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Ποιος δεν έχει φανταστεί ότι μπορεί να διαπράξει τον τέλειο φόνο. Όλοι μας, αλλά 

λίγοι είναι αυτοί που το επιχείρησαν και μη υπαρκτά πρόσωπα όσοι τα κατάφεραν . 

Το ξεκίνημα όλων ένας φόνος. Η Ερατώ Θεοφάνους βρίσκεται νεκρή στο σπίτι της. 

Μητέρα,Γιαγιά, Αφεντικό, Φίλη ... Τι ήταν αυτό που όπλισε το χέρι του δολοφόνου; 

Τι ήταν αυτό που την οδήγησε στο θάνατό της; 

Τρείς μέρες. Τρείς μέρες που ακολουθούν τους πρωταγωνιστές μας και μας 

εξιστορούν τα γεγονότα που στοίχησαν τη ζωή της Ερατούς. Μέσα από την 

προανακριτική εξέταση, θα γνωρίσουμε όλα τα άτομα που είχε στη ζωή της. Την 

κόρη της που είχε χάσει επαφή από χρόνια , μια εγγονή που σχεδόν δεν γνώριζε, ένα 

σοφέρ που της στάθηκε όσο κανείς, τη φίλη που την ακολουθούσε μια ζωή και τέλος 

μέσα από αφηγήσεις και πολλά φλας μπακ θα γνωρίσουμε και την αγαπημένη της 

οικονόμο που έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή της. 

Αλλά θα μάθουμε και ποια ήταν τελικά η Ερατώ Θεοφάνους, ποια η σχέση της με την 

κόρη και την εγγονή της αλλά και με τους ανθρώπους γύρω της. Θα δούμε πολλές 

εκδοχές της ίδιας ιστορίας και έτσι πραγματικά θα μπορέσουμε να καταλάβουμε το 

γιατί και τελικά τι έκρυβε στην καρδιά της και ποια μυστικά πάλεψε να κρατήσει 

μέχρι και το αναπόφευκτο τέλος της. 

 

Ένα μυθιστόρημα που πολλοί θα το χαρακτηρίσουν απλά μυστηρίου η αστυνομικό 

και έτσι δυστυχώς θα του στερήσουν ένα μέρος της ταυτότητάς του. Γιατί η Μάρω 

Κερασιώτη έχει καταφέρει να συνδυάσει το αστυνομικό με το κοινωνικοψυχολογικό 

θέμα της ιστορίας που πραγματικά δεν θα ξέρετε που να το κατατάξετε. 

Όλη η ιστορία διαδραματίζεται στο παρελθόν. Έχουμε ένα φόνο που έγινε στο παρόν 

αλλά η λύση του θα έρθει από το σκοτεινό παρελθόν των ηρώων μας. Μέσα από 

αναφορές με έμφαση στη λεπτομέρεια οι χαρακτήρες τους θα αποκαλυφθούν και θα 

καταλάβουμε γιατί η συγγραφέας μας έκανε γνωστό από την αρχή ποιοι ήταν αυτοί 

που διέπραξαν το έγκλημα. Γιατί πραγματικά δεν έχει σημασία το ποιός αλλά το 

γιατί, το πώς, τι ήταν αυτό που οδήγησε τους ήρωες να πάρουν τις αποφάσεις που 

πήραν . 
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Μας παρουσιάζει την ανθρώπινη πλευρά τους. Τα θέλω τους που τους παρέσυραν, τις 

αδυναμίες που δεν μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν και τα λάθη που δεν μπόρεσαν ποτέ 

να διορθώσουν. Και αυτό με τρόπο εξαιρετικό αφού η ίδια δεν εμπλέκεται 

συναισθηματικά απλά περιγράφει και διηγείται όλα τα ανεβοκατεβάσματα στην 

ψυχολογία των ηρώων. Έτσι μας δίνει ένα ανάγνωσμα που δεν κουράζει και κρατά το 

ενδιαφέρον του αναγνώστη μέχρι και την τελευταία του λέξη. 

 

Το «Τρεις μέρες μετά» της Μάρως Κερασιώτη ήρθε για να μείνει! 

 

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός 

Νικολέτα Κατσιούλη 

 
 

  

 

 



 

 

 

 

 


