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Εισαγωγή 

 

 

 Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο την παρουσίαση της λογοτεχνικής 

παραγωγής του Γιάννη Μαρή, ως τον κατεξοχήν εκπρόσωπο της αστυνοµικής 

λογοτεχνίας στην Ελλάδα. Η αστυνοµική λογοτεχνία, τόσο στη χώρα µας όσο και σε 

διεθνές επίπεδο, αντιµετωπίστηκε ως το πιο δηµοφιλές παραλογοτεχνικό προϊόν και, 

ως εκ τούτου, γνώρισε την απαξίωση εκ µέρους της κριτικής. Αυτή η στάση έχει ως 

αποτέλεσµα η αστυνοµική παραγωγή να µην έχει καν χαρτογραφηθεί. Μέχρι πολύ 

πρόσφατα το αστυνοµικό µυθιστόρηµα τελούσε υπό έναν κριτικό αφορισµό που 

αγνοούσε µε κοµπασµό την τεράστια αναγνωστική – ακόµα και µε αµιγώς εκδοτικούς 

και εµπορικούς όρους – επίδραση, σε ένα κοινό που, ιδιαίτερα για την εποχή που 

εκδίδει τα µυθιστορήµατά του ο Μαρής, προσπαθεί να «χορτάσει» την αναγνωστική 

του «πείνα» σε αυτού του είδους τα αναγνώσµατα.  

 Ωστόσο, η επίδραση των αστυνοµικών ιστοριών του αστυνόµου Μπέκα απέβη 

περισσότερο ανθεκτική από την αδιαφορία των κριτικών. Οι συνεχείς επανεκδόσεις 

από την Ατλαντίδα, οι διασκευές των κειµένων σε σενάρια ταινιών, η 

επανακυκλοφορία των βιβλίων σε φτηνές εκδόσεις µε τον κυριακάτικο τύπο και το 

γύρισµα των ιστοριών του Μαρή σε τηλεοπτική σειρά δεν αφήνουν κανένα περιθώριο 

αµφισβήτησης ως προς αυτό. Σε «πείσµα» της απαξίας των κριτικών, ο αστυνόµος 

Μπέκας φαίνεται να δικαιώνεται.  

 Στο πλαίσιο µιας µεταπτυχιακής εργασίας µε αυτό θέµα απουσιάζει παντελώς 

µια ενδεχόµενη αξίωση της λογοτεχνικής «αποκατάστασης» του Γιάννη Μαρή. Θα 

πρέπει προκαταβολικά να επισηµάνουµε πως αυτού του είδους η συζήτηση δεν 

εµπίπτει στο φάσµα των ερωτηµάτων µε βάση τα οποία θα αντιµετωπίσουµε το 

κειµενικό υλικό διότι αναπαράγει µε έναν καθόλα αντι-διαλεκτικό τρόπο µια κριτική 

αδεξιότητα και πληµµέλεια. Η διερεύνηση του έργου του Μαρή δε µπορεί παρά να 

αφορά πρωτίστως την παρουσίαση του κόσµου αυτών των κειµένων, την 

ικανοποίηση ή µη των συµβάσεων του αστυνοµικού µυθιστορήµατος, την ανίχνευση 

συνεχειών ή τοµών σε σχέση µε την βρετανική και την αµερικανική σχολή µε σκοπό 

µια όσο το δυνατό τεκµηριωµένη αποτίµηση της ελληνικής εκδοχής του αστυνοµικού 

µυθιστορήµατος.  
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 Βασική προϋπόθεση για τη µελέτη της αστυνοµικής λογοτεχνίας είναι η 

διερεύνηση της πιο θεωρητικής συζήτησης. Για αυτόν τον σκοπό, θα επιχειρηθεί µια 

παρουσίαση της διαµάχης που διεξάγεται µε βασικό επίδικο την αξιολόγηση των 

αστυνοµικών αφηγήσεων µε βάση την ένταξή τους άλλοτε στο πεδίο της λογοτεχνίας 

κι άλλοτε σε αυτό της παραλογοτεχνικής παραγωγής, µε έµφαση στις αξιολογικές 

σηµάνσεις που αυτή µπορεί να παράξει.  Παράλληλα, θα επιδιωχτεί µια σκιαγράφηση 

της επιχειρηµατολογίας που υιοθετείται από τους οπαδούς αλλά και από τους 

επικριτές.     

 Αφορµή για την ενασχόληση µε τον συγγραφέα Γιάννη Μαρή στέκεται η 

διαπίστωση ότι στα κείµενά του αναµετρώνται δυο αλληλοαποκλειόµενοι, σχεδόν 

στεγανοί κόσµοι της Ελλάδας του 50’, του 60’ και του 70’ µε φόντο την αθηναϊκή 

πρωτεύουσα. Ο κόσµος των φτωχών και έντιµων λαϊκών ανθρώπων και ο κόσµος των 

διεφθαρµένων αστών.  Μέσα στους στόχους της εργασίας βρίσκεται και η 

παρακολούθηση των σχετικών αναπαραστάσεων καθώς και η θέση ή η θέαση που ο 

συγγραφέας µπορεί να υιοθετεί. Με σηµείο εκκίνησης την αντίληψη ότι οι 

αστυνοµικές ιστορίες, προκειµένου να είναι επιτυχηµένες, οφείλουν να είναι όσο το 

δυνατό µη αναφορικές, ο ανάλογος έλεγχος εµπίπτει στους στόχους της µελέτης. 

Επιπρόσθετα, η περίπτωση ενός αριστερού συγγραφέα που στρέφεται στην 

αστυνοµική λογοτεχνία, τα όρια και οι αντιφάσεις που αυτό συνεπάγεται είναι επίσης 

ερωτήµατα που θα µας απασχολήσουν.  

 Για την περάτωση της εργασίας χρησιµοποιήθηκε ένα σώµα εννέα βιβλίων 

του Μαρή µε κριτήριο την χρονολογική διασπορά τους σε όλη την συγγραφική 

περίοδο. Πρόκειται για το Έγκληµα στο Κολωνάκι (1953), Ο δολοφόνος φορούσε 

σµόκιν (1954), Ο θάνατος του Τιµόθεου Κώνστα (1961), Η εξαφάνιση του Τζων 

Αυλακιώτη (1976) καθώς και κείµενα για τα οποία δεν κατέστη δυνατή η 

χρονολογική ταύτιση όπως το Χαµόγελο της Πυθίας, η Ιδιωτική Υπόθεση, το ∆ιακοπές 

στη Μύκονο, η Περιπέτεια στο Άγιο Όρος και το Χαµόγελο της Σφίγγας, τα 

περισσότερα  από τα οποία δηµοσιεύονται από τις εκδόσεις Ατλαντίς.    
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Θεωρητικό Μέρος 

 

Η συζήτηση για την παραλογοτεχνία 

  

 Η σχέση του αστυνοµικού µυθιστορήµατος µε την κριτική συνολικά 

συνδυάζεται αναπόφευκτα-αν δεν την εγκαινιάζει-µε την συζήτηση γύρω από την 

λογοτεχνία και, κυρίως την παραλογοτεχνία. Ήδη, µε την συστηµατική εµφάνιση του 

είδους στα τέλη του 19
ου

 αιώνα, η «επίσηµη κριτική» διατείνεται σταθερά ότι 

πρόκειται ξεκάθαρα για αναγνώσµατα που ανήκουν στην επικράτεια της 

παραλογοτεχνίας. Η αστυνοµική λογοτεχνία µέχρι πολύ πρόσφατα, ακριβώς επειδή 

κατατάσσεται στην παραλογοτεχνική παραγωγή, αντιµετωπίζεται µε διάθεση 

απαξίας. Αν και ο σκοπός µιας µελέτης γύρω από το αστυνοµικό µυθιστόρηµα δεν 

έχει την αξίωση να αναπτύξει το «απόλυτο» επιχείρηµα για το αν και κατά πόσο οι 

αστυνοµικές ιστορίες µπορούν να καταταγούν στην λογοτεχνία ή όχι, είναι 

εξαιρετικά ενδιαφέρον να παρακολουθήσει κανείς αυτήν την συζήτηση και τούτο µε 

πρώτιστο σκοπό να κατανοήσει (αν είναι δυνατό) εκείνα τα στοιχεία που κάνουν ένα 

κείµενο λογοτεχνικό αλλά και τη σχέση ώσµωσης µε την παραλογοτεχνία.    

 Ωστόσο, η δυσχέρεια στο να αποδοθεί ένας ορισµός δεν έχει τόσο να κάνει µε 

τα ίδια τα παραλογοτεχνικά κείµενα. Σχετίζεται κυρίως µε την δυσκολία να δώσει 

κανείς έναν ασφαλή, έναν «στεγανό» ορισµό για την λογοτεχνία. Η πρώτη 

ακαδηµαϊκή συζήτηση για το θέµα γίνεται το 1967, στο συνέδριο του Centre culturel 

international de Cerisy-la-Salle µε τίτλο «Entretiens sur la Paralitterature
1
». 

Υπάρχει µια τεράστια ποικιλία στα κείµενα που κατά καιρούς έχουν ενταχθεί 

στην παραλογοτεχνία που, ακόµα και ο πιο επιµελής γραµµατολόγος, θα 

δυσκολευόταν µε το αντίστοιχο εγχείρηµα.  Έτσι, κάτω από το «ράφι» µε την ετικέτα 

της παραλογοτεχνίας, ο βιβλιοθηκονόµος θα ταξινοµήσει από κόµικς, αστυνοµικά 

µυθιστορήµατα, (γλυκανάλατες) αισθηµατικές αφηγήσεις (π.χ. άρλεκιν) µέχρι 

ιστορίες επιστηµονικής φαντασίας, περιπετειώδεις αφηγήσεις για παιδιά κ. ά. 

Συµπληρωµατικά σε όλα αυτά θα µπορούσε κανείς να συµπεριλάβει και ιστορίες που 

κατά καιρούς εκδίδονται σε περιοδικά ποικίλης ύλης, οικογενειακά κλπ.  

Ακόµα και όταν πρόκειται για εκδόσεις, η ποιότητα του χαρτιού είναι πολύ 

κακή (δεν είναι τυχαίο ότι οµαδοποιούνται βάσει ακριβώς της χαµηλής ποιότητας µε 

                                                 
1
Πέτρος Μαρτινίδης, Συνηγορία της παραλογοτεχνίας, Πολύτυπο, Αθήνα 1982, σ. 135  
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τον αµερικανικό όρο pulps που σηµαίνει «καθετί ευτελές που διαβάζεται και αφήνεται 

να κιτρινίσει έξω από τα προστατευτικά ράφια µιας βιβλιοθήκης ή πετιέται για να 

ξαναγυρίσει στον «χαρτοπολτό» απ’ όπου εν µέρει προήλθε
2
), µια ευτέλεια που 

αναλαµβάνουν να ισοσκελίσουν κάπως µε τα πολύχρωµα illustration εξώφυλλα.   

 Περιττό ίσως να επισηµάνει κανείς τη σηµασία που αποκτά η δηµοσίευση των 

κειµένων αυτών στον τύπο. Ο Παναγιώτης Μουλλάς σε µια προσπάθεια να 

ιχνηλατήσει τα όρια της παραλογοτεχνίας αναφέρεται στο πόσο επηρεάζονται τα 

κείµενα αυτά καθαυτά από τον τρόπο δηµοσίευσής τους. Πιο συγκεκριµένα, η κατά 

τµήµατα δηµοσίευση π.χ. σε µια εφηµερίδα, µε δεδοµένο τον περιορισµένο χώρο, δε 

µπορεί παρά να προάγει µια κατατετµηµένη «επεισοδιακή» αφήγηση. Επιπλέον, το 

εκάστοτε απόσπασµα οφείλει να σταµατά σε ένα ενδιαφέρον σηµείο προκειµένου να 

ενθαρρύνεται η συνέχιση της ανάγνωσης και, φυσικά, οι πωλήσεις του εντύπου
3
. Σε 

κοινωνικό επίπεδο, η µεγάλη εξάπλωση των παραλογοτεχνικών προϊόντων µάλλον 

είναι απότοκο της διεύρυνσης της βιοµηχανοποιηµένης παραγωγής, εν προκειµένω 

της τυπογραφίας, της διογκούµενης συρροής πληθυσµών σε µεγάλες πόλεις (η 

σηµασία του τύπου παίζει σηµαντικό ρόλο στην ζωή στις πόλεις σε σχέση µε τη ζωή 

στην ύπαιθρο) και της σταδιακής αύξησης του-στοιχειωδώς έστω-εγγράµµατου 

κοινού µετά τον 19
ο
 αιώνα. Μπορεί να πει κανείς ότι η τάση προς την ανάγνωση 

τέτοιων εντύπων ή κειµένων είναι µια διάσταση του νεότευκτου καταναλωτισµού της 

εποχής.            

 Κοινός παρονοµαστής και δοµική σχέση µεταξύ αυτών των κειµένων είναι η 

µεγάλη αναγνωστική ανταπόκριση του κοινού. Ο βαθµός µάλιστα αυτής της 

ανταπόκρισης πολύ συχνά µπορεί και να ορίζει ένα κείµενο ως παραλογοτεχνικό. 

Επίσης, σε επίπεδο ανάγνωσης, πολύ χαρακτηριστική είναι η ταχύτητα ανάγνωσης. 

Πρόκειται δηλαδή για κείµενα, οργανωµένα µε τέτοιον τρόπο, ώστε να κρατούν 

πάντα σε εγρήγορση το ενδιαφέρον του αναγνώστη, σε βαθµό µάλιστα που να 

δυσκολεύεται να αφήσει το κείµενο χωρίς να το τελειώσει. Ως προς αυτό µάλλον δεν 

χρειάζονται πολλά επιχειρήµατα, αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι κάθε αναγνώστης θα 

χρειαστεί οπωσδήποτε διαφορετικό χρόνο και «αναγνωστική κουλτούρα» για να 

«αναµετρηθεί» µε τον Προυστ απ’ ότι µε την Αγκάθα Κρίστι.  

 Τέτοιου είδους διαφοροποιήσεις πολύ γρήγορα καταλήγουν να είναι 

αξιολογικές. Ως εκ τούτου (επανα)φέρουν στο προσκήνιο την συζήτηση γύρω από 

                                                 
2
 Πέτρος Μαρτινίδης, ό.π., σ. 136.  

3
 Παναγιώτης Μουλλάς, Ο χώρος του εφήµερου, Σοκόλης, Αθήνα 2007, σελ. 30.  
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τον λογοτεχνικό κανόνα. Αναγνωρίζοντας κανείς τον κίνδυνο να εµπλακεί σε µια 

ατέρµονη συζήτηση γύρω από το ποια κείµενα «αξίζουν» να ανήκουν στον κανόνα, 

µε ποια κριτήρια συµβαίνει αυτό, ποια η σηµασία της πρόσληψης κλπ µάλλον θα 

πρέπει να προσπεράσει αυτό το µονοπάτι.  

 Αλλά, ακόµα και αν µπει κανείς σε µια τέτοια διαδικασία, πολύ γρήγορα θα 

κατανοήσει µικρές ή και µεγαλύτερες κατηγοριοποιήσεις εντός του σώµατος των 

κειµένων του κανόνα. Ακόµα γρηγορότερα, θα διαπιστώσει πόσο σηµαντικό ρόλο 

παίζει ο παράγοντας της πρόσληψης. Το αναγνωστικό «γούστο», πέρα από την 

αισθητική του διάσταση, διαµορφώνεται κατεξοχήν από αµιγώς ιστορικούς, 

κοινωνικούς ή και πολιτικούς παράγοντες. Άλλωστε, και ο ίδιος ο κανόνας δε µπορεί 

να αντιµετωπίζεται ως µια ιδεολογικά ουδέτερη συζήτηση. Στις εκάστοτε κυρίαρχες 

τάξεις αντιστοιχεί το µεγαλύτερο µερίδιο διαµόρφωσης της «επίσηµης» λογοτεχνίας 

κάθε κοινωνίας και, µε αυτήν την έννοια, και ο λογοτεχνικός κανόνας αποτυπώνει 

αυτήν την κυριαρχία.  

 Ας συµφωνήσουµε – και –για λόγους µεθοδολογικούς στη ρευστότητα του 

κανόνα, τουλάχιστον µέχρι να καταφέρουµε να περιγράψουµε την λογοτεχνία και το 

περιεχόµενό της.  Όσο σηµαντικός κι αν είναι ο Shakespeare για την αγγλική 

λογοτεχνία, δε µπορούµε να φανταστούµε το βρετανικό λογοτεχνικό σύµπαν χωρίς 

τον Arthur Conan Doyle.                          
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Η κριτική στο αστυνοµικό µυθιστόρηµα 

       

 

 Προσπαθώντας να ασχοληθεί κανείς µε το αστυνοµικό µυθιστόρηµα σε ένα 

πιο θεωρητικό επίπεδο, έρχεται αντιµέτωπος µε ένα εξαιρετικά διευρυµένο φάσµα 

κριτικής. Θα µπορούσαµε λοιπόν, αρκούντως νόµιµα, να ισχυριστούµε ότι η ένταση 

αυτής της κριτικής κατάφερε ακόµα και να συγκροτήσει ειδολογικά τις αστυνοµικές 

ιστορίες σε αυτόνοµη κατηγορία
4
.  Επιχειρώντας µια αφαίρεση, θα λέγαµε ότι δύο 

είναι οι βασικοί άξονες κριτικής στο είδος: ο πρώτος έχει να κάνει µε την 

αµφισβήτηση της λογοτεχνικότητας   των αστυνοµικών κειµένων, ενώ ο δεύτερος έχει 

ηθική διάσταση και θα µπορούσε να συµπυκνωθεί ως µια κριτική στη χρησιµότητα 

της ανάγνωση τέτοιων ιστοριών αφού κάτι τέτοιο διαφθείρει το κοινό.  

 Ωστόσο, η εντεινόµενη ενασχόληση των κριτικών µε τα αστυνοµικά κείµενα 

στα τέλη του 19
ου,

 έστω κι αν συµβαίνει προκειµένου να δηλωθεί η λύπη τους για τη 

νέα λαϊκή ροπή, δε µπορεί παρά να επιβεβαιώνει τη µεγάλη δηµοφιλία αυτών των 

κειµένων.  

 Τα βασικά επιχειρήµατα όσων κατηγορούν την αστυνοµική λογοτεχνία ως 

κακή ή ακόµα και µη λογοτεχνία ποικίλλουν. Ο Μπ. Μπρεχτ σε ένα εξόχως «αντι-

αστυνοµικό» κείµενό του
5
 δεν θα διστάσει να αποφανθεί ότι η σχέση των 

αστυνοµικών µυθιστορηµάτων και των δηµιουργών τους µε την λογοτεχνία έγκειται 

µόνο στο ότι πρόκειται για τυπωµένες σελίδες που έχουν την ίδια ακριβώς µυρωδιά:  

(«Είναι διαστροφή ν’ αγαπάµε στα βιβλία τη µυρωδιά της κόλλας και της τυπογραφικής 

µελάνης; Όποιος µπορεί να παράγει αυτή τη µυρωδιά είναι συγγραφέας.») Με εξίσου 

ειρωνική διάθεση συνεχίζει, επισηµαίνοντας ότι τα αστυνοµικά κείµενα θα 

µπορούσαν να λογιστούν ως λογοτεχνικά µόνο στο βαθµό που αντιλαµβάνεται κανείς 

την λογοτεχνία ως τύχη: («Λογοτεχνία, σύµφωνα µε µια άλλη σηµασία του όρου, 

µπορεί να κάνει µόνο όποιος έχει τύχη. Ο Stendahl παραδείγµατος χάρη. Του έτυχε ένα 

γλωσσικό σχήµα που ήταν πιο ανθεκτικό από πολλά άλλα»). Προφανώς, η σχεδόν 

πολεµική του ρητορική συµπυκνώνεται στην ιδιαίτερα εύγλωττη παραδοχή του ότι τα 

                                                 
4
 Uri Eisenzweing, «Όταν το αστυνοµικό µυθιστόρηµα έγινε είδος», στο Ανατοµία του αστυνοµικού 

µυθιστορήµατος, Άγρα, Αθήνα 1986, σ. 19.  
5
 Μπ. Μπρεχτ, «Ας επιστρέψουµε στο αστυνοµικό µυθιστόρηµα!», στο Ανατοµία του αστυνοµικού 

µυθιστορήµατος, Άγρα, Αθήνα 1986, σ. 127.  
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αστυνοµικά µυθιστορήµατα είναι η µοναδική ευκαιρία µέσω της οποίας γίνεται 

υβριστικός έναντι τη λογοτεχνίας
6
 . 

 Μια λιγότερο σκωπτική κριτική, στον άξονα της περιορισµένης ή και 

ανύπαρκτης λογοτεχνικότητας αυτού του είδους των κειµένων βασίζεται στη µοµφή 

για την απουσία του ρεαλιστικού στοιχείου που θα όφειλε να χαρακτηρίζει το 

µυθιστόρηµα
7
. Πιο συγκεκριµένα, ο Eisenzweig αναφέρεται στις αστυνοµικές 

ιστορίες ως «αντίστροφα» αφηγήµατα, αφού κινούνται από το τέλος (έγκληµα) προς 

την αρχή (συνθήκες τέλεσης εγκλήµατος). Επιπρόσθετα, αποτιµά την απουσία του 

ρεαλιστικού στοιχείου στην ανάπτυξη των ηρώων αρνητικά: οι ήρωες αυτών των 

αφηγηµάτων δεν έχουν ψυχολογικές ή ιδεολογικές µεταπτώσεις αλλά είναι απόλυτα 

στατικοί κι ως εκ τούτου µη ρεαλιστικοί, εν τέλει αντι-µυθιστορηµατικοί. 

 Άλλωστε, και ως προς τα εκφραστικά µέσα αυτών των κειµένων, πολύ συχνά 

διαπιστώνεται, αν δεν είναι ειδολογική επιταγή, µια τάση προς την λιτότητα του 

λόγου και µια απόσταση από περίτεχνες περιγραφές που θα δυσκόλευαν την εστίαση 

του αναγνώστη στην αµιγή ανάπτυξη της πλοκής. Πρόκειται ίσως για εκείνο το 

χαρακτηριστικό των αστυνοµικών κειµένων που δίνει το δικαίωµα σε κριτικούς όπως 

ο Μπρεχτ να ισχυριστούν ότι η γλώσσα των αστυνοµικών µυθιστορηµάτων είναι το 

«γλωσσικό ιδίωµα του υποκόσµου
8
». 

 Βέβαια, υπάρχει και ένα κοµµάτι κριτικής που δεν είναι τόσο απορριπτικό σε 

σχέση µε τη µη λογοτεχνική διάσταση του είδους. Ο Edmund Wilson προσπαθεί να 

διατυπώσει  µια σειρά από κριτήρια προκειµένου να κάνει διάκριση εντός του 

σώµατος των αστυνοµικών κειµένων. Στο κείµενό του Ποιον ενδιαφέρει ποιος 

σκότωσε τον Ρ. Ακρόυντ
9
, αφού προηγουµένως αναγνωρίσει την λογοτεχνική αξία του 

Chandler, θα προτείνει πως, ακόµα και στην περίπτωση της «ταπεινής» αστυνοµικής 

λογοτεχνίας, το επιτυχηµένο αστυνοµικό κείµενο θα ξεχωρίσει από τα υπόλοιπα, στο 

βαθµό που ο συγγραφέας του θα κατορθώσει να του προσδώσει λογοτεχνική 

οντότητα: «Πώς είναι δυνατόν να ενδιαφέρεσαι για το ποιος έκανε το φόνο, όταν για 

σένα καλά καλά δεν έχει γίνει, γιατί ο συγγραφέας δεν είχε τη στοιχειώδη ικανότητα να 

σε κάνει να τον αντιληφθείς ή να τον νιώσεις; Πώς είναι δυνατόν ν’ αναζητήσεις την 

                                                 
6
  Μπ. Μπρεχτ, ό. π., σ. 129.  

7
 Uri Eisenzweig, ό.π., σ. 31-34.  

8
 Bertolt Brecht, «Σχόλια για το αστυνοµικό µυθιστόρηµα», στο Ανατοµία του αστυνοµικού 

µυθιστορήµατος, Άγρα, Αθήνα 1986, σ.130.  
9
 Edmund Wilson,  «Ποιον ενδιαφέρει ποιος σκότωσε τον Ρ. Ακρόυντ», στο Ανατοµία του αστυνοµικού 

µυθιστορήµατος, Άγρα, Αθήνα 1986, σ. 142 κεξ.  
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πιθανότητα ενοχής των χαρακτήρων όταν όλοι µοιάζουν µεταξύ τους;
10

». Με άλλα 

λόγια, προτείνει µια διάκριση που θα βασίζεται στο κατά πόσο τα αστυνοµικά 

κείµενα επιτυγχάνουν µε λογοτεχνικούς όρους να κρατήσουν σε εγρήγορση το 

ενδιαφέρον του αναγνώστη, παρά στη διάστασή τους ως διανοητικό πρόβληµα, η 

λύση του οποίου αποτελεί τη µεγαλύτερη πρόκληση για τον αναγνώστη. Μάλιστα, 

θεωρεί πως µια αντίστοιχη αντιµετώπιση της ανάγνωσης των αστυνοµικών ιστοριών 

ισοδυναµεί µε εθισµό παθολογικής φύσης.  

 Το ηθικό σκέλος της κριτικής στα αστυνοµικά µυθιστορήµατα έχει ως 

προµετωπίδα την κακή επιρροή που αυτά µπορεί να ασκούν στους αναγνώστες αφού 

τους «µυούν» στον κόσµο του εγκλήµατος. Βέβαια, από µια τέτοια άποψη φαίνεται 

πως λανθάνει η παρατήρηση µε βάση την οποία, στο βαθµό που µια από τις βασικές 

ιδιότητες της λογοτεχνίας είναι να «ταξιδεύει» (ανοικειώνει) τον αναγνώστη από την 

πραγµατικότητα, είναι µάλλον εύλογο να θέλγονται από περισσότερο µη συµβατικά, 

άρα, ακόµα και περιθωριακά, θέµατα όπως στην περίπτωση των αστυνοµικών 

µυθιστορηµάτων. Βέβαια, µια τέτοια επισήµανση µάλλον υπονοµεύει την 

τοποθέτηση περί κακής ή αντιπαιδαγωγικής επιρροής στο αναγνωστικό κοινό, αφού 

µε µια έννοια η προτίµηση ανάλογων αναγνωσµάτων µάλλον λειτουργεί ως η 

µοναδική ευκαιρία του αναγνώστη να περιπλανηθεί στον κόσµο της 

παραβατικότητας, µε το επιπρόσθετο πλεονέκτηµα της ασφάλειας και µε µηδενικό 

κίνδυνο κοινωνικής απαξίωσης.  

 Αυτού του τύπου η περιπλάνηση όµως φαίνεται αρκετά ύποπτη στα µάτια του 

Maxim Gorki. Σε απόσπασµα της εισήγησής του για το πρώτο συνέδριο σοβιετικών 

συγγραφέων
11

 επιχειρεί να εξηγήσει για ποιους λόγους η ανάγνωση αστυνοµικών 

µπορεί να συµβάλει στην καθυστέρηση της ταξικής συνειδητοποίησης και 

ενεργοποίησης των εργατικών µαζών. Πιο αναλυτικά, επιχειρεί να απαντήσει σε 

εκείνους που θεωρούν την ανάγνωση αστυνοµικών ως χαρακτηριστικό γνώρισµα της 

εργατικής τάξης, υπενθυµίζοντας πως η απαισιόδοξη µατιά για την πραγµατικότητα 

και την κοινωνία είναι προϊόν του αστισµού και του χριστιανισµού και είναι καθόλα 

ξένη µε τη λαϊκή κουλτούρα
12

. Μάλιστα, το ενδιαφέρον για το έγκληµα είναι ίδιον 

των αστών, και αυτό είναι ένα στοιχείο που από µόνο του αντανακλά την ίδια τη 

διαφθορά στην οποία υποπέφτει συστηµατικά η τάξη τους.    

                                                 
10

 Edmund Wilson, ό. π., σελ 147.  
11

 Maxim Gorki, «Απόσπασµα εισήγησης», στο Ανατοµία του αστυνοµικού µυθιστορήµατος, Άγρα, 

Αθήνα 1986, σ.247 κεξ.  
12

 Maxim Gorki, ό. π., σ. 249. 
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 Επίσης, ο Gorki επισηµαίνει ότι τα αστυνοµικά µυθιστορήµατα προβάλλουν 

ως αξία την «κατεργαριά», τον τυχοδιωκτισµό και τον αριβισµό οξύνοων ντετέκτιβ, 

σαν αντανάκλαση της αποκατάστασης της κοινωνικής δικαιοσύνης που έχει 

διασαλευτεί. Κάτι τέτοιο όµως λειτουργεί σαν τροχοπέδη στην ταξική 

συνειδητοποίηση  και ενεργοποίηση, αφού εκτονώνει µε ασφαλή για τις αστικές 

δυνάµεις τρόπο την ανάγκη των εργατικών µαζών για την απονοµή – ή και επιβολή –  

κοινωνικής δικαιοσύνης στο πεδίο του φαντασιακού και µόνο. 

 Ιδιαίτερο κοµµάτι της κριτικής απέναντι στο αστυνοµικό µυθιστόρηµα είναι 

αυτό που ασκείται ανάµεσα στα ίδια τα είδη του αστυνοµικού µυθιστορήµατος. 

Συγκεκριµένα, υπερασπιζόµενος το µυθιστόρηµα-αίνιγµα, ο Chesterton θα ψέξει την 

εισαγωγή του υποκόσµου στα αστυνοµικά θεωρώντας ότι όσο πιο φαινοµενικά καλοί 

και άµεµπτοι παρουσιάζονται οι δολοφόνοι, τόσο µεγαλύτερη έκπληξη παράγεται, 

προς όφελος, φυσικά, του αναγνώστη «Αν επιδιώκουµε πραγµατικά την αγωνία, αυτή 

µπορεί να προκληθεί µονάχα στο ενάρετο βικτωριανό σπιτικό, όταν συνειδητοποιεί 

κανείς για πρώτη φορά ότι το λαρύγγι της γιαγιάς κόπηκε από τον παπά του 

πρεσβυτέριου ή από την γκουβερνάντα, που οι τρόποι της ήταν άψογοι
13

». Φυσικά, και 

από την άλλη µεριά δεν λείπουν οι µοµφές, ακόµα και οι ειρωνείες. Ενδεικτικά, ο 

Chandler
14

 υπεραµύνεται της έντονης παρουσίας του κοινωνικού περιβάλλοντος στο 

σκληρό αστυνοµικό αφήγηµα, υπενθυµίζοντας ότι κάθε φόνος έχει ούτως ή άλλως 

κοινωνικές προεκτάσεις που είναι υποκριτικό να αποσιωπώνται. Έτσι, δικαιώνει τον 

Hammett που, επιτέλους, «παρέδωσε το έγκληµα στους ανθρώπους που έχουν λόγο να 

το διαπράττουν και δεν τα κάνουν µόνο για να µας προµηθεύσουν κάποιο πτώµα». Με 

άλλα λόγια, ο γνωστός συγγραφέας πιστεύει ότι η ίδια η πραγµατικότητα µπορεί να 

τροφοδοτήσει την αστυνοµική πεζογραφία µε ένα εξαιρετικό υλικό χωρίς να της 

στερεί τον ρεαλισµό που της αντιστοιχεί.     

 

 

 

 

       

  

                                                 
13

 G. K. Chesterton, «Σχετικά µε τα µυθιστορήµατα αγωνίας και δράσης», στο Ανατοµία του 

αστυνοµικού µυθιστορήµατος, Άγρα, Αθήνα 1986, σ. 71.  
14

 R. Chandler, «Η απλή τέχνη του φόνου Β’», στο Ανατοµία του αστυνοµικού µυθιστορήµατος, Άγρα, 

Αθήνα 1986, σ. 96 κεξ.   
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 Η υπεράσπιση των αστυνοµικών µυθιστορηµάτων 

 

 Για τους «υποστηρικτές» των αστυνοµικών µυθιστορηµάτων, η συλλήβδην 

κατάταξή τους στην επικράτεια της παραλογοτεχνίας ή της κάκιστης λογοτεχνίας 

εµπεριέχει µια σειρά από αντιφάσεις. Από τη µία, καθιστά εντελώς άτοπη την 

οποιαδήποτε κριτική, από την στιγµή που γίνεται από κριτικούς της λογοτεχνίας που 

κρίνουν ένα είδος το οποίο, αφετηριακά, δεν αναγνωρίζουν ως λογοτεχνικό προϊόν 

και, σε κάθε περίπτωση, δεν τους αρέσει. Με αυτήν την έννοια, ο ίδιοι σηµειώνουν 

ότι κάνουν µια κριτική πέρα από το βεληνεκές των «αρµοδιοτήτων» τους, µε την 

πληµµέλεια  που αυτό συνεπάγεται.  

 Από την άλλη, στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτού του είδους η κριτική 

αδυνατεί να σχολιάσει πειστικά την αντίφαση της µεγάλης αναγνωσιµότητας του 

είδους µε την αντιστρόφως ανάλογή αξιολόγησή του ως µη ποιοτική ή «ελαφρά» 

λογοτεχνία, χωρίς να καταφύγει σε γενικόλογες και αφοριστικές µοµφές σε σχέση µε 

την ηµιµάθεια και τις χαµηλές λογοτεχνικές αξιώσεις του κοινού των αστυνοµικών 

κειµένων. Εκτός και αν συµφωνεί κανείς µε την άποψη ότι η κριτική νοµιµοποιείται 

περισσότερο να «κρίνει» παρά να προσπαθεί να ερµηνεύει και να µελετά τα κείµενα 

και την αναγνωστική τους επίδραση.  

 Ο G. K. Chesterton µε το δοκίµιό του Υπεράσπιση των αστυνοµικών 

ιστοριών
15

 έχει υπόψη το ύφος της κριτικής που υφίσταται το αστυνοµικό 

µυθιστόρηµα και, κυρίως, τους άξονες βάσει των οποίων έχει κωδικοποιηθεί και 

αναλαµβάνει τη διατύπωση αντεπιχειρηµάτων. Έτσι, ως προς την ένδεια 

λογοτεχνικών περγαµηνών των αστυνοµικών, θα υπογραµµίσει την ύπαρξη 

κλιµάκωσης σε καλά και καλά κείµενα, επιτυχηµένα ή µη. Παράλληλα, θα 

στηλιτεύσει την άποψη που αντιλαµβάνεται τη δηµοφιλία ως συνώνυµο της απουσίας 

λογοτεχνικής εκλέπτυνσης
16

. «Οι Πίνακες ∆ροµολογίων των σιδηροδρόµων περιέχουν 

ελάχιστους ποιητικούς απόηχους, και όµως δεν τους διαβάζουµε µε δυνατή φωνή τις 

βραδιές του χειµώνα. Αν οι αστυνοµικές ιστορίες καταβροχθίζονται µε µεγαλύτερο 

ενθουσιασµό, αυτό συµβαίνει γιατί είναι πιο καλλιτεχνικές».   

 Αλλά και το χαρακτηριστικό της λιτότητας της γραφής των αστυνοµικών 

κειµένων για τον Chesterton δεν λειτουργεί αρνητικά σε σχέση µε έναν λογοτεχνικό 

                                                 
15

G. K. Chesterton, «Υπεράσπιση των αστυνοµικών ιστοριών»  στο Ανατοµία του αστυνοµικού 

µυθιστορήµατος, Άγρα, Αθήνα 1986, σ. 45 κεξ. 
16

 G. K. Chesterton, ό. π., σ. 45.  
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«δείκτη». Αντίθετα, θεωρεί πως η απλότητα έχει έναν πολύ συγκεκριµένο σκοπό και 

µε βάση και αυτόν οφείλει κανείς να τοποθετηθεί σε σχέση µε την καλλιτεχνική 

αξιολόγηση του κειµένου. Έτσι, για ένα αστυνοµικό κείµενο, όχι µόνο δεν είναι 

αρνητικό να αναπτύσσεται µε άµεσο και λιτό τρόπο, αντίθετα, κάτι τέτοιο είναι και 

ζητούµενο. Αυτό συµβαίνει γιατί όσο πιο οµαλή και «προσγειωµένη» είναι η 

ανάπτυξη της αφήγησης, τόσο περισσότερο δυναµώνει το στοιχείο της έκπληξης, και, 

εν τέλει, έχουµε ένα καλό αστυνοµικό µυθιστόρηµα
17

. Με αυτή την οπτική, δύσκολα 

θα καταλόγιζε κανείς στα κείµενα αυτά την λιτότητα ως αρνητικό στοιχείο, ιδιαίτερα 

δε αν συνυπολόγιζε την πιθανότητα ο αναγνώστης να «αποπροσανατολιστεί» από µια 

ελκυστική αφήγηση που θα τον έκανε να ξεχάσει την βασική υποχρέωσή του: να 

ανακαλύψει τον δολοφόνο. Ιδιαίτερα επεξηγηµατικός είναι ο Somerset Maugham: 

«∆εν θέλουµε µια πορφυρή παράγραφος να µας αποσπάσει την προσοχή την ώρα που 

λαχταρούµε να µάθουµε το νόηµα της µελανιάς στο πηγούνι του µπάτλερ, ούτε µας 

ενδιαφέρει µια περιγραφή του σκηνικού, όταν όλη µας η προσοχή έχει στραφεί στον 

χρονικό προσδιορισµό της απόστασης από το ποταµόπλοιο πέρα από το µύλο ως το 

σπίτι του φύλακα του κυνηγετικού χώρου στην απέναντι πλευρά του δασυλλίου. ∆εν µας 

λέει τίποτα η πασχαλίτσα στην όχθη του ποταµού.»
18

    

 Περισσότερο κατηγορηµατικός για την αναγκαιότητα της απέριττης γραφής 

φαίνεται  ο Chandler
19

: «Εκτιµώντας τα µυθιστορήµατά µου, θα ήταν παράλογο να µην 

ευχόµουν να ήταν καλύτερα. Αν όµως ήταν εµφανώς καλύτερα, δεν θα είχαν 

δηµοσιευτεί». Με µια κάπως κυνική διατύπωση, ο Chandler προσπαθεί να εµπλέξει τη 

σηµασία της αµεσότητας των αστυνοµικών σε σχέση µε το έντυπο περιβάλλον των 

περιοδικών στο οποίο δηµιουργήθηκαν και καλλιεργήθηκαν και, κατ’ επέκταση, τις 

αισθητικές ανάγκες του κοινού για το οποίο γράφτηκαν. Ειδικότερα, η αξιολόγηση 

και η κριτική δε µπορεί να µην λαµβάνει υπόψη τις συνθήκες αυτές.  Μάλιστα, στο 

πλαίσιο της υπεράσπισης του «σκληρού» αστυνοµικού έναντι της «βρετανικής» 

σχολής, ο Chandler θα αναγάγει την απλότητα σχεδόν ως την ύψιστη αξίωση για τον 

αστυνοµικό συγγραφέα. Για το λόγο αυτό, η µετάβασή από το µυθιστόρηµα-αίνιγµα 

στο noir και στο επίπεδο του λόγου, αντιµετωπίζεται ως περαιτέρω βελτίωση, ως 

ολοκλήρωση.      

                                                 
17

 G. K. Chesterton, «Για τα αστυνοµικά µυθιστορήµατα» στο Ανατοµία του αστυνοµικού 

µυθιστορήµατος, Άγρα, Αθήνα 1986, σ. 63. 
18

 Somerset Maugham, «Η παρακµή και η πτώση του αστυνοµικού µυθιστορήµατος» στο Ανατοµία του 

αστυνοµικού µυθιστορήµατος, Άγρα, Αθήνα 1986, σ. 204-205.    
19

 R. Chandler, «Η απλή τέχνη του φόνου Α’» στο Ανατοµία του αστυνοµικού µυθιστορήµατος, Άγρα, 

Αθήνα 1986, σ. 90.  
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 Ως προς το σκέλος της κριτικής επί της ηθικής, ο Chesterton θα υπενθυµίσει 

πως η ανάγνωση εγκληµατικών αφηγηµάτων δε µπορεί να εξισωθεί µε την τέλεση 

εγκληµατικών πράξεων, κι ως εκ τούτου, οι αναγνώστες δε θα έπρεπε να 

αντιµετωπίζονται ως επίδοξοι παράνοµοι ή εγκληµατίες. Πέρα όπως από τη 

διατύπωση αντεπιχειρηµάτων στην κυρίαρχη κριτική, ο Chesterton θα υπερασπιστεί 

το είδος αναγορεύοντάς το σε Ιλιάδα της µεγαλούπολης και την αστυνοµία στην 

ευτυχή συνέχεια της αρχαίας περιπλανώµενης ιπποσύνης. Σε κάθε περίπτωση, µια 

τέτοιου τύπου υπεράσπιση θέλει να επισηµάνει τη διάσταση των κειµένων 

αστυνοµικής µυθοπλασίας ως περιφερειακό µεν αλλά διακριτό γνώρισµα της 

κοινωνίας των σύγχρονων διογκούµενων άστεων. 

  Το σηµαντικότερο όµως επιχείρηµα απέναντι σε µια διαφωνία περί «ηθικής 

διαβολής» των αναγνωστών διατυπώνεται από τον  Chandler ο οποίος επισηµαίνει ότι 

ένα βασικό, και µάλιστα δοµικό στοιχείο του αστυνοµικού αφηγήµατος είναι η 

βέβαιη εξιχνίαση του εγκλήµατος και ο θρίαµβος της δικαιοσύνης έναντι της 

παρανοµίας
20

. Η βεβαιότητα για την τελική «λύση» του µυστηρίου είναι το κυρίαρχο 

στοιχείο των αστυνοµικών µυθιστορηµάτων σε επίπεδο δοµής αλλά και σε 

ιδεολογικό επίπεδο. Αυτά τα αναγνώσµατα είναι ο κατεξοχήν τόπος που θα επικρατεί 

πάντα ο κόσµος της νοµιµότητας έναντι του κόσµου της παραβατικότητας. Άλλωστε, 

είναι αυτή η αέναη ευθυγράµµιση µε τις δυνάµεις τις τάξης και του νόµου που εγείρει 

κατηγορίες για συντηρητισµό του αστυνοµικού µυθιστορήµατος. Με αυτήν την 

έννοια, οι αστυνοµικές ιστορίες όχι µονό δεν εθίζουν το αναγνωστικό κοινό στην 

εγκληµατική δραστηριότητα, αντίθετα, εµπεδώνουν την συστράτευση µε τον νόµο, 

στο βαθµό που καλλιεργούν σταθερά την επικράτησή του ενάντια στην ανοµία. 

Εξίσου σταθερή είναι και η αδιαφορία του αστυνοµικού µυθιστορήµατος, έστω του 

βρετανικού, για το αξιακό σύστηµα και τη φύση της εξουσίας που ο εκάστοτε νόµος 

προασπίζει. Παράλληλα, οι κοινωνικές συνθήκες και τα περιβάλλοντα που 

διαµόρφωσαν τους εγκληµατίες των αναγνωσµάτων αυτών, επίσης σταθερά, 

παραµένουν στο περιθώριο της κλασικής αστυνοµικής αφήγησης.     

Ξαναπιάνοντας το «νήµα» της ελλειπούς και αντι-δεοντολογικής 

ενασχόλησης των κριτικών µε το είδος, ο Chesterton θα αναρωτηθεί πώς την ίδια 

στιγµή που «οι άνθρωποι θέλουν να διδάξουν τη φαντασία στους ποιητές, […], 
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 R. Chandler, ό. π., σ. 89.  
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υπάρχουν εγχειρίδια που µαθαίνουν τον κόσµο να κατασκευάζει σονέτα»
21

, στο 

κατεξοχήν λογοτεχνικό είδος που θα µπορούσε πολύ εύκολα να «συστηθεί» µια 

τεχνοτροπία, τα αστυνοµικά κείµενα, κάτι τέτοιο απουσιάζει. Ένα τέτοιο επιχείρηµα 

φαντάζει αρκετά εύλογο, τουλάχιστον για εκείνους που πιστεύουν πως η λογοτεχνία 

είναι προϊόν µιας διαδικασίας που υπόκειται σε κανόνες και αναλογίες, κάτι σαν 

κατασκευή. Σίγουρα πάντως, η περίπτωση των αστυνοµικών ιστοριών είναι ένα 

επιχείρηµα ιδανικό για να υπηρετήσει µια τέτοια θεώρηση. 
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Τεχνική 

 

 

 Όπως παρακολουθήσαµε και προηγουµένως, το βάρος στα αστυνοµικά 

µυθιστορήµατα πέφτει κυρίως στην πλοκή έναντι της αφήγησης ή της κατασκευής 

των χαρακτήρων. Το ενδιαφέρον «δέσιµο» σε ένα αστυνοµικό µυθιστόρηµα µοιάζει 

να απασχολεί πολύ περισσότερο τόσο τον συγγραφέα όσο και τον αναγνώστη. 

Άλλωστε, µια βασική ένσταση που υφίσταται το είδος είναι ακριβώς ότι προσεγγίζει 

περισσότερο µε µια νοητική άσκηση τύπου σταυρολέξου παρά ανήκει στην 

λογοτεχνία. Έτσι, κρίνεται σκόπιµη η επισήµανση των στοιχείων της αστυνοµικής 

αφήγησης, είτε αυτή αφορά σε µια χαρτογράφηση του είδους, είτε αφορά στις 

συµβάσεις που οφείλει να υπακούει.        

 Έτσι, πολύ συχνά συναντά κανείς περιγραφές για το ιδανικό αστυνοµικό 

µυθιστόρηµα ακόµα και εν είδει υπόδειξης προς τους επίδοξους συγγραφείς. Κάθε 

αστυνοµικό µυθιστόρηµα λοιπόν είναι µια αφήγηση για όσα συµβαίνουν από την 

στιγµή που θα ανακαλυφτεί το πτώµα µέχρι την στιγµή της σύλληψης του δολοφόνου 

και την (νοµοτελειακή) εξιχνίαση του εγκλήµατος και φυσικά την απόδοση της 

δικαιοσύνης. Με αυτήν την έννοια, κάθε αστυνοµικό µυθιστόρηµα είναι ένα αντι-

αφήγηµα, που πορεύεται από το τέλος ( πχ: φόνος) στην αρχή (συνθήκες τέλεσης του 

εγκλήµατος)
22

. Πολλές φορές, ανάµεσα στην στιγµή του «εγκλήµατος» και της 

«τιµωρίας» µπορεί να µην παρεµβάλλονται καν γεγονότα παρά µόνο συλλογισµοί του 

ντέτεκτιβ. 

 Στο µέτρο που οι αναγνώστες αντιλαµβάνονται τις αστυνοµικές ιστορίες ως 

νοητικό παιχνίδι, είναι ξεκάθαροι και οι όροι µε τους οποίους αυτό διεξάγεται. 

Προφανώς, ο συγγραφέας και ο αναγνώστης είναι οι αντίπαλοι
23

. Ωστόσο, οι όροι του 

παιχνιδιού αυτού δεν επιτρέπουν αυθαιρεσίες για τον συγγραφέα. Η επιτυχία του 

µυθιστορήµατός του θα κριθεί από το πόσο θα καταφέρει να οδηγήσει µε 

συστηµατικό και πειστικό τρόπο τον αναγνώστη στον δολοφόνο, «παίζοντας δίκαια» 

όµως. ∆ιότι µια ενδεχόµενη παραπλάνηση, αργά ή γρήγορα, θα καταδικάσει τα 

βιβλία του στα σκονισµένα ράφια των βιβλιοπωλείων (ή των περιπτέρων). Με λίγα 

λόγια, τα αστυνοµικά κείµενα που δεν διαθέτουν την ισορροπία εκείνη που εγγυάται 
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 Uri Eisenzweig, ό. π., σελ. 33. 
23

 G. K. Chesterton, «Πώς να γράψετε µια αστυνοµική ιστορία», στο Ανατοµία του αστυνοµικού 

µυθιστορήµατος, Άγρα, Αθήνα 1986, σ. 57.   
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και την κλιµάκωση του ενδιαφέροντος (που επιτυγχάνονται κυρίως µέσω των gaps) 

αλλά και µια σταθερή τροφοδοσία πληροφοριών που να οδηγούν στην εξιχνίαση, δεν 

έχουν καµιά τύχη. 

 Για τον Edmund Wilson µάλιστα, το σηµείο στο οποίο κρίνεται ο νικητής του 

παιχνιδιού µε τους όρους που περιγράψαµε προηγουµένως δεν είναι άλλο από την 

αίσθηση του αναγνώστη ότι δεν εξαπατήθηκε
24

. Η αφήγηση οφείλει να καθοδηγεί τον 

αναγνώστη στη λύση του µυστηρίου αφού προηγουµένως στο µυαλό του έχει 

εδραιωθεί µε πραγµατιστικούς όρους ότι, όντως, αυτός «είναι» ο δολοφόνος. Βέβαια, 

αυτή η φανέρωση οφείλει να συµβεί στο σωστό χρόνο και, οπωσδήποτε, να 

εµπεριέχει την διάσταση στης έκπληξης, στο βαθµό εκείνο που και θα ικανοποιεί τον  

αναγνώστη εξαιτίας της συµβολής του στη λύση, ενώ θα πρέπει και η ίδια η λύση να 

είναι τόσο ευφυής ώστε να νιώθει ότι άξιζε τον τόπο η προσµονή της ανάγνωσης.   

 Για τον Auden, η ανάγνωση αστυνοµικών µυθιστορηµάτων είναι µια 

συνήθεια, σχεδόν ένας εθισµός µε παθολογικά συµπτώµατα
25

. Προφανώς σε αυτό το 

σηµείο επιδιώκει να δείξει πόσο θελκτική µπορεί να γίνει για έναν αναγνώστη η 

διαδικασία της ανάγνωσης. Ωστόσο, για να γίνει πράξη αυτή η εξάρτηση το κείµενο 

οφείλει να διαθέτει µια σειρά από ιδιότητες, µεταξύ των οποίων συγκαταλέγει την 

τήρηση κάποιων συµβάσεων.       

 Ανατρέχοντας στην αριστοτελική θεωρία, ο Auden αντιπαραβάλλει το 

αστυνοµικό µυθιστόρηµα µε την αρχαία ελληνική τραγωδία για να διαπιστώσει 

κάποια κοινά χαρακτηριστικά
26

. Και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει συγκάλυψη, όπου 

ένοχοι φαίνονται αθώοι και το αντίστροφο, ενώ η τάξη αποκαθίσταται µε την 

αποκάλυψη και την εξιχνίαση του εγκλήµατος. Επίσης, οι χαρακτήρες παραµένουν 

σχετικά αµετάβλητοι καθόλη την διάρκεια του έργου ή του κειµένου. Η κατάταξή 

τους στο στρατόπεδο των «καλών» ή των «κακών» στην περίπτωση του αστυνοµικού 

εξαρτάται άµεσα από το πόσο ανοιχτή θα αφήσει ο συγγραφέας την «στρόφιγγα» των 

πληροφοριών.      

 Επεκτείνοντας την εξέταση του αστυνοµικού µυθιστορήµατος µε την θεωρία 

του Αριστοτέλη, ο Μερακλής επισηµαίνει στοιχεία της τραγωδίας που ενυπάρχουν 
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 Edmund Wilson, «Γιατί οι άνθρωποι διαβάζουν αστυνοµικές ιστορίες» στο Ανατοµία του 
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κατεξοχήν στις αστυνοµικές αφηγήσεις
27

.  Το πρώτο σχετίζεται µε την επικυριαρχία 

της πλοκής (µύθος) έναντι της επεξεργασίας των χαρακτήρων (ήθος). Με άλλα λόγια, 

ένα σηµείο βάσει του οποίου τα αστυνοµικά κείµενα δέχονται δριµεία κριτική, ήδη 

από τον Αριστοτέλη, αποτελεί ιδανικό συστατικό της τραγωδίας. Η πιο ενδεικτική 

σχέση των δύο ειδών φαίνεται από τη µία στην περιγραφή της καλής τραγωδίας ως 

εκείνης που είναι αρκούντως «φοβερών και ελεεινών πραγµάτων µιµητική». Αν 

υπάρχει ένα είδος που να διατηρεί τέτοια χαρακτηριστικά στη σύγχρονη εποχή, αυτό 

δεν είναι άλλο από το αστυνοµικό µυθιστόρηµα.  

 Στο επίπεδο του λόγου, στα αστυνοµικά µυθιστορήµατα το συνηθέστερο είναι 

να συναντήσει κανείς την απλούστερη και πιο µονοσήµαντη γλωσσική εκδοχή. ∆εν 

είναι τυχαία η απόφανση του Maugham ότι «το εξαιρετικό γράψιµο δεν έχει θέση 

εδώ
28

». Βέβαια, η απλούστερη δυνατή γλωσσική έκφραση των αστυνοµικών 

συγγραφέων δεν είναι δίκαιο να αντιµετωπίζεται ως αδυναµία. Αντίθετα, 

αιτιολογείται µε µια σειρά ερµηνειών που απλώς µπορεί να µην είναι αρκετά 

πειστικές για κάθε αναγνώστη. Όπως έχουµε ήδη επισηµάνει, µια απογυµνωµένη – 

στεγνή ίσως – γλώσσα λειτουργεί σαν το καταλληλότερο έδαφος πάνω στο οποίο ο 

συγγραφέας θα αναπτύξει την αστυνοµική πλοκή, µιας και µε αυτού του είδους τη 

γλωσσική έκφραση µπορούν ευκολότερα να αποφευχθούν παρερµηνείες που θα 

κάνουν τον αναγνώστη να χάσει προς στιγµήν το νήµα της αφήγησης. Ωστόσο, πέρα 

από αυτό, δεν πρέπει να ξεχνάει κανείς και τις προσδοκίες του κοινού των κειµένων 

αυτών. Συνήθως πρόκειται για ένα κοινό που η αναγνωστική εµπειρία είναι στο µέσο 

όρο ή και κάτω από αυτόν και που, άλλωστε, δεν στρέφεται στις αστυνοµικές 

ιστορίες αναµένοντας ένα υπέρτατο λογοτεχνικό βίωµα.  

 Σχετικά µε τον χώρο και τον κόσµο της αστυνοµικής αφήγησης, φαίνεται 

επίσης να ισχύουν µια σειρά από συµβάσεις. Ως προς το κοινωνικό περιβάλλον, η 

κοινωνία οφείλει να δείχνει φαινοµενικά ήρεµη και γαλήνια
29

. Σε αυτό το φόντο, 

κάθε έγκληµα γίνεται περισσότερο φρικτό και αναστατώνει πολύ περισσότερο τις 

ζωές των ηρώων. Το στοιχείο της έκπληξης δυναµώνει και, εν τέλει, η αφορµή 

σύνθεσης µιας αστυνοµικής ιστορίας γίνεται πιο ορατή αλλά και πιο φιλόδοξη. Όλα 

αυτά φυσικά µέχρι την έλευση του σκληρού αστυνοµικού. Με το πέρασµα στο noir, 

το προκάλυµµα της τάξης έχει παρακαµφθεί. Η έκπληξη που πηγάζει από την 
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αντίθεση ηρεµίας – εγκλήµατος έχει οριστικά δώσει την θέση της στην καλλιέργεια 

ενός κλίµατος αγωνίας στον καµβά του υποκόσµου.  

 Βέβαια, το αµερικάνικο αστυνοµικό διατηρεί χαρακτηριστικά του βρετανικού 

ως προς τον χώρο. Ειδικότερα, και στις δύο βασικές εκδοχές του αστυνοµικού 

αφηγήµατος το κοµµάτι στο οποίο λαµβάνει χώρα η ιστορία είναι σχετικά 

οριοθετηµένο, πολύ συχνά δε, είναι και σχετικά κλειστό. Ένας λόγος για τον οποίο 

ισχύει κάτι τέτοιο έχει να κάνει µε το ότι έτσι είναι απλούστερος ο ορισµός της 

γκάµας των υπόπτων αφού αποφεύγεται η απιθανότητα εξωγενών (µε την αφήγηση 

αλλά και µε τον χώρο δράσης των προσώπων) δολοφόνων που, προφανώς, θα έδιναν 

µια άδοξη λύση στην ιστορία. Έτσι αιτιολογείται και η συχνή χρήση αποµονωµένων 

τόπων στα αστυνοµικά κείµενα όπως ένας στενός οικογενειακός κύκλος, ένας 

συγκεκριµένος γεωγραφικός τόπος ή συγκεκριµένες επαγγελµατικές οµάδες
30

. 

Ωστόσο, µε το πέρασµα στο αµερικανικό µυθιστόρηµα, ο χώρος εξακολουθεί να είναι 

ορισµένος, ο κόσµος όµως συχνά ταυτίζεται µε όρια ταξικά και παίρνει ως εκ τούτου 

περισσότερο κοινωνι(ολογι)κή διάσταση.     
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Τυπολογία αστυνοµικού µυθιστορήµατος 

 

 Ξεκινώντας κανείς να µιλήσει για το αστυνοµικό µυθιστόρηµα είναι χρήσιµο 

να περιγράψει τα χαρακτηριστικά και τις µεταβολές του µέσα στο χρόνο. Μια γενική 

και πρωτόλεια περιγραφή του «είδους» θα αναφερόταν σε κείµενα, στον πυρήνα των 

οποίων υπάρχει ένα έγκληµα και, συνηθέστερα, αυτό του φόνου. Το συµβάν του 

(όποιου) εγκλήµατος είναι και η αφορµή για την ίδια την ύπαρξη του κειµένου, ενώ 

ενδέχεται να κατατάξει το κείµενο στο είδος του αστυνοµικού µυθιστορήµατος. Το 

έγκληµα θα ακολουθήσει η διαδικασία της εξιχνίασης από τον ερευνητή (οι ακριβείς 

ιδιότητες του οποίου όπως θα δούµε παρακάτω µπορούν να ποικίλλουν). Το πρόσωπο 

του ερευνητή-ντετέκτιβ είναι το κεντρικό πρόσωπο στα αστυνοµικά αφηγήµατα. Το 

εγχείρηµα της έρευνας για την ανεύρεση του ενόχου καλύπτει (αν δεν εξαντλεί) 

ολόκληρο το κείµενο.  

 Ο Τσβέταν Τοντόροφ επιχειρώντας µια τυπολογία, στο οµώνυµο κείµενό
31

 

του, θα κάνει µια βασική διάκριση στα τρία είδη του αστυνοµικού µυθιστορήµατος. 

Βάσει αυτής, έχουµε τρεις βασικές ταξινοµήσεις· το µυθιστόρηµα-αίνιγµα, το µαύρο 

µυθιστόρηµα (roman noir) και το µυθιστόρηµα αγωνίας (roman a suspense). Οι 

ταξινοµήσεις αυτές δεν διαδέχονται η µία την άλλη σε µια γραµµική ακολουθία, 

αντίθετα, µπορεί να εµφανίζονται παράλληλα. 

 Το µυθιστόρηµα-αίνιγµα εµφανίζεται την περίοδο του µεσοπολέµου και έχει 

ως βασικό χαρακτηριστικό την παρουσία του µυστήριου. ∆οµείται βάσει µιας 

δυαδικότητας η οποία χαρακτηρίζει εν γένει το αστυνοµικό µυθιστόρηµα αλλά 

αποκτά διαφορετικές λειτουργίες σε κάθε είδος. Στην περίπτωση του 

µυθιστορήµατος-αίνιγµα, η δυαδικότητα αυτή πραγµατώνεται στην περίπτωση των 

δύο ιστοριών· η πρώτη αφορά την ιστορία του εγκλήµατος, δηλαδή τις συνθήκες 

κάτω από τις οποίες συντελέστηκε η παράβαση ενώ η δεύτερη είναι τα γεγονότα που 

ακολουθούν µετά τη διαπίστωση του εγκλήµατος. Η δεύτερη ιστορία δεν είναι παρά 

η ιστορία της έρευνας, τα χρονικά όρια της οποίας σχεδόν ταυτίζονται µε αυτά του 

κειµένου.      

 Για να γίνει περισσότερο σαφής ο διαχωρισµός των δύο ιστοριών, ο Τοντόροφ 

υιοθετεί τη διάκριση των ρώσων φορµαλιστών ανάµεσα στην πλοκή και στο µύθο
32

. 
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Έτσι, µύθος είναι αυτό το οποίο έχει «πραγµατικά» συµβεί, δηλαδή η αναγγελία του 

εγκλήµατος όπως θα την έδινε για παράδειγµα το αστυνοµικό ρεπορτάζ στην 

εφηµερίδα,  και πλοκή ο τρόπος µε τον οποίο ο συγγραφέας πραγµατεύεται το 

έγκληµα.  

 Με αυτόν τον τρόπο, το µυθιστόρηµα-αίνιγµα σχετίζεται µε  δύο χρονικές 

ακολουθίες: η πρώτη αφορά τις συνθήκες που οδήγησαν στο έγκληµα που, σχηµατικά 

αποτελούν τον µύθο, και η δεύτερη αφηγείται τη διαδικασία της έρευνας που 

ακολουθεί τη διαπίστωση του εγκλήµατος, δηλαδή την πλοκή. Υιοθετώντας µια 

χονδρική σχηµατοποίηση, θα µπορούσαµε να πούµε ότι η δεύτερη χρονική 

ακολουθία είναι, όπως έχουµε προαναφέρει, το πεδίο της λογοτεχνίας, το κείµενο. 

Ωστόσο, αξίζει να επισηµάνουµε ότι, η ιστορία του εγκλήµατος, µολονότι θεωρητικά 

βρίσκεται έξω από την ιστορία της έρευνας, είναι ο βασικός «τροφοδότης» της 

αφήγησης, µε την έννοια ότι την προϋποθέτει.  

 Αν θεωρήσει κανείς ότι µε την ανάγνωση ενός αστυνοµικού µυθιστορήµατος 

αυτού του τύπου, ο αναγνώστης, υπό την καθοδήγηση πάντα του ντετέκτιβ, 

«µαζεύει» τις διάσπαρτες ενδείξεις για να φτάσει στο τέλος στην εξιχνίαση του 

µυστηρίου του φόνου, µε έναν τρόπο, δεν κάνει τίποτα άλλο, από το να 

επανασυστήνει λογικά (και να δοµεί κειµενικά) την ιστορία του εγκλήµατος. Αυτή η 

διαδικασία, δεδοµένου ότι πάντοτε τελεσφορεί, µιας και σε κάθε – επιτυχηµένο 

τουλάχιστον – µυθιστόρηµα στο τέλος γνωρίζουµε τον ένοχο, διαφωτίζει αναδροµικά 

την ίδια την πραγµατικότητα καταλήγοντας στο ίδιο σηµείο εκκίνησης.  

 Πολύ βασική προϋπόθεση για να ευοδωθεί το εγχείρηµα της εξιχνίασης είναι 

η παρουσία ενός αφηγητή που δεν είναι παντογνώστης. Παράλληλα, ακριβώς 

εξαιτίας της αναγκαιότητας να είναι άκρως συνεργατικός και για να διασφαλίσει την 

αποκάλυψη του ενόχου στον αναγνώστη. οφείλει να έχει ένα λιτό, σαφές και 

ουδέτερο  ύφος
33

.   

 Ο δεύτερος τύπος αστυνοµικού µυθιστορήµατος είναι το µαύρο µυθιστόρηµα. 

Κυριαρχεί στον αµερικανικό χώρο µετά τον δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο. Βασικοί 

άξονες αυτού του τύπου κλιµακώνονται από την περιπέτεια ως την ανηθικότητα, τη 

βία και το στυγνό έγκληµα
34

.  

                                                 
33

 Τσβέταν Τοντόροφ, ό. π., σ. 229. 

 
34

 Τσβέταν Τοντόροφ, ό. π., σ. 232. 
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 Στο µαύρο µυθιστόρηµα έχουµε την συγχώνευση των δύο ιστοριών έτσι όπως 

τις είδαµε στην περίπτωση του µυθιστορήµατος-αίνιγµα. Πιο συγκεκριµένα, η 

ιστορία του εγκλήµατος έχει αναιρεθεί εντελώς µιας και δεν υπάρχει – ακόµα – 

έγκληµα, και το βάρος πέφτει στη δεύτερη, που όµως τώρα δεν έχει την έννοια της 

έρευνας αλλά της δράσης, µε την έννοια ότι ο ντετέκτιβ (και ο αναγνώστης) 

βρίσκονται στην προσπάθεια να προλάβουν το έγκληµα. Καταλαβαίνουµε λοιπόν ότι 

σε αυτόν τον τύπο αστυνοµικού µυθιστορήµατος το κείµενο καλύπτει την εξιστόρηση 

της δράσης, ενώ απουσιάζει κάθε υπόνοια αινίγµατος.  

 Στο µαύρο µυθιστόρηµα, βάσει της τυπολογίας του Τοντόροφ, συνυπάρχουν 

δύο µορφές ενδιαφέροντος: η περιέργεια, όπου µε αφορµή το αποτέλεσµα το 

ενδιαφέρον εστιάζεται στην αποκάλυψη πιθανών κινήτρων και τελικά του ενόχου. Η 

άλλη ονοµάζεται αγωνία (suspense). Στην περίπτωση αυτή τα αίτια είναι γνωστά και 

το ενδιαφέρον εστιάζεται περισσότερο στην προσµονή του αποτελέσµατος.  

 Το κοινωνικό περιβάλλον έχει ισχυρή παρουσία στο µαύρο µυθιστόρηµα. Όχι 

όµως ένα συµβατικό κοινωνικό περιβάλλον αλλά ένα µάλλον οριακό. Ο κόσµος του 

µαύρου µυθιστορήµατος είναι ο κόσµος της βίας, των γκάνγκστερς, της απόλυτης 

ανηθικότητας και των χειρότερων εγκληµάτων. Σε αυτό το περιβάλλον, ο ντετέκτιβ 

δεν είναι απρόσβλητος όπως στην περίπτωση του µυθιστορήµατος-αίνιγµα, αντίθετα 

είναι κοµµάτι αυτού του κόσµου κι ως εκ τούτου, τελεί ανά πάσα στιγµή σε κίνδυνο. 

Αυτό, άλλωστε, είναι και ένα στοιχείο που εντείνει την αγωνία σε αυτού του είδους 

τα αστυνοµικά µυθιστορήµατα.  

 Ο τρίτος τύπος αστυνοµικών είναι τα µυθιστορήµατα αγωνίας (roman a 

suspense). Σε αυτήν την περίπτωση έχουµε µια συγχώνευση των δύο προηγούµενων 

τύπων. Συγκεκριµένα, διατηρούνται οι δύο ιστορίες όπως στο µυθιστόρηµα-αίνιγµα, 

µε την διαφορά ότι το βάρος έχει πέσει στην ιστορία της έρευνας. Από το µαύρο 

µυθιστόρηµα υιοθετεί τις δύο µορφές ενδιαφέροντος και τον ντετέκτιβ που δεν είναι 

απρόσβλητος. Στο βαθµό που στο µυθιστόρηµα αγωνίας, το κοινωνικό περιβάλλον 

έχει ουσιαστική παρουσία µπορεί να εκλειφτεί και ως µαύρο. Από την άλλη, 

µυθιστόρηµα αγωνίας θεωρείται κατά την άποψη του Τοντόροφ και το µυθιστόρηµα 

εκείνο στο οποίο ο ήρωας, κατηγορείται από την αστυνοµία και αναλαµβάνει µε την 

δική του έρευνα να αποδείξει την αθωότητά του, διακινδυνεύοντας συχνά ακόµα και 

τη ζωή του.       
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Οδηγίες προς ναυτιλλόµενους αστυνοµικούς συγγραφείς 

 

 Σε µια βιβλιογραφία για το αστυνοµικό µυθιστόρηµα συναντά κανείς 

απαριθµήσεις χαρακτηριστικών του είδους, αποτιµήσεις συγγραφικών έργων, ακόµα 

και απόπειρες να περιγραφεί όσο το δυνατόν αναλυτικότερα το εξαίρετο αστυνοµικό 

κείµενο, σε βαθµό που να παίρνει τη µορφή οδηγιών χρήσεις µε όρους µάλιστα που 

προσοµοιώνουν µε συνταγές µαγειρικής.  

 Ο Chesterton, µε δεδοµένη την πίστη του ότι η συγγραφή ενός αστυνοµικού 

µυθιστορήµατος είναι µια διαδικασία που σε µεγάλο βαθµό διδάσκεται, έχει 

κωδικοποιήσει τρεις βασικές αρχές-υποδείξεις για τους επίδοξους συγγραφείς
35

. Η 

πρώτη αρχή αφορά µια κακή πρακτική των συγγραφέων αστυνοµικών ιστοριών που 

συγχέουν την απόδοση του µυστηριακού κλίµατος που επιλέγουν - και οφείλουν ως 

ένα σηµείο - να σκηνοθετήσουν µε την απουσία επαρκών ενδείξεων που θα 

διαλευκάνουν – και – από τη µεριά του αναγνώστη το έγκληµα. Με άλλα λόγια, ο 

συγγραφέας οφείλει να οδηγεί και όχι να παραπλανά. Η δεύτερη υπόδειξη κινείται 

στο ίδιο µήκος κύµατος και πιο ειδικά έχει να κάνει µε την ανάγκη οι αστυνοµικές 

ιστορίες να είναι όσο απλούστερες µπορούν. Έτσι, περιπλεγµένα µυστήρια ή 

πολύπλοκες και πλάγιες µέθοδοι εξιχνίασης, στο µέτρο που δεν συγκροτούνται 

ορθολογικά στην σκέψη του αναγνώστη ή τον αναγκάζουν να γυρνά πίσω στο 

κείµενο για να θυµηθεί λεπτοµέρειες, αφού αφήνουν ερωτηµατικά χάνουν την 

γοητεία τους. Τέλος, ο ένοχος πρέπει να είναι ένα πρόσωπο που να βρίσκεται σε 

πρώτο πλάνο και όχι κρυµµένος ή να εµφανίζεται ξαφνικά λίγο πριν την εξιχνίαση. 

Ένοχοι που είναι αµέτοχοι στη διάρκεια της αφήγησης ή που η δράση τους βρίσκεται 

στο περιθώριο της κειµενικής δράσης, αφού δεν µπορούν να πείσουν, καταντούν να 

είναι κοµπάρσοι στο «δικό» τους έγκληµα.  

 Οι τύποι των εγκληµάτων διαφέρουν επίσης. Πιο δηµοφιλείς µε διαφορά είναι 

φυσικά οι φόνοι και µπορούν να ταξινοµηθούν ανάλογα µε το κίνητρο ή µε το πόσοι 

θα διαπραχθούν σ’ ένα κείµενο. Αρκετά ενδιαφέρουσα είναι η παρουσίαση των 

τύπων των παραβάσεων που επιχειρεί ο Auden
36

. Βάσει αυτής της κατηγοριοποίησης 

έχουµε τρεις τύπους παραβάσεων α) έναντι στο θεό και τους γείτονες, β) έναντι στο 

θεό και την κοινωνία και γ) έναντι στο θεό και µόνο. Ο φόνος ανήκει στη δεύτερη 

                                                 
35

 G. K. Chesterton, «Πώς να γράψετε µια αστυνοµική ιστορία» στο Ανατοµία του αστυνοµικού 

µυθιστορήµατος, Άγρα, Αθήνα 1986, σ.52 κεξ.  
36

 W. H. Auden, ό. π., σελ.168.  
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κατηγορία και το βασικό χαρακτηριστικό του είναι ότι η απώλεια της ζωής του 

θύµατος αναγκαστικά υποκαθίσταται από την κοινωνία που αναλαµβάνει µε τους 

θεσµούς της να αποδώσει την δικαιοσύνη και να αποκαταστήσει – όσο γίνεται – την 

τάξη. Αυτή η διάσταση είναι περίπου η βασική προϋπόθεση για να γραφτεί κάθε 

αστυνοµικό µυθιστόρηµα.  
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Τα «συστατικά» του αστυνοµικού µυθιστορήµατος 

 

 Κάθε αστυνοµικό µυθιστόρηµα έχει στον θεµάτικό του πυρήνα ένα έγκληµα 

(συνηθέστερα αυτό του φόνου). Οι ύποπτοι είναι αρκετοί αλλά νοµοτελειακά ο 

ντέντεκτιβ θα καταφέρει να φτάσει στην εξιχνίασή του.  

 Τα πρόσωπα που απαρτίζουν τις αστυνοµικές ιστορίες µπορεί να µην έχουν 

τις µεταπτώσεις των ηρώων που συναντά κανείς στο ρεαλιστικό µυθιστόρηµα 

ωστόσο, µπορούν να προσδιοριστούν και ως σταθεροί αλλά και ως απρόβλεπτοι λόγω 

ακριβώς της φύσης της αφήγησης που αναπτύσσεται, βάσει της φανέρωσης 

πληροφοριών και πρότερων γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση, αυτή η διττότητα 

ερµηνεύεται από το ίδιο το είδος. ∆ιότι, προφανώς, κανείς δεν θα έµπαινε στον κόπο 

να διαβάσει µια αστυνοµική ιστορία στην οποία εξαρχής ο «κακός» ήταν καταφανώς 

κακός και οι πιθανότητες να µην έχει κάνει τον φόνο ήταν µηδαµινές. Το θεµελιώδες 

ερώτηµα «ποιος το έκανε;» θα είχε απαντηθεί και, άρα, η ανάγνωση του κειµένου θα 

ήταν περιττή. Άλλωστε, η αντίφαση των χαρακτήρων σε αυτά τα κείµενα εξυπηρετεί 

στην ισορροπία συγκάλυψης-αποκάλυψης και είναι απαραίτητο στοιχείο που 

νοηµατοδοτεί την ίδια την αναγνωστική διαδικασία. 

 Συζητώντας ειδικότερα για τα θύµατα, διαπιστώνουµε ότι το βασικό τους 

χαρακτηριστικό είναι ότι στεκόµαστε απέναντί τους κάπως αδιάφορα. Από τη µια µας 

παρέχουν την βασική προϋπόθεση για να απολαύσουµε µια αστυνοµική διήγηση, την 

βίαιη απώλεια της ζωής τους, αλλά, από την άλλη, η συµπάθειά µας για αυτά µόνο 

δεδοµένη δεν είναι. Ίσως ακούγεται κάπως κυνικό είναι, ωστόσο, εµφατικά αληθινό 

ότι η βασική τους προσφορά στο κείµενο είναι το πτώµα τους. Άλλωστε, δε µπορούν 

να καταταγούν στη συµµαχία των «καλών» προσώπων διότι µια ενδεχόµενη 

απολύτως θετική διάσταση θα ακύρωνε αυτόµατα τα κίνητρα των πιθανών 

δολοφόνων. Ας µην ξεχνάµε επίσης ότι πρόσωπα που είναι απόντα (εν προκειµένω 

νεκρά) και τα στοιχεία που έχει ο αναγνώστης για αυτά δίνονται µε διαµεσολαβηµένο 

τρόπο (από τρίτους ή από αναδροµικές αφηγήσεις), ως ξένα, δύσκολα τυγχάνουν της 

συµπάθειας του αναγνωστικού κοινού. 

 Στον αντίποδα, οι κάθε λογής εγκληµατίες οφείλουν να είναι αρκετά ευφυείς. 

Ένας εύκολα αποδείξιµος φόνος δε µπορεί να δικαιολογήσει τη συγγραφή του 

αστυνοµικού µυθιστορήµατος και, µε αυτήν την έννοια, οι δολοφόνοι είναι 

πρωτίστως έξυπνα πρόσωπα. Επίσης, και αυτό κρίνει σε µεγάλο βαθµό και την ίδια 
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την συγγραφική ικανότητα, πρέπει να έχουν ισχυρό και ρεαλιστικό κίνητρο. Να 

υπάρχει λόγος να σκοτώσουν. Και ο λόγος αυτός πρέπει να είναι και αρκετά 

πειστικός χωρίς όµως να είναι απολύτως προφανής. Ας µην ξεχνάµε πως µερίδιο στα 

πιθανά κίνητρα «διεκδικούν» όλοι οι ύποπτοι και αυτό πρέπει να επιµεριστεί µε µια 

σχετική τέχνη. Η στοιχειοθέτηση κινήτρων για τους υπόπτους θα πρέπει να ισχύει µε 

τρόπο που από τη µια θα συντηρεί την πιθανότητα της ενοχής τους χωρίς ωστόσο να 

την τεκµηριώνει. Στη διάρκεια της αφήγησης, ύποπτοι και δολοφόνος θα είναι οι 

οδηγοί που, σε µια συνεχή άµιλλα αποπροσανατολισµού και διαλεύκανσης της 

έρευνας, θα καθοδηγήσουν τον αναγνώστη στη λύση του µυστηρίου.   

 Αντίστοιχα, και τα κίνητρα οφείλουν να στέκονται αρκετά πειστικά χωρίς  

όµως να φαίνονται υπέρµετρα προφανή µιας και έτσι θα εκµηδενιζόταν η περιέργεια 

των αναγνωστών. Αν θεωρήσουµε το φόνο ως την απόλυτα «κακή» και βλαβερή 

πράξη, το κίνητρο οφείλει να είναι ιδιαίτερα ισχυρό. Σε διαφορετική περίπτωση η 

αστυνοµική πλοκή θα µετατραπεί σε παρωδία. 

 Περνώντας στην παρουσίαση των ντέτεκτιβ, εισερχόµαστε άµεσα στην 

περιοχή των «καλών». Ο ντέτεκτιβ είναι το µόνο ακέραιο πρόσωπο στα αστυνοµικά 

µυθιστορήµατα. Είναι ο µόνος αδιαµφισβήτητος σύµµαχος του αναγνώστη σε όλη 

την διαδικασία της έρευνας. Η εµπιστοσύνη στο πρόσωπό του είναι δεδοµένη και δεν 

επιδέχεται αµφισβήτηση που θα κλυδωνίσει αυτήν την σταθερότητα. Ακόµα και στο 

noir αστυνοµικό αφήγηµα, µπορεί οι πεποιθήσεις του να µην ταυτίζονται µε αυτές 

του αναγνωστικού κοινού, ωστόσο, ο ίδιος ως πρόσωπο παρουσιάζεται πάντα 

ακέραιος. Η δεύτερη βασική ιδιότητα των ντέτεκτιβ είναι η µεθοδικότητα τους ως η 

κυρίαρχη εκδοχή της ευφυΐας τους. Αυτό είναι µάλλον και το πιο ελκυστικό τους 

στοιχείο. Περιττό βέβαια ν’ αναφέρουµε ότι ακριβώς αυτό είναι και το σηµείο που θα 

κρίνει την εξιχνίαση του εγκλήµατος.            
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Το έργο του Γιάννη Μαρή 

 

Οι αστυνοµικές αφηγήσεις στον ελλαδικό χώρο 

 

 

 Είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένη η εντύπωση σύµφωνα µε την οποία οι 

αστυνοµικές περιπέτειες του αστυνόµου Μπέκα είναι οι πρώτες αστυνοµικού 

περιεχοµένου αφηγήσεις της ελληνικής πεζογραφίας. Και είναι αλήθεια ότι, 

αναµφισβήτητα, είναι οι πιο γνωστές, ίσως και οι πιο δηµοφιλείς. Ωστόσο, το έργο 

του Γιάννη Μαρή «πατάει» σε µια παράδοση που ξεκινάει από τον 19
ο
 αιώνα, και, 

βέβαια, συνεχίζεται ως και στις µέρες µας.  

 Ήδη από το δεύτερο µισό του 19
ου

 αιώνα, στο πλαίσιο της ηθογραφικής 

πεζογραφίας απαντώνται κείµενα που δεν θα µπορούσαν απλά να αντιµετωπιστούν 

ως αστυνοµικές αφηγήσεις, αλλά θα µπορούσαν κάλλιστα να ταξινοµηθούν στις 

αστυνοµικές ιστορίες µυστηρίου. Σύµφωνα µε τον Στράτο Μυρογιάννη µάλιστα, οι εν 

λόγω ιστορίες «υπακούουν» και σε ένα τυπολογικό σχήµα κατά το οποίο υπάρχει ένα 

πολύπλοκο µυστήριο, το οποίο όµως, έπειτα από τις έρευνες του πρώιµου ντετέκτιβ 

τελικά εξιχνιάζεται. Τα ίδια τα κείµενα είναι µια µαεστρική διασπορά ενδείξεων και 

πληροφοριών τα οποία λαµβάνει υπόψιν ο αναγνώστης και, µε σύµµαχο τον 

ερευνητή, φτάνει στην αποκάλυψη του µυστηρίου
37

. Πρόκειται για τα διηγήµατα 

Εκδροµή εις Πόρον του Α. Ρ. Ραγκαβή, Τα δύο Αδέρφια του ∆ηµήτριου Βικέλα και το 

Ποίος ήτο ο φονεύς του αδερφού µου του Γεώργιου Βιζυηνού. Όσον αφορά τον 

Βιζυηνό αρκεί να υπενθυµίσουµε ότι και Το αµάρτηµα της µητρός µου, και ως τίτλος 

και ως περιεχόµενο µπορεί να συγκαταλεχθεί στην παραγωγή αφηγήσεων µυστηρίου. 

Ωστόσο, η ηθογραφική παράδοση του 19
ου

 αιώνα µας προµηθεύει και µε αµιγώς 

«εγκληµατικές αφηγήσεις» όπως στην περίπτωση της Φόνισσας του Αλέξανδρου 

Παπαδιαµάντη.     

 Η έλευση του περιοδικού τύπου και στην Ελλάδα στην περίοδο του 

µεσοπολέµου δηµιουργεί την ανάγκη µεταφράσεων αστυνοµικών ιστοριών 

αµερικανικής κυρίως προέλευσης. Πολλοί από αυτούς τους µεταφραστές σταδιακά 

                                                 
37

 Στράτος Μυρογιάννης, «Από τον Ραγκαβή στον Βιζυηνό: ή από τις ιστορίες µυστηρίου στην 

αστυνοµική πλοκή» στο Πρακτικά Γ’ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών, Βουκουρέστι 2-4 

Ιουνίου 2006, «Ο ελληνικός κόσµος ανάµεσα στην εποχή του ∆ιαφωτισµού και στον εικοστό αιώνα», τ. 

Α, επιµ.: Α. ∆ηµάδης, Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα 2007, σελ. 607 κεξ.      



 30 

αποκτούν προσωπικό ύφος και εξελίσσονται σε συγγραφείς που «φαίνονται να έχουν 

ξεπεράσει την δουλική µίµηση των αγγλοσαξονικών προτύπων τους
38

». Πρόκειται 

για περιπτώσεις όπως αυτές των Νίκο Μαράκη, Ορφέα Καρραβία, Γιάννης 

Καµπούρη, Ανδρόνικου Μαρκάκη
39

. Ωστόσο, µυθιστορήµατα µε αστυνοµικά 

στοιχεία διαθέτουν και συγγραφείς που δεν εντάσσονται στην παράδοση της 

αστυνοµικής λογοτεχνίας όπως ο Κίτρινος φάκελος του Μιχάλη Καραγάτση.       
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 Henri Tonnet, «Σκέψεις για την εξέλιξη του αστυνοµικού µυθιστορήµατος» στο Ο λόγος της 

παρουσίας, Σοκόλης, Αθήνα 2005, σελ. 331.    
39

 Ευσταθίου Καλλιόπη-Αικατερίνη, Το ελληνικό αστυνοµικό φιλµ στις δεκαετίες 1960-1970 

(αδηµοσίευτη µεταπτυχιακή εργασία), Αθήνα 2006, σελ. 17.  
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Ο Γιάννης Μαρής 

 

 Ο Γιάννης Μαρής, είναι το φιλολογικό ψευδώνυµο του Γιάννη Τσιριµώκου. 

Γεννιέται στην Σκόπελο το 1919 και περνάει τα παιδικά του χρόνια στη Λαµία. 

Σπουδάζει νοµική στην Θεσσαλονίκη και εντάσσεται στον αριστερό χώρο. Έχει 

ενεργή συµµετοχή στην αντίσταση µε το ΕΑΜ. Ιδεολογικά ανήκε στον 

σοσιαλδηµοκρατικό χώρο και συµµετείχε ως ιδρυτικό µέλος στη δηµιουργία της 

«Ένωσης Λαϊκής ∆ηµοκρατίας». Από το 1945 εργάζεται αποκλειστικά ως 

δηµοσιογράφος σε εφηµερίδες όπως η Μάχη, η Ακροπολίς, η Απογευµατινή ενώ είναι 

ίσως ο πιο έγκριτος κριτικός κινηµατογράφου στην εποχή του
40

. Στις 

δηµοσιογραφικές του περγαµηνές η δηµοσίευση στοιχείων, για πρώτη φορά µέχρι 

εκείνη την περίοδο, στην Μάχη για τα βασανιστήρια των εξόριστων στη Μακρόνησο, 

για την οποία και θα διωχτεί. Επίσης, από το βήµα της Ακροπόλεως αυτή τη φορά, θα 

φέρει στο φως στοιχεία για το ρόλο ανθρώπων της επερχόµενης χούντας στην 

δολοφονία του Γρηγόρη Λαµπράκη. 

 Έγινε πολύ γνωστός από την δηµοσίευση αστυνοµικών ιστοριών οι οποίες 

δηµοσιεύονταν σε συνέχειες σε περιοδικά όπως το Οικογένεια, ενώ τα κείµενά του 

εκδίδονται από τις εκδόσεις Πεχλιβανίδη και επανεκδίδονται συνεχώς και στις µέρες 

µας
41

. Έχει υποστηριχτεί ότι είναι ο συγγραφέας µε τις περισσότερες πωλήσεις στην 

Ελλάδα τον 20
ο
 αιώνα

42
. Στην εργογραφία του περιλαµβάνονται περίπου πενήντα 

αστυνοµικά µυθιστορήµατα, είκοσι σενάρια για ταινίες και ένα θεατρικό
43

. Πεθαίνει 

το Νοέµβριο του 1979 χτυπηµένος από τον καρκίνο, απόλυτα ταυτισµένος, αν όχι 

συνώνυµος, µε την εγχώρια εκδοχή της αστυνοµικής λογοτεχνίας.  
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 Γ. Α. Λεονταρίτης, «Ο Μαρής και η εποχή του», ∆ιαβάζω, τχ. 356 (Οκτώβρης 1995), σελ. 145.    
41

 Λήµµα: Γιάννης Μαρής στο Λεξικό νεοελληνικής λογοτεχνίας, επιµ. Αλέξης Ζήρας,  Σοκόλης, Αθήνα 

2007.  
42

 Ανδρέας Αποστολίδης, Τα πολλά πρόσωπα του αστυνοµικού µυθιστορήµατος, εκδ. Άγρα, Αθήνα 

2009, σελ. 273.  
43

 Ευσταθίου Καλλιόπη-Αικατερίνη, ό.π., σελ. 22.   
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Το «φιλόξενο» για τις αστυνοµικές ιστορίες περιβάλλον των περιοδικών εντύπων 

 

 Όπως έχει ήδη επισηµανθεί το κατεξοχήν περιβάλλον δηµοσίευσης 

αστυνοµικών ιστοριών και στην Ελλάδα είναι ο περιοδικός τύπος. Έτσι, από τη 

δεκαετία του 1920 ως και την δεκαετία του 1970 εµφανίζεται µια σειρά από 

περιοδικά ποικίλης ύλης που φιλοξενούν αρχικά περιπετειώδεις και ληστρικές 

αφηγήσεις. Σταδιακά, φαίνεται πως οι αστυνοµικές αφηγήσεις κυριαρχούν. Τέτοια 

περιοδικά είναι το Σκέρτσο, ο Θεατής, το Φαντάζιο, το πασίγνωστο Ροµάντζο, ο 

Θησαυρός, το Έγκληµα, η Περιπέτεια, η Νυχτερίδα το Μυστήριον και φυσικά η 

Μάσκα
44

.  

Η ιδιαιτερότητα της Μάσκας έγκειται στο αµιγώς αστυνοµικό της 

περιεχόµενο, στα πρότυπα των αµερικανικών pulps και στην υιοθέτηση της 

δηµοτικής γλώσσας σε αντίθεση µε τα προηγούµενα έντυπα. Στα τέλη της δεκαετίας 

του ’60, τόσο η καθιέρωση των comics όσο και η χουντική λογοκρισία σε συνδυασµό 

µε την έλευση και καταιγιστική διάδοση της τηλεόρασης έχουν ως αποτέλεσµα τη 

µείωση των πωλήσεων αυτού του τύπου των εντύπων και, εν τέλει, την οριστική 

διακοπή της κυκλοφορίας τους
45

. Φυσικά, αντιστοίχως φθίνον είναι και το 

ενδιαφέρον του κοινού για τις αστυνοµικές ιστορίες. Αν η ανιστορικότητα του 

αστυνοµικού µυθιστορήµατος µπορεί να προσφέρει συνθήκες ευρύτερης αποδοχής 

για το είδος, στη συγκυρία της µετεµφυλιακής Ελλάδας κάτι τέτοιο φαντάζει σα να 

κρύβεται η  πραγµατικότητα «κάτω από το χαλί» στο όνοµα της πολυπόθητης 

συµφιλίωσης. Ωστόσο, στην εποχή της µεταπολίτευσης µάλλον δεν αρµόζουν τόσο 

«ειρηνικές διευθετήσεις». Σε κάθε περίπτωση, δε µπορεί κανείς να ανασυνθέσει τους 

όρους δηµοσίευσης και εξάπλωσης των αστυνοµικών ιστοριών αν δεν λαµβάνει 

υπόψιν του το έδαφος πάνω στο οποίο ως επί το πλείστον αυτές γεννήθηκαν, δηλαδή 

τον περιοδικό τύπο.     

 

 

 

 

 

 

                                                 
44

 Ευσταθίου Καλλιόπη-Αικατερίνη, ό. π., σελ. 13 κεξ.   
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 Ανδρέας Αποστολίδης, ό. π., σελ. 296. 
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Ο κόσµος των µυθιστορηµάτων του Γιάννη Μαρή 

 

 «Ο Μαρής είναι ο ζωγράφος της Αθηναϊκής ζωής της δεκαετίας του 50’ και του 

60’
46

» σηµειώνει στην σύντοµη αλλά περιεκτική παρουσίαση του ο Γ. Α. 

Λεονταρίτης. Και είναι αλήθεια ότι οι εικόνες που δηµιουργεί µέσα από την 

πεζογραφία του ο συγγραφέας µας είναι το καλύτερο όχηµα τόσο για τους 

νοσταλγούς της πόλης την εποχή εκείνη, αλλά και για όποιον θέλει να ανασυνθέσει 

την ατµόσφαιρα της αναπτυσσόµενης σε πολλά επίπεδα ελληνικής πρωτεύουσας. Ας 

µην ξεχνάµε επίσης, ότι πρόκειται για την περίοδο που πλήθη ανθρώπων από την 

επαρχία συρρέουν στην Αθήνα, αναζητώντας καλύτερες συνθήκες ζωής ή την 

ανωνυµία που θα λειτουργήσει ως ασπίδα προστασίας τους από τις πρόσφατες, τότε, 

µετεµφυλιακές επιπτώσεις. Η νέα αυτή φάση της πόλης, εκτός από το ότι αποτελεί 

προϋπόθεση για την ανάπτυξη της αστυνοµικής λογοτεχνίας, αποτυπώνεται 

εντυπωσιακά σε αυτού του είδους τα κείµενα.  

 Οι τοπογραφικές σχεδόν περιγραφές του έργου του Μαρή αφορούν ως επί το 

πλείστο την πόλη των Αθηνών. Οι αφηγήσεις του ιδιαίτερα αναλυτικές κυρίως στις 

περιγραφές του κέντρου της πόλης. «Κατηφόρισε προς την πλατεία Κολωνακίου, 

παλεύοντας πάντα µε τις σκέψεις του. Ο µεσηµεριάτικος ήλιος είχε χαθεί και οι 

καρέκλες που είχαν απλώσει το «Ελληνικό» και η «Λυκόβρυση» στα πεζοδρόµια και 

στη µικρή πλατεία ήταν οι περισσότερες άδειες». Η συχνότητα µε την οποία 

επανέρχονται κάνουν τον αναγνώστη να πιστέψει πως ίσως να πρόκειται για µια 

ενσυνείδητη επιλογή. Άλλωστε και ο ίδιος ο συγγραφέας έχει παραδεχτεί σε 

συνέντευξή του ότι τον ενδιαφέρει πρωτίστως η απόδοση της ατµόσφαιρας, του 

κλίµατος της εποχής για την «οικοδέσποινα» Αθήνα: «Για µένα η αστυνοµική πλοκή 

είναι το πρόσχηµα για να κερδίσω το ενδιαφέρον του αναγνώστη και από κει και πέρα 

αυτό που µ’ ενδιαφέρει είναι η ατµόσφαιρα, το περιβάλλον, οι χαρακτήρες και οι 

ανθρώπινες σχέσεις
47

». Έτσι, όπως και εν γένει το αστυνοµικό µυθιστόρηµα, µπορεί 

να αντιµετωπίζεται ως µια εκδοχή του αστικού µυθιστορήµατος.  

 Μια κυρίαρχη αντίθεση που διέπει τις περιγραφές του τόπου είναι η αντίθεση 

του κέντρου της Αθήνας ή των βορείων προαστίων και των πιο περιφερειακών 

περιοχών της. Αυτή η διάσταση έρχεται ως συνέχεια της συνολικής «απόστασης» του 

                                                 
46

 Γ. Α. Λεονταρίτης, ό. π., σελ 146.  
47

 Ν. Πλατής, «Το “συνδικάτο του εγκλήµατος” και η µικρή του ιστορική διαδροµή: Συνέντευξη του 

Γιάννη Μαρή», Αντί, τχ. 135, (28/9/1979), σελ. 30.   
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αστικού κόσµου και των φτωχογειτονιών. Έτσι, ο χώρος ως σηµείο κατοικίας και 

δραστηριότητας µπορεί δυνητικά να αποδειχτεί ένα στοιχείο ενοχής ή αθωότητας. 

 Συνολικά στο έργο του Μαρή, οι υποθέσεις λαµβάνουν χώρα στην πόλη των 

Αθηνών και, κυρίως, στις περισσότερο αστικές γειτονιές. Βέβαια, υπάρχουν και 

ιστορίες που διαδραµατίζονται αλλού όπως η Μύκονος ή η Ύδρα, επαρχιακές 

περιοχές όπως ο θεσσαλικός κάµπος ή το Άγιο Όρος. Σε κάθε περίπτωση, είναι 

προφανής η βούληση του συγγραφέα να αποδώσει τον αστικό χώρο τόσο ως τόπο 

όσο και επικράτεια της αστικής δραστηριότητας.  
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Σταθερά µοτίβα 

 

 Τα µυθιστορήµατα του Μαρή διαθέτουν µια σειρά από σταθερά 

χαρακτηριστικά που συγκροτούν το προσωπικό του συγγραφικό ύφος. Έτσι, σε ένα 

αρχικό στάδιο της αφήγησης ανακαλύπτεται το πτώµα ή γενικά το έγκληµα. 

Σταδιακά, η αφήγηση ρίχνει φως στην προϊστορία του θύµατος, ενώ ταυτόχρονα 

αιτιολογεί τα κίνητρα µιας σειράς ενόχων για τους οποίους φροντίζει συστηµατικά να 

τα παρουσιάσει. «Άµα βρεις την αρχή του νήµατος, το κουβάρι ξετυλίγεται µόνο του, 

έλεγε ο Μακρής. Ως τώρα είχε βρει τρεις αρχές, και το κουβάρι είχε µπερδευτεί 

περισσότερο. Η Μυρτώ και η εκδίκησή της; Όχι. ∆εν ήταν πιθανό και ούτε ο ίδιος 

ήθελε να είναι πιθανό. Ο Τζόνυ Παυλίδης και τα ερωτικά του συµφέροντα; Είχε αρχίσει 

πια, ο ∆ηµήτρης, να µην πιστεύει στην ενοχή του ζιγκολό. Τουλάχιστον όσον αφορά τον 

φόνο του Καρνέζη. Έµειναν οι άλλοι. Η µαντάµ Ζουλιέτ µε τον πληγωµένο έρωτα. Και 

τώρα, αυτός ο Νέστωρ Καυταντζόγλου, που του χαµογελούσε από την εφηµερίδα. Πού 

βρισκόταν η αλήθεια
48

;»   

 Μεγάλο κοµµάτι της πλοκής σχετίζεται µε τη µετατόπιση των πιθανών 

κινήτρων στους υπόπτους. Σε αυτό το πλαίσιο, ενδιαφέροντα είναι τα σχόλια του 

αφηγητή για την φύση των κινήτρων όπως φαίνεται ενδεικτικά και στο προηγούµενο 

απόσπασµα. Έτσι, στο ξετύλιγµα της αφήγησης, εκτός από την παρουσίαση των 

υπόπτων επιχειρείται και η ταξινόµηση των κινήτρων σε κίνητρα π.χ οικονοµικού 

συµφέροντος, ερωτικής αντιζηλίας κλπ. Αν στο επίκεντρο της έρευνάς µας θέταµε 

την εξέταση της πλοκής, θα διαπιστώναµε πως η ανάπτυξη µιας αστυνοµικής 

ιστορίας – και – στην περίπτωση του Μαρή εξαρτάται άµεσα από την σχέση 

πιθανοτήτων και αποκλεισµών των «υποψήφιων» δολοφόνων µε βάση τα κίνητρά 

τους.  

 Ένα άλλο σταθερό στοιχείο των µυθιστορηµάτων του Γιάννη Μαρή είναι η 

παρουσίαση µιας πρώιµης εύλογης εκδοχής για το έγκληµα. «Αυτός ο κύριος 

∆εντρινός είχε κάθε λόγο να ξεφορτωθεί την γυναίκα του, πριν εκείνη πετύχει το 

διαζύγιο, που θα τον έκανε φτωχό.
49

». Όπως φαίνεται και στο απόσπασµα, σχετικά 

νωρίς εµφανίζεται µια ισχυρή ερµηνεία τόσο για το κίνητρο όσο και για τις συνθήκες 

κάτω από τις οποίες τελέστηκε το έγκληµα. Με άλλα λόγια, η έρευνα του ντετέκτιβ 
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 Γιάννης Μαρής, Έγκληµα στο Κολωνάκι, Ατλαντίς, Αθήνα 2008, σελ. 119-120.  
49

 Γιάννης Μαρής, Ιδιωτική υπόθεση, ειδική έκδοση για την εφηµερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ Αθήνα 2009, 

σελ.97.  
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διεξάγεται κάτω από τη σκιά µιας κυρίαρχης εκδοχής και, είναι η ικανότητα του 

εκείνο το στοιχείο που, όσο η αφήγηση θα προχωράει, θα τον οδηγήσει στην 

πραγµατική αλήθεια και θα αποκαταστήσει την τάξη. Πρόκειται για ένα τεχνικό 

χαρακτηριστικό που επιτρέπει στον συγγραφέα να διατηρεί σταθερό τα ενδιαφέρον 

του αναγνώστη. Επίσης, η τελική διαλεύκανση κόντρα σε ένα πολύ δυνατό άλλοθι ή 

στην επίσηµη αστυνοµική απόφανση καθιστά τον ντετέκτιβ περισσότερο ελκυστικό 

και δηµοφιλή.  

 Μέσα στα εµπόδια που καλείται να ξεπεράσει ο ντετέκτιβ στο πλαίσιο της 

αντίκρουσης της όποιας φαινοµενικά εύλογης εκδοχής είναι ο ρόλος του τύπου. «Το 

«ΕΜΑΘΑ» δεν είναι η σωστή διατύπωση. Τότε άκουσα, θα’ πρεπε να πω, πως ο Τζών 

Αυλακιώτης ήταν από µήνες νεκρός. ∆εν ήταν µια «πληροφορία», ήταν µια φήµη, που 

κυκλοφόρησε µέσα στα δηµοσιογραφικά γραφεία ξαφνικά, µ’ αυτόν τον µυστηριώδη 

τρόπο που γεννιούνται κι απλώνουν οι φήµες τέτοιου είδους
50

». Το απόσπασµα δεν 

είναι η µοναδική περίπτωση όπου ο αφηγητής του Μαρή, στην προσπάθειά του να 

ανασυστήσει την αλυσίδα των γεγονότων, αµφισβητεί τον τρόπο µε τον οποίο 

παρουσιάζει ο τύπος ένα έγκληµα. Ανέκαθεν, οι εφηµερίδες εξυπηρετούσαν 

στοχεύσεις που εξυπηρετούσαν συµφέροντα πολύ περισσότερο ιδιοτελή από την 

ανάδειξη της αλήθειας. Βέβαια, µια τέτοια επισήµανση αποκτά πολύ µεγαλύτερο 

βάρος αν αναλογιστεί κανείς ότι ο Μαρής είναι αναγνωρισµένος δηµοσιογράφος  και 

κατεξοχήν «θαµώνας» αίθουσας σύνταξης. Η παρουσίαση κάθε είδησης στον τύπο 

δεν είναι παρά µια διευθέτηση που πραγµατώνεται µε γνώµονα άλλες παραµέτρους, 

στο συγκεκριµένο κείµενο πολιτικές. Η διαπίστωση ότι οι ειδήσεις είναι ως επί το 

πλείστο κατασκευασµένες, βέβαια, θα αποτελούσε κοινοτοπία αν ο συγγραφέας-

δηµοσιογράφος δεν αναλάµβανε να αναδείξει «λύσει» τα µυστήρια µε εργαλείο, 

εκτός από την δηµοσιογραφία, την λογοτεχνία.            

 Όσον αφορά το βασικό φορέα της εξιχνίασης θα ήταν περιττό ίσως να 

αναφέρουµε ότι το πρόσωπο αυτό είναι ο πασίγνωστος αστυνόµος Μπέκας. Αυτό που 

ωστόσο δεν έχει επισηµανθεί, αν και απαντάται κατεξοχήν στα βιβλία του Μαρή, 

είναι ότι, συνήθως, η έρευνα του Μπέκα συνεπικουρείται και από έναν τουλάχιστον 

ερευνητή. Ο ήρωας αυτός έχει προσωπική εµπλοκή µε το έγκληµα και είναι αυτός 

από τον οποίο ξεκινάει η έρευνα. Αργά ή γρήγορα, απευθύνεται στην αστυνοµία και 

ξεκινάει η «επίσηµη» διερεύνηση που, ωστόσο, βασίζεται σε στοιχεία και 
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 Γιάννης Μαρής, Η εξαφάνιση του Τζων Αυλακιώτη, ειδική έκδοση για την εφηµερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ, 

Αθήνα 2008, σελ. 112.   
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διαπιστώσεις δικές του. Κατά τεκµήριο ο ερασιτέχνης ερευνητής έχει προσωπικό 

ενδιαφέρον ή ακόµα και συµφέρον για την λύση του µυστηρίου. Η σηµαντικότερη 

διαφορά µε τον «επαγγελµατία» ντετέκτιβ άλλωστε έγκειται ακριβώς σ’ αυτό· η µε 

οποιοδήποτε τρόπο προσωπική ανάµειξη µπορεί να έχει επιπτώσεις στη νηφαλιότητα 

που απαιτεί η διερεύνηση τέτοιων υποθέσεων. Ωστόσο, το ένστικτο των 

«ερασιτεχνών» ντετεκτιβ είναι εκείνος ο παράγοντας που λειτουργεί 

συµπληρωµατικά στην περισσότερο έµπειρη και αντικειµενική αντιµετώπιση του 

«επαγγελµατία» Μπέκα. Ενδεικτικά παραδείγµατα είναι η περίπτωση του Γιώργου 

Στεφάνου στο Χαµόγελο της Πυθίας ή ο Κώστας Ανέστης στην Εξαφάνιση του Τζων 

Αυλακιώτη όπου, µάλιστα, δεν εµφανίζεται καν ο αστυνόµος Μπέκας, ενώ η επίσηµη 

αστυνοµία συσκοτίζει συνειδητά την υπόθεση.  
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Αφήγηση 

 

 Τα αστυνοµικά κείµενα του Μαρή εκφέρονται µε έναν σχετικά παγιωµένο 

αφηγηµατικό τρόπο. Ο αναγνώστης βρίσκεται ενώπιον µιας γραµµικής αφήγησης που 

οργανώνεται µέσα από την ακολουθία «κειµενικών» συµβάντων, είτε πρόκειται για 

γεγονότα του χρόνου της αφήγησης, είτε πρόκειται για σκέψεις του αφηγητή ή των 

ηρώων. Φυσικά, και συµβαίνει πολύ συχνά αυτό, η γραµµική ακολουθία ανακόπτεται 

από αναδροµές, προκειµένου να αναδειχτεί η, απαραίτητη για την πλοκή, προϊστορία 

των ηρώων.   

Η αφήγηση εκφέρεται κυρίως σε τρίτο και κάποιες φορές είναι 

πρωτοπρόσωπη. Μια τέτοια εναλλαγή ενδεχοµένως να εξυπηρετεί στην 

εξισορρόπηση από τη µία της επιθυµητής αποστασιοποίησης (τρίτο πρόσωπο) που 

οφείλει να διακρίνει κάθε αξιοπρεπή αφηγητή αστυνοµικών ιστοριών, και, από την 

άλλη το προσωπικό ενδιαφέρον (πρώτο πρόσωπο) που διακατέχει τον τίµιο και 

ανυστερόβουλο αφηγητή-ντετέκτιβ. Ενδεχοµένως, να πρόκειται για την τεχνική 

διάσταση της προσωπικής εµπλοκής του ερευνητή (είτε του Μπέκα είτε του 

ανεπίσηµου «βοηθού» του). Ανταποκρίνεται έτσι στη δηµιουργία του ήρωα που, 

εκτός από τις ντετεκτιβικές του ικανότητες, χαρακτηρίζεται από την επιµονή που για 

την αποκατάσταση της αλήθειας και το προσωπικό ενδιαφέρον.  

Η γλώσσα του Μαρή είναι η δηµοτική της εποχής στην οποία γράφονται τα 

κείµενα (δεκαετία 1950-70). Πρόκειται για µια λιτή αλλά καλογραµµένη δηµοτική 

διάσπαρτη από διαλόγους, µε λίγα µόνο καθαρευουσιάνικα ψήγµατα, που έτσι κι 

αλλιώς είναι υπαρκτά ακόµα και στις µέρες µας. Η απλότητά της άλλωστε είναι και ο 

λόγος που τα κείµενά του επιλέχτηκαν ως αναγνωστικά για τους µαθητές της µέσης 

εκπαίδευσης στην Αυστραλία ή στην Σοβιετική Ένωση
51

. Για τον ίδιο η επιλογή της 

καθοµιλούµενης, «ζωντανής» γλώσσας, αν και γνωρίζει την λογοτεχνική της 

πληµµέλεια, είναι συνειδητή διότι ακριβώς προκρίνει την προσέγγιση µε ένα 

ευρύτερο αναγνωστικό κοινό.  

Ως γνήσια έκφραση εκείνης της περιόδου, περιέχει πολύ συχνά ξένες λέξεις, 

στοιχείο που αποτυπώνει την πρώτη συστηµατική επιρροή του δυτικού τρόπου ζωής 

στην µετεµφυλιακή Ελλάδα. Γι’ αυτό και πολύ συχνά ο αναγνώστης συναντάται µε 

ηρωίδες που κάθονται στο «βολάν» του αυτοκινήτου ενώ παρατηρεί τους νεο-αστούς 
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να απολαµβάνουν το νεόφερτο «ουίσκυ» τους. Στο πλαίσιο της απόδοσης της 

ατµόσφαιρας της κοσµικής ζωής, η συστηµατική εισροή ξενικών λέξεων ή και 

εκφράσεων µπορεί, δυνητικά έστω, να λειτουργήσει ως σχόλιο στην ξενοµανία και 

τον καταναλωτισµό των πλουσίων. Πώς αλλιώς να αιτιολογήσει κανείς τα ξένα 

ονόµατα που κατά τεκµήριο έχουν οι ηρωίδες των µεσοαστικών τάξεων στα 

µυθιστορήµατά του;   

Ο κατεξοχήν τρόπος που επιλέγει ο συγγραφέας για να αποδώσει τις συνθήκες 

του εγκλήµατος είναι, φυσικά, οι αναδροµές. Στη διάρκεια της διερεύνησης του 

µυστηρίου ο αφηγητής καταφεύγει στον χρόνο της (προ)ιστορίας προκειµένου να 

συµπληρώσει τα κοµµάτια του παζλ που λείπουν από το «κάδρο» του χρόνου της 

αφήγησης. Με αυτόν τον τρόπο, καταθέσεις µαρτύρων, συλλογή λεπτοµερειών από 

τη αναδιήγηση των δευτερευόντων προσώπων και, βέβαια, η παράθεση της οπτικής 

των υπόπτων συγκροτούν τον «αστυνοµικό µίτο», µε τη βοήθεια του οποίου ο 

αφηγητής θα καταφέρει να βγει από τον «λαβύρινθο» της υπόθεσης.  

«Η καµαριέρα είχε πει πως άκουσε την κυρία της να λέει. «Όχι νωρίτερα. ∆εν 

πρέπει να σε δουν.» Εκεί ο Μπέκας είχε στηρίξει όλες τις ελπίδες του. Αυτή η µικρή 

φράση θα έδειχνε αν ο ∆εντρινός έλεγε την αλήθεια.[…] (ανάκριση ∆εντρινού) - Μη 

βιαστείτε. Σας είπε να πάτε στις δύο. Σας είπε πως έχει φίλους στο σπίτι. Πώς τελείωσε 

την κουβέντα της; Σκεφτείτε. Θέλω τη φάση της, όπως την είπε. Ακριβώς όπως την 

είπε. Ο ∆εντρινός σκέφτηκε. […] – Είπε, κατέληξε ο ∆εντρινός, « όχι νωρίτερα . ∆εν 

πρέπει να σε δουν
52

». Το απόσπασµα είναι ένα χαρακτηριστικό δείγµα παρουσίασης 

των ίδιων γεγονότων από δύο µάρτυρες, δηλαδή δύο οπτικές γωνίες. Το κατά πόσο 

θα υπάρξει ταύτιση, συµπλήρωση ή διαφωνία των µαρτυριών είναι ένα στοιχείο που 

θα δροµολογήσει προς τη µια ή την άλλη κατεύθυνση την έρευνα. Με άλλα λόγια, ο 

Μαρής χρησιµοποιεί την αφηγηµατική πρακτική της εσωτερικής πολλαπλής εστίασης 

στους ήρωες µε στόχο να αποδώσει και στο επίπεδο της πλοκής την ταύτιση των 

λεγοµένων της µάρτυρος µε αυτά του βασικού υπόπτου. Πρόκειται ίσως για µια 

αντιπροσωπευτική περίπτωση του πόσο ένα αστυνοµικό µυθιστόρηµα είναι 

αποτέλεσµα ισορροπηµένων χειρισµών του συγγραφέα ως προς την πλοκή και, 

κυρίως, πώς µια τέτοια επιδίωξη αποτυπώνεται µε αµιγώς τεχνικούς αφηγηµατικούς 

όρους. 
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Ο αφηγητής των βιβλίων του Μαρή αφηγείται σε πρώτο πρόσωπο και είναι 

συνήθως οµοδιηγητικός. Σε κάποιες περιπτώσεις παρουσιάζεται να έχει πλήρη 

αντίληψη ότι εξιστορεί µια ιστορία, όπως πολύ χαρακτηριστικά φαίνεται στην 

Εξαφάνιση του Τζων Αυλακιώτη. «Αν η ιστορία που διαβάζεται ήταν η ιστορία η δική 

µου, θα είχα πολλά να πω […] ∆εν διηγιέµαι όµως την ιστορία µου, αλλά την ιστορία 

του Τζων Αυλακιώτη […] θα µπορούσα να γεµίσω σελίδες ολόκληρες µε το τι έγινε στη 

συνέχεια, µα είπαµε. ∆εν διηγιέµαι τη δική µου ιστορία µου, αλλά την ιστορία του Τζων 

Αυλακιώτη.
53

» Σε αυτό το σηµείο είναι χαρακτηριστική η θεµατοποίηση της γραφής 

και πλήρης η συνείδηση του αφηγητή ως τέτοιου. Η επαναλαµβανόµενη επισήµανση 

αυτής της διαπίστωσης ενδεχοµένως να υπαγορεύεται από την αναγκαιότητα 

αποστασιοποίησης από τα εξιστορούµενα γεγονότα. 

Στο βαθµό που ο αφηγητής του αστυνοµικού µυθιστορήµατος λαµβάνει µέρος 

στην αφήγηση προκειµένου – και – για να συµβάλει στην διαλεύκανση της υπόθεσης 

και στην απονοµή της δικαιοσύνης, µπορούµε να αντιµετωπίζουµε και το ίδιο το 

κείµενο ως έναν διανοητικό συνδετικό,  κρίκο ανάµεσα στον αφηγητή και τον 

αναγνώστη. Ο µεν αφηγητής επωµίζεται την ευθύνη να παράσχει στον αναγνώστη 

όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Είναι ο βασικός του σύµµαχος σε όλη αυτήν την 

διαδικασία. Με αυτήν την έννοια, οφείλει και να «µοιράζεται» τις σκέψεις και τα 

συµπεράσµατα στα οποία καταλήγει προκειµένου να καταλήξει – δυνητικά, έστω, σε 

συνεργασία µε τον αναγνώστη – στο πιο ασφαλές. Πιθανότατα για αυτόν το λόγο, 

πολύ συχνά, ο αφηγητής στον Μαρή, µε πρόσχηµα την «τακτοποίηση» των σκέψεων 

του, επαναλαµβάνει τα δεδοµένα που έχει συλλέξει για να τα συνοψίσει. Με αυτόν 

τον τρόπο παρέχει στον αναγνώστη την δυνατότητα να τα συνοψίσει κι εκείνος µε τη 

σειρά του, αλλά και να διασφαλίσει ότι δεν υπάρχει κάποια πληροφορία που δεν έχει 

επισηµανθεί. «Σαν τον µοντέρ του κινηµατογράφου, που περνά και ξαναπερνά στη 

«µουβιόλα» του τα κοµµάτια της ταινίας που θέλει να συναρµολογήσει, σκεπτόµουν και 

ξανασκεπτόµουν το κάθε τι, κι όπως εκείνος, σταµατούσα στις σκηνές που µ’ 

ενδιέφεραν πεισσότερο
54

». Εδώ ο συγγραφέας µπορούµε να πούµε ότι µας «προτείνει» 

µια ερµηνεία για τον τόπο µε τον οποίο συνθέτει τα κείµενά του, όπως δηλαδή ο 

τεχνικός του µοντάζ. Άλλωστε, τόσο η κατά κόρον χρήση των αναδροµών (flash 

back) όσο και η – ούτως ή άλλως – δεδοµένη σχέση του αστυνοµικού 
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µυθιστορήµατος µε τον κινηµατογράφο επιτρέπει, αν δεν επιβάλλει τέτοιους 

συσχετισµούς. 

  Άλλοτε πάλι, πότε σε ευθύ και πότε σε πλάγιο λόγο, συµπυκνώνει τις 

σκέψεις και τα συµπεράσµατά του µε τη µορφή ερωτηµάτων «Και η θλιµµένη χήρα 

του Χατζηθωµά, που µε τόση αξιοπρέπεια πενθούσε τον πολυαγαπηµένο της αδερφό, 

ήξερε πως ήταν ζωντανός. Όλα ήταν µια µακάβρια κωµωδία, αλλά για ποιο σκοπό; 

Ποιον ήθελαν να ξεγελάσουν και ποιον έθαψαν στην πραγµατικότητα; Κι ο φίλος µου 

Ιάσων Χατζηθωµάς ποιο ρόλο έπαιζε σ’ αυτήν την υπόθεση; Έπαιρνε µέρος στην 

κωµωδία ή ήταν θύµα της;
55

». Είναι σαφές ότι συνολικά ο αφηγητής του Γιάννη 

Μαρή εκτός από το να αφηγείται την ιστορία ως αφοσιωµένος στην υπόθεση της 

αποκάλυψης της παράβασης, έχει και την «υποχρέωση» να οδηγήσει και τους 

αναγνώστες στην βέβαιη λύση «-∆εν βλάπτει να τα ξαναλέµε. Καταλαβαίνουµε 

καλύτερα τα πράγµατα
56

».     

Κάποιες φορές τα αποτελέσµατα της έρευνας παίρνουν τη µορφή 

απαρίθµησης: «Είχαν, λοιπόν, στα χέρια τους: α) τη βεβαιότητα ότι κάτι έκρυβε η 

Φωφώ Μενδρινού β) τη γνώση, ότι την ηµέρα του θανάτου της η Ζιζή ήταν γεµάτη κέφι 

και ζωή γ) το γεγονός, ότι κάποιος είχε προσπαθήσει να τον αποµακρύνει αυτόν, τον 

Αγγελίδη, από την Αθήνα, ενοχληµένος από την περιέργειά του δ) την τελευταία του 

ανακάλυψη, ότι η Ζιζή είχε σχέση µε κάποιον «µεγάλο», που την απασχολούσε τον 

τελευταίο καιρό.[…]
57

» Σε αυτό το απόσπασµα έχουµε έναν αφηγητή που, για να 

είναι όσο πιο συνεργατικός και σαφής, δεν διστάζει ακόµα και να απαριθµήσει τα 

στοιχεία που έχει στην διάθεσή του. Ακριβώς επειδή είναι απόλυτα ταγµένος στον 

βασικό στόχο της οριστικής διαλεύκανσης, δεν αρνείται ακόµα την, όχι και τόσο 

κατάλληλη για ένα λογοτεχνικό κείµενο, κωδικοποίηση των στοιχείων µε έναν τρόπο 

που προσοµοιάζει µε παράθεση των δεδοµένων ενός προβλήµατος. 

Άλλωστε, η διαδικασία συλλογής στοιχείων που θα βοηθήσουν στην 

διαλεύκανση της υπόθεσης αντιµετωπίζεται ρητά και από τον συγγραφέα ως 

µαθηµατικό πρόβληµα « Ήταν περίεργο. Βρισκόµασταν στο πιο γαλήνιο µέρος του 

κόσµου, κάτω από τα µάτια µας ξαπλωνόταν ένα νησί τουριστικής αφίσας κι εµείς, µε 

µια συλλογιστική κατάλληλη για να λύσεις ένα πρόβληµα της άλγεβρας, προσπαθούσαµε 
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να βρούµε την άκρη σε µια ιστορία γεµάτη φόβο και θανάτους
58

». Με αφορµή τέτοιου 

είδους αναφορές γίνεται βέβαιη η πρόσληψη των κειµένων του Μαρή, πρώτα και 

κύρια από τον ίδιο τον δηµιουργό τους, ως εγκεφαλικά παιχνίδια που 

πραγµατώνονται µέσω του λόγου ή της λογοτεχνίας και όχι χάριν αυτής.     

∆εδοµένου ότι, συνήθως, ο αναγνώστης του Μαρή έχει διαβάσει περισσότερα 

από ένα βιβλίο του, όπως επίσης και της σχετικά παγιωµένης δοµής τους, 

παρουσιάζεται κάπως «δύσπιστος» σε σχέση µε κάθε πρώιµη και εύλογη ερµηνεία 

του µυστηρίου, ιδίως όταν κάτι τέτοιο συµβαίνει σε ένα αρχικό στάδιο της πλοκής. 

Φυσικά, αυτό δεν ισχύει µόνο για το «συνηθισµένο» σε αυτού του τύπου την πλοκή 

αναγνωστικό κοινό, αλλά είναι µια αµφισβήτηση που ο ίδιος ο συγγραφέας επιδιώκει 

να καλλιεργήσει. «∆ε φανταζόµουνα εκείνη την στιγµή πως το «ταξιδάκι» µου αυτό δεν 

θα ήταν και τόσο απλό
59

» ή « Αυτός ο εκνευρισµός µου, όµως, ήταν που µε έκανε να 

νιώθω, ότι κάποιος µε παρακολουθεί ή πραγµατικά αόρατα µάτια έκαναν έλεγχο στις 

κινήσεις µου;
60

». Είναι µόνο δύο από τα πολλά παραδείγµατα προλήψεων που 

διέπουν τα κείµενα του Μαρή. Μέσω των προλήψεων ο συγγραφέας επιχειρεί – και 

καταφέρνει – να δηµιουργήσει σταδιακά την αίσθηση της αναµονής ότι κάτι 

σηµαντικό και ανατρεπτικό θα αναταράξει την οµαλότητα. Αφήνοντας ανάλογες 

εντυπώσεις, από τη µία συνέχει σε επίπεδο περιεχοµένου τα κείµενά του, ενώ από την 

άλλη «στήνει» ένα περιβάλλον αγωνίας, απαραίτητο συστατικό, άλλωστε, της 

αστυνοµικής γραφής.    
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 Αυτοαναφορικότητα 

 

Ο ίδιος ο Μαρής σε συνέντευξή του το 1979 παραδέχεται ότι τα βιβλία του 

δεν γράφτηκαν µε σκοπό να εκδοθούν. Γράφτηκαν κατόπιν παραγγελίας για να 

δηµοσιευτούν σε συνέχειες περιοδικού. Ωστόσο, δεν πρόκειται για κείµενα που 

πάσχουν ως προς την οργανικότητά τους µιας και όπως επισηµαίνει και ο ίδιος ο 

συγγραφέας « Αλλά πρέπει να ξέρεις που να το πας, δεν φτάνει µόνο να βρεις τη 

«λύση». Γι’ αυτό σας λέω ότι το αστυνοµικό µυθιστόρηµα δε γράφεται αλλά 

συλλαµβάνεται. […] Εδώ είναι «µαθηµατικά», πρέπει να ξέρεις απολύτως που το 

πας!
61

». 

Είναι λοιπόν σαφές ότι ο Μαρής έχει πλήρη συνείδηση και του είδους της 

γραφής στην οποία επιδίδεται αλλά και των όρων τους οποίους αυτή οφείλει να 

υπακούει. Πολύ περισσότερο, φαίνεται να έχει και άποψη συνολικά για την 

«υπόθεση» της αστυνοµικής λογοτεχνίας, κάτι που γίνεται φανερό και στα βιβλία 

του.  

Σε µια προσπάθεια να παρουσιάσει κανείς την αυτοαναφορικότητα της 

γραφής του Μαρή µπορούµε να την διακρίνουµε σε τρία επίπεδα: το πρώτο αφορά 

την αυτοαναφορικότητα ως προς το είδος, το δεύτερο την ποιητική και το τρίτο τις 

διακειµενικές αναφορές. Ως προς το είδος, ο αφηγητής αν και παραδέχεται πως «ποτέ 

δεν ζήλεψε την δόξα του ιδιωτικού ντετέκτιβ και τα αστυνοµικά µυθιστορήµατα δεν 

ήταν το είδος που προτιµούσε
62

», εντούτοις, επιδίδεται στην συγγραφή αστυνοµικών 

ιστοριών. Τέτοιες αποστροφές, πιθανότατα να στοχεύουν να καταδείξουν αφενός την 

αναπόδραστη ανάγκη του συγγραφέα να γράψει τέτοιες ιστορίες, διότι το δέλεαρ της 

«δόξας» είναι µεγάλο και η πρόκληση για τον συγγραφέα ακόµη µεγαλύτερη. Σε 

κάθε περίπτωση, η «αναµέτρηση» του συγγραφέα µε το είδος είναι υπαρκτή και 

σταθερή. 

Η εγγραφή των κειµένων του Μαρή και από τον ίδιο στην συνολική 

αστυνοµική παραγωγή αναλύεται και µε όρους σύνθεσης αυτών των κειµένων «Ας 

πούµε πως παίζουµε ένα πνευµατικό παιχνιδάκι
63

». Μέσα από αντίστοιχα 

παραδείγµατα κατανοεί κανείς ότι ακόµα και ο συγγραφέας αντιλαµβάνεται τα 

κείµενα του ως προϊόντα κατασκευής. Μια διαδικασίας που υπόκειται σε όρους 
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διανοητικού παιχνιδιού. Κάτι µεταξύ γρίφου και σταυρολέξου. Ενδεχοµένως, να 

«τοποθετείται» στη γενικότερη θεωρητική συζήτηση που περιγράψαµε σε 

προηγούµενο κεφάλαιο για να υποστηρίξει, προφανέστατα, ότι κάθε είδος διαθέτει τα 

δικά του γνωρίσµατα και οφείλει να αξιολογείται µε βάση το κατά πόσο 

ανταποκρίνεται σε αυτά και όχι µε βάση το πόσο «αξιόλογο» είναι το είδος.  

Επιπλέον, αναφέροντας αρκετές φορές ότι «δεν είναι Σικάγο η Αθήνα µας
64

» 

παίρνει σαφώς θέση για την παράδοση στην οποία εγγράφονται τα κείµενά του, η 

οποία δεν είναι άλλη από αυτή του «σκληρού» αµερικανικού αστυνοµικού 

αφηγήµατος. Πράγµατι, η τοποθέτηση της δράσης γίνεται σ’ ένα αστικό περιβάλλον 

που, µπορεί ο αστυνόµος Μπέκας να µην έρχεται σε αντιπαράθεση µε τους 

γκάνγκστερς του Σικάγο – θα ήταν εντελώς µη ρεαλιστικό έτσι κι αλλιώς – αλλά 

είναι διώκτης του πιο παραβατικού κοµµατιού της αθηναϊκής κοινωνίας της εποχής. 

Βλέπουµε, λοιπόν, ότι σε αυτού του είδους τις διαπιστώσεις εκ µέρους του αφηγητή ή 

των ηρώων, ενυπάρχει µε σαφήνεια µια τοποθέτηση ότι το έργο είναι η ελληνική 

εκδοχή του noir αστυνοµικού. Μάλιστα, πρόκειται για µια νηφάλια αποτίµηση, 

δεδοµένου ότι αναγνωρίζει τις ιδιαίτερες τοπικές παραµέτρους, ότι µπορεί να µην 

πρόκειται για την πραγµατικότητα του υποκόσµου του Σικάγου, αναφέρεται ωστόσο 

στις ανάλογες κοινωνικές παραστάσεις.  

Ως προς την ποιητική του κειµένου, αναφέραµε και προηγουµένως ότι ο 

αφηγητής ή ο συγγραφέας λειτουργεί σαν τον µοντέρ του κινηµατογράφου. Έχοντας 

στην διάθεση του έναν όγκο υλικού προσπαθεί να επιλέξει τις κατάλληλες εικόνες 

προκειµένου να συνθέσει το έργο του. Πολλές είναι οι περιπτώσεις όπου η φύση 

αυτού του υλικού δεν του αφήνουν το περιθώριο να µην γράψει µυθιστόρηµα δράσης 

«Όλα αυτά έµοιαζαν µε αρχή συναρπαστικού µυθιστορήµατος
65

». Με άλλα είναι τέτοιο 

το υλικό του, τέτοια η πραγµατικότητα, που λειτουργεί για τον δηµιουργό µε τέτοιο 

τρόπο, ώστε οδηγεί αναπόφευκτα στη γραφή ιστοριών µυστήριου.  

Ωστόσο, πολλές φορές ο αφηγητής αναµετράται µε το εγχείρηµα της 

εξιστόρησης µιας αστυνοµικής ιστορίας. «∆εν ήξερε από δηλητήρια, δεν είχε κανένα 

ταλέντο αστυνοµικού, δεν διάβαζε αστυνοµικά µυθιστορήµατα, αλλα…
66

». Σε αυτή τη 

φράση συµπυκνώνεται ίσως η «προπαιδεία» που πρέπει να έχει κάθε επίδοξος 

συγγραφέας αστυνοµικών αφηγήσεων. Πέραν αυτού, στο βαθµό που η «επιστηµονική 
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τεχνογνωσία» του εγκλήµατος εγγράφεται στην παράδοση του βρετανικού 

αστυνοµικού, ο Μαρής φαίνεται να προσπαθεί να την υπερβεί. Θα µπορούσε πολύ 

εύκολα να συµφωνήσει µε τον Chandler που τάσσεται υπέρ των γήινων, σύγχρονων 

δολοφόνων που «χρησιµοποιούν τα κατάλληλα µέσα κι όχι χειροποίητα πιστόλια 

µονοµαχίας, φαρµακερά βέλη και τροπικά ψάρια
67

». Τέτοιες αποφάνσεις µοιάζουν να 

θέλουν να αιτιολογήσουν την επιλογή των πιο ιδιαίτερων ειδολογικών επιταγών του 

αστυνοµικού µυθιστορήµατος το οποίο υπηρετεί, δηλαδή την αµεσότερη γειτνίαση µε 

το αµερικανικό σκληρό αφήγηµα.  

Οι διακειµενικές αναφορές των κειµένων του Μαρή είναι αλλεπάλληλες. 

Πολύ συχνά ο ερευνητής του εγκλήµατος παραδέχεται ότι «ένας υπαλληλίσκος της 

Τράπεζας δεν γίνεται εύκολα Σέρλοκ Χολµς
68

». Σε αυτό το απόσπασµα αντανακλάται 

ενδεχόµενος η συγγραφική ταπεινοφροσύνη του Μαρή. Η δηµιουργία 

ολοκληρωµένων και αναγνωρίσιµων ντετέκτιβ παραµένει για τον συγγραφέα µας µια 

µεγάλη πρόκληση. Χαρακτηριστικά όπως η αυξηµένη οξύνοια και η αναλυτική 

σκέψη του Σέρλοκ Χολµς συγκροτούν το πρότυπο του ντετέκτιβ για τον Μαρή. 

Παράλληλα, διαφαίνεται και η συνείδηση ότι οι δικοί του ήρωες από τη µία 

προσπαθούν να παρακολουθήσουν αυτήν την τυπολογία, αλλά από την άλλη, είναι 

περισσότερο ερασιτέχνες.  

Γι’ αυτό, άλλωστε, η ερασιτεχνική φύση των ντετέκτιβ του Μαρή που 

ανακαλύπτουν το έγκληµα και προσπαθούν να το εξιχνιάσουν, µε µοναδική τους 

δεξιότητα το πάθος για την εξεύρεση της αλήθειας, θα τους αναγκάσει, αργά ή 

γρήγορα, να προσφύγουν στην επίσηµη αστυνοµία και τον αστυνόµο Μπέκα. «-Ώρα 

είναι, νοµίζω, να τα πούµε όλα αυτά στην αστυνοµία, είπε ο δηµοσιογράφος. Αρκετά 

κάναµε µόνοι µας τον Σερλοκ Χολµς…
69

». Έτσι, τόσο οι ήρωές του, όσο και ο ίδιος ως 

συγγραφέας, σε σχέση µε την εµπειρία ή την µαεστρία ως προς την σκηνοθεσία των 

εγκληµάτων, όταν πρόκειται να αντιπαρατεθεί µε φυσιογνωµίες όπως ο Κόναν 

Ντόυλ, αντιλαµβάνεται τον εαυτό του ως ερασιτέχνη κι εντοπίζει την ανάγκη να 

καταφύγει στους επαγγελµατίες αστυνοµικούς.        
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Ο αστυνόµος Μπέκας 

 

 

  Κυρίαρχη φιγούρα των βιβλίων του Μαρή είναι, φυσικά, ο αστυνόµος 

Μπέκας. Όταν ο «αυτόκλητος» ερασιτέχνης ντετέκτιβ αντιλαµβάνεται ότι τα όρια 

των δυνατοτήτων του ως προς την διερεύνηση των υποθέσεων εξαντλούνται, 

στρέφεται προς τον Μπέκα. Από εκείνο το σηµείο κι έπειτα, ο Μπέκας αναλαµβάνει 

δράση σε συνεργασία µε τον ερασιτέχνη ντετέκτιβ και ο δολοφόνος είναι πια θέµα 

χρόνου να αποκαλυφτεί.   

 Η δηµοφιλία και η απήχηση που απέκτησε – και κατέχει ακόµα – ο αστυνόµος 

Μπέκας έγκειται σε δύο παράγοντες· πρώτον στο αξιακό σύστηµα του οποίου είναι 

εκφραστής και δεύτερον στο ότι κατάφερε να µην είναι απόλυτα ταυτισµένος µε την 

αστυνοµία της εποχής, τον συνηθισµένο «µπάτσο». Η ντετεκτιβική φιγούρα που 

έπλασε ο Γιάννης Μαρής αγαπήθηκε τόσο από τους αναγνώστες επειδή ακριβώς σε 

αυτήν αναγνώρισαν µια σειρά από γνήσια στοιχεία της εποχής, της κοινωνίας, 

στοιχεία που µοιράζονταν καθ’ όλα µαζί του.  

 Αρχικά, ο αστυνόµος Μπέκας είναι ο βασικός θιασώτης της ευνοµίας, ο 

ανιχνευτής του ψεύδους και ο κύριος φορέας µέσω του οποίου θα αποκατασταθεί 

δικαιοσύνη. Όλα αυτά βέβαια, λιγότερο ή περισσότερο ισχύουν για όλους τους 

ντετέκτιβς της αστυνοµικής λογοτεχνίας. Η διαφοροποίηση του έλληνα ερευνητή σε 

σχέση µε τους άλλους, ωστόσο, έχει να κάνει µε το ότι ο ίδιος δεν αντιλαµβάνεται τις 

υποθέσεις µε τις οποίες έρχεται αντιµέτωπος στεγνά επαγγελµατικά, αντίθετα, τις 

περισσότερες φορές δίνει την εντύπωση ότι έχει σχεδόν προσωπικό ενδιαφέρον.       

«-Εγώ το ξέρεις, πως ενδιαφέρθηκα ατοµικά. Σαν Μπέκας κι όχι σαν όργανο της 

τάξης
70

».  Είναι µόνο µία από τις πολλές περιπτώσεις όπου ο Μπέκας αναλαµβάνει 

την εξιχνίαση ενός εγκλήµατος επειδή διαγιγνώσκει ότι η υπόθεση δεν έχει τελειώσει, 

όπως στην περίπτωση του Φλωρά στο Έγκληµα στο Κολωνάκι.  

 Αυτή η διάσταση του ντετέκτιβ αιτιολογεί και την σταθερή επιλογή του Μαρή 

η παρανοµία να εντοπίζεται σε πρώτη φάση από τον πρωταγωνιστή και µετά να 

µπαίνει στην έρευνα ο Μπέκας. ∆ηλαδή, υπάρχει πάντα µια συµπληρωµατικότητα 

ανάµεσα σε αυτά τα δύο πρόσωπα. Η εµπιστοσύνη που υπάρχει µεταξύ τους 

εδράζεται πρωτίστως στο ότι ο Μπέκας, αν και ακόµα δεν έχει διαπιστώσει τη 
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βασιµότητα των υποψιών του «ερασιτέχνη» ντετέκτιβ, τους εµπιστεύεται σχεδόν 

διαισθητικά. Χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγµα υπάρχει στην Ιδιωτική Υπόθεση. Για 

την επίσηµη αστυνοµία ο ∆εντρινός είναι ένοχος για τη δολοφονία της γυναίκας του. 

Για τον Μπέκα, όµως, είτε λόγω της σταθερής καχυποψίας απέναντι στον αστικό 

κόσµο, είτε λόγω της συµπάθειας στο πρόσωπο της Μαρίνας Ροδινού και τα αθώα 

δάκρυά της που δε µπορεί παρά να είναι αληθινά, είτε λόγω της εµπιστοσύνης στα 

λόγια του υπηρετικού προσωπικού, η υπόθεση κάθε άλλο παρά έχει κλείσει.   

 Αναλύοντας τον τρόπο µε τον οποίο ο Μπέκας χειρίζεται τις υποθέσεις, 

διαπιστώνουµε ότι ενεργεί σαν επαγγελµατίας χωρίς όµως να υποτιµά το ένστικτό 

του. Με αυτήν την έννοια λειτουργεί ως τοµή αλλά και ως συνέχεια για την 

εξελισσόµενη διερεύνηση από τη στιγµή που παίρνει την σκυτάλη από τον 

ερασιτέχνη ερευνητή. Μεθοδολογικά, ξεκινά µε την αναζήτηση του κινήτρου, την πιο 

βασική αρχή της εγκληµατολογίας. Αυτή η διαδικασία µικραίνει τον κύκλο των 

υπόπτων και στρέφει την έρευνα σε ορισµένες κατευθύνσεις. Κατόπιν, όπως φαίνεται 

κατεξοχήν στους διαλόγους των κειµένων, ερευνάται η φύση των κινήτρων και 

σταθµίζεται η βασιµότητά τους. Έχουµε δηλαδή µια διαρκή αµφιταλάντευση που 

µοιράζεται ο Μπέκας µε τους αναγνώστες. Στο µεγαλύτερο εύρος της δίνεται µέσα 

από την ψυχογράφηση των προσώπων και των αντιδράσεων τους. Βέβαια, η 

δεδοµένη επαγγελµατική εµπειρία του Μπέκα βοηθά σηµαντικά και καλύπτει τις 

αστοχίες και τις παλινδροµήσεις του ερασιτέχνη ερευνητή. 

 Η εξαιρετικά οξυµένη παρατηρητική ικανότητα του Μπέκα είναι το εργαλείο 

µε τη βοήθεια του οποίου βγάζει πολλά σηµαντικά συµπεράσµατα για την 

φερεγγυότητα των προσώπων και των µαρτυριών τους «Ο Μπέκας σχεδόν δεν άκουγε 

τα λόγια του. Όλη η προσοχή του είχε συγκεντρωθεί στο πρόσωπο του ∆εντρινου, σα να 

ήταν το µόνο που τον ενδιέφερε εκείνη τη στιγµή σ’ αυτό το δωµάτιο. Και, πραγµατικά, 

το πρόσωπο του ∆εντρινού αποτελούσε ένα εντυπωσιακό θέαµα. Χλόµιασε απότοµα κι 

ύστερα µε µιας έγινε κατακόκκινο. Τα χείλη του τρεµούλιασαν, χωρίς να µπορέσουν ν’ 

αρθρώσουν καµιά λέξη. Τα µάτια του, για µια στιγµή απέκτησαν µια έκφραση τρελού 

και για λίγο το βλέµµα του πλανήθηκε αόριστα στα πρόσωπα και στα αντικείµενα που 

υπήρχαν µέσα στο αστυνοµικό γραφείο. Ήταν σα να είχε χάσει την επαφή µε την 

πραγµατικότητα
71

». Με λίγα λόγια, η παρατήρηση και η ανάλυση των στιγµιαίων 
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αντιδράσεων των προσώπων είναι και το έδαφος πάνω στο οποίο δοµείται η 

συλλογιστική του Μπέκα και, φυσικά, του αφηγητή.  

 Αφού, µέσω της παρατήρησης αποκτά µια πρώτη εικόνα, τακτοποιεί τα 

δεδοµένα σε µια σειρά προσπαθώντας να εντοπίσει ποιος ύποπτος έχει περισσότερους 

λόγους να είναι δολοφόνος. Στη διάρκεια τέτοιων σκέψεων, πολύ συχνά, τις 

µοιράζεται µε τον αναγνώστη µε τρόπο ιδιαίτερα αναλυτικό και καθοδηγητικό «- Ας 

προσπαθήσουµε να βρούµε το λόγο µαζί. Η θάλασσα της ∆ήλου δεν είναι καθόλου 

θάλασσα αξιοζήλευτη. Ταραγµένη, χωρίς κανένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, κάθε άλλο παρά 

ιδεώδης για µπάνιο, κι άλλωστε, όπως µου ανέφερε ο άνθρωπός µου, κανείς από την 

συντροφιά δεν κολύµπησε. Τότε γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι άφησαν τόσες όµορφες 

ακρογιαλιές για να τριγυρίσουν σε νερά που δεν παρουσιάζουν τίποτε;
72

». Όπως 

φαίνεται στο απόσπασµα, ο Μπέκας χρησιµοποιεί τη µαιευτική µέθοδο για να 

οδηγήσει τον συνοµιλητή του (αλλά και, κυρίως, τον αναγνώστη) στην «περιοχή» 

που επιθυµεί. Άλλωστε, οι σκέψεις του είναι συνήθως καλά δοµηµένες ακολουθίες 

που, διασταυρωµένες, οδηγούν στην τελική εξιχνίαση. Αλλά, ακόµα και στις 

περιπτώσεις που κάποιος «κρίκος» της νοητικής αλυσίδας εκκρεµεί για τον 

αναγνώστη, αυτό συµβαίνει χάριν της ανατροπής και, φυσικά, ο Μαρής φροντίζει να 

τον εµφανίσει µέχρι το τέλος της υπόθεσης.  

 Σε σχέση µε την «ντετεκτιβική» παράδοση, µπορούµε να πούµε πως ο 

Μπέκας είναι αρκούντως παρατηρητικός για να ανακαλέσει τον Σέρλοκ Χολµς και 

την θρυλική του δεξιότητα να «τακτοποιεί» τα δεδοµένα του σε λογικές ακολουθίες
73

. 

Ωστόσο, η έντονη παρουσία του κοινωνικού περιβάλλοντος, η προσεγµένη αλλά 

σαφής ταξική διάσταση που συνέχει τα κείµενα του Μαρή σε συνδυασµό µε την 

παρουσία του ηθικά ακέραιου ντετέκτιβ, που δεν θα διστάσει να αµφισβητήσει ακόµα 

και τον εργοδότη του
74

 µέχρι να πειστεί για την ειλικρίνειά του συντείνουν σε µια 

µεγαλύτερη συνάφεια του Μπέκα µε την αµερικανική σχολή.  

 Ο Βάσιας Τσοκόπουλος σε άρθρο του προσπαθώντας να ερµηνεύσει την 

ιδιοσυγκρασία του Μπέκα, αναφέρεται στον επαρχιωτισµό του, τον οποίο 
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αντιλαµβάνεται ως άρνηση της αστικής κουλτούρας
75

. Αν και τα σχετικά κειµενικά 

τεκµήρια δεν είναι πολλά, υπάρχουν αποσπάσµατα στα οποία ο Μπέκας µιλάει για 

την επαρχιακή του καταγωγή «-Εγώ γεννήθηκα σε χωριό. Και, ιδιαίτερα, ξέρω την 

νοοτροπία των Θεσσαλών χωρικών. Αυτοί οι άνθρωποι έζησαν χρόνια κάτω από την 

εξουσία των Τούρκων µπέηδων και των Ελλήνων τσιφλικάδων, που τους διαδέχτηκαν. 

Η πείρα τους τους δίδαξε πως όταν οι αδύνατοι µπερδεύονται στις ιστορίες των 

δυνατών, την πληρώνουν πάντα οι αδύνατοι. […] –Αυτή η άποψή σας δεν είναι 

κάπως…αναρχική, για έναν εκπρόσωπο του νόµου; Ο Μπέκας χαµογέλασε. – Ίσως 

είναι λιγάκι, αλλά οπωσδήποτε είναι σωστή
76

». Σε αυτό το απόσπασµα αν και η µη 

αστική καταγωγή του γίνεται σαφής, το ενδιαφέρον µετατοπίζεται αλλού. Το 

νοηµατικό φορτίο εδώ πέφτει στη θέαση του Μπέκα για τις κοινωνικές ανισότητες 

ανάµεσα στις κοινωνικές τάξεις, ακόµα κι όταν αυτές εκφέρονται µε όρους αντίθεσης 

γεωγραφικής περιφέρειας και κέντρου.  

 Προφανώς, ο Μπέκας εµπιστεύεται τις µαρτυρίες των αγροτών για τη Λάουρα 

Χατζηθωµά εκτιµώντας πως η πρότερη σιωπή τους οφειλότανε στο φόβο. Σε έναν 

φόβο που για το Μαρή διαπερνά έτσι κι αλλιώς τις σχέσεις εργαζοµένων και 

ιδιοκτητών γης, ιδιαίτερα σε µια κοινωνία στην οποία µπορεί να ενυπάρχουν ακόµα 

φεουδαλικά κατάλοιπα, όπως η αγροτική κοινωνία του θεσσαλικού κάµπου. Η ίδια η 

καταγωγή του ενδεχοµένως να µην είχε καµία νοηµατοδότηση εκτός, ίσως, στο ότι 

του προσφέρει την ικανότητα να αναγνωρίζει και, άρα, να αξιολογεί ευκολότερα τη 

φερεγγυότητα και την ειλικρίνεια των µαρτυριών των χωρικών. Το µείζον όµως είναι 

στην ιδιότητα του Μπέκα να είναι απολύτως καχύποπτος σε οτιδήποτε έχει να κάνει 

µε τις συνήθειες και συνολικά µε τον αστικό τρόπο ζωής. Με αυτήν την έννοια, 

εκούσια ή όχι, ο δικός του κόσµος είναι διαφορετικός, και τούτη η διάσταση δεν 

αποδίδεται µόνο στην διαφορετική καταγωγή του αλλά, κυρίως, στην διαφορετική 

αξιακή του συγκρότηση.  

 Σε πολλές περιπτώσεις ο Μπέκας επιλέγεται ως ο πλέον κατάλληλος για να 

βρει την άκρη του νήµατος του µυστηρίου. Η επιλογή αυτή, ωστόσο, δεν οφείλεται 

στο ότι είναι ο εκπρόσωπος της αστυνοµίας. «- Κι από µένα τι θες; Ρώτησε έξαφνα ο 

Μπέκας. –Να βοηθήσεις. Είσαι αστυνοµικός και ξέρεις τη δουλειά σου. -Μα έχω άδεια. 

[…] -Μην ψάχνεις για προφάσεις! Όλοι τον ξέρουν τον Μπέκα, όλοι τον αγαπούν και 
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τον σέβονται. […] Θέλουµε την πείρα σου
77

». ∆εδοµένου ότι και σε άλλα κείµενα 

εµφανίζεται να είναι σε άδεια
78

 ή σε σύνταξη
79

, είναι µάλλον σαφής η επιδίωξη του 

Μαρή να τον κρατήσει σε µια απόσταση από την εκτελεστική εξουσία. Ενδεχοµένως 

να πρόκειται για µια επιλογή που απλώς αναδεικνύει την έντονη προσωπικότητα του 

ντετέκτιβ. Ωστόσο, αν προσµετρήσουµε σε αυτήν την επιλογή την συχνότητα µε την 

οποία ο Μπέκας αµφισβητεί την πρώιµη ευλογοφανή ερµηνεία της επίσηµης 

αστυνοµίας, είµαστε σε θέση να θεωρούµε απολύτως συνειδητή  την επιλογή του 

Μαρή να µην ταυτίσει τον ήρωά του µε την επίσηµη εκτελεστική εξουσία. 

Παράλληλα, ο Μπέκας φαίνεται να ενδιαφέρεται περισσότερο για την πνεύµα του 

νόµου και η ρητορική dura lex sed lex µάλλον τον αφήνει αδιάφορο.  

 Αυτό που ενδιαφέρει το Μαρή δεν είναι να δηµιουργήσει έναν ήρωα που, 

εκπροσωπώντας στην επίσηµη τάξη θα είναι αποτελεσµατικός στις υποθέσεις που 

αναλαµβάνει. Αυτό που φαίνεται να τον ενδιαφέρει είναι ο ήρωας που θα πλάσει 

µάλλον φύσει παρά θέσει να ικανοποιήσει το αίτηµα για την αποκατάσταση της 

δικαιοσύνης στα µάτια του κοινού. Και, ακριβώς επειδή η µετεµφυλιακή αστυνοµία, 

δε θα µπορούσε να είναι η δοµή που θα ικανοποιήσει αυτήν την ανάγκη, ο Μπέκας 

παρουσιάζει αυτήν την ιδιοµορφία.    
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Η ιστορία και η ιδεολογία στα κείµενα του Γιάννη Μαρή 

 

 Ως προς το είδος, η αστυνοµική λογοτεχνία φαίνεται πως αποφεύγει ευθείες 

και σαφείς ιστορικές αναφορές. Με µια έννοια µπορεί κανείς να πει ότι πρόκειται για 

«αντι-αναφορική» λογοτεχνία. Το κέντρο βάρους πέφτει στο έγκληµα, µια εντελώς 

περιθωριακή κοινωνική ενέργεια. Με το πέρασµα στο «σκληρό» αστυνοµικό γίνεται 

ευρύτερα παραδεκτό ότι η ενασχόληση µε το κοινωνικό περιθώριο, ακόµα και µε τις 

πιο ακραίες εκφάνσεις του, έχει έτσι κι αλλιώς έντονη κοινωνική διάσταση. Και ο 

κοινωνικός προβληµατισµός που συνεπάγεται, φυσικά, δεν θα µπορούσε να διαφεύγει 

από την περιφερειακή θέαση έστω, και από την λογοτεχνία.      

 Έχει υποστηριχτεί µε κατηγορηµατικό τρόπο ότι τα κείµενα του Γιάννη Μαρή 

διατελούν κραυγαλέα έξω από κάθε ιστορικό ή κοινωνικό φόντο
80

. Κάτι τέτοιο δεν 

είναι τελείως άτοπο. Από τη µία η δεδοµένη αδιαφορία του είδους για την ιστορία 

και, από την άλλη, η δηλωµένη βούληση του Μαρή να αποδώσει την ατµόσφαιρα της 

εποχής, συνηγορούν σε αυτό. Άλλωστε, στα περισσότερα κείµενα η επικυριαρχία του 

χώρου έναντι του χρόνου είναι καταφανής.    

 Είναι πολλές οι περιπτώσεις κατά τις οποίες ο αφηγητής δηλώνει ευθέως ότι 

δεν πρόκειται να αφηγηθεί την Ιστορία αλλά θα αρκεστεί στην εξιστόρηση των 

κειµενικών συµβάντων και µάλιστα συνειδητά. «Αν η ιστορία που διαβάζετε ήταν η 

ιστορία η δική µου, θα είχα πολλά να πω για τον καιρό της ιστορίας µου, για τον 

παγκόσµιο πόλεµο που ξέσπασε εφτά µήνες αργότερα, για την επίθεση του Μουσολίνι 

εναντίον της χώρας µας. ∆εν διηγιέµαι όµως την ιστορία µου, αλλά την ιστορία του 

Τζων Αυλακιώτη
81

». Με αφορµή τέτοιου είδους αποστροφές αντιλαµβανόµαστε, 

εκτός από τη ρητή άρνηση του συγγραφέα να γράψει κάποιου είδους ιστορικό 

µυθιστόρηµα που είναι σαφής, και την άµεση εµπλοκή του στον ιστορικό καµβά. Όχι 

φυσικά µε την έννοια ότι ο ίδιος ο Γιάννης Μαρής βρέθηκε στην εξορία την περίοδο 

του Μεταξά (αυτό συνέβη αρκετά αργότερα), αλλά επειδή εντάσσει τον εαυτό του 

στο στρατόπεδο των κυνηγηµένων. « Θα µπορούσα να γεµίσω σελίδες ολόκληρες µε το 

τι έγινε στη συνέχεια […]Το τι έγινε µε τον πόλεµο του 40’ και την κατοχή είναι 

γνωστό. Το τι έγινα εγώ µέσα σ’ αυτά τα συνταρακτικά γεγονότα, δεν ενδιαφέρουν ούτε 
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τον αναγνώστη ούτε την ιστορία µου
82

». Ανεξάρτητα από τις βιογραφικές ταυτίσεις 

που µπορεί να υπάρξουν, διαπιστώνει κανείς πως ο συγγραφέας απολύτως συνειδητά, 

αν και φαίνεται να έχει θέση, εµφανίζεται προσηλωµένος στη µυθοπλασία, 

µεταθέτοντας ίσως την επεξεργασία ιστορικού υλικού στο µέλλον.  

 Η προσήλωσή του αφορά εκτός από τη λογοτεχνία και τον παρόντα 

χωροχρόνο. «-Ζούµε στην Αθήνα, Μάγδα κι όχι στο Βερολίνο του Χίτλερ και των Ες-

Ες. Όλοι αυτοί πέθαναν και τάφηκαν οριστικά. Βρίσκεσαι στην Αθήνα µε το δυνατό 

φως, την αστυνοµία της, τους ελεύθερους ανθρώπους της, τις αρχές που µπορούν να 

συντρίψουν όλους αυτούς τους βρυκόλακες
83

». Για τον ήρωα του Μαρή, το πρόσφατο 

παρελθόν της γερµανικής κατοχής έχει οριστικά τελειώσει. Πλέον στην Αθήνα και 

στην Ελλάδα συνολικά έχει αποκατασταθεί η δηµοκρατία και οι θεσµοί, ανάµεσα 

τους, φυσικά, και η αστυνοµία, λειτουργούν για τα προασπίσουν το λαϊκό συµφέρον. 

Με άλλα λόγια, υπάρχει απόλυτη πίστη στη νοµοτελειακή επικράτηση του δικαίου 

ενάντια στην παραβατικότητα. Το απόσπασµα θα µπορούσε σε ένα άλλο επίπεδο να 

αιτιολογεί την επιλογή του Μαρή να γράψει αστυνοµική λογοτεχνία. Ενδεχοµένως 

διότι σε αυτήν την επικράτεια µπορεί «όντως» να ισχύουν αντίστοιχες νοµοτέλειες.     

 Παρόλα αυτά, η παρουσία του πρόσφατου παρελθόντος της κατοχής και της 

αντίστασης στα κείµενα του Μαρή είναι ορατή. «-Θυµάσαι την υπόθεση Καψή; - Ναι, 

κάτι µου θυµίζει τ’ όνοµα. –Τον τουφέκισαν οι Γερµανοί µαζί µε δώδεκα συνεργάτες 

του […] Ήταν τόσο φίλοι. Ωστόσο ο ∆έλιος δεν του είχε µιλήσει ποτέ γι’ αυτά. Του το 

είπε, σχεδόν µε παράπονο. Ο άλλος αποκρίθηκε. -Ήταν πριν γνωριστούµε. Κι ύστερα 

δεν είναι πράγµατα να τα διηγείται κανείς
84

». Η προσπάθεια να εξοβελιστεί η ιστορία 

από τα βιβλία του Μαρή είναι προφανής. Σε αυτό το απόσπασµα παρακολουθεί 

κανείς και την αιτιολόγηση αυτής της πρακτικής· ακριβώς επειδή η απόσταση από 

την περίοδο της κατοχής είναι σχετικά µικρή, η µνήµη είναι ακόµα τραυµατική. Με 

αυτήν την έννοια, θα έλεγε κανείς ότι στον συγγραφέα λειτουργεί ο µηχανισµός της 

απώθησης και αποσιωπά τα ιστορικά συµφραζόµενα που πλαισιώνουν την 

µυθοπλασία. Άλλωστε, τα πράγµατα που είναι να διηγείται κανείς για τον συγγραφέα 

είναι η αστυνοµική λογοτεχνία.   
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 Εντούτοις, η ιστορία στο έργο του Γιάννη Μαρή είναι διακριτικά παρούσα. 

Πότε µέσα από την παράθεση των ειδήσεων των εφηµερίδων
85

 πότε εξαιτίας της 

ανάγκης να δοθούν πληροφορίες για το ποιον των ηρώων, ιστορικά γεγονότα όπως ο 

ισπανικός εµφύλιος του ’36
86

, τα βασανιστήρια της κατοχής
87

 ή η δικτατορία της 4
ης

 

Αυγούστου
88

 συνυφαίνουν το ιστορικό πλαίσιο στα βιβλία του Γιάννη Μαρή. 

Μάλιστα, η Εξαφάνιση του Τζων Αυλακιώτη είναι µια αφήγηση που έχει ως ιστορικό 

κάδρο την Ελλάδα του µεσοπολέµου. Οι περιορισµένες νύξεις στο ιστορικό πλαίσιο 

κατά τεκµήριο αφορούν στο πρόσφατο παρελθόν, µε εξαίρεση κάποιους 

προβληµατισµούς για τις επιπτώσεις της αντιπαροχής κτιρίων της δεκαετίας του 60’. 

«Το Παρίσι κρατούσε επίµονα τα δικά του παλιά κτίρια. Πόσα απ΄ αυτά θα υπάρχουν 

µέσα σε δέκα χρόνια στην Αθήνα, αναρωτήθηκε
89

». 

 Όπως προαναφέρθηκε, η πιο συστηµατική ιστορική παρουσία αφορά κυρίως 

την προϊστορία των προσώπων. « Ο Κοντόλαιµος είχε σπουδάσει στην Γερµανία. 

Θαύµαζε το Χίτλερ. Ήταν µαζί µε τους Γερµανούς. Στην Κατοχή έκανε δουλειές µαζί 

τους
90

». Στην περίπτωση αυτή αντιλαµβάνεται κανείς πως η τοποθέτηση των ηρώων 

έναντι διάφορων ιστορικών περιστάσεων, πόσο µάλλον η ιδεολογική τοποθέτηση, για 

τον Μαρή είναι ικανή αν όχι να εδραιώσει την ενοχή, οπωσδήποτε να τροφοδοτήσει 

περαιτέρω τις υποψίες. Έτσι, µόνο τυχαίο δε µπορεί να θεωρηθεί το ότι οι 

εγκληµατίες του συχνά έχουν δωσιλογικό παρελθόν σε αντίθεση µε τους αθώους του 

που ανήκουν στο αντιστασιακό στρατόπεδο.      

 Αν οι «κακοί» έχουν ακροδεξιές πολιτικές πεποιθήσεις οι «καλοί» δεν 

εµφανίζονται απαραίτητα να ανήκουν στον χώρο της αριστεράς ή της 

κεντροαριστεράς. Στην πραγµατικότητα είναι ελάχιστα τα σηµεία στο οποία 

διαφαίνεται η πολιτική ιδεολογία των «θετικών» προσώπων. «Είµασταν τότε και οι 

δύο δεκαοχτώ χρονών και ονειρευόµασταν ένα όµορφο κόσµο και µια ζωή µε 

περιεχόµενο[…]Ήταν ο καιρός που µπορούσαµε να έχουµε όνειρα
91

». Είναι ένα από 

λιγοστά αποσπάσµατα που διαφαίνεται ένα σχετικό πολιτικό πρόταγµα. Το 

ενδιαφέρον είναι ότι, ακόµα και σε αυτήν την περίπτωση, το πρόταγµα αυτό είναι 
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εντελώς αόριστο και διαθέτει ουσιαστικά απλώς ένα φιλοδηµοκρατικό περιεχόµενο 

και τίποτα πιο συγκεκριµένο. Ακόµα και στην Εξαφάνιση του Τζων Αυλακιώτη που ο 

αφηγητής και ο φοιτητικός του έρωτας, η Βάλια, είναι µέλη της Φοιτητικής 

Συντροφιάς
92

, ο χρόνος των ιδεολογικών αναζητήσεων µετατίθεται στο παρελθόν και 

αφορά αποκλειστικά την προϊστορία.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
92

 Γιάννης Μαρής, Η εξαφάνιση του Τζων Αυλακιώτη, ειδική έκδοση για την εφηµερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ, 

Αθήνα 2008, σελ. 23. 



 55 

Ο έρωτας 

 

 

 Θεωρώντας συνολικά την εργογραφία του Γιάννη Μαρή θα ήταν εξαιρετικά 

άστοχο να µην επισηµανθεί η έντονη παρουσία του ερωτικού στοιχείου. Στις 

∆ιακοπές στη Μύκονο µάλιστα, το κείµενο φέρει τον υπότιτλο αισθηµατικό 

µυθιστόρηµα. Οι ήρωές του ερωτεύονται συνεχώς, ερωτεύονται παράφορα, 

εµπλέκονται σε ερωτικές αντιζηλίες. Οι ερωτικές αντιζηλίες αποτελούν έτσι κι 

αλλιώς βασικό ελατήριο για µια εγκληµατική πράξη. Συγκεκριµένα στα βιβλία του 

Μαρή, ο έρωτας είναι και το σηµείο που φέρνει ήρωες διαφορετικής τάξης σε επαφή.  

 Ταξικά προσδιορισµένη είναι και η περιγραφή των γυναικών. Οι γυναίκες της 

αστικής τάξης εµφανίζονται αλαζονικές, υπερβολικά φτιασιδωµένες, µε πρότερο βίο 

αµφίβολης ηθικής, πονηρές και φιλήδονες. Αντίθετα, οι γυναίκες των λαϊκών τάξεων 

έχουν µια διακριτική οµορφιά, διακρίνονται για τη σεµνότητά τους, είναι οξυδερκείς 

και αφοσιωµένες στον σύντροφό τους. «Οι δύο γυναίκες κάθησαν. Σπάνια δύο 

άνθρωποι µπορούν να διαφέρουν τόσο πολύ, όσο η γυναίκα του Κοντόλαιµου και η 

νύφη της. […] Η πρώτη είχε µια λεπτή θλίψη σε όλα της. Οι κινήσεις της ήταν ευγενικές 

και κοµψές, αλλά το βλέµµα της έµοιαζε να κοιτά πέρα από τα πράγµατα και τους 

ανθρώπους. Ήταν αυτό που οι παλιοί ποιητές έλεγαν «αιθέρια». Στην άλλη η λίγο 

βαριά σάρκα της δηµιουργούσε τον πιο άµεσο και τον πιο φυσικό πόθο. Ήταν αδύνατο 

να την δεις χωρίς να την σκεφτείς γυµνή
93

». Το contrast είναι ιδιαίτερα εύγλωττο. 

Όπως φαίνεται και στο απόσπασµα αυτοί οι δύο τύποι γυναικών τροφοδοτούν την 

ταλάντευση του ήρωα ανάµεσα στο ηδονικό και το ευγενικό.  Η πιο χαρακτηριστική 

περίπτωση συνετής γυναίκας είναι η σύζυγος του Μπέκα. Έτσι, ο Μπέκας 

ισοσκελίζει την περιπέτεια της δουλειάς του µε την γαλήνη που του προσφέρει στο 

σπίτι η σύζυγός του.  

 Εκτός από δύο κατηγορίες γυναικών στα κείµενα του Μαρή παρατηρούµε και 

δύο κατηγορίες για τον έρωτα. Η Ντίνα Τζιµογιάννη αποδίδει στη µοιραία γυναικά τη 

διονυσιακή διάσταση του έρωτα ενώ στην απλή καθηµερινή κοπέλα την απολλώνια
94

. 

Στον διονυσιακό ερωτά ανήκει, προφανώς, ο σαρκικός και στον απολλώνιο ο 

πλατωνικός. «Με τις άλλες ήταν αλλιώς. Το επόµενο πρωί της γνωριµίας τους έφερνε 
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στο νου του την οµορφιά των γυµνών ώµων, την έντονη καµπύλη του ποδιού, το 

κυµάτισµα του στήθους. Από την Καίτη κυριαρχούσε αυτό το αστείο γρατσούνισµα του 

σκελετού των γυαλιών της. Ήταν κωµικό και υπέροχο
95

». Αντίστοιχο µε αυτό του 

αποσπάσµατος είναι το µοτίβο που διατρέχει τις περιγραφές των δύο τύπων γυναικών 

στον Γιάννη Μαρή. Έτσι, στο πλαίσιο µιας συστηµατικής ψυχογράφησης, οι άνδρες 

αµφιταλαντεύονται αλλά επιλέγουν προσωρινά τον σαρκικό έρωτα. Φυσικά, αυτή η 

επιλογή αποβαίνει καταστροφική για να επιστρέψουν µε την εξιχνίαση στην γνήσια 

αγάπη που τους προσφέρει η σεµνή γυναίκα. Περιττό βέβαια να αναφέρουµε ότι ο 

Μπέκας είναι υπεράνω τέτοιων περιπετειών. Σε αντίθεση µε τον «οµόλογό» του 

Φίλιπ Μάρλου που γοητεύεται συχνά από το ωραίο φύλο, ο Μπέκας εµφανίζεται και 

σε αυτό το επίπεδο απολύτως ακέραιος.      
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Συµπεράσµατα 

 

 Η περιήγηση στα λογοτεχνικά κείµενα του Γιάννη Μαρή διαχρονικά έχει 

αποτελέσει για το ελληνικό αναγνωστικό κοινό µια συστηµατική επιλογή. Όπως 

έχουµε πει και προηγουµένως, τουλάχιστον µέχρι την δεκαετία του 90’,  επιλογή 

αυτή για από την πλευρά της κριτικής δεν είναι αντίστοιχη. Αυτό το κενό τοποθετεί 

το εγχείρηµα της µελέτης σ’ ένα παρθένο βιβλιογραφικά έδαφος µε τις δοκιµασίες 

και τις προκλήσεις που αυτό συνεπάγεται.  

 Λαµβάνοντας υπόψη την κατά τεκµήριο απαξιωτική αντιµετώπιση του 

επιλέξαµε να µην εµπλακούµε σε µια λογική περί της λογοτεχνικότητας των κειµένων 

για πολλούς λόγους. Κατά πρώτο διότι είναι εξαιρετικά δυσχερής και αντιοικονοµική 

µια τέτοια συζήτηση δεδοµένου ότι αφορά σε ανοιχτά θεωρητικά ζητήµατα που, 

εξαιτίας της µεγάλης αφαίρεσης που τα διακρίνει, πολύ εύκολα µπορούν να 

απολέσουν κάθε περιεχόµενο. Από την άλλη, ακόµα κι αν θεωρεί κανείς ότι δεν 

πρόκειται για προϊόντα δεδοµένης λογοτεχνικής αξίας – κάποια είναι καλογραµµένα 

και ευρηµατικά, πολλά όµως χαρακτηρίζονται από προχειρότητα και είναι απολύτως 

προβλέψιµα, οφείλει κανείς να τα αντιµετωπίζει, όσο γίνεται, εντός του 

περιβάλλοντος το οποίο τα γεννά και τα αναπαράγει. Πολύ περισσότερο, οφείλει να 

τα αξιολογεί µε γνώµονα τις ιδιαίτερες ανάγκες και αναζητήσεις των αναγνωστών 

που τα διαβάζουν. Ας µην ξεχνάµε πως και ο ίδιος ο Μαρής ποτέ δεν υπερασπίστηκε 

το έργο του ως «καλή» λογοτεχνία «δεν πιστεύω βέβαια, ότι είναι «υψηλή 

λογοτεχνία», αλλά πιστεύω ότι µέσα σ’ ένα αστυνοµικό µυθιστόρηµα µπορεί να υπάρξει 

µια πολύ µεγάλη κλίµακα ποιότητας
96

».  

 Αυτό που καθιστά το έργο του Γιάννη Μαρή τόσο ελκυστικό είναι ότι 

καταφέρνει να κοινωνήσει στους αναγνώστες µια γνήσια, διάσταση του κόσµου και 

της εποχής στην οποία εντάσσεται. Για τους αναγνώστες της εποχής του, καταφέρνει 

να αναδείξει την πραγµατικότητα της ελληνικής κοινωνίας από την οπτική του 

µικροµεσαίου που µάχεται να συµφιλιωθεί µε µια πραγµατικότητα που είναι εντελώς 

ξένη, µια πραγµατικότητα απέναντι στην οποία στέκεται µε µια καχυποψία. Συνθήκες 

όπως το, αναγκαστικό ή όχι, κύµα αστυφιλίας για τον µέχρι πολύ πρόσφατα µη 

αστικό πληθυσµό της πόλης δηµιουργούν µια µεταβατική πραγµατικότητα η οποία 

δεν είναι σαφές που οδηγεί. Η έλευση ενός δυτικού τρόπου ζωής αντιπαρατίθεται µε 
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τον παραδοσιακό θέτοντας υπό αίρεση το κληροδοτηµένο αξιακό σύστηµα των νέων 

κατοίκων της Αθήνας. Το περίγραµµα ανάλογων κοινωνικών διεργασιών, και 

µάλιστα στην πιο δυναµική τους στιγµή, ενυπάρχει στον κόσµο του Μαρή. Για τους 

κατοπινούς αναγνώστες, ο συγγραφέας επιφυλάσσει ένα νοσταλγικό ταξίδι σε αυτήν 

την περίοδο, την πόλη ενδεχοµένως και την ίδια την κοινωνία. Η καθηµερινή ζωή της 

Ελλάδας του 60’ γίνεται το κάδρο ιστοριών µυστηρίου. Από αυτήν την σύνθεση το 

σύγχρονο κοινό λαµβάνει ό,τι του είναι περισσότερο αναγκαίο.  

 Μια άλλη συµβολή των βιβλίων του Μαρή για την οποία οι γραµµατολόγοι 

του «χρωστούν» µερικές αράδες στην νεότερη ελληνική πεζογραφία είναι το 

«µπόλιασµα» της ξένης αστυνοµικής λογοτεχνίας στα ελλαδικά συµφραζόµενα. Η 

δίψα του κοινού για αστυνοµικές αφηγήσεις υπήρχε και πριν τον Μαρή, γι’ αυτό και 

οι σχετικές µεταφράσεις πληθαίνουν. Η συµβολή του Μαρή έγκειται ωστόσο στο ότι 

δεν «προσγείωσε» τους ξένους ντετέκτιβ στην Ελλάδα. Θα έµοιαζε µε παρωδία αν η 

Αθήνα µε την ελάχιστη εγκληµατικότητα γινόταν το θέατρο γκανγκστερικών 

συγκρούσεων. Κάθε άλλο. Η εγκληµατικότητα αποδόθηκε ως µια εκδοχή της 

συµβίωσης ή και της αντιπαράθεσης της µεγάλης ψαλίδας ανάµεσα στις τάξεις. Με 

αυτή την οπτική, η ταξική κινητικότητα για τους µικροµεσαίους επιτυγχάνεται µέσα 

από την σκληρή δουλειά και την προσήλωση στην ηθική ακεραιότητα, ενώ για τους 

αστούς είναι προϊόν εγκληµατικών ενεργειών και τεκµήριο της διεφθαρµένης τους 

τάξης. 

 Επιδιώκοντας µια αιτιολόγηση του υπαρκτού αλλά περιορισµένου 

ιδεολογικοπολιτικού φορτίου στα κείµενα του Μαρή, ιδιαίτερα διαφωτιστική µπορεί 

να αποβεί µια πρόσφατη συνέντευξη του γιου του, Άγγελου Τσιριµώκου
97

. Σύµφωνα 

µε τα λεγόµενα του Άγγελου Τσιριµώκου, ένας από τους λόγους που διατήρησε το 

ψευδώνυµο «Μαρής» ο πατέρας του ήταν επειδή δεν ήθελε να εκτίθεται ως 

Τσιριµώκος. Στο βαθµό που κάτι τέτοιο ισχύει, δεν πρέπει να ιδωθεί ως ιδεολογική 

υπαναχώρηση του Μαρή. Κατά τη γνώµη µας απηχεί το συλλογικό αίτηµα της λαϊκής 

συµφιλίωσης για τους ηττηµένους του εµφυλίου. Μια συµφιλίωση που για την 

περίοδο της δεκαετίας του 50’ ήταν όρος επιβίωσης για αυτήν τη γενιά. Άλλωστε, 

µετά την µεταπολίτευση υιοθετείται συστηµατικά η ρητορική της ιδεολογικής 

δικαίωσης. Με αυτήν την έννοια και, δεδοµένου ότι ο Μαρής έγραφε «µαζική» 

λογοτεχνία, δεν ήθελε να οξύνει τις πρόσφατες µνήµες. Παράλληλα, η περίπτωση του 
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Μαρή, του δραστήριου στελέχους του ΕΑΜ, δείχνει και τα όρια της 

ανθρωπογεωγραφίας του µετώπου. Ενός συµπαγούς αριστερού κορµού µε 

διακλαδώσεις µέχρι τις παρυφές του πολιτικού κέντρου.       
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