβάει την τελευταία τζούρα. Πε
τάει το τσιγάρο έξω. Ο ψηλός τού γραπώνει το μπράτσο.

«Πόσο μαλάκας είσαι τελικά;»
Το απορημένο βλέμμα του θυμίζει μικρό παιδί.
«Βγες έξω και μάζεψε το τσιγάρο. Δεν αφήνουμε κανένα 

στοιχείο, ηλίθιε...» μουρμουρίζει ο ψηλός μέσα από τα δόντια του.
Ο παλαιστής υπακούει πειθήνια. Ανοίγει την πόρτα. Ψαρεύει 

τη γόπα. Ξαναμπαίνει στο μαύρο Golf. Την αποθηκεύει στη 
νάιλον σακούλα που του δείχνει ο ψηλός.

Περνούν όλη τη νύχτα στο αυτοκίνητο. Κάθε τόσο, ο ψηλός 
βγαίνει και παρακολουθεί επίμονα το σπίτι με τα κιάλια νυχτός. 
Απόλυτο σκοτάδι. Καμία κίνηση. Όλα φαίνονται ήρεμα. Κι οι 
δύο άντρες δείχνουν ήρεμοι. Και υπομονετικοί.

Ο ήλιος ξεμυτίζει πίσω από τον σκοτεινό όγκο των βουνών, στο 
βάθος του ορίζοντα. Ένα ψυχρό αεράκι κατεβαίνει από τον 
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λόφο, που υψώνεται προστατευτικά στο πίσω μέρος του αγρο
κτήματος. Τα φύλλα των ψηλόκορμων δέντρων, που δημιουργούν 
ένα φυσικό τείχος στα σύνορα της αυλής με τον χαλικόστρωτο 
δρόμο, θροΐζουν αναριγώντας. Μικρά σμήνη πουλιών πετούν 
χαμηλά πάνω από το διώροφο πέτρινο σπίτι. Στο πρώτο φως 
της μέρας, όλα τα σκοτεινά αντικείμενα του τοπίου αρχίζουν 
να παίρνουν συγκεκριμένο σχήμα. Στον ουρανό μια αγέλη από 
λευκά σύννεφα τρέχει δαιμονισμένα, σαν μια ατίθαση τρελοπα
ρέα από λευκοντυμένα παιδάκια, που προσπαθούν απεγνωσμέ
να να προλάβουν το σχολικό λεωφορείο, χωρίς όμως να τα 
καταφέρνουν ποτέ. Είναι ένα συμπαθητικό φθινοπωριάτικο 
πρωινό. 

Στο μακρύ μοναστηριακό τραπέζι, στη δεξιά πλευρά, κάθε
ται ένας αδύνατος άντρας γύρω στα εξήντα. Έχει τη μεγαλο
πρέπεια αγάλματος των τελευταίων ρωμαϊκών χρόνων, στο 
οποίο ο γλύπτης δεν πρόλαβε να προσθέσει σάρκα και καμπύ
λες. Δίπλα του, μια ωραία, ψηλή γυναίκα, πέντε με έξι χρόνια 
νεότερη, με μαύρα μαλλιά πιασμένα σε μια πρόχειρη αλογοου
ρά, σκουροκάστανα μάτια, μεγάλη μύτη και μεγάλο στόμα. Στα 
αριστερά, ένα νεαρό ζευγάρι. Ένας γεροδεμένος τριανταπεντά
ρης με κοντοκουρεμένο μαλλί κι ένα μικρό οροπέδιο στο κέντρο 
του κρανίου, προεξέχοντα ζυγωματικά και γένια τριών ημερών. 
Φλυαρεί χαμηλόφωνα με τη συνομήλικη γυναίκα με τα πράσινα 
μάτια και τη μακριά ξανθή κοτσίδα, στο πλάι του. 

Τα δυο ζευγάρια απολαμβάνουν ένα πλούσιο πρωινό. Καφές, 
ζυμωτό ψωμί, μαρμελάδα, μέλι και τυρί. Στο κέντρο, ένα μεγά
λο τηγάνι με μια λαχταριστή ομελέτα με ντομάτες, φέτα, μπέι
κον, κρεμμύδια και πιπεριές. Ο μεσήλικας χαμογελάει περιπαι
κτικά.

«Σου ’βαλε τα γυαλιά η νύφη σου».
«Τι εννοείς;» ρωτάει η γυναίκα δίπλα του.
«Εννοώ ότι η ομελέτα της δεν παίζεται. Αλήθεια, Στέλλα, 

πού τη βρήκες τη συνταγή;»
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Η νεαρή γυναίκα χαμογελάει.
«Ας όψεται το ίντερνετ».
Ο κοντοκουρεμένος νεαρός κατεβάζει μια υπερμεγέθη μπου

κιά. Στραγγίζει τον καφέ του. Παίρνει την κανάτα. Γεμίζει 
πάλι την κούπα.

«Έχουμε κάτι να σας πούμε».
«Εσύ ή εγώ;»
Ο νεαρός κάνει μια ελαφριά υπόκλιση με το κεφάλι.
«Εσείς βέβαια, κυρία μου». 
Το μεσήλικο ζευγάρι ανταλλάσσει μια πονηρή ματιά.
«Τι συμβαίνει, παιδιά; Μήπως...»
Το πρόσωπο της νεαρής γυναίκας λάμπει.
«Ε, ναι, λοιπόν... Τριών μηνών!»
Η γυναίκα απέναντι σηκώνεται. Έρχεται κοντά της. Την 

αγκαλιάζει σφιχτά. Σκουπίζει τα δάκρυα με την ανάστροφη της 
δεξιάς παλάμης. 

«Μπράβο, κορίτσι μου. Αυτά είναι υπέροχα νέα».
Ο νεαρός άντρας χάνεται στο πέτρινο σπίτι. Επιστρέφει σε 

μερικά δευτερόλεπτα, κρατώντας ένα μικρό πυρέξ. Ο μεσήλικας 
του ρίχνει ένα αποδοκιμαστικό βλέμμα.

«Τι ’ναι τούτο πάλι; Με χειροποίητο τσίζκεϊκ θα το γιορτά
σουμε;»

«Αυτό βρήκαμε να κάνουμε, μ’ αυτό θα το γιορτάσουμε. 
Αύριο, που θα κατέβω στον Μαραθώνα, θα σου φέρω και γα
λακτομπούρεκο».

Τη στιγμή που οι δυο άντρες κατεβάζουν την πρώτη μπουκιά, 
ακούν βήματα να πλησιάζουν. Κοιτάζονται απορημένοι. Είναι 
πολύ νωρίς.

Ένας ψηλός, καλογυμνασμένος άντρας πλησιάζει αργά την 
εξώπορτα της αυλής. Φοράει μια φαρδιά σκούρα χακί καμπαρ
ντίνα. Καθώς σπρώχνει την πόρτα και μπαίνει, θαρρείς κι ένα 
ψυχρό ρεύμα αέρα τον ακολουθεί ορμητικό και μια ισχυρή δίνη 
από μόρια αέρα στροβιλίζεται ξαφνικά στο χλωμό φως του 
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πρωινού, μέχρι που σιγά σιγά κατακάθεται στο χώμα. Προχω
ράει προς το τραπέζι.

«Καλημέρα».
«Καλημέρα και σε σένα». 
Η νεαρή γυναίκα ανταποδίδει χαμογελαστή.
«Ψάχνουμε ένα οινοποιείο...» 
Σταματάει μερικά δευτερόλεπτα, προσπαθώντας να ανακα

λέσει το όνομα. 
«Του Μαυρονικόλα».
Ο μεσήλικας σηκώνεται από τον πάγκο.
«Ήρθατε στο σωστό μέρος. Μόνο που είναι λίγο νωρίς».
Ο ψηλός άντρας χαμογελάει απολογητικά.
«Συγγνώμη. Δεν ξέραμε πόση ώρα θα μας πάρει κι είπαμε 

να ξεκινήσουμε χαράματα». 
«Δεν υπάρχει πρόβλημα. Καθίστε να πιείτε έναν καφέ και 

φεύγουμε μετά».
«Ευχαριστώ. Μισό λεπτό μόνο να φωνάξω τον φίλο μου».
Ο επισκέπτης κατευθύνεται προς την αυλόπορτα. Κάνει 

νεύμα κουνώντας ελαφρά το κεφάλι στον άντρα, που περιμένει 
έξω από την αυλή. Ο θηριώδης παλαιστής, με το ξυρισμένο 
κεφάλι, τον κορμό ελέφαντα και τη φαρδιά σκούρα χακί κα
μπαρντίνα, πλησιάζει με μεγάλα βήματα. Τον ακολουθεί μέχρι 
τη μέση της αυλής. Ο οικοδεσπότης περιμένει όρθιος.

«Καθίστε».
Ο ψηλός άντρας δείχνει το παλιό μαύρο κονβέρτιμπλ MG, 

που καμαρώνει αυτάρεσκα, παρκαρισμένο λίγα μέτρα αριστε
ρά από το πέτρινο σπίτι.

«Το MG είναι δικό σας, κύριε Μαυρονικόλα;»
«Ναι. Γιατί ρωτάτε;»
«Χρόνια έψαχνα ένα τέτοιο αυτοκίνητο».
Η φράση του λειτουργεί σαν κωδικός κόκκινου συναγερμού. 

Οι χακί καμπαρντίνες ανοίγουν ταυτόχρονα και δυο υποπολυ
βόλα Scorpion εμφανίζονται στα χέρια των δύο αντρών. Ο τρο
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μακτικός ήχος των όπλων θρυμματίζει αμετάκλητα τη γαλήνια 
ατμόσφαιρα του πρωινού. Τα λευκά σύννεφα σκορπίζουν πα
νικόβλητα στο τέρμα του ορίζοντα, τα πουλιά βουβαίνονται 
τρομαγμένα κι απογειώνονται με κατεύθυνση τον λόφο, πίσω 
από το αγρόκτημα. Ακόμα και το θρόισμα των φύλλων κόβεται 
με το μαχαίρι. Τα δυο ζευγάρια παραδίδονται σ’ έναν μακάβριο 
χορό θανάτου. Τα κορμιά τους στροβιλίζονται σαν τεράστιες 
κούκλες στον αέρα, καθώς δέχονται αναρίθμητες βολίδες από 
τα αυτόματα. Κάθε ριπή, που βρίσκει στόχο, εκτινάσσει στον 
αέρα ατίθασους αιμάτινους πίδακες. Το αίμα ρέει ακατάσχετα 
καλύπτοντας τα πάντα γύρω μ’ ένα αλλόκοσμο πορφυρό χρώ
μα. Το εκκωφαντικό τερέτισμα διακόπτεται μόνο για λίγα δευ
τερόλεπτα, όσο χρειάζονται οι δύο εκτελεστές να αλλάξουν 
γεμιστήρες. 

Και ξαναρχίζει αμέσως μετά. Άλλος ένας γύρος. Εξήντα 
βολίδες ακόμα. Κι ακόμα περισσότερο αίμα να ρέει στο κέντρο 
της αυλής. Σαν μικροί ορμητικοί ποταμοί. Το θανατερό τραγού
δι των όπλων σβήνει απότομα, μόνο όταν αδειάζουν για δεύτε
ρη φορά οι γεμιστήρες.

Κι ύστερα σιωπή. Μια ανατριχιαστική, παγωμένη σιωπή 
θανάτου.

Ο ψηλός άντρας πλησιάζει προσεκτικά τα τέσσερα άψυχα 
κορμιά. Παντού γύρω αίμα. Μόνο αίμα. Κάτω από τους νεκρούς. 
Δίπλα τους. Στους πάγκους... Ακόμα και πάνω στο τραπέζι. Λες 
και μια ισοπεδωτική βαθυπόρφυρη καταιγίδα ξεκόλλησε βίαια 
από τον ουρανό και προσγειώθηκε με δύναμη υπερφυσικού 
φαινομένου λίγα χιλιόμετρα έξω από το Γραμματικό. 

Ο ψηλός παρατηρεί για αρκετά δευτερόλεπτα τους τέσσερις 
νεκρούς. Τέσσερα άψυχα κορμιά στα πόδια του. Νιώθει μια 
ηδονική ανατριχίλα. Μυρίζει στην ατμόσφαιρα την αφόρητη 
οσμή του αίματος, που δίνει μάχη με τα αρώματα του πρωινού 
και κερδίζει πανηγυρικά. Η υπερέκκριση αδρεναλίνης απειλεί 
να τρελάνει τους νευροδιαβιβαστές. 
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Βγάζει δυο νάιλον σακούλες. Καλύπτει τα παπούτσια του. 
Πλησιάζει όσο πιο κοντά μπορεί, χωρίς να διακινδυνεύσει να 
αφήσει κάποιο ίχνος. Βεβαιώνεται ότι κανείς από τους τέσσερις 
δεν διατηρεί την παραμικρή ελπίδα να παραμείνει στο Βασίλειο 
των Ζωντανών. Μαζεύει τα δύο ματωμένα κινητά, πάνω από το 
τραπέζι. Τα χώνει στις τσέπες της καμπαρντίνας. Στρέφεται 
στον συνεργάτη του. 

«Πρόσεξε... Μην αγγίξεις τίποτε».
Σηκώνει το κινητό του. Απαθανατίζει τα νεκρά κορμιά με 

την κάμερα. Κατευθύνεται προς το πέτρινο σπίτι. Ξαφνικά 
ακούει μια φοβισμένη παιδική φωνή.

«Μαμά, μαμά. Πού είσαι;» 
Ένα πεντάχρονο αγοράκι εμφανίζεται τρέχοντας από την 

πόρτα του σπιτιού. Κάνει δυο βήματα. Πετρώνει σαν άγαλμα, 
αντικρίζοντας τα σώματα των δικών του να επιπλέουν στην 
πορφυρή λίμνη. Ο ψηλός μεταφέρει το Scorpion στο αριστερό 
χέρι. Στο δεξί του εμφανίζεται μαγικά μια Beretta 92 S. Κάνει 
δυο βήματα προς το μέρος του μικρού. Αγνοεί τον τρόμο στο 
βλέμμα του. Αδειάζει τέσσερις βολίδες στο κορμί του. Το παιδί 
σωριάζεται στο χώμα. Ακαριαία. Μια μικρή λίμνη αίματος αρ
χίζει να απλώνεται αργά γύρω του. 

«Δεν γίνεται να αφήσουμε κανέναν μάρτυρα» σχολιάζει 
ανέκφραστος προς τον σύντροφό του. Του κάνει νόημα να πε
ριμένει. Δρασκελίζει την πόρτα. Μπαίνει στο σπίτι. Ψάχνει τις 
κρεβατοκάμαρες. Περνάνε δύο λεπτά. Ξαναβγαίνει στην αυλή. 
Ρίχνει μια τελευταία εξεταστική ματιά, σαρώνοντας τον χώρο. 
Παντού γύρω αίμα και νεκρική σιωπή. «Πάμε».
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Ο Γρηγόρης Αζαριάδης γεννήθηκε τον 
Φλεβάρη του 1951 στην Αθήνα, όπου και ζει. 
Το πρώτο του μυθιστόρημα Παλιοί λογαριασμοί  
εκδόθηκε το 2012. Ακολούθησαν Η τελευταία 
παράσταση της Μαρίνας Φιλίππου και  
Το μοτίβο του δολοφόνου, που κυκλοφόρησαν 
το 2013 και το 2015, αντίστοιχα. Ο Σκοτεινός 
λαβύρινθος είναι το τέταρτο αστυνομικό του 
μυθιστόρημα. Λατρεύει τη γαλλική σχολή 
(Ζαν-Πατρίκ Μανσέτ) και ιδιαίτερα το πολάρ 
(το ζεύγος των Σουηδών Σγιεβάλ – Βαλέε) 
και το κλασικό νουάρ (Ρέιμοντ Τσάντλερ).

Έπρεπε να μείνω συγκεντρωμένη στον στόχο 
μου, να επιβιώσω, να βγω στην επιφάνεια, να 
αντιμετωπίσω αυτούς που μ’ έριξαν στους Λα-
βυρίνθους, να πάρω την εκδίκησή μου. Τώρα 
είμαι στην τελευταία αίθουσα της υπόγειας πο-
λιτείας. Από μακριά, βλέπω μια μικροσκοπική 
ρωγμή στους βραχώδεις τοίχους. Μια σχισμή 
που αφήνει να διεισδύσει μια ασθενική υπο-
ψία φωτός. Δεν είναι το συνηθισμένο φως των 
πόλεων, είναι το σκληρό φως της ερήμου, το 
φως που σε τυφλώνει. Δεν μπορείς να δεις τα 
πράγματα καθαρά, βλέπεις μόνο το περίγραμ-
μά τους, μακρινές σκιές με ακαθόριστο σχή-
μα. Όταν ανέβω στην επιφάνεια, δεν θα έχω 
καθόλου χρόνο να σκεφτώ, πρέπει να είμαι 
προετοιμασμένη να εκτελέσω την αποστολή 
μου. Κρατάω πύρινη ρομφαία και θα πρέπει να 
πέσει αμείλικτη στα κεφάλια των ασεβών, να 
βυθιστεί στο αίμα, που θα τους πνίξει.

24  Σεπτέμβρη 2014. Σ’ ένα απομονωμένο αγρόκτημα έξω από τον Μαραθώνα, η 
αστυνομία ανακαλύπτει τα πέντε πτώματα της οικογένειας Μαυρονικόλα. Πα-

ντού γύρω αίμα... Πολύ αίμα. Το σκηνικό της αποτρόπαιης δολοφονίας παραπέμπει 
σε συμβόλαιο θανάτου από επαγγελματίες εκτελεστές. Για ποιο λόγο όμως κάποιος 
να πληρώσει ένα τέτοιο συμβόλαιο για μια συνηθισμένη οικογένεια;

Η αστυνόμος Τρύπη και η πρώτη ομάδα ερευνών του Τμήματος Εγκλημάτων Κατά 
Ζωής αποδύονται σ’ έναν απεγνωσμένο αγώνα για να εξιχνιάσουν το σκοτεινό, μυ-
στηριώδες έγκλημα. Κι από τη στιγμή που διαπιστώνουν ότι η θυγατέρα του Μαυρο-
νικόλα είναι ακόμη ζωντανή, συνειδητοποιούν ότι πρέπει να εντοπίσουν το ταχύτε-
ρο δυνατό ποιος κρύβεται πίσω από την εφιαλτική ομαδική δολοφονία.

Σ’ ένα διαρκώς μεταλλασσόμενο περιβάλλον, όπου διεφθαρμένοι επιχειρηματίες 
με απόλυτα νόμιμες επιχειρήσεις, μπράβοι, ενδιάμεσοι και επαγγελματίες εκτελε-
στές κινούνται στο σκοτάδι, ακολουθώντας πιστά τους σκληρούς νόμους της νύχτας, 
τίποτα δεν είναι αυτό που φαίνεται και το έδαφος μοιάζει με κινούμενη άμμο... 

Ένα νουάρ αστυνομικό μυθιστόρημα που ξετυλίγεται σαν πορεία  
σε λαβύρινθο φωτογραφίζοντας μια διαφορετική όψη του υποκόσμου.

“
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