
                                       ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Σεναριο: Ο αντρας εχει σκοτωσει 2 κοριτσια κι εδω και λιγες βδομαδες περιμενει τη δικη, ενω δεν 
εχει βρει ακομη δικηγορο για την υπερασπιση του.
Μερος: ενα μικρο δωματιο-κρατητηριο σε μια φυλακη
Χρονος: παρον, απογευμα
Μια γυναικα, η δικηγορος: Αμαντα Εβανς, παντρεμενη με 2 παιδια, καλη μητερα και δικηγορος.
Ενας αντρας, κρατουμενος: μοναχικος, βιαιος, καβγατζης. Εχει σκοτωσει 2 κοριτσια και δεν νιωθει 
τυψεις γι'αυτο.
Βεστιαριο: η δικηγορος ντυμενη κομψα, ο αντρας casual.

  Ενας αντρας με χειροπεδες ειναι καθισμενος σε μια καρεκλα, μπροστα σ'ενα τραπεζι. Υπαρχει μια 
καρεκλα ελευθερη. Ανοιγει η πορτα και μπαινει η δικηγορος.

Δ- Καλησπερα. Λεγομαι Αμαντα Εβανς, ειμαι δικηγορος. Ειμαι εδω για την απονομη δικαιοσυνης. 
Ερχομαι να σε υπερασπιστω.
Α- Μπα! μια γυναικα!  
Δ- Μπορειτε ν'αρνηθειτε την βοηθεια μου, ομως αν το κανετε θα πατε στη δικη χωρις δικηγορο 
υπερασπισης. Το δικαστηριο δε θα σας δικαιογησει αλλο δικηγορο. Εγινα σαφης?
Α- Ωραια αλλαγη! Τωρα μου φερνουν μια δικηγορο! Επρεπε να'βλεπες τον τελευταιο τυπο που 
μου'στειλαν ..εναν χοντρο ιδρωμενο (βρωμιαρη)..Ελεγε συνεχεια “δηλαδη....δηλαδη”.
Δ- Εχοντας μελετησει προσωπικα την περιπτωση σας, ειμαι υποχρεωμενη να σας πληροφορησω οτι 
εαν εσεις αποφασισετε να αντιμετωπισετε τη δικη χωρις καποια υπερασπιση, το πιθανοτερο ειναι 
να σας επιβληθει η ανωτατη των ποινων.
Α-Θα στοιχηματιζα οτι ο τυπος δεν ηξερε ουτε να γραφει. Εσυ ξερεις, κουκλα?
Δ- Ολα τα στοιχεια ειναι ξεκαθαρα, εναντιον σας. Δεν εχετε κανενα αλλοθι. Εξαλλου, εχετε 
προηγουμενα με χρηση βιας, στην καταθεση σας παραδεχθηκατε τα γεγονοτα, οι μαρτυρες 
κατηγοριας σας εχουν επαληθευτει.(βγαζει ενα ντοσιε απο τη τσαντα της και το ακουμπα στο 
τραπεζι). Ολα τα στοιχεια υπαρχουν εδω μεσα, μπορειτε να τα εξακριβωσετε.
Α- Δηλαδη, ξερεις να γραφεις.
Δ- Βεβαιως, η κατηγορητηρια αναφορα που κατεθεσε η εισαγγελια ενεχει καποια... δε θα πω 
ρηγματα, αλλα η αληθεια ειναι οτι παρατηρησα οτι υπαρχουν καποιες αρκετα διφορουμενες 
εικονες, απο αποψη αυστηρα νομικη, διαδικαστικη..
Α-Ρωτα.
Δ-..Αναφερομαι σε μικρες παρατυπιες που παρουσιαστηκαν στο συνολο των ενδειξεων και των 
αποδειξεων.
Α- Ελα, ρωτα!
Δ- Αναφερομαι, επισης, σε καποιες ηχογραφησεις στις οποιες ειχα προσβαση, οπου ακουγονται οι 
δυο αστυνομικοι που διερευνησαν την σκηνη του εγκληματος, να δειχνουν μια εμφανη υποτιμηση 
προς ατομα οπως εσεις. Προκειται για ομιλιες προηγουμενες των γεγονοτων που ομως θα 
μπορουσαν να θεσουν υπο αμφισβητηση την αμεροληψια της επαγγελματικης δρασης των εν λογω 
αστυνομικων.
Α- Ελα, κανε μου την ερωτηση.
Δ-Επισης ειναι εξακριβωμενο οτι κατα τη διαρκεια των ανακρισεων, δεν ακολουθηθηκε το 
πρωτοκολο ως επρεπε, συμφωνα με το συνολο των διαδικαστικων και επιμερους νομων κι αυτο, 
χωρις αμφιβολια μπορει ν'ανοιξει τη...
Α-(Κανοντας την να σωπασει) Κουκλιτσα, κουκλιτσα, κλεισε το στοματακι. Οχι,οχι μην βγαζεις το 
παλτω, μην το βγαζεις.
  
  Η δικηγορος σιωπα, βαζει το παλτω που ειχε αρχισει να βγαζει.

Α- Ρωτα
Δ- Πως?
Α- Ρωτα, κανε τη ερωτηση, μη με κανεις να χανω το χρονο μου.



Δ- Ποια ερωτηση?
Α- Ποια ερωτηση? Αυτη που επρεπε να μου κανεις πριν ακομα αρχισεις να μου τα λες ολα αυτα.

 Ο ΑΝΤΡΑΣ ΚΑΛΕΙ ΤΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟ, ΜΕ ΜΙΑ ΚΙΝΗΣΗ, ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ.
 Η ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ ΤΙ ΕΝΝΟΕΙ , Ο ΑΝΤΡΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ, Η ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΡΕΙ 
ΜΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ.

Δ- Θελετε να σας στειλουν στην ηλεκτρικη καρεκλα?
Α- Οχι!
Δ-Τοτε, ας συνεχισουμε.
Α-Αυτη δεν ειναι η ερωτηση!

  ΗΣΥΧΙΑ

Α-(Ξαφνικα, με περιεργεια) Δινω την εντυπωση να θελω να παω στη ηλεκτρικη καρεκλα?
Δ- Δεν δινω σημασια στις εντυπωσεις, κυριε, μονο στα γεγονοτα. Εσεις απορριψατε και τους 4 
δικηγορους που σας προτειναν...
Α- Και φοβασαι μη συνεχισω...
Δ- Ειναι δικαιωμα σας, ομως ειναι καθηκον μου να σας ενημερωσω οτι ειμαι η τελευταια δικηγορος 
που σας αναθετουν,... αν αποφασισετε ν'αντιμετωπισετε το δικαστηριο χωρις υπερασπιση, με καθε 
πιθαν..
Α-..νοτητα θα μου επιβληθει η ανωτατη ποινη.
Δ- Ακριβως.
Α- Και συ δεν θελεις να συμβει αυτο.
Δ- Οχι.
Α-(Χαμογελαει) τι τρυφερο! Κριμα που δεν μου εκανες τη ερωτηση ακομη.
Δ-Ποια ερωτηση?
Α-Ειπες οτι ηρθες εν ονοματι της Δικαιοσυνης. Αυτην (την ερωτηση) που επρεπε να μου κανεις  
πριν ακομη βγαλεις οποιοδηποτε χαρτι απο το φακελο.

      Η ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ ΤΙ ΕΝΝΟΕΙ. 
      ΑΦΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΛΙΓΟ..

Α-Το εκανες?

           ΗΣΥΧΙΑ

Α- Κυριε, το κανατε? Σκοτωσατε, εσεις, τα 2 κοριτσια?

  ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΚΡΑ ΣΙΩΠΗ 

Δ- Κυριε, το κανατε? Σκοτωσατε εσεις τα 2 κοριτσια?
Α- Ναι,το εκανα. Σκοτωσα αυτα τα 2 κοριτσια. Για ευχαριστηση. (Βολευεται στην καρεκλα του). 
Τωρα φυγε τρεχοντας, αντε. Αλλα πες τους αυτη τη φορα οτι κουραστηκα κι οτι δεν θελω να μου 
στειλουν κανεναν αλλον.
Δ- Μπορουμε να συνεχισουμε? (Παραμενει σταθερα στη θεση της)
Α- Ακουσες τι σου ειπα?
Δ- Ναι. Οτι  σκοτωσατε αυτα τα 2 κοριτσια. Οτι το κανατε απο ευχαριστηση.Ειναι κατι που ηδη 
ηξερα. Οπως και να'χει, ευχαριστω που μου το ειπατε. Μπορουμε να συνεχισουμε?

        ΚΟΙΤΑΖΕΙ Ο ΕΝΑΣ ΤΟΝ ΑΛΛΟ.

Α- Εγω μπορω.Ο χοντρος δικηγορος δεν μπορεσε. (ΣΙΩΠΗ) Ουτε ο προηγουμενος , ουτε ο προ-
προηγουμενος. Δεν αρνηθηκα κανεναν, αυτοι το εκαναν.



 ΚΟΙΤΑΕΙ ΤΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΝΑ ΦΥΓΕΙ. Η ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΒΓΑΖΕΙ ΤΟ ΠΑΛΤΩ ΚΑΙ ΤΟ 
ΚΡΕΜΑ ΣΤΗ ΚΑΡΕΚΛΑ.

Δ- Ας συνεχισουμε.
Α- Και με σενα τι γινεται?

       Η ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΑ

Α-...αντε, φυγε!
Δ- Γιατι?
Α- Γιατι μολις σου ειπα οτι ειμαι ενοχος.
Δ- Και γι'αυτο δεν μπορειτε να κερδισετε το δικαστηριο. Ομως ,μπορω να σας εξασφαλισω ισοβεια 
καθειρξη.
Α- Δεν ξερω αν με καταλαβες. Σκοτωσα εκεινα τα κοριτσια. Και πριν τα σκοτωσω, τα βιασα.Και ο,τι  
γραφει η δικογραφια οτι τις εκανα, πριν τις βιασω, ειναι επισης αληθεια. Θελεις να σου το διηγηθω 
τωρα σε σενα ,εδω? Χρειαζεσαι να σου το διηγηθω?
Δ- Οχι, γνωριζω ολες τις λεπτομεριες. Ειχα προσβαση σ'ολα τα εγγραφα.
Α- Κι ακομη θελεις να με σωσεις απ'την ηλεκτρικη καρεκλα?
Δ- Ναι.

  Ο ΑΝΤΡΑΣ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙ.

Α- Παιζεις μαζι μου? Τι τρεχει εδω? Μια φαρσα? Μια τηλεοπτικη κωμωδια? Μηπως ειναι για να 
φανει σαν μια υπερασπιση των εγγυησεων?
Δ- Δεν θα φανει. Θα την εχετε. Αν με δεχθειτε ως δικηγορο σας. Κυριε, θελετε να σας στειλουν 
στην ηλεκτρικη καρεκλα? Απαντηστε στη ερωτηση. Ειναι ευκολη.

        Ο ΑΝΤΡΑΣ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ,ΚΟΙΤΑΖΕΙ ΤΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟ.

Α- Αν δε μου δεσουν και τα δυο χερια στην ηλεκτρικη καρεκλα, θα σκοτωσω τον δημιο που 
αναλαμβανει να πατησει τον διακοπτη. Αν μπορω να κουνησω, εστω κι ελαχιστα, τα ποδια μου στο 
δρομο για την ηλεκτρικη καρεκλα, θα ριχτω πανω στους υπαλληλους και θα τους σκοτωσω 
χτυπωντας τους στους τοιχους. Αν δεν βαλουν 40 αστυνομικους τριγυρω μου τη μερα που θα μου 
απαγγειλουν την κατηγορια, εκει ακριβως, στο δικαστηριο θα σκοτωσω τον εισαγγελεα, τον 
δικαστη, τους ενορκους...θα τους σκοτωσω ολους οσους συμμετεχουν με τον ενα η τον αλλο 
τροπο στη δολοφονια μου.
Δ- Εγινε σαφης.
Α-..Αρχιζοντας απο σενα (δειχνει τη δικηγορο και η αλυσιδα τεντωνει) ...αν με κορο'ι'δευεις.

  Η ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΚΑΡΕΚΛΑ, Ο ΑΝΤΡΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΗ ΦΤΑΣΕΙ.

Δ- Μου φαινεται ενταξει. (καθεται)
   Δεν σας κοροιδευω. (παιρνει το φακελο)
  Υπηρξαν παρατυπιες. Σε κανενα δεν αρεσει να το αναγνωριζει. Απλα υπαρχουν, ειναι εκει. Αν εγω 
τις θεσω επι ταπητος, με το νομο στο χερι, ο δικαστης δε μπορει παρα να ζητησει απ'τον 
εισαγγελεα να ελαττωσει τη  ποινη που εχει ζητησει εναντιον σας.
Α- Ετσι ευκολα?
Δ- Εχει πολυ δουλεια πρωτα, κι ειναι μια εργασια πολυ λεπτομερης. Πρεπει να εκτεθουν ολα με τη 
σωστη σειρα, με τον σωστο τροπο, χωρις λαθη, με την απαιτουμενη διαφανεια, με ισχυ και 
αντικειμενικοτητα. Αυτα ολα πρεπει να γινουν, αλλα υπαρχουν πιθανοτητες. (Βγαζει ενα χαρτι) Αν 
με θελετε ως δικηγορο, πρεπει να υπογραψετε εδω. Πρεπει να ξερετε οτι εφοσον το δεχθειτε 
επισημως, δεν θα υπαρχει επιστροφη. Δεν θα μπορειτε να απορριψετε την παρουσια μου. Θα εχω 
την υποχρεωση να φερω εις περας την υπερασπιση σας, ακομη και κοντρα στη θεληση σας.



        ΒΓΑΖΕΙ ΕΝΑ ΣΤΥΛΟ ΚΑΙ ΤΟ ΑΦΗΝΕΙ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ.

Α- Δωσ'μου ενα νουμερο. Αν με υπερασπιστεις, τι πιθανοτητητες εχω να μην καταληξω στην 
ηλεκτρικη καρεκλα?
Δ- 99%
Α- 99%? Αστειευεσαι?
Δ- Οχι, σας επαναλαμβανω, θα ζητησουμε ισοβεια, οχι απαλλαγη, πρεπει να ξεχασετε την αθωωση. 
Αυτη η περιπτωση δεν υπαρχει.
A- Γλυκα, εδω και 3 μηνες νομιζω οτι ειμαι νεκρος. Εισαι η πρωτη που μου λεει οτι μπορει και να  
μην ειμαι..
Δ- Δεν ειστε κυριε. Ειστε ολοζωντανος. Και εχετε 99% πιθανοτητες να συνεχισετε ετσι, πολυ καιρο. 
Απο νομικης αποψης ειναι μια ευκολη υποθεση, με την υποθαλψη του Συνταγματος. Αν σας 
στειλουν στην ηλεκτρικη καρεκλα, θα δημιουργηθει ενα δεδικασμενο που θα ηταν αντιθετο στο 
δικαστικο διαταγμα. Αυτο εχει πιθανοτητα να γινει το πολυ 1%.
Α- Γιατι κανεις δε μου το ειπε αυτο, ως τωρα?
Δ- Για τον ιδιο λογο που κανεις δεν θελησε να σας υπερασπιστει.
Α- Κι εσυ?
Δ- Σας το εχω πει.
Α- Γιατι?
Δ- Γιατι εγω θελω να σας υπερασπιστω.
Α- Αυτη τη στιγμη, ειμαι ο πιο μισητος ανθρωπος σ'αυτη τη χωρα. Ξερεις οτι αν καταφερεις να με  
γλιτωσεις απο την ηλεκτρικη καρεκλα, θα γινεις ο δευτερος πιο μισητος?
Δ- Δεν δινω σημασια στο τι σκεφτεται ο κοσμος.

      Ο ΑΝΤΡΑΣ ΚΟΙΤΑΖΕΙ ΤΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟ.

Α-Νομιζω οτι εισαι χειροτερη κι απο μενα!

        ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΟ ΣΤΥΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ.

Δ- Ως δικηγορος, οφειλω να σας συμβουλευσω να διαβασετε το εγγραφο πριν το υπογραψετε. 
Αυτο κι οποιοδηποτε εγγραφο.
Α- Ως δικηγορο, σε ρωτω, τι λεει αυτο το εγγραφο? Υπαρχει κατι σημαντικο που θα επρεπε να 
ξερω? Μιλα στη γλωσσα μου, σε παρακαλω.
Δ- Λεει αυτο που μολις σας ειπα. Οτι εσεις αναθετετε σε εμενα να σας υπερασπιστω. Και δεν θα 
μπορειτε να το αναιρεσετε απο δω και στο εξης.

   Ο ΑΝΤΡΑΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ.

Α-Κι εσυ, αληθεια,  εχεις καταλαβει οτι θα σε σκοτωσω αν δε με υπερασπιστεις στο 99%, οπως 
υποσχεθηκες?
Δ-Ναι.

          Ο ΑΝΤΡΑΣ ΤΗΣ ΑΠΛΩΝΕΙ ΤΟ ΧΕΡΙ.

Δ- Δεν χρειαζεται να δωσουμε τα χερια. Μ'αυτο φτανει. Σας ευχαριστω πολυ.

  ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΙ ΤΟ ΒΑΖΕΙ ΣΤΟΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑ. ΚΟΙΤΑΖΕΙ ΤΟ ΡΟΛΟΙ ΤΗΣ.

Α- Και τωρα, τι μενει?
Δ- Αν αυτο ηταν μια υποθεση συνηθισμενη, θα σας ελεγα να φερετε αμεσα καποια ρουχα, ρουχα 
κομψα και παπουτσια, θυμιζοντας σας να τα εχετε παντα γυαλισμενα. Θα σας ελεγα οτι δεν πρεπει  
ποτε να κοιταζετε τις καμερες, αλλα ουτε και το πατωμα. Θα σας εδειχνα τη σωστη σταση του 
σωματος, πως πρεπει να περπατατε μπροστα στον κοσμο, τη θεση των χεριων σας ενω θα 



παρακολουθειτε την δικη, πως πρεπει να καθεστε, δειχνοντας ενδιαφερον, αλλα οχι αγωνια. Ειναι 
πολλα πραγματα στη πραξη, ομως στη περιπτωση σας δεν χρειαζεται τιποτα απ'ολα αυτα.
Α- Γιατι?
Δ- Γιατι αυτη ειναι μια ιδιαζουσα υποθεση, οπως σας ελεγα. Δεν προκειται να αμφισβητησουμε τα 
γεγονοτα. Δεν τιθεται θεμα αθωωσης. Δεν μπορουμε. Η ετυμηγορια θα ειναι ξεκαθαρα 
καταδικαστικη, οπως οριζει ο νομος. Η ποινη ομως που θελουν να σας επιβαλουν, δεν συμφωνει με 
το δικαιο για πονικους λογους. Και εκει θα επιμεινουμε. Και θα το κανουμε απο το γραφειο, οχι στο 
δικαστηριο. Ετσι, δεν εχει σημασια τι θα κανετε εσεις η τι θα πειτε, γιατι προκειται για νομικες  
διαδικασιες. Τη δουλεια θα την κανω μονο εγω. Θα την φερω εις περας απο το γραφειο μου, εσεις 
δεν χρειαζεται να κανετε τιποτα.

  ΑΦΟΥ ΚΑΤΑΛΑΒΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, Ο ΑΝΤΡΑΣ ΧΑΜΟΓΕΛΑΕΙ. Η ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΒΑΖΕΙ ΤΟ ΠΑΛΤΩ 
ΤΗΣ.

Α- Δεν μπορω να αποφασισω αν εισαι μια πολυ καλη δικηγορος η μια πολυ κακη.
Δ- Καλη, αν εννοειτε οτι θα μπορεσω να τα καταφερω.
Α- Δηλαδη πολυ κακη.
Δ- Οπως το βλεπει κανεις.
Α- Γιατι το κανεις?
Δ- Γιατι κανω τι?
Α- Αυτο. Πας να σωσεις ενα δολοφονο, ενα δολοφονο ανηλικων. Ενα βιαστη, ενα βασανιστη. 
Κανεις δεν θα το καταλαβαινε.
Δ-Το τι σκεφτεται ο κοσμος μου ειναι αδιαφορο.
Α- Ουτε  κι εγω το καταλαβαινω, θα μπορουσες να μου εξηγησεις, σε παρακαλω γιατι πας να με 
σωσεις?

  Η ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ ΑΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΣΤΗΝ  ΕΡΩΤΗΣΗ.ΤΟ ΚΑΝΕΙ.

Δ- ...Δεν θα σας σωσω. Μονο θα σας γλυτωσω απο την  ηλεκτρικη καρεκλα. Το εγκλημα που 
διαπραξατε εχει συγκλονισει την κοινωνια οσο κανενα αλλο, το εχω υπ'οψην μου. Ειμαι 
παντρεμενη. Εχω δυο παιδια....

  ΑΦΗΝΕΙ ΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑ ΣΤΟ ΠΑΤΩΜΑ ΚΑΙ ΒΓΑΖΕΙ ΕΝΑ ΠΟΡΤΟΦΟΛΙ. ΤΟ ΑΝΟΙΓΕΙ ΚΑΙ 
ΒΓΑΖΕΙ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΗΣ.

Δ-..ο μεγαλος λεγεται Μαριος και ο μικρος Πετρος. Ο Μαριος παιζει πολυ καλο ποδοσφαιρο, ο 
Πετρος λατρευει το πιανο και παιζει υπεροχα. Ειναι δυο εξαιρετικα παιδια, 8 και 6 ετων. Σχεδον 
συνομηλικοι με την Αλικη και την Σοφια. Αν σας καταδικασουν στην ηλεκτρικη καρεκλα, κυριε, ο 
θανατος σας θα εδινε μια μικρη ανακουφιση στους γονεις αυτου του τοπου, ισως, αλλα και σε σας 
μια ανακουφιση ολοκληρωτικη. Πιστευετε οτι ειναι δικαιο αυτο? Σας εχω πει οτι ηρθα εδω εν 
ονοματι της Δικαιοσυνης. Και ειναι ετσι. Και θα να σας υπερασπιστω.. γιατι θελω να συνεχισετε να 
ειστε ζωντανος. Στη φυλακη. Για πολλα χρονια...
    ...θα σας εξασφαλισω ισοβεια καθειρξη, κυριε και θα ειστε εγκλειστος σε φυλακη υψιστης 
ασφαλειας, γεματη απο εγκληματιες του δικου σας βελινεκους. Ξερετε τι κανουν εκει οι ιδιοι οι  
τροφιμοι, σ'οσους εχουν κακοποιησει ανηλικα? Θα το μαθετε... Σε τετοιες φυλακες οι 
δεσμοφυλακες δεν μπαινουν ποτε στους  χωρους των ντουζ... οσο και να σας ακουνε να 
φωναζετε. Σε τετοιες φυλακες, κανεις δεν ξερει πως και γιατι καποιοι τροφιμοι καταφερνουν και 
μπαινουν σε κελια αλλων.. καθε νυχτα.
      ...Θα σας εξασφαλισω κυριε το να μην μπορεσετε ποτε να ξεχασετε τις τελευταιες στιγμες της  
Αλικης και της Σοφιας. Ουτε τη μερα, ουτε τη νυχτα. Γιατι θα τις ξαναζειτε συνεχως. Μεχρι που να  
ευχεστε τον θανατο σας. Κι οταν συμβει αυτο, θα σας στειλουν σ' ενα απομονωμενο δωματιο, μια  
τρυπα χωρις φως ουτε τουαλετα, οπου δεν θα μπορειτε να αυτοκτονησετε, ενα χωρο τοσο μικρο, 
τοσο σκοτεινο, τοσο κρυο τοσο βρωμικο και δυσοσμο, που στο τελος θα ζητατε σαν τρελλος  να 
σας αφησουν να γυρισετε στους συγκρατουμενους σας, οι οποιοι θα συνεχισουν να σας θυμιζουν 



γιατι ειστε εκει, τη μια μερα μετα την αλλη, στο διηνεκες. Γιατι εσεις, δεν εχετε δικαιωμα να  
διαλεξετε αν θελετε να ζησετε η να πεθανετε. Χασατε αυτο το δικαιωμα τη μερα που το 
αφαιρεσατε απο εκεινα τα κοριτσακια.Τωρα με καταλαβαινετε?

             ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑ

Δ-..Θα σας υπερασπιστω με επιτυχια , μην εχετε αμφιβολια. Ειμαι μια καλη δικηγορος.

        ΒΓΑΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ.
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