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Εισαγωγή: σκοπός της μελέτης - μέθοδος και κριτήρια 

 
Η επιλογή και ενασχόληση με το ελληνικό αστυνομικό φιλμ πηγάζει καταρχάς από 

την επιθυμία να μελετηθεί ένα αρκετά παραγνωρισμένο, αν όχι αγνοημένο, από την 

κινηματογραφική κριτική και ιστοριογραφία κινηματογραφικό είδος, που εντελώς 

αβασάνιστα τοποθετήθηκε στο περιθώριο της μελέτης και του σχολιασμού. 

Σκοπός λοιπόν αυτής της μονογραφίας είναι να ανασύρει από την αφάνεια ένα 

λιγοστό αριθμητικά αλλά καθόλου ευκαταφρόνητο σύνολο ταινιών που ολοκλήρωσε 

τον κύκλο του μέσα σ’ ένα μικρό χρονικό διάστημα, αρθρώνοντας ωστόσο έναν 

κριτικό λόγο που επιφέρει μια αδιόρατη ίσως, αλλά καθοριστική ρωγμή στο 

ευδαιμονιστικό οικοδόμημα του ελληνικού κινηματογράφου.  

Η παρούσα μελέτη ξεπερνώντας τα μεμονωμένα επιτεύγματα κάθε ταινίας χωριστά 

αποπειράται μια συνολική θεωρητική, ιστορική και αισθητική προσέγγιση του 

αστυνομικού είδους. Χρησιμοποιώντας ως υπόβαθρο τη θεωρία των 

κινηματογραφικών γενών (Genre) σε ένα πρώτο στάδιο θα ανιχνεύσει τόσο τις 

ιστορικές καταβολές του όσο και τις σύγχρονες κοινωνικοπολιτικές παραμέτρους και 

στη συνέχεια θα εντοπίσει και θα αναλύσει τα κοινά ως προς τη θεματολογία και 

τεχνοτροπία χαρακτηριστικά των ταινιών. Αποκαλύπτοντας τη σεναριακή ή τεχνική 

ομοιογένεια τους θα προτείνει την ταξινόμηση τους σε σύνολα ταινιών που 

εμφανίζουν μια μορφολογική συνοχή. 

Παράλληλα θα εξετάσει πολλούς άλλους διαμορφωτικούς παράγοντες, όπως την 

προϋπάρχουσα λογοτεχνική παράδοση, τις ανάγκες της αγοράς, τα διάφορα 

συγκυριακά γεγονότα, που συγκαθορίζουν, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, τη 

μορφή και το περιεχόμενο των αστυνομικών ταινιών, θα προσπαθήσει να  διακρίνει, 

αν υπάρχουν, τα στάδια στην εξέλιξη τους και θα ανασυνθέσει τις ιδιαίτερες 

συνθήκες παραγωγής και υποδοχής τους από το κινηματογραφικό κοινό. 

Επομένως μερικά από τα βασικά ερωτήματα που πρέπει να καλύψει η έρευνα για το 

αστυνομικό φιλμ στην Ελλάδα είναι τα παρακάτω: 

Γιατί το αστυνομικό φιλμ εμφανίζεται τη δεδομένη χρονική στιγμή, ποια η σχέση του 

με την κοινωνικοπολιτική πραγματικότητα, ποιοι παράγοντες συνέβαλαν ευνοϊκά στη 

διαμόρφωσή του και ποιοι λόγοι απέτρεψαν τη συνέχεια μιας τόσο ευοίωνης 

προσπάθειας;  
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Με ποιο τρόπο μεταφυτεύτηκε το είδος της αστυνομικής ταινίας στην Ελλάδα, ποια 

είναι η σχέση του με την αστυνομική λογοτεχνία, πότε και πώς ξεκίνησε η εγχώρια 

παραγωγή αστυνομικών περιπετειών και από ποιους στελεχώθηκε; 

Ποια στοιχεία (δομής, ύφους, τεχνικής, ιδεολογίας) το διαφοροποιούν από τις 

υπόλοιπες ταινίες και του χαρίζουν μια σημαντική ιδιαιτερότητα ώστε να μπορεί να 

χαρακτηριστεί ως ένα ξεχωριστό κινηματογραφικό είδος; 

Τελικά το αστυνομικό φιλμ στην Ελλάδα αποτελεί μια αναδίπλωση του εμπορικού 

κινηματογράφου ή μια απόπειρα ανανέωσης των καθιερωμένων κινηματογραφικών 

ειδών και αναζήτησης μιας προσωπικής έκφρασης μέσα από έναν διαφορετικό 

προσανατολισμό; Δημιουργήθηκε από σκηνοθέτες που αποσκοπούσαν στο 

ευκαιριακό κέρδος ή από ανθρώπους με κοινωνική ευαισθησία που θέλησαν να 

εκφράσουν την αγωνία και την ενοχή της εποχής τους;  

Ένα από τα βασικά κριτήρια για την επιλογή των ταινιών στάθηκε η άμεση σχέση 

τους με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Για το λόγο αυτό αποκλείστηκαν ταινίες, όπως 

Η Τελευταία Αποστολή του Νίκου Τσιφόρου (1949), Οι Ένοχοι του Κώστα 

Ασημακόπουλου (1966), Υπόθεση Πολκ του Άγγελου Μάλιαρη (1978) και Ο Φάκελος 

Πολκ στον Αέρα του Διονύση Γρηγοράτου (1988), που ενώ εμφανίζουν στοιχεία μιας 

αστυνομικής πλοκής διερευνούν την υπόθεση ενός εγκλήματος που συντελέστηκε σε 

περασμένη και προγενέστερη της φιλμικής αφήγησης εποχή. Οι δύο πρώτες ταινίες 

διαδραματίζονται τον καιρό της Κατοχής και αναφέρονται σε εγκλήματα που από την 

πρώτη στιγμή γνωρίζουμε το δράστη τους, ενώ οι δύο επόμενες, που βασίζονται στο  

γεγονός της δολοφονίας του αμερικάνου δημοσιογράφου Τζωρτζ Πολκ, 

κατατάσσονται περισσότερο στο είδος του πολιτικού θρίλερ και συνιστούν 

προσπάθειες ενός πολιτικού κινηματογράφου που διαφοροποιείται ιδεολογικά από το 

άμεστο κοινωνικών πόσο μάλλον πολιτικών αναφορών αστυνομικό φιλμ.    

Οι αστυνομικές ταινίες δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να θεωρηθούν ως 

συνειδητές απόπειρες κοινωνικής κριτικής. Η κοινωνική σημασία τους τεκμηριώνεται 

μέσα από την ανύπαρκτη, έμμεση ή χαμηλόφωνη κριτική που ασκούν και που 

απορρέει μέσα από το σύνολο και όχι από κάθε ταινία χωριστά. Εξετάζοντας ταινίες 

άνισες και συχνά εντελώς διαφορετικές μεταξύ τους θα διαπιστώσουμε πως τις 

διαπερνά μια σειρά τυποποιημένων καταστάσεων και χαρακτήρων που μπορούν μέσα 

από πολλαπλές αναγνώσεις να αναδείξουν τα πραγματικά κίνητρα και τη λανθάνουσα 

κοινωνική υπόσταση του εγκλήματος και της παρανομίας του υποκόσμου. Έτσι, αν 

σε μια πρώτη εντύπωση το αστυνομικό φιλμ μοιάζει αποστασιοποιημένο από το 
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ευρύτερο κοινωνικό του περιβάλλον μια πιο προσεκτική ενδοσκόπησή του φέρνει στο 

φως μηνύματα προικισμένα με βάθος και σημασία. Το αστυνομικό φιλμ καταδύεται 

στο σκοτεινό περιβάλλον του εγκλήματος και της παρανομίας και αναδεικνύει τις 

φυσιογνωμίες ενός απαγορευμένου κόσμου για να αποδείξει τελικά πως το έγκλημα 

δεν είναι αποκλειστικό «προνόμιο» του υποκόσμου, αλλά πως πίσω από τον 

οποιονδήποτε αξιοπρεπή και καλοβαλμένο αστό μπορεί να κρύβεται ένας 

εγκληματίας. Από αυτή την άποψη το αστυνομικό φιλμ, ιδιαίτερα στα πρώτα του 

βήματα, υπήρξε ο καλύτερος συνήγορος για την αποκατάσταση της ηθικής του 

περιθωρίου στις αστικές συνειδήσεις της εποχής του.  

Μέχρι το 1960 ο ελληνικός κινηματογράφος αδιαφορούσε για τα σενάρια που θα 

μπορούσε να του προσφέρει η αστυνομική λογοτεχνία και γενικότερα δεν φαίνεται να 

γοητευόταν ιδιαίτερα από τα στοιχεία της αστυνομικής πλοκής. Έτσι το αστυνομικό 

φιλμ συνιστά μια όψιμη ανακάλυψη από τους έλληνες κινηματογραφιστές μιας 

ειδικής κατηγορίας ταινιών που μέχρι τότε ήταν  προνόμιο κυρίως της αμερικανικής 

αλλά και της ευρωπαϊκής παραγωγής. Αν και καταπιάνεται με θέματα που ο 

ευρωπαϊκός κινηματογράφος είχε εξαντλήσει 15 χρόνια πριν, το ελληνικό αστυνομικό 

φιλμ ανανεώνει αναμφισβήτητα την τυποποιημένη θεματολογία του ελληνικού 

κινηματογράφου, κατορθώνει να κάνει μια αξιοπρεπή εμφάνιση και να κρατηθεί στο 

επίπεδο μιας ευπρόσωπης εμπορικής παραγωγής. Βέβαια στο σύνολο τους οι 

αστυνομικές ταινίες είναι μικρές, ανεξάρτητες παραγωγές χαμηλού προϋπολογισμού, 

αντίστοιχες των αμερικάνικων b-movies, που αποσκοπούν στην αμεσότητα και την 

χωρίς υψηλές πνευματικές αξιώσεις λαϊκότητα ενός κινηματογραφικού θεάματος. 

Ίσως γι’ αυτό το λόγο να εξακολουθούν να παραμένουν άγνωστες και επειδή 

συνήθως κρίνονται με αυστηρά καλλιτεχνικά κριτήρια να θεωρούνται αμελητέες. 

Όπως θα δούμε στη συνέχεια, το αστυνομικό φιλμ, αντιμέτωπο με τον κρατικό 

λογοκριτικό παρεμβατισμό, την αδιαφορία της κριτικής και την προτίμηση των 

παραγωγών και του κοινού στις καθιερωμένες συνταγές εμπορικής επιτυχίας, δεν 

κατάφερε να ορθοποδήσει και να διατηρήσει τα καθαρόαιμα χαρακτηριστικά του, 

όπως αυτά εμφανίστηκαν στα πρώτα σκηνοθετικά δείγματα του είδους. 

Βαδίζοντας στα χνάρια των προγενέστερων δημιουργών του αστυνομικού φιλμ και 

χρησιμοποιώντας τις αρχέτυπες μεθόδους του αμερικάνικου φιλμ νουάρ δεν μπόρεσε 

να ανανεώσει ούτε καν να διατηρήσει τους εκφραστικούς του κώδικες ώστε να 

εξασφαλίσει μέχρι σήμερα μια θέση στην κινηματογραφική ιστορία. Παρόλα αυτά 

αποτελεί ένα πρωτόφαντο για τα δεδομένα της ελληνικής κινηματογραφίας είδος και 
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ένα αυτοτελές δημιούργημα της εγχώριας κινηματογραφικής κουλτούρας που αξίζει 

να μελετηθεί σε βάθος ώστε να αποκαλύψει όλη τη γκάμα των κοινωνικών και 

πολιτιστικών μηνυμάτων του. 

 

 

Το ιστορικό πλαίσιο της εμφάνισης του αστυνομικού φιλμ 

 
Η εμφάνιση και διάδοση του αστυνομικού φιλμ στην Ελλάδα στις αρχές του 1960 

σχετίζεται άμεσα με τις κοινωνικές, οικονομικές και πολιτισμικές εξελίξεις που 

σημειώθηκαν πριν αλλά και κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του και που αποτελούν 

τις βασικές συνιστώσες του.  

Για την αθηναϊκή πρωτεύουσα η δεκαετία του ‘60 υπήρξε η πιο καθοριστική σε 

ολόκληρη την ιστορία της, αφού στη διάρκειά της συντελέστηκαν ραγδαίες 

κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές που μεταμόρφωσαν την πολεοδομική, 

αρχιτεκτονική και πληθυσμιακή εικόνα της. 

Η πολιτική αστάθεια και ρευστότητα, ο σχηματισμός υπηρεσιακών κυβερνήσεων που 

έδινε την εντύπωση μιας χώρας που βρίσκεται σε μόνιμη προεκλογική περίοδο και οι 

αλλεπάλληλες αλλαγές στην πολιτική ηγεσία και στη σύνθεση των κομμάτων 

ευνόησαν, όπως ήταν φυσικό, την αυθαίρετη και άναρχη δόμηση της πόλης που 

έπαιρνε απειλητικές διαστάσεις.1 Οι παλιές μονοκατοικίες κατεδαφίζονται και  «όγκοι 

παγωμένου τσιμέντου, άχρωμοι και άγευστοι, χαραγμένοι στο χαρτί με το βιαστικό 

γραμμοσύρτη της προόδου στοιβάζονται στη θέση των παλιών αθηναϊκών σπιτιών».2  

Η ραγδαία αύξηση στο ρυθμό οικοδόμησης των νέων κατοικιών επιταχύνεται από το 

κύμα της αστυφιλίας που μεγάλωνε διαρκώς και θα παραμείνει ακμαιότατο μέχρι το 

τέλος της δεκαετίας του ‘60.3 Το πρόβλημα στέγασης των εσωτερικών μεταναστών, 

που εγκατέλειπαν την επαρχία πουλώντας τα χωράφια τους και αναζητώντας μια 
                                                 
1 Ο τότε υφυπουργός Δημοσίων Έργων Α. Αγγελούσης, σε ανακοίνωση του στη Βουλή, ομολογούσε 
πως το 1965 στην περιοχή της πρωτεύουσας υπήρχαν 300.000 αυθαίρετα και πως κάθε χρόνο 
χτίζονταν άλλα 30.000 χωρίς άδεια. Γ. Καιροφύλας, Η Αθήνα στη Δεκαετία του ‘60, Φιλιππότης, Αθήνα 
1997, σ. 322. Βλ. επίσης Γ. Μιχαήλ, «Πολεοδομική Εξέλιξη της Αθήνας κατά τις δύο πρώτες 
Μεταπολεμικές Δεκαετίες», Η Ελληνική Κοινωνία κατά την Πρώτη Μεταπολεμική Περίοδο (1945-
1967), Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα, Αθήνα 1994, σσ. 573-582. 
2 Έτσι περιγράφει την απότομη οικιστική αλλαγή της Αθήνας ο Σ. Βασιλείου στο βιβλίο του Γ. 
Καιροφύλα, ό.π., σ. 19. 
3 Για το μεταναστευτικό κύμα βλ. Β. Καραποστόλη, το κεφάλαιο «Μετανάστευση και Επικοινωνία 
Πόλης- Υπαίθρου» στο Η Καταναλωτική Συμπεριφορά στην Ελληνική Κοινωνία 1960-1975, Εθνικό 
Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Αθήνα 1983, σσ. 109-120 καθώς και τον πίνακα της σ. 177 που 
παρουσιάζει αναλυτικά τα ποσοστά της εσωτερικής μετανάστευσης.  
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καλύτερη τύχη στην πρωτεύουσα, οδήγησε αναπόφευκτα στην αλόγιστη επέκταση 

της πόλης με την κατασκευή αυθαίρετων κτισμάτων και επιδείνωσε την πληθυσμιακή 

της ασφυξία.4 

Η Αθήνα μεταμορφώνεται σταδιακά σε μια μοντέρνα μεγαλούπολη δυτικού τύπου. 

Αποκτά σοβαρό πρόβλημα κυκλοφορίας και στάθμευσης των αυτοκινήτων,5 που 

έρχεται να εντείνει το χωροταξικό και πολεοδομικό χάος και ανασυγκροτείται από 

μεγάλα οδικά έργα. Τα τραμ καταργούνται και τον Μάιο του ‘60 καθιερώνεται ένα 

νέο σύστημα κυκλοφορίας στους δρόμους της πρωτεύουσας με τη μονοδρόμηση 

κεντρικών οδών και την τοποθέτηση φωτεινών σημάτων οδικής κυκλοφορίας, ενώ 

ανοίγονται νέες λεωφόροι με σκοπό την αποσυμφόρηση πολλών σημείων που 

αντιμετωπίζουν κυκλοφοριακό πρόβλημα.  

Ωστόσο, με την κατασκευή των περιφερειακών λεωφόρων οροθετείται σαφέστερα το 

κέντρο της αθηναϊκής πρωτεύουσας και στα τέλη της δεκαετίας του ‘60 αρχίζουν να 

διαγράφονται οι συνοριακές γραμμές που διαχωρίζουν τα εργατικά περίχωρα από 

τους νεόκτιστους οικισμούς των βορείων προαστίων. 

Επίσης με την ένταξη της χώρας μας στην ευρωπαϊκή ένωση το Νοέμβριο του ‘62 

κατασκευάζονται μεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήματα,6 όπως το «Μον Παρνές» στην 

Πάρνηθα, το «Χίλτον» στο κέντρο της Αθήνας, νέα εργοστάσια, όπως αυτό της 

Αθηναϊκής Ζυθοποιίας και αρχίζουν να λειτουργούν υποκαταστήματα ξένων 

τραπεζών. 

Παράλληλα στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο αλλά και στο ραδιόφωνο 

καθιερώνονται οι διαφημίσεις αγαθών ευρείας κατανάλωσης, όπως απορρυπαντικών, 

ηλεκτρικών συσκευών (ψυγείων, κουζινών, τρανζίστορ), αυτοκινήτων, καλλυντικών 

                                                 
4 Το 1951 οι κάτοικοι Αθηνών, Πειραιώς και των γύρω συνοικισμών ήταν 1.378.586, το 1961 
1.852.709 και το 1971 2.530.000, Επ. Κ. Στασινόπουλος, Ιστορία των Αθηνών από την Αρχαιότητα ως 
την Εποχή μας, Αθήνα 1973, σ. 510. Για τις απογραφές πληθυσμού και τα στατιστικά στοιχεία βλ. 
επίσης Γ. Καιροφύλα, ό.π., σσ. 87, 92 και Μ. Μαρμαρά - Σ. Τσιλένη, «Η Μεταπολεμική Πολιτική 
Πολεοδομικών Επεκτάσεων στην Αθήνα», Η Ελληνική Κοινωνία κατά την Πρώτη Μεταπολεμική 
Περίοδο (1945-1967), σ. 606 (πίνακας 3).  
5 Στατιστικές της εποχής αναφέρουν πως κάθε χρόνο πωλούντο 10-12.000 νέα αυτοκίνητα χωρίς να 
αποσύρονται τα παλιά, βλ. Γ. Καιροφύλα, ό.π., σσ. 185, 238, ενώ οι Θ. Βλαστός – Γ. Νάθενας, 
«Αθήνα. Μεταπολεμικές Αυταπάτες και οι Επιπτώσεις τους στους Σημερινούς Συγκοινωνιακούς 
Προγραμματισμούς», Η Ελληνική Κοινωνία κατά την Πρώτη Μεταπολεμική Περίοδο (1945-1967), σ. 
620 αναφέρουν πως ο ρυθμός αύξησης των αυτοκινήτων στην αθηναϊκή πρωτεύουσα ήταν πολλές 
φορές μεγαλύτερος του ρυθμού αύξησης του πληθυσμού. Πρβλ. και την άποψη του Guy Burgel, 
Αθήνα: η Ανάπτυξη μιας Μεσογειακής Πρωτεύουσας, μτφρ. Π. Ρυλμόν, Εξάντας, Αθήνα 1978, σσ. 48-9 
που θεωρεί το αυτοκίνητο «την πιο φανερή εξωτερική ένδειξη του αθηναϊκού πλούτου..ένδειξη 
κοινωνικής επιτυχίας και όνειρο των φτωχότερων».   
6 Σημειώνεται αύξηση του αριθμού ξένων επισκεπτών στη χώρα μας κατά  187%, Γ. Καιροφύλας, ό.π., 
σ.153, αλλά και σύμφωνα με τον Burgel, ό.π., σ. 92 τα ξενοδοχεία αποτελούν «μια άλλη υλική βάση 
της αθηναϊκής ακτινοβολίας». 
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και καταστημάτων ένδυσης,7 αλλά και πολλών ελληνικών βιομηχανιών,8 που δίνουν 

το στίγμα μιας υπό διαμόρφωση καταναλωτικής κοινωνίας και θέτουν τις βάσεις της 

επερχόμενης καπιταλιστικής απληστίας.9 Επιπλέον ο αθηναϊκός Τύπος, ακριβώς λόγω 

αυτών των διαφημίσεων που κάλυπταν σημαντικό χώρο των εσωτερικών σελίδων 

στις εφημερίδες μεγάλης κυκλοφορίας, γνωρίζει μια ιδιαίτερη άνθιση.10 

Η Αθήνα της δεκαετίας του ‘60 παρουσιάζει μια δελεαστική και κοσμοπολίτικη 

νυχτερινή ζωή,11 κατακλύζεται από διάσημες προσωπικότητες, από γνωστούς 

καλλιτέχνες και επώνυμους ηθοποιούς του κινηματογράφου που έφταναν με κότερα 

και ιδιωτικές θαλαμηγούς για να παραθερίσουν στα νησιά του Αιγαίου.12 

Ωστόσο, η αθηναϊκή πρωτεύουσα εμφανίζει κι ένα άλλο πρόσωπο. Οι χρονογράφοι 

της εποχής μιλούν διαρκώς για την αλλαγή που έχει συντελεστεί στη νοοτροπία και 

τα ήθη της αθηναϊκής κοινωνίας,13 για τη διαφθορά, την ανηθικότητα, την έξαρση του 

τεντιμποϊσμού και άλλα φαινόμενα ηθικής εξαχρείωσης. Οι κλοπές, οι απάτες και οι 

κάθε είδους κομπίνες έβρισκαν πρόσφορο έδαφος σε μια πόλη που φιλοξενούσε τους 

περίπου 400.000 πρόσφυγες14 που κατέφυγαν στην Αθήνα μετά τον πόλεμο και που 

                                                 
7 Για την εισβολή των διαφημίσεων στον αθηναϊκό τύπο βλ. Β. Καραποστόλη, ό.π., σσ. 272-278. 
8 Την εκβιομηχάνιση της χώρας με ακόμα ταχύτερους ρυθμούς και την αναδιάρθρωση της 
βιομηχανικής παραγωγής στη δεκαετία του ’60 επισημαίνουν οι Γ. Λιοδάκης, «Κοινωνικο-θεωρητικές 
Βάσεις και Πρακτικές Οικονομικού Προγραμματισμού στην Ελλάδα» στο Η Ελληνική Κοινωνία κατά 
την Πρώτη Μεταπολεμική Περίοδο (1945-1967), σσ. 82-83, Γ. Κουτσουμάρης, Η Μορφολογία της 
Ελληνικής Βιομηχανίας, Κ.Ο.Ε., Αθήνα 1963, σσ. 17-18, G. Burgel, ό.π., σσ. 75-80 και Γ. Καιροφύλας, 
ό.π., σσ. 29-30, 123-128.   
9 Ο Β. Καραποστόλης, ό.π., σ. 16 αναφέρει πως η ιδιωτική κατανάλωση στην Ελλάδα αυξάνεται από 
τις αρχές της δεκαετίας του ’60 και η Μ. Καραμεσίνη στο άρθρο της «Αυταρχικό Μεταπολεμικό 
Κράτος και Ιδιαιτερότητες Εφαρμογής του Κευνσιανισμού», Η Ελληνική Κοινωνία κατά την Πρώτη 
Μεταπολεμική Περίοδο (1945-1967), σσ. 142-144 αποδίδει την εντυπωσιακή αύξηση της κατά 
κεφαλήν ιδιωτικής κατανάλωσης στη μεταπολεμική Ελλάδα στην επέκταση των νέων μικροαστικών 
στρωμάτων στις πόλεις και στην ενίσχυση των εισοδημάτων των λαϊκών τάξεων από την εισροή του 
μεταναστευτικού και του ναυτιλιακού συναλλάγματος. 
10 Σύμφωνα με τον G. Burgel, ό.π., σσ. 94-95 στο διάστημα από το 1963-70 τα αθηναϊκά περιοδικά 
διπλασίασαν τις πωλήσεις τους φτάνοντας τις 63 εκατομύρια πωλήσεις το 1970. Βλ. και Γ. Καιροφύλα, 
ό.π., σσ. 126-128. 
11 Την εντύπωση αυτή ενισχύουν δύο ντοκυμανταίρ που γυρίστηκαν στη δεκαετία του ‘60 (Η Αθήνα τη 
Νύχτα του Κλ. Κονιτσιώτη (1962) και Η Αθήνα μετά τα Μεσάνυχτα του Αρ. Καρύδη-Φουκς (1968) που 
παρουσιάζουν μια αξιοζήλευτη νυχτερινή ζωή της πόλης και εμφανίζουν την Αθήνα ως μια 
πρωτεύουσα που είναι πλέον σε θέση να συναγωνιστεί άλλες ευρωπαϊκές μεγαλουπόλεις στον τομέα 
του ψυχαγωγικού θεάματος. 
12 Για την προσέλευση διάσημων προσωπικοτήτων, καλλιτεχνών, εφοπλιστών, πολιτικών κ.π.α. βλ. Γ. 
Καιροφύλα, ό.π., σσ. 26, 43-44, 53, 130-131, 158, 165, 177, 188-189, 201-202, 428-429. 
13 Διάφορα τέτοια φαινόμενα που πιστοποιούν την έκλυση των ηθών στην Αθήνα της δεκαετίας του 
’60 αναφέρονται στο βιβλίο του Γ. Καιροφύλα, ό.π., σσ. 87, 110-112, 142-143, 169, 191, 201, 269, 
343. 
14 Σύμφωνα με τον Γ. Καιροφύλα, Η Αθήνα μετά τον Πόλεμο, Φιλιππότης, Αθήνα 1988, σσ. 59-60. 
Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι σύμφωνα με μια δειγματοληπτική απογραφή του 1960 το 55,7% του 
πληθυσμού της πρωτεύουσας είχε γεννηθεί σ’ άλλη περιοχή της χώρας. Μ. Μαρμαράς - Σ. Τσιλένης, 
ό.π., σ. 606. 
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χρόνο με το χρόνο ο πληθυσμός της αυξάνεται σημαντικά. αριθμώντας το ένα τρίτο 

του συνολικού πληθυσμού της χώρας.15 

Το έγκλημα στην Αθήνα της δεκαετίας του ‘60 όχι μόνο ήταν πραγματικό γεγονός,16 

αλλά βρισκόταν σε έξαρση.17 Την ίδια περίοδο παρατηρείται μια ιδιαίτερα μεγάλη 

αύξηση των διαρρήξεων και των μικροκλοπών, που αποδίδεται στην ανεπαρκή 

αστυνομική επιτήρηση και στον μεγάλο αριθμό άνεργων εσωτερικών μεταναστών18 

που είχαν συσσωρευτεί στο κέντρο. Αλλά και μετά την αυστηρή αστυνόμευση που 

επέβαλε η δικτατορία των Συνταγματαρχών, που ανακοίνωνε πως το 1968 η 

εγκληματικότητα είχε μειωθεί κατά 18%,19 και παρά τη λογοκρισία του Τύπου, 

                                                 
15 Σύμφωνα άλλωστε με τον R. Screvens στο Πόλη και Εγκληματικότητα, 10ο Συνέδριο Διεθνούς 
Εταιρίας Κοινωνικής Αμύνης, Θεσσαλονίκη 1981, σ. 37 «η εγκληματικότητα των πόλεων επηρεάζεται 
περισσότερο από την ταχύτητα της δημογραφικής εξάπλωσης παρά από το μέγεθός της καθαυτό». Για 
τις πληθυσμιακές ανακατατάξεις της αθηναϊκής πρωτεύουσας βλ. G. Burgel, ό.π., σσ. 19, 37, 53. 
16 Για παράδειγμα τον Αύγουστο του ‘63 μέσα στο κέντρο της Αθήνας -στην πλατεία Μητροπόλεως- 
ένας αστυφύλακας σκότωσε με το υπηρεσιακό του περίστροφο τον υποδιευθυντή του Ληξιαρχείου 
Αθηνών γιατί τον κατηγόρησε για σκαιά συμπεριφορά, ενώ τον Σεπτέμβριο του ίδιου χρόνου μια 
γυναίκα δολοφονείται από τον εραστή της μέσα σε νυχτερινό κέντρο στο Γαλάτσι και τον Δεκέμβριο 
του ‘63 επί της οδού Κανάρη στο Κολωνάκι ένας πέρσης αξιωματικός της αεροπορίας πυροβολεί και 
σκοτώνει την κόρη ενός μεγαλοβιομήχανου του Πειραιά, γνωστότατη στους κοσμικούς κύκλους της 
Αθήνας, γιατί είχε αρνηθεί επανειλημμένως την πρόταση γάμου. Στις αρχές του 1967 ο πατέρας μιας 
εργαζόμενης κοπέλας πυροβόλησε εν ψυχρώ στην οδό Φιλελλήνων τρεις άντρες που είχαν προσβάλει 
την τιμή της κόρης του. Για τα εγκλήματα που συνέβαιναν στην αθηναϊκή πρωτεύουσα τη δεκαετία 
του ‘60 βλ. Γ. Καιροφύλα, Η Αθήνα στη Δεκαετία του ‘60, σσ. 175-176, 185, 248-249, 331-332, 374-
376, 426, 465. Για τα «εγκλήματα τιμής» που αναφέρονται στις ημερήσιες εφημερίδες της Αθήνας την 
περίοδο 1949-1967 βλ. την μελέτη της Έφης Αβδελά, «Διά Λόγους Τιμής», Βία, Συναισθήματα και 
Αξίες στη Μετεμφυλιακή Ελλάδα, Νεφέλη, Αθήνα 20062.   
17 Ο τότε υπουργός Δικαιοσύνης, Κ. Μ. Καλλίας, σε ανακοίνωση του τον Ιούλιο του ‘61 (Η 
Εγκληματικότης και Ιδίως των Ανηλίκων, Αθήνα 1961) αναφέρει πως «ως προς δε τα εγκλήματα κατά 
της ζωής παρουσιάζεται έξαρσις μόνον εις την περιφέρειαν του Εφετείου Αθηνών, ίσως λόγω 
αυξήσεως του πληθυσμού» (σ. 10) και σε άλλο σημείο «ιδίως προκειμένου περί εγκλημάτων, τα οποία 
εμφανίζουν επίμονον και σταθερόν αριθμόν ή σκληρότητα εν τη τελέσει των ή ενδεχομένως και τάσιν 
αυξήσεως, επιβάλλεται μείζων αυστηρότης» (σ. 22). Βλ. επίσης τους πίνακες που δημοσιεύονται στο 
C. D. Spinellis, Crime in Greece in Perspective, Sakkoulas, Αθήνα 1997, σσ. 31 και 33, σύμφωνα με 
τους οποίους οι καταδίκες ανά 100.000 του πληθυσμού στο διάστημα 1960-1963 κυμαίνονται από 
1,134-1,125, παρουσιάζουν μικρή πτώση το 1964-65 και αυξάνονται την περίοδο 1966-67.     
18 Σύμφωνα με έναν απολογισμό της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας για το 1961 στην Αθήνα οι 
εργοδότες ήταν λιγότεροι του 5%, οι μισθωτοί 46%, οι ελεύθεροι επαγγελματίες 24% και οι άνεργοι 
26%, Γ. Καιροφύλας, ό.π., σ. 93. Το μεγάλο ποσοστό του άνεργου και υποαπασχολούμενου εργατικού 
δυναμικού ως ένα από τα  βασικά προβλήματα που δέσποζαν κατά την περίοδο 1945-1967 επισημαίνει 
και ο Δ. Σακκάς στο κεφάλαιο «Τα Αναπτυξιακά Προγράμματα της Περιόδου 1947-1966 και η Σχέση 
τους με τον Ενδεικτικό Προγραμματισμό», Η Ελληνική Κοινωνία κατά την Πρώτη Μεταπολεμική 
Περίοδο (1945-1967), σ. 59. Για τα ποσοστά ανεργίας στη δεκαετία του ’60 βλ. Σ. Ρομπόλη, «Η 
Μετανάστευση στην Ελλάδα..ως Συνιστώσα της Αναπτυξιακής Πολιτικής» στο παραπάνω βιβλίο, σ. 
487 και τον πίνακα 11 που παρουσιάζει τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό κατά επαγγελματικές ομάδες 
στο Β. Καραποστόλης, ό.π., σσ. 315-316. 
19 Περισσότερο λόγω της εσφαλμένης εντύπωσης ότι το δικτατορικό καθεστώς εξασφάλιζε την 
δημόσια τάξη και ασφάλεια, αλλά χωρίς αναλυτικά στοιχεία που να επιβεβαιώνουν ότι πράγματι 
σημειώθηκε μια τόσο σημαντική μείωση της εγκληματικότητας, Γ. Καιροφύλας, ό.π., σ. 425. Ωστόσο 
σύμφωνα με τον C. D. Spinellis, ό.π., σ. 31 πράγματι σημειώνεται μια μικρή κάμψη της 
εγκληματικότητας το έτος 1968, ενώ για την Ε. Αβδελά, ό.π., σσ. 19, 231 τα περιστατικά που 
χαρακτηρίζονται ως “εγκλήματα τιμής” εμφανίζουν μια σημαντική πύκνωση στα μέσα της δεκαετίας 
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δημοσιεύονταν σχεδόν καθημερινά ειδήσεις για κλοπές, εκβιασμούς, σπείρες 

μαστροπών, βομβιστικές επιθέσεις, ξυλοδαρμούς ή εν ψυχρώ δολοφονίες πολιτών.  

Χωρίς αμφιβολία τα κίνητρα των παράνομων πράξεων ήταν συνήθως βιοποριστικά. 

και οι περισσότερες δολοφονίες, όταν δεν είχαν πολιτικά κίνητρα,20 ήταν εγκλήματα  

αντιζηλίας, ερωτικού πάθους ή οικογενειακής τιμής. 

Όπως έγινε φανερό από τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, η σύγχρονη 

πραγματικότητα της αθηναϊκής μεγαλούπολης αποτελούσε ένα πρόσφορο 

μυθοπλαστικό υλικό για την ανάπτυξη μιας αστυνομικής ιστορίας. Οι αστυνομικές 

ταινίες αυτής της περιόδου αποτυπώνουν την άμεση και βιωματική σχεδόν 

προσέγγιση της κοινωνικής πραγματικότητας από τους κινηματογραφιστές, που δεν 

χρειάζεται να υποκύψουν στις ανάγκες μιας ευφάνταστης μυθοπλασίας ή της 

ιδεολογικής αφαίρεσης για να εμπνευστούν απ’ αυτήν.   

Σε αντιστοιχία λοιπόν με την ακμή του αμερικανικού φιλμ νουάρ, που σύμφωνα με 

τους περισσότερους ιστορικούς, συμπίπτει με το αποκορύφωμα της αστικοποίησης 

στον αμερικάνικο χώρο στα τέλη της δεκαετίας του ‘40 και στις αρχές της δεκαετίας 

του ‘50, το ελληνικό αστυνομικό φιλμ εμφανίζεται και ακμάζει στα χρόνια κατά τα 

οποία η διαμόρφωση της αθηναϊκής πρωτεύουσας σε αστικό κέντρο ήταν πλέον 

γεγονός. 

Σε αντιδιαστολή όμως με τους  παράγοντες που συνέβαλαν στην εμφάνιση του φιλμ 

νουάρ, όπως ήταν η οικονομική κρίση που έπληξε το Χόλιγουντ και η κατακόρυφη 

πτώση της παραγωγής μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο που οδήγησε στη λύση 

των ταινιών χαμηλού κόστους, οι συνηγορούσες και αισιόδοξες συνθήκες της 

ελληνικής κινηματογραφίας ευνόησαν σημαντικά την εμφάνιση αυτού του νέου 

είδους των αστυνομικών ταινιών. Η θάλλουσα κινηματογραφική παραγωγή ταινιών 

σε όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του ‘60 –γυρίζονταν κατά μέσο όρο 70-90 ταινίες 

κάθε χρόνο- επέτρεπε τον πειραματισμό των σκηνοθετών σε λιγότερο τυποποιημένα 

είδη ταινιών, όπως το αστυνομικό φιλμ. 
                                                                                                                                            
του ’50, μειώνονται αισθητά κατά τη δεκαετία του ’60 και εξαφανίζονται σχεδόν λίγο πριν τη 
δικτατορία. 
20 Μια από τις πολλές περιπτώσεις πολιτικής αντεκδίκησης ανάμεσα σε κομμουνιστές και 
εθνικόφρονες υπήρξε η δολοφονία του υπουργού Δικαιοσύνης Χρήστου Λαδά από έναν νεαρό εργάτη, 
την Πρωτομαγιά του 1948 στο κέντρο της Αθήνας, επειδή υπέγραφε τις θανατικές εκτελέσεις των 
αριστερών κρατουμένων. Πολιτικά εγκλήματα ήταν επίσης η δολοφονία του αμερικανού 
δημοσιογράφου Πολκ (9 Μαΐου 1948) στη Θεσσαλονίκη και η δολοφονία του βουλευτή Πειραιώς της 
Αριστεράς Γρηγόρη Λαμπράκη (22  Μαΐου 1963) κατά τη διάρκεια πολιτικής συγκέντρωσης. Για τις 
δολοφονίες του Χρ. Λαδά και Τζ. Πολκ βλ. Γ. Καιροφύλα, Η Αθήνα μετά τον Πόλεμο, σσ. 149-150, 
295-303 και το κεφάλαιο «Η Δολοφονία του Γρ. Λαμπράκη», Γ. Καιροφύλας, Η Αθήνα στη Δεκαετία 
του ‘60, σσ. 132-134. 
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Επιπλέον, λαμβάνονται ευεργετικά νομοθετικά μέτρα που αποβλέπουν στην 

προαγωγή και ανάπτυξη της ελληνικής κινηματογραφίας21: θεσπίζεται το φεστιβάλ 

Ελληνικού Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης,22 καθιερώνεται «εβδομάδα ελληνικής 

ταινίας» κατά την οποία οι ιδιοκτήτες κινηματογραφικών αιθουσών υποχρεώνονται 

να προβάλουν, μια βδομάδα κάθε χρόνο και μάλιστα με κίνητρο τον μειωμένο κατά 

50% φόρο δημοσίων θεαμάτων, ελληνικές ταινίες, ενώ χορηγούνται στους 

σκηνοθέτες δάνεια με ευνοϊκούς όρους και παρέχονται οικονομικές διευκολύνσεις και 

φορολογικές απαλλαγές σε ξένους παραγωγούς που γυρίζουν ταινία στην Ελλάδα.23 

Παράλληλα η ίδρυση νέων ανεξάρτητων εταιριών παραγωγής24 αλλά και η διπλή 

ιδιότητα πολλών σκηνοθετών να είναι ταυτόχρονα και παραγωγοί των ταινιών τους 

(Ε.Ανδρέου, Β.Πάλλης, Τ.Κρίστιαν, Β.Σερντάρης, Σ.Καψάσκης, Π.Φιλίππου) 

προσέφερε μεγαλύτερη ελευθερία στην επιλογή και πραγματοποίηση νεωτεριστικών 

θεμάτων και πρωτότυπων σεναρίων. Χωρίς τα δεσμευτικά ανταλλάγματα που 

απαιτούσε η συνεργασία με τις καθιερωμένες εταιρίες παραγωγής οι παραπάνω 

σκηνοθέτες έχουν πλέον την ευκαιρία να ενεργοποιήσουν το δυναμικό τους ταλέντο 

και να δοκιμάσουν τις επιδόσεις τους σε νέες μορφές κινηματογραφικής έκφρασης.  

Αλλά και πολλοί από αυτούς, γαλουχημένοι με τις ταινίες του αμερικάνικου φιλμ 

νουάρ που προβάλλονταν μετά τον πόλεμο και άλλοι μεγαλωμένοι στο εξωτερικό (Ε. 

Ανδρέου) ή με σπουδές σε κινηματογραφικές σχολές (Α.Καρύδης-Φουκς, 

Σ.Καψάσκης) ίσως αναζητούσαν τρόπους να συγκεκριμενοποιήσουν την έλξη που 

ένιωθαν για το αστυνομικό φιλμ και να εφαρμόσουν την τεχνική και τα διδάγματα 

                                                 
21 Για μια αναλυτική παρουσίαση των νομοθετικών διαταγμάτων που αφορούσαν στον Ελληνικό 
Κινηματογράφο βλ. «Ολόκληρο το Νομοσχέδιο του Ελληνικού Κινηματογράφου», Τα Θεάματα, 31 
Δεκεμβρίου 1960, έτος 4ον, τεύχ. 78 και «Ο Κινηματογράφος από Απόψεως Νομοθεσίας εν Ελλάδι», 
Τα Θεάματα, 28 Δεκεμβρίου 1962, έτος 6ον, τεύχ. 121. Επίσης το κεφάλαιο «Το Νομικό Καθεστώς και 
η Κρατική Στάση Απέναντι στην Ελληνική Κιν/φία κατά την Περίοδο 1965-1975» στο βιβλίο της Χ. 
Σωτηροπούλου, Ελληνική Κινηματογραφία 1965-1975, Θεσμικό Πλαίσιο-Οικονομική Κατάσταση, 
Θεμέλιο, Αθήνα 1989, σσ. 44-56. Πρβλ. και Γ. Σολδάτο, Ιστορία του Ελληνικού Κινηματογράφου, 
Αιγόκερως, τ. Β, Αθήνα 19896, σσ. 80-89. 
22 Βλ. το κεφάλαιο «Η Θέσπιση της Εβδομάδας (Φεστιβάλ) Ελληνικού Κινηματογράφου», Γ. 
Σολδάτος, Ιστορία του Ελληνικού Κινηματογράφου, τ. Γ, Αιγόκερως, Αθήνα 19905, σσ. 105-107. 
23 Οι ευνοϊκοί αυτοί όροι περιέχονται στα άρθρα 7 («Ευεργετήματα Ελληνικών Ταινιών»), 8 
(«Υποχρεώσεις Αιθουσών Προβολής»), 14 («Οικονομική Ενίσχυσις Ελληνικής Κινηματογραφίας»), 
16 («Εβδομάς Ελληνικής Ταινίας»), 19 («Πιστοδότησις Παραγωγής Ταινιών»), 23 («Ίδρυσις 
Επιχειρήσεων Παραγωγής Ταινιών Υπό Αλλοδαπών Εν Ελλάδι») και 24 («Φορολογικαί Απαλλαγαί») 
του νομοσχεδίου για τον Ελληνικό Κινηματογράφο που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Τα Θεάματα, 31 
Δεκεμβρίου 1960, έτος 4ον, τεύχ. 78. Πρβλ. και το άρθρο του Δ. Στεργιανόπουλου, «Ο 
Κινηματογράφος από Απόψεως Νομοθεσίας εν Ελλάδι», Τα Θεάματα, 28 Δεκεμβρίου 1962, έτος 6ον, 
τεύχ. 121. Για τις ταινίες των ξένων παραγωγών που γυρίζονταν στην Ελλάδα βλ. επίσης Γ. 
Καιροφύλα, ό.π., σ. 26. 
24 Κατάλογος των ανεξάρτητων εταιριών παραγωγής περιέχεται στο Αλμανάκ Ελληνικού & Ξένου 
Κινηματογράφου ‘69, σσ. 98-99 και ιδιαίτερα 108-113. 
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των ξένων δασκάλων της κινηματογραφικής τέχνης σε ένα είδος που διακρίνεται για 

την αισθητική του ποιότητα. 

Όπως θα δούμε εκτενέστερα στο κεφάλαιο για τις λογοτεχνικές καταβολές του 

ελληνικού αστυνομικού φιλμ, τη δημιουργία του προέτρεψε κυρίως η εκδοτική 

επιτυχία των μυθιστορημάτων του Γιάννη Μαρή και δευτερευόντως η επίδραση των 

εισαγόμενων αστυνομικών ταινιών που προβάλλονται την ίδια περίοδο στις 

κινηματογραφικές αίθουσες. Μια ματιά στο πρόγραμμα των αθηναϊκών 

κινηματογράφων κατά την κινηματογραφική περίοδο 1961-1962 αποκαλύπτει πως 

προβλήθηκαν συνολικά 508 νέες ξένες ταινίες από τις οποίες οι 36 μόνο ήταν 

αστυνομικές (14 γαλλικής, 9 αμερικανικής, 6 αγγλικής, 4 γερμανικής, 2 

γερμανογαλλικής, 1 ελβετικής παραγωγής).25 Η αριθμητική υπεροχή των γαλλικών 

αστυνομικών ταινιών έναντι των αμερικάνικων υποδηλώνει το προβάδισμα των 

γάλλων κινηματογραφιστών που αρχίζουν αυτή την περίοδο να διαμορφώνουν τους 

ιδιότυπους κώδικες του γαλλικού φιλμ νουάρ, χωρίς όμως και να σημαίνει 

απαραίτητα πως μια τέτοια πρωτιά συνέβαλε καθοριστικά στην εμφάνιση του 

αστυνομικού είδους ταινιών στην Ελλάδα. 

Αλλά και στα μέσα της δεκαετίας του ‘60, ενώ παρατηρείται μια αθρόα εισαγωγή 

ιταλικών γουέστερν και ταινιών με πράκτορες κατασκοπείας,26 οι λέξεις «πράκτωρ» 

και «επιχείρησις» μπορεί να πρωτοστατούν στους περισσότερους τίτλους των ταινιών 

που προβάλλονται, ιδιαίτερα των ελληνικών κωμωδιών, αλλά ουσιαστικά δεν ασκούν 

καμία επιρροή στο περιεχόμενο ή το ύφος των αστυνομικών ταινιών. 

Μόνο οι αστυνομικές ταινίες, ιταλικής κυρίως παραγωγής, με τολμηρές ερωτικές 

σκηνές  που εμφανίζονται στην κινηματογραφική αγορά στις αρχές της δεκαετίας του 

‘70 και η εισβολή του πορνογραφικού κινηματογράφου την ίδια περίοδο επιβάλλουν 

τα χαρακτηριστικά τους στην ελληνική παραγωγή και σηματοδοτούν την οριστική 

παρακμή του αστυνομικού είδους.   

 

 

                                                 
25 Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από την αναλυτική κατάσταση προβληθεισών ταινιών για το 
κινηματογραφικό έτος 1961-1962, που περιέχεται στο περιοδικό Τα Θεάματα, 28 Δεκεμβρίου 1962, 
έτος 6ον, τεύχ. 121. 
26 Για την καταπληκτική εμπορική επιτυχία που σημειώνουν οι κατασκοπικές ταινίες με ήρωα τον 
Τζαίημς Μποντ  βλ. το άρθρο «Η Μόδα του Τζαίημς Μποντ», Τα Θεάματα, 25 Αυγούστου 1965, έτος 
9ον , τεύχ. 176. 
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Οι καταβολές του ελληνικού αστυνομικού φιλμ 

Το έντυπο λαϊκό αστυνομικό ανάγνωσμα  

 
Η αναζήτηση της γενεαλογίας του αστυνομικού φιλμ στην Ελλάδα δεν μπορεί να 

αγνοήσει τη σχέση του με το αστυνομικό μυθιστόρημα ή τις περιπέτειες μυστηρίου, 

που κατείχαν μια σταθερή και ανερχόμενη θέση στον περιοδικό τύπο της εποχής κατά 

την οποία πρωτοεμφανίζεται, ούτε όμως και να παραβλέψει τον φανερό συσχετισμό 

του με τις παρόμοιες συνθήκες που ευνόησαν τη δημιουργία του αμερικάνικου φιλμ 

νουάρ.  

Οι περισσότεροι μελετητές του27 αναγνωρίζουν πως το αμερικάνικο φιλμ νουάρ 

άντλησε τα θέματα, τους χαρακτήρες, αλλά και το ενδυματολογικό στυλ των ηρώων 

του από τις νουβέλες μυστηρίου, τις μικρές αστυνομικές ιστορίες και περιπέτειες  που 

δημοσιεύονταν στα λαϊκά περιοδικά, τα λεγόμενα pulp magazines28 της δεκαετίας του 

‘30. Αναφέρουμε χαρακτηριστικά πως η ταινία-ορόσημο του αμερικάνικου φιλμ 

νουάρ Το Γεράκι της Μάλτας -με τρεις συνολικά κινηματογραφικές διασκευές (1931-

1936-1941)- προέρχεται από το ομώνυμο μυθιστόρημα του Ντάσιελ Χάμετ, που είχε 

δημοσιευθεί σε συνέχειες κατά την περίοδο 1926-193629 στο λαϊκό αμερικάνικο 

περιοδικό The Black Mask. Αλλά και ο τύπος του μοναχικού ιδιωτικού ντετέκτιβ που 

                                                 
27 Για τις λογοτεχνικές καταβολές του φιλμ νουάρ και το ρόλο της λεγόμενης “hard-boiled school of 
writing” στη διαμόρφωση των ιδιότυπων αφηγηματικών γνωρισμάτων του βλ. τα άρθρα των P. 
Schrader, “Notes on Film Noir”, σ. 56 και P. Kerr, “Out of What Past? Notes on the B Film Noir”, σ. 
107 που περιέχονται στο βιβλίο των A. Silver & J. Ursini (eds), Film Noir Reader, Limelight Editions, 
New York 1996. Επίσης το δεύτερο κεφάλαιο με τίτλο “The Literary Background: the Boys in the 
Back Room” στο βιβλίο του F. Hirsch, The Dark Side of the Screen: Film Noir, Da Capo Press, New 
York 2001, σσ. 23-51 και το κεφάλαιο  “Narrative and Character Types” του M. Walker από το βιβλίο 
του I. Cameron (ed.), The Movie Book of Film Noir, Studio Vista, London 1992, σσ. 9-16. Ακόμη 
πρβλ. τους M. Vernet, “The Literary Argument: The Hard-Boiled School of Fiction” στο Joan Copjec 
(ed.), Shades of Noir, A Reader, Verso, London-New York 1993, σσ. 12-17 και Andrew Dickos, “ The 
Hard-boiled fiction influence” στο Street With no Name: a History of the Classic American Film Noir, 
The University Press of  Kentucky 2002, σσ. 96-99. 
28 Στην κυριολεξία ο όρος pulp σημαίνει «πολτός-ψίχα ξύλου» και υποδηλώνει το τυπωμένο σε 
φτηνότερο κι από το χαρτί εφημερίδας περιοδικό, με συχνά άκοπες ολόγυρα τις σελίδες του, 
ασπρόμαυρο αλλά καλοσχεδιασμένο εξώφυλλο, χαμηλή τιμή των 5-10 σεντς και κατά συνέπεια το 
φθηνού κόστους ανάγνωσμα, το περιοδικό της πεντάρας. Τα πρώτα pulp magazines, που δημοσίευαν 
αστυνομικές νουβέλες με ήρωες ιδιωτικούς ντετέκτιβ και φανταστικά ή περιπετειώδη αναγνώσματα,  
εμφανίζονται στη δεκαετία του 1890 από τον εκδότη Φρανκ Μάνσυ και η μεγάλη ακμή τους 
σημειώνεται γύρω στα 1935 όπου κυκλοφορούν πάνω από 200 τέτοια περιοδικά μηνιαίως. Μια 
συνοπτική αλλά αρκετά ακατάστατη παρουσίαση της ιστορίας των αμερικάνικων λαϊκών περιοδικών 
προσφέρει ο Δ. Χανός στο πρώτο μέρος της μελέτης του Το Αστυνομικό Μυθιστόρημα και ο 
Περιοδικός Τύπος: Προέλευση και Πορεία της Αστυνομικής Φιλολογίας, Αθήνα 1980, σσ. 13-14, 19-64. 
Βλ. επίσης το άρθρο του «Η Προέλευση και η Πορεία της Αστυνομικής Φιλολογίας μέσα από τα 
Λαϊκά Περιοδικά και Φυλλάδια», Διαβάζω, Νο 86, Ιανουάριος 1984, σσ. 14-25. 
29 Σύμφωνα με τον Δ. Χανό, Το Αστυνομικό Μυθιστόρημα και ο Περιοδικός Τύπος: Προέλευση και 
Πορεία της Αστυνομικής Φιλολογίας, σ. 35. 
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αργότερα καθιερώθηκε ως κεντρικός χαρακτήρας στις περισσότερες απ’ αυτές τις 

ταινίες ήταν αρχικά επινόηση των συγγραφέων αστυνομικών μυθιστορημάτων. Έτσι 

για παράδειγμα ο Φίλιπ Μάρλοου είναι δημιούργημα του Ρέιμοντ Τσάντλερ, ο Σαμ 

Σπέιντ του Ντάσιελ Χάμετ, ο αντικομουνιστής  Μάικ Χάμερ του Μίκι Σπιλέιν και η 

εικονογράφηση τους μέσα από τα λαϊκά περιοδικά αποτέλεσε το πρόπλασμα για τη 

μετέπειτα κινηματογραφική τους απόδοση και πολλές φορές επηρέασε την εκλογή 

των ηθοποιών που υποδύθηκαν αυτούς τους ρόλους. 

Η διάδοση των αμερικάνικων pulp περιοδικών, που ήταν το πιο δημοφιλές 

ανάγνωσμα στην Αμερική της δεκαετίας του ‘30, σημειώνεται σε μια εποχή 

οικονομικής κατάρρευσης και αδίστακτης δράσης των γκανγκστερικών συμμοριών. 

Οι ήρωες τους ήταν ίσως οι μόνοι που σε μια τέτοια περίοδο κοινωνικής 

αποδιάρθρωσης θα μπορούσαν να επιβάλουν το νόμο και να κατατροπώσουν με τις 

πιο ευφάνταστες μεταμφιέσεις και μεθόδους κάθε είδους κακοποιό. Μέσα από τις 

ιστορίες τους μυστικοί πράκτορες, ιδιωτικοί ντετέκτιβ, αστυνομικοί, πρώην 

εισαγγελείς αλλά και ιπτάμενοι τυχοδιώκτες, υπνωτιστές, μασκοφόροι εκδικητές 

καταδιώκουν κινέζους εγκληματίες, μαφιόζους, διαρρήκτες, δραπέτες, κατάδικους, 

κατασκόπους και επαναφέρουν την τάξη στις χαοτικές πόλεις του κόσμου.30  

Τα αντίστοιχα ελληνικά λαϊκά περιοδικά μιμούνται όχι μόνο το περιεχόμενο αλλά 

ακόμα και τους τίτλους, την εμφάνιση καθώς και την τεχνική σελιδοποίησης των 

αμερικάνικων pulp magazines. Αυτές οι ίδιες αστυνομικές περιπέτειες, που 

μεταφέρονται αυτούσιες σχεδόν στις σελίδες τους, έθρεψαν τη φαντασία της γενιάς 

του μεσοπολέμου και εξοικείωσαν το ελληνικό κοινό με το έργο αμερικανών 

συγγραφέων, όπως των Τζέιμς Κέην, Ρέιμοντ Τσάντλερ, Ντάσιελ Χάμετ, Οράτιου 

Μακ Κόι, οι ήρωες των οποίων αποτέλεσαν το αρχέτυπο για το αμερικάνικο φιλμ 

νουάρ, αλλά και ευρωπαίων, όπως του βρετανού Κόναν Ντόυλ, που είναι ο 

δημιουργός του Σέρλοκ Χολμς και των γάλλων Γκαστόν Λερού και Μωρίς Λεμπλάν.  

Η σταθερή, όπως θα δούμε στη συνέχεια, θέση του αστυνομικού αφηγήματος στον 

περιοδικό τύπο επιβεβαιώνει την προτίμηση, αν όχι την εξοικείωση, του ελληνικού 

αναγνωστικού κοινού προς ένα λογοτεχνικό είδος που σε μεγάλο βαθμό ευθύνεται για 

τη διαμόρφωση των διακριτικών γνωρισμάτων του αστυνομικού φιλμ, αλλά και 

προετοίμασε το έδαφος για την ευνοϊκότερη υποδοχή του. Η συνοπτική ιστορική 
                                                 
30 Για τους ήρωες των αμερικάνικων pulp magazines βλ. το κεφάλαιο “Pulp Fiction” στο Gene D. 
Phillips, Creatures of Darkness: Raymond Chandler, Detective Fiction and Film Noir, The University 
Press of  Kentucky 2000, σσ. 16-19 και «Οι Ήρωες των Θρυλικών Πόλπς», Δ. Χανός, ό.π., σσ. 55-61. 
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παρουσίαση που ακολουθεί και ανιχνεύει την προέλευση και την πορεία της 

αστυνομικής φιλολογίας στον ελληνικό περιοδικό τύπο, χωρίς να είναι σε καμία 

περίπτωση εξαντλητική, έχει ως στόχο να αναδείξει τον ρόλο και τη σημαντική 

συμμετοχή της τελευταίας στη σμίλευση των χαρακτηριστικών του αστυνομικού 

φιλμ, όπως αυτό θα εμφανιστεί στις αρχές της δεκαετίας του ‘60. 

Στον ελληνικό περιοδικό τύπο και ιδιαίτερα στα εβδομαδιαία περιοδικά ποικίλης 

ύλης, παράλληλα με τα αισθηματικά ή περιπετειώδη αναγνώσματα και την υπόλοιπη 

ευθυμογραφική ή εγκυκλοπαιδική ύλη που καταλαμβάνει και το μεγαλύτερο μέρος 

τους, εμφανίζονται από πολύ νωρίς αστυνομικά μυθιστορήματα σε συνέχειες. 31 

Στο περιοδικό ποικίλης ύλης Σκέρτσο (1923-1925 διεύθυνση: A. Νικολόπουλου- Δ. 

Γενοβέλη) δημοσιεύονταν αναλυτικά ρεπορτάζ των εγκλημάτων της εποχής που 

συντάραξαν την Αθήνα. Στο εβδομαδιαίο περιοδικό Θεατής (1925-1946 έκδοση-

διεύθυνση: Γερ. Πετροβίκη) κατά την περίοδο 1937 δημοσιεύτηκε το μυθιστόρημα 

«Το Τραγικόν Αίνιγμα» του γάλλου συγγραφέα αστυνομικών αναγνωσμάτων Εμίλ 

Γκαμποριώ με ήρωα τον αστυνόμο Λεκόκ, ενώ από το πρώτο κιόλας τεύχος του το 

εβδομαδιαίας κυκλοφορίας εικονογραφημένο περιοδικό Φαντάζιο (1928-1929 

έκδοση: Αλ. Μυράτ διεύθυνση: Δ. Ιωαννόπουλου - Α. Γούναρη) δημοσίευσε σε 

συνέχειες το αστυνομικό μυθιστόρημα του γάλλου Γκαστόν Λερού «Ο Μαύρος 

Πύργος» με ήρωα τον Ρουλταμπίλ. 

Στο περιοδικό Οικογένεια (1927-1935 ιδρυτής-ιδιοκτήτης: Κ. Θεοδωρόπουλος) 

κυκλοφόρησαν αρκετές περιπέτειες του Σέρλοκ Χολμς αλλά και «Ο Άνθρωπος με 

την Κουκούλα» του Πωλ Έρνστ, συγγραφέα του διάσημου αμερικανού ήρωα Ντοκ 

Σάβατζ και «Ο Μυστηριώδης Προστάτης» του Χέρμαν Λάντον, που εγκαινιάζει την 

πρώτη εμφάνιση του Πικαρούν, αργότερα Λωποδύτη–Φάντασμα, στον ελληνικό 

περιοδικό τύπο. 

Στο εβδομαδιαίο περιοδικό Ρομάντσο της πρώτης περιόδου (1934-1938 έκδοση: Ν. 

Θεοφανίδη-Σ. Λαμπαδαρίδη),παράλληλα με τα γαλλικά αισθηματικά μυθιστορήματα, 

δημοσιευόταν το «Μυστηριώδες Αίνιγμα» της Αγκάθα Κρίστι και στο πρώτο τεύχος 

                                                 
31 Τα στοιχεία που ακολουθούν προέρχονται από το δεύτερο μέρος της μελέτης του Δ. Χανού, ό.π., με 
τίτλο «Ελληνικά Περιοδικά: Φιλολογικά, Σατυρικά, Ποικίλης Ύλης, Αστυνομικά» σε συνδυασμό με 
την επιτόπια έρευνα σε όσα από αυτά τα περιοδικά στάθηκε δυνατό να βρεθούν στα αρχεία του 
Ε.Λ.Ι.Α. Επίσης κατάλογοι των αστυνομικών μυθιστορημάτων που δημοσιεύτηκαν σε συνέχειες σε 
λαϊκά περιοδικά ποικίλης ύλης την περίοδο 1900-1970 περιέχονται σποραδικά στο Δ. Χανός, Τα Λαϊκά 
Περιοδικά, εκδ. Ι. Γ. Βασιλείου, τ. Γ, Αθήνα 1989. 
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του περιοδικού Θησαυρός (1938-1967 διευθυντής σύνταξης: Απ. Μαγγανάρης) το 

αστυνομικό διήγημα του Μπραντ Χάουζ «Ουράνια Τέρατα».32  

Αλλά και οι εφημερίδες της εποχής δημοσίευαν συχνά επιφυλλίδες με αστυνομικά 

αναγνώσματα. Αναφέρουμε χαρακτηριστικά την εβδομαδιαία εφημερίδα Παγκόσμιος 

Τύπος των Κ.Γ.Πάνα και Μ.Ιωσήφ που από τον Μάιο του 1936 φιλοξενούσε στην 

πρώτη σελίδα της το αστυνομικό μυθιστόρημα του άγγλου Στήβεν Χάλγουορθ «Τα 

Σύρματα του Θανάτου» σε μετάφραση του Δ. Γαλερίδη. 

Παράλληλα την ίδια περίοδο (δεκαετία 1920-30) αρχίζουν να εκδίδονται 

συστηματικά ορισμένα φτηνά φυλλάδια με αστυνομικές, ηρωικές, πειρατικές, 

ληστρικές περιπέτειες και ιστορίες της ζούγκλας.33 Κυκλοφορούν καθημερινά ή κάθε 

δύο με τρεις εβδομάδες σε φυλλάδια των 8 ή 16 σελίδων, φθηνή εκτύπωση σε χαρτί 

εφημερίδας και μικρό μέγεθος (0,21Χ0,14). Τα περισσότερα από αυτά, γραμμένα σε 

καθαρεύουσα, αναφέρονται στη ζωή και στα κατορθώματα ληστών και λήσταρχων 

της ελληνικής επανάστασης,34 αρκετά όμως ήταν μεταφράσεις ξένων αστυνομικών 

και περιπετειωδών αναγνωσμάτων με ήρωες δαιμόνιους αστυνομικούς, όπως ο 

Σέρλοκ Χολμς, ο Νατ Πίνκερτον, ο Νικ Κάρτερ, ή ασύλληπτους λωποδύτες, όπως ο 

Αρσέν Λουπέν, ο Ρουλταμπίλ, ο Φαντομάς, το Μαύρο Χέρι κ.α. 

Ανάμεσα στα περιοδικά που μόλις αναφέραμε εξέχουσα θέση κατέχει η Μάσκα, μια 

εβδομαδιαία έκδοση αστυνομικών περιπετειών, με διευθυντή τον δημοσιογράφο, 

λογοτέχνη και θεατρικό συγγραφέα Απόστολο Μαγγανάρη. Ο Μαγγανάρης ανήκει 

στους έλληνες πρωτεργάτες του αστυνομικού αναγνώσματος, εισήγαγε το βιβλίο 

τσέπης στην Ελλάδα, καθιέρωσε το ελληνικό περιοδικό ποικίλης ύλης και 

σταθεροποίησε την προπολεμικά υποτυπώδη κυκλοφορία του.35 Η Μάσκα είναι το 

πρώτο περιοδικό με καθαρά αστυνομικό περιεχόμενο, που εγκαινίασε ένα καινούργιο 

για τα ελληνικά δεδομένα δημοφιλές λογοτεχνικό είδος. Ακολουθώντας τα πρότυπα 
                                                 
32 Για τις αστυνομικές νουβέλες που έχουν δημοσιευθεί στο περιοδικό Θησαυρός βλ. Δ. Χανός, Τα 
Λαϊκά Περιοδικά, σσ. 279, 281, 283, 285, 289.  
33 Μια σύντομη μελέτη για τα έντυπα φυλλάδια με περιπέτειες της ζούγκλας είναι αυτή του Ν. Πλατή, 
«Οι Έλληνες Βασιλείς της Ζούγκλας», Αντί, περ. Β, τεύχ. 144, Φλεβάρης 1980, σσ. 38-41. 
34 Αναφέρουμε επιλεκτικά μερικά: Φ. Φωτόπουλου «Ο Λήσταρχος Γιαγκούλας», Αιμ. Αθηναίου «Η 
Γκόλφω» και «Νταβέλης», Κίμ. Αττικού «Λάμπρος Κατσώνης», «Αμαρτωλοί και Κλέφτες» και 
«Κατσαντώνης και Βελιγκέκας», Αρ. Κυριακού «Μαρία η Πενταγιώτισσα», Γ. Τσουκαλά 
«Κολοκοτρώνης ο γέρος του Μωριά», «Μάρκος Μπότσαρης ο λέων του Σουλίου», «Αστραπόγιαννος» 
και πολλά άλλα. Αναλυτικός κατάλογος περιέχεται στη μελέτη του Δ. Χανού, Το Αστυνομικό 
Μυθιστόρημα και ο Περιοδικός Τύπος: Προέλευση και Πορεία της Αστυνομικής Φιλολογίας, σσ. 114-
117. Για τα ληστρικά αναγνώσματα βλ. το άρθρο του Ν. Πλατή, «Η Παραφιλολογία της 
Ληστοκρατίας», Αντί, περ. Β, τεύχ. 131-132, Αύγουστος 1979, σσ. 25-39 και την εργογραφία που 
παραθέτει ο Απ. Δούρβαρης στη μελέτη του Ο Αριστείδης Ν. Κυριακός και το Λαϊκό Ανάγνωσμα, 
Στιγμή, Αθήνα 1992, σσ. 61 κεξ. 
35 Για τη συμβολή του Απ. Μαγγανάρη  βλ. Δ. Χανό, ό.π., σσ. 10-11. 
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των φθηνών λαϊκών εντύπων, που εκδίδονται την ίδια περίοδο στην Αμερική, 

αναδημοσιεύει σε μετάφραση και για πρώτη φορά σε δημοτική γλώσσα τις 

αυθεντικές περιπέτειες των αμερικάνικων αναγνωσμάτων και διατηρεί αυτούσια τόσο 

τα ονόματα των ηρώων όσο και τους τίτλους των ιστοριών τους.36 Έτσι οι ίδιες 

αυθεντικές ιστορίες με τον Ντετέκτιβ Χ (Secret Agent X) ή τον Ντετέκτιβ-Φάντασμα 

(The Phantom Detective), τον Άνθρωπο-Αράχνη (Spider-man), τον Φεγγαροκέφαλο 

(The Moon Man) που μάχονται τους εγκληματίες του υποκόσμου, τον Ντοκ Σάβατζ 

(Doc Savage) που ταξιδεύει σε κάθε γωνιά της γης με προορισμό να σώσει τους 

λαούς από την καταστροφική μανία τρελών επιστημόνων που απειλούν με τις 

εφευρέσεις τους την ειρήνη, τον Ίσκιο (The Shadow) που εξοντώνει τους μανιακούς 

δολοφόνους, τη Νυχτερίδα (The Black Bat), το Ζορό και άλλους μασκοφόρους 

εκδικητές, που καταδιώκουν τους κακοποιούς και με τις υπερφυσικές τους ικανότητες 

και γνώσεις εξαλείφουν το κακό από τις μεγαλουπόλεις, μεταφέρονται στις σελίδες 

της Μάσκας και συναρπάζουν μικρούς και μεγάλους. 

Η Μάσκα υπήρξε ένα πρωτότυπο στο είδος του και για την εποχή του περιοδικό που 

άνοιξε το δρόμο σε ένα διαφορετικού τύπου λαϊκό ανάγνωσμα. Λόγω της ευρείας 

κυκλοφορίας και της πλατειάς αποδοχής του από ένα φανατικό αναγνωστικό κοινό 

διαφορετικών ηλικιών και μορφωτικών τάξεων, αποτελεί σταθμό στην ιστορία του 

περιοδικού αστυνομικού τύπου στην Ελλάδα. Ουσιαστικά είναι το περιοδικό που 

εισήγαγε και καθιέρωσε, στις δύο δεκαετίες κυκλοφορίας του, την αστυνομική 

λογοτεχνία προετοιμάζοντας το έδαφος για την εμφάνιση των πρώτων ελλήνων 

αστυνομικών συγγραφέων και εξασφαλίζοντας την θερμή υποδοχή και αναγνώριση 

τους. 

Το πρώτο τεύχος της Μάσκας κυκλοφόρησε την 1η Οκτωβρίου του 1935 με δίχρωμη 

εσωτερική εκτύπωση και σχήμα 0,21 Χ 0,14 (βλ. εικ. 1). Ο τίτλος του, που σαφώς 

παραπέμπει στους μασκοφόρους ήρωες των ιστοριών του, αλλά και στο αμερικάνικο 

περιοδικό Μαύρη Μάσκα που ήταν εξαιρετικά δημοφιλές εκείνη την εποχή, στην 

πραγματικότητα οφείλεται στην ένωση των αρχικών συλλαβών του ονόματος του 

                                                 
36 Αυτή την ιδιαιτερότητα, ως βασικό συστατικό επιτυχίας του περιοδικού, επισημαίνει και ο εκδότης 
του Απ. Μαγγανάρης όταν αναφέρει πως «το κυριότερο από τα ατού της Μάσκας, που ανέκαθεν την 
έκαναν να αποκτήσει πλήρη την εμπιστοσύνη του αναγνωστικού κοινού των περιπετειωδών 
ιστορημάτων, ήταν και παραμένει η αδιαμφισβήτητη γνησιότης και αυθεντικότης των περιεχομένων 
της». Προέρχεται από τη στήλη «Εμπιστευτικώς» της Μάσκας τεύχος Νο1 της Β΄ περιόδου (1η 
Οκτωβρίου 1946) και παρατίθεται στο βιβλίο του Δ. Χανού, ό.π., σ. 133.   
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Μαγγανάρη με αυτό του φίλου του Σκαλαίου, με τον οποίο σχεδίαζε αρχικά να 

εκδώσει το περιοδικό.37  

Κατά την πρώτη περίοδο κυκλοφορίας του περιοδικού (1935-1938) εκδίδεται 

παράλληλα από τον Μαγγανάρη μια σειρά βιβλίων τσέπης με πρωτότυπα έργα 

αστυνομικής λογοτεχνίας (Ώστιν, Ουάλλας, Ντόυλ, Οπενχάιμ)38 που στη συνέχεια 

εμπλουτίζεται με έργα ελλήνων συγγραφέων (Ν. Μαράκη) αλλά και των Χ.Χωκς, 

Ρ.Στήβενσον, Ν.Χάμετ, Α.Κρίστι.  

Ένα άλλο εβδομαδιαίο περιοδικό που κυκλοφόρησε δέκα μόλις μέρες μετά την πρώτη 

έκδοση της Μάσκας ήταν το Μυστήριον (Διεύθυνση: Ν. Θεοφανίδη- Σ. 

Λαμπαδαρίδη).39 Σ’ αυτό δημοσιεύονταν τα αστυνομικά μυθιστορήματα του Ορφέα 

Καραβία, που έγραφε με το ψευδώνυμο Φέλιξ Καρ (βλ. εικ. 3), της Αγκάθα Κρίστι, 

του Γκαστόν Λερού, του Μωρίς Λεμπλάν, του Σαξ Ρόμερ με τον διαβόητο ήρωά του 

Φου Μαντσού και οι περιπέτειες του Φαντομά των Πιέρ Σουβέστρ και Μαρσέλ 

Αλλαίν. Μετά από κάποιες σπασμωδικές εμφανίσεις, το περιοδικό Μυστήριον αρχίζει 

να εκδίδει σταθερά τα περισσότερα τεύχη του - 415 συνολικά - στη δεκαετία του ’60. 

Κατά τη διάρκεια της Κατοχής και λόγω του υψηλού τυπογραφικού κόστους, της 

έλλειψης χαρτιού και της δυσκολίας στη διανομή, πολλά από τα εβδομαδιαία 

περιοδικά αστυνομικών περιπετειών σταματούν για ένα διάστημα την κυκλοφορία 

τους ή εκδίδονται περιστασιακά. Αλλά και τα περισσότερα από όσα κυκλοφόρησαν 

για πρώτη φορά στην κατοχική περίοδο ήταν φθηνές απομιμήσεις της Μάσκας, όπως 

η Καταιγίς (1941/1944) και Το Αίνιγμα (1944/1946) του Δ. Περαντζάκη, Ο Φαντομάς 

(1944) αγνώστου εκδότη και το Φάντασμα (1946), ενώ η Αράχνη (1943-1944) και ο 

Άσσος (1943-1944) από τις εκδόσεις «Άγκυρα» και με διευθυντή συντάξεως τον Απ. 

Μαγγανάρη ήταν η συνέχεια της Μάσκας όταν η τελευταία έπαψε να κυκλοφορεί στα 

χρόνια της Κατοχής. 

Στις αρχές Οκτωβρίου του 1946 το περιοδικό Μάσκα επανακυκλοφορεί (βλ. εικ. 2), 

εγκαινιάζοντας τη δεύτερη και πιο παραγωγική του περίοδο (1946-1950) και 

εκδίδοντας συνολικά 188 τεύχη40 που σημειώνουν σημαντική εισπρακτική επιτυχία. 

                                                 
37 Την πληροφορία παρέχει ο ίδιος ο Απ. Μαγγανάρης στη συνέντευξή του στο περιοδικό Αντί, περ. Β, 
τεύχ. 137, 26-10-1979, σ. 39 και στο άρθρο «Ποιος Θυμάται τη Μάσκα;» από το αφιέρωμα του 
περιοδικού Διαβάζω στην αστυνομική λογοτεχνία, Νο 86, Ιανουάριος 1984, σ. 10. Βλ. επίσης Δ. Χανό, 
ό.π., σ. 126.  
38 Ένας μικρός κατάλογος αυτών των βιβλίων τσέπης και των συγγραφέων τους παρατίθεται στο Δ. 
Χανός, ό.π., σ. 134. Βλ. επίσης σσ. 138-139. 
39 Για τις περιόδους κυκλοφορίας, τα τεύχη και τους συνεργάτες του περιοδικού Μυστήριον βλ. Δ. 
Χανό, ό.π., σσ. 150-157. 
40 Δ. Χανός, ό.π., σσ. 10, 134. Αναλυτικός κατάλογος των τευχών περιέχεται στις σσ. 134-137. 
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Την ίδια περίοδο εμφανίζονται και τα περιοδικά Περιπέτεια (1946-1947) με υπεύθυνο 

σύνταξης τον Γ. Τσουκαλά, Π.Α.Μ.Ε.Μ. (1946-1947) του Γ. Καμπούρη, Νυχτερίδα 

(1948) με επιμελητή εκδόσεως τον Στ. Ανεμοδουρά (βλ. εικ. 4), που ήταν παράλληλα 

μεταφραστής πολλών ιστοριών της Μάσκας, και Σφίγγα (1950-1951), στα οποία 

αναδημοσιεύονται μεταφρασμένες ή πρωτότυπες αστυνομικές περιπέτειες. 

Στο διάστημα 1955-1958, και καθώς αρχίζει να εκλείπει στην Αμερική το είδος των 

pulp magazines,41 δημοσιεύονται στη Μάσκα ιστορίες που δεν ακολουθούν το 

πρωτότυπο κείμενο των αμερικάνικων περιοδικών αλλά γράφονται εκ νέου από 

έλληνες συγγραφείς.42 Έτσι, παρά το γεγονός ότι δεν υπήρξε κάποια αλλαγή στο 

ζήτημα των πνευματικών δικαιωμάτων,43 αρκετοί από τους μεταφραστές των 

εισαγόμενων αστυνομικών ιστοριών που φιλοξενούνταν σε αυτά τα λαϊκά περιοδικά 

εξελίχθηκαν σε συγγραφείς (Στέλιος Ανεμοδουράς, Ειρήνη Καλκάνη, Τάσος 

Αυλωνίτης κ.α.) που συνέχιζαν να γράφουν τις περιπέτειες των ηρώων, όταν 

εξαντλούνταν οι γνήσιες ή όταν έπαυαν οριστικά να κυκλοφορούν. Πολλοί από 

αυτούς προχωρούν στη δημιουργία νέων ηρώων δικής τους επινόησης, όπως ο 

Ορφέας Καραβίας με τον αθέατο ντετέκτιβ Μάρτιν Μπεγκ, ο Νίκος Μαράκης με την 

ελληνίδα κατάσκοπο Φρόυλαϊν Γκοστ και το δίδυμο του αστυνόμου Τζιμ Κάρβα με 

τον συνεργάτη του ρεπόρτερ Νίκο Μάρα, ο Γιάννης Καμπούρης με τον 

ελληνοαμερικανό ντετέκτιβ Νικ Βάλετ, ο Ανδρόνικος Μαρκάκης με τον ήρωα 

Τζόννυ Φιλ.  

Στα 1958-1959 η Μάσκα αντικαθίσταται από τη Μασκούλα, σε έκδοση και διεύθυνση 

του Α. Μαγγανάρη, που ύστερα από 76 τεύχη σταματά την κυκλοφορία της και 

                                                 
41 Ο Δ. Χανός, ό.π., σσ. 22-23, 36 αποδίδει την αγοραστική πτώση και συνεπακόλουθα την παρακμή 
των αμερικανικών pulp magazines στο γεγονός ότι λόγω του αυξημένου τυπογραφικού κόστους αλλά 
και της υψηλής αμοιβής των τυπογράφων τα περιοδικά αυτά δεν μπορούσαν πλέον να διατηρήσουν τη 
χαμηλή τιμή τους, που ήταν προσιτή στη μεγάλη μάζα του αναγνωστικού κοινού. Πρβλ. τον ίδιο στο 
«Η Προέλευση και η Πορεία της Αστυνομικής Φιλολογίας μέσα από τα Λαϊκά Περιοδικά και 
Φυλλάδια», Διαβάζω, Νο 86, Ιανουάριος 1984, σ. 23. 
42 Στο σύνολο των 147 τευχών της Μάσκας που κυκλοφόρησαν αυτή την περίοδο μόνο τα πρώτα 10 
και ορισμένα κατά καιρούς είχαν γνήσιες περιπέτειες, μεταφρασμένες από τα πρωτότυπα αμερικανικά 
περιοδικά. Για τα τεύχη της Μάσκας Γ’ περιόδου (1955-1958) βλ. Δ. Χανός, Το Αστυνομικό 
Μυθιστόρημα και ο Περιοδικός Τύπος: Προέλευση και Πορεία της Αστυνομικής Φιλολογίας, σσ. 139-
142.     
43 Ένας από τους συγγραφείς των περισσοτέρων ιστοριών της μεταπολεμικής Μάσκας, ο Ηλίας 
Μπακόπουλος, είναι κατηγορηματικός: «δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα κοπιράιτ ή οτιδήποτε άλλο. 
Ήταν μία πάρα πολύ συνηθισμένη δουλειά να παίρνει κανείς έτοιμες δουλειές των ξένων», Αντί, περ. 
Β, τεύχ. 139, 24-11-1979, σ. 37. Αλλά και ο Μαγγανάρης στη συνέντευξή του στο περιοδικό Αντί, περ. 
Β, τεύχ. 137, 26-10-1979, σ. 42 δηλώνει πως «ήτανε εύκολο πια να γράψεις, να φτιάξεις ένα πλαστό 
δικό σου (τεύχος). Αρκεί να είναι πιστευτό σαν γνήσιο, δηλαδή πρωτότυπο, ξένο».   
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συνιστά στους αναγνώστες της να παρακολουθήσουν τις ίδιες αστυνομικές 

περιπέτειες που δημοσιεύονται στο περιοδικό Μυστήριον. 

Στη δεκαετία του ‘60 και μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του ‘70 κυκλοφορούν 

συνολικά 296 τεύχη της Μάσκας και τον Μάρτιο του ’74 η έκδοσή της διακόπτεται 

για άλλη μια φορά.44 Την περίοδο αυτή εμφανίζεται και το περιοδικό Έγκλημα: 

Ιστορίες της Λαιμητόμου που Συγκλόνισαν την Ελλάδα (1963 διεύθυνση: Θ. Δράκος), 

που παρά τον ισχυρισμό του εκδότη του πως περιέχει αληθινές αστυνομικές ιστορίες 

παρμένες από τα αρχεία της εγκληματολογικής υπηρεσίας, σταματά οριστικά να 

κυκλοφορεί μετά από τρία μόνο τεύχη.  

Το αστυνομικό μυθιστόρημα εμφανίζεται και σε μερικά φθηνά έντυπα με αστυνομικά 

αναγνώσματα που απευθύνονταν κυρίως σε παιδιά, όπως τα Τζόε Ντικ, Δεκατρία, 

Μάτι, Μικρός Φαντομάς και εκ περιτροπής σε ορισμένες περιπέτειες του Πιτσιρίκου. 

Επίσης μεγάλη εκδοτική επιτυχία σημειώνουν Οι Περιπέτειες του Τζων Γκρηκ 

γραμμένες από τον Νίκο Ρούτσο που φθάνουν τα 48 τεύχη και γίνονται ακόμη πιο 

δημοφιλείς όταν μεταδίδονται από μια σειρά ραδιοφωνικών εκπομπών του Ε.Ι.Ρ. 

Μέσα σε λίγες μόνο εβδομάδες ο ελληνοαμερικανός ντετέκτιβ Τζων Γκρηκ 

αναδεικνύεται ως ο πιο δημοφιλής ραδιοφωνικός ήρωας του 2ου προγράμματος. 

Παρά το γεγονός ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της έκδοσής τους όλα σχεδόν τα περιοδικά 

αστυνομικών περιπετειών εξακολουθούν να θεωρούνται υποδεέστερα και να 

διατηρούν τον περιθωριακό χαρακτήρα τους σε σχέση με τα «καθαρά» λογοτεχνικά 

είδη, η κυκλοφορία τους όχι μόνο συνεχίστηκε και κατά την διάρκεια του πολέμου, 

αλλά στις δεκαετίες του 1950 και ιδιαίτερα του 1960 σημειώνει αξιόλογη άνοδο και 

οι συγγραφείς τους αποκτούν μια σταθερή και ανερχόμενη δημοτικότητα.  

Ασφαλώς για να συμπληρώσει κανείς καλύτερα την εικόνα και την γνώμη για την 

κυκλοφορία τους πρέπει να σημειωθεί ότι τα πιο πετυχημένα από αυτά τα τεύχη 

γνώρισαν δυο και τρεις επανεκδόσεις, ενώ η μεταπώλησή τους ως μεταχειρισμένων 

έφθανε να κάνει αρκετούς κύκλους ως τις μέρες μας. 

Ωστόσο, από το τέλος της δεκαετίας του ‘60, τα περισσότερα από αυτά τα περιοδικά, 

όπως και τα αστυνομικά βιβλία τσέπης, γνωρίζουν κάθετη πτώση στις πωλήσεις τους.  

Ούτε η δημιουργική αναγωγή σε βαθιά ριζωμένες αφηγηματικές τεχνικές, ούτε η 

                                                 
44 Σύμφωνα με τον Δ. Χανό, ό.π., σ. 10 η έκδοση της Μάσκας διακόπτεται «όχι για λόγους 
κυκλοφορίας, αλλά γιατί ο εκδότης αντιμετώπιζε πρόβλημα αποθήκης των προηγουμένων τευχών». 
Την άποψη αυτή επιβεβαιώνει και ο ίδιος ο Μαγγανάρης, ό.π., σ. 42 αναφέροντας ότι: «έβγαζα (τη 
Μάσκα) κατά περιόδους μέχρι να εξαντληθεί το στοκ που υπήρχε διότι…εννοούσαμε να την 
πουλήσουμε μέχρι τελευταίου αντιτύπου». 
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προσθήκη ελληνόμορφων χαρακτηριστικών στους ήρωες τους μπόρεσε να παρατείνει 

την, όπως αποδείχθηκε, ευκαιριακή και μεταβατική τους υπόσταση.45 Άλλωστε την 

ίδια περίοδο αρχίζει η εισαγωγή των κόμικς από τις Η.Π.Α., τη Γαλλία και κυρίως 

την Ιταλία, που κερδίζουν με την θελκτική εικονογράφησή τους την προτίμηση του 

αναγνωστικού κοινού, ενώ η εισβολή της τηλεόρασης, που είχε γίνει από καιρό το 

κυρίαρχο μέσο ψυχαγωγίας, αναπληρώνει την ανάγκη για θέαμα και περιπέτεια. 46 

 

 

Το αστυνομικό μυθιστόρημα στην Ελλάδα και ο Γιάννης Μαρής  

 
Σε ένα άρθρο του περιοδικού 7η Τέχνη με θέμα τα κινηματογραφικά είδη και τη 

δημιουργία τους, το αστυνομικό φιλμ χαρακτηρίζεται ως «κινηματογραφικό λαϊκό 

μυθιστόρημα»,47 χαρακτηρισμός με ιδιαίτερη σημασία, καθώς παραπέμπει τόσο στη 

λαϊκή απήχηση όσο και στις μυθιστορηματικές καταβολές του. 

Όπως συνέβη με την περίπτωση του αμερικανικού, αλλά και του ευρωπαϊκού 

αστυνομικού μυθιστορήματος που δάνεισε τα αφηγηματικά και χαρακτηρολογικά του 

πρότυπα στις ταινίες που βασίστηκαν στα έργα των αμερικανών Τζέιμς Κέην, 

Ντάσιελ Χάμετ, Ρέιμοντ Τσάντλερ, των βρετανών Κόναν Ντόυλ, Αγκάθα Κρίστι και 

του βέλγου Ζωρζ Σιμενόν, τα μυθιστορήματα του Γιάννη Μαρή εισάγουν τα στοιχεία 

που αργότερα θα συναρμολογήσουν την ιδιαιτερότητα του ελληνικού αστυνομικού 

φιλμ.  

Ο Γιάννης Μαρής (1919-1979), φιλολογικό ψευδώνυμο του Γιάννη Τσιριμώκου, 

θεωρείται ο εισηγητής του αστυνομικού μυθιστορήματος στην Ελλάδα48 όχι γιατί 

                                                 
45 Σύμφωνα με τον Χ. Καμπουρίδη, «Παιδική Παραλογοτεχνία στην Ελλάδα (1945-1967). Τα 
Ελληνικά Περιοδικά Περιπετειών για Παιδιά και η Σχέση τους με την Ιδεολογία της Εποχής», 
Ιστορικότητα της Παιδικής Ηλικίας και της Νεότητας, Πρακτικά Διεθνούς Συμποσίου, τ. Β, Αθήνα 
1986, σσ. 542-543.  
46 Την εμφάνιση μιας νέας γενιάς αναγνωστών που εκφράζει την ανάγκη για μια πιο μοντέρνα 
προσαρμογή των περιοδικών, την εισβολή των εικονογραφημένων κόμικς και της τηλεόρασης ως 
βασικούς παράγοντες της παρακμής του έντυπου αστυνομικού αναγνώσματος αναγνωρίζουν οι Δ. 
Χανός, ό.π., σ. 36 και Ν. Πλατής, «Το “Συνδικάτο του Εγκλήματος” και η μικρή του Ιστορική 
Διαδρομή», Αντί, περ. Β, τεύχ. 137, 26-10-1979, σ. 39. Ο Απ. Μαγγανάρης σε συνέντευξή του αποδίδει 
το γεγονός στο ότι «η εποχή των ηρώων αυτών είναι πια ξεπερασμένη, γιατί ό,τι χρησιμοποιούνταν 
τότε σαν προϊόν της πιο εξωφρενικής φαντασίας, έγινε σήμερα πραγματικότητα», «Ποιος Θυμάται τη 
Μάσκα;», Διαβάζω Νο 86, Ιανουάριος 1984, σ. 11. 
47 Γ. Τόμπρος, «Τα Κινηματογραφικά Είδη και η Δημιουργία τους», 7η Τέχνη, τεύχ. 2, χρόνος Α, 
Απρίλιος-Μάιος 1944, σ. 12. 
48 Όπως έχουμε ήδη αναφέρει στο προηγούμενο κεφάλαιο υπήρχαν και άλλοι συγγραφείς που στο 
διάστημα 1940-1975 έγραφαν αυτοτελή ή σε συνέχειες αστυνομικά μυθιστορήματα και τα δημοσίευαν 
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ήταν ο πρώτος  ή  ο μοναδικός συγγραφέας, άλλα ίσως επειδή ήταν πολυγραφότερος 

από τους προκατόχους του, ασχολήθηκε με συνέπεια και συνέχεια και διαμόρφωσε 

αριστοτεχνικά τα χαρακτηριστικά του είδους στην ελληνική αγορά. 

Ψήγματα αστυνομικής γραφής εντοπίζουμε στο έργο προγενέστερων ελλήνων 

συγγραφέων, όπως ο Αλ. Ραγκαβής («Ο Συμβολαιογράφος»), ο Αλ. Παπαδιαμάντης 

(«Φόνισσα»), ενώ πολλοί αναγνωρισμένοι σε άλλα είδη λογοτέχνες ασχολήθηκαν 

περιστασιακά με το αστυνομικό μυθιστόρημα, όπως ο Παύλος Νιρβάνας με το 

«Έγκλημα στο Ψυχικό» (1929), ο Δ. Βουτυράς, ο Αντώνης Σαμαράκης («Το Λάθος» 

και «Το Σήμα Κινδύνου»), ο Μ. Καραγάτσης («Ο Κίτρινος Φάκελος» 1956). 

Αλλά και πολύ πριν από την εμφάνιση του Γιάννη Μαρή, από τον Ιανουάριο του 

1938 και για περισσότερο από ένα χρόνο, η  Ελένη Γ. Βλάχου, κόρη του ιδρυτή της 

Καθημερινής, δημοσίευε σε συνέχειες στη συγκεκριμένη εφημερίδα το «πρωτότυπον 

αθηναϊκόν αστυνομικόν μυθιστόρημα» με τίτλο Το Μυστικό της Ζωής του Πέτρου 

Βερίνη που αρχίζει με την ανακάλυψη του πτώματος του πλούσιου ιδιοκτήτη 

μεταλλείων Βερίνη στο γραφείο του στο Ψυχικό. Δεύτερη γυναίκα που ασχολήθηκε 

συστηματικά με το αστυνομικό ανάγνωσμα ήταν η Αθηνά Κακούρη, η οποία στις 

δεκαετίες του '50 και του '60 δημοσίευε διηγήματα μυστηρίου στο περιοδικό 

Ταχυδρόμος και το 1974, μετά την έκδοση του βιβλίου της «Ο Κυνηγός 

Φαντασμάτων» αποκλήθηκε «Ελληνίδα Αγκάθα Κρίστι». 

Η ελληνική αστυνομική λογοτεχνία άνθησε στις δεκαετίες του '50 και του '60, ενώ 

από το τέλος της δεκαετίας του '60 η σχετική παραγωγή σχεδόν εξαφανίστηκε για να 

συνεχιστεί πολύ μετά τη χούντα, στις αρχές της δεκαετίας του ‘80. 

Οι λόγοι της καθυστερημένης έλευσης του αστυνομικού μυθιστορήματος στην 

Ελλάδα σχετίζονται με τρεις σημαντικούς παράγοντες: την μόλις μετά το 1950 

σταδιακή διαμόρφωση των πρώτων μεγαλουπόλεων, την στενότερη επαφή των 

αναγνωστών με παραδοσιακά λογοτεχνικά είδη και την μη εξοικείωση τους με τις 

αιτιοκρατικές μορφές αφήγησης που προτείνει το αστυνομικό ανάγνωσμα και τρίτον 

επειδή η ελληνική αριστερά, εξαρχής ευσεβής, υιοθέτησε απόψεις σαν του Maxim 

Gorki, για το αστυνομικό μυθιστόρημα ως «τροχοπέδη στην ταξική συνείδηση των 

εργατών» και ως «λογοτεχνία που συμβάλλει στη διάδοση της δολοφονίας και άλλων 
                                                                                                                                            
περιστασιακά σε εφημερίδες και περιοδικά της εποχής, όπως οι Νίκος Μαράκης, Τάσος Αυλωνίτης, 
Ειρ. Καλκάνη, Χρ. Χαιρόπουλος, Γιάννης Ιωαννίδης, Ηλίας Μπακόπουλος, Νίκος Ρούτσος, Γιώργος 
Τσουκαλάς, Νίκος Τσεκούρας, Ντίνος Κοκκίνης, Νίκος Φώσκολος, Ανδρόνικος Μαρκάκης, Γιάννης 
Καμπούρης κ.α. Βλ. το άρθρο του Α. Μαγγανάρη, «Πόσοι και Ποιοι Είναι οι Έλληνες Αστυνομικοί 
Συγγραφείς», Ελευθεροτυπία 17-1-1976 που αναδημοσιεύεται στο Δ. Χανός, ό.π., σσ. 182-185 και το 
κεφάλαιο «Έλληνες Συγγραφείς Αστυνομικών Αναγνωσμάτων», Δ. Χανός, ό.π., σσ. 221-230.  
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εγκλημάτων».49 Δεν πρέπει όμως να παραβλέψουμε και το γεγονός ότι ανέκαθεν το 

αστυνομικό μυθιστόρημα κατατασσόταν αξιολογικά σε χαμηλότερη βαθμίδα από τα 

δημιουργήματα της επίσημης λογοτεχνίας και θεωρούνταν περισσότερο ανάγνωσμα 

φυγής και ψυχαγωγίας παρά υψηλών πνευματικών απαιτήσεων.  

Ωστόσο, το αστυνομικό μυθιστόρημα άρχισε να υπάρχει και να διαδίδεται στο 

ελληνικό κοινό από αριστερούς συγγραφείς, όπως ο Νίκος Τσιφόρος, ο Ανδρόνικος 

Μαρκάκης, η Αθηνά Κακούρη και ο Γιάννης Μαρής. Τα έργα τους χωρίς να 

φιλοδοξούν να υποκαταστήσουν κείμενα που οδηγούν σε δρόμους βαθύτερου 

προβληματισμού αντιτίθενται στις λογοτεχνικές συμβάσεις της επίσημης λογοτεχνίας 

προτείνοντας έναν περισσότερο ψυχαγωγικό και ανάλαφρο τρόπο ανάγνωσης.50 

Αν και στο περιθώριο της κριτικής οι έλληνες συγγραφείς του αστυνομικού 

μυθιστορήματος δεν αποκόπηκαν από τον άμεσο διάλογο με το κοινό αλλά έγιναν 

εκφραστές των αναγκών και των σύγχρονων εμπειριών του.51 Έτσι, το αστυνομικό 

μυθιστόρημα υπήρξε για πολλές δεκαετίες η τροφή ενός πνευματικά υποσιτισμένου 

και λαϊκού στην πλειοψηφία του αναγνωστικού κοινού που συρρέει στα αστικά 

κέντρα και δεν έχει άλλη επαφή με το διάβασμα. 

Το γεγονός ότι ο Γιάννης Μαρής ήταν δημοσιογράφος και πολιτικά ενταγμένος στην 

Αριστερά, με ενεργή δράση από τον Μεσοπόλεμο52 είναι δύο παράμετροι που, όπως 

θα δούμε, συνέβαλαν αποφασιστικά στη διαμόρφωση της τυπολογίας αλλά και της 

κοινωνικής σημασίας του αστυνομικού μυθιστορήματος και συνεπακόλουθα του 

αστυνομικού φιλμ στην Ελλάδα. Πρώτος ξάδελφος του σοσιαλιστή πολιτικού Ηλία 

Τσιριμώκου, ο Γιάννης Μαρής, ως φοιτητής της Νομικής στη Θεσσαλονίκη, ηγείτο 

                                                 
49 Π. Μαρτινίδης  στο άρθρο της Ε. Μαρωνίτη, «Αριστερά και Ελληνικό Αστυνομικό Μυθιστόρημα: 
Συνέντευξη των Π. Μάρκαρη, Π. Μαρτινίδη, Τ. Νικηφόρου», Ελευθεροτυπία 5 Αυγούστου 2005, και ο 
ίδιος στο Συνηγορία της Παραλογοτεχνίας, Υποδομή, Αθήνα 1994, σ. 265. 
50 Όπως αναφέρει ο Απ. Δούρβαρης στη μελέτη του Ο Αριστείδης Ν. Κυριακός και το Λαϊκό 
Ανάγνωσμα, σ. 49 «το λαϊκό μυθιστόρημα δεν πρέπει κατ’ ουδένα τρόπο να συγχέεται με το 
μυθιστόρημα προβληματισμού ούτε να κρίνεται με τα κριτήρια εκείνου. Η θέση που πήρε το λαϊκό 
μυθιστόρημα ήταν η θέση του μεγάλου, εφησυχασμένου κοινού, και δεν είχε διόλου την πρόθεση αλλά 
ούτε και την ικανότητα να το μετακινήσει και να το προβληματίσει». 
51 Άλλωστε, σύμφωνα με τον Ε. Καψωμένο, «Η Ελληνική Λογοτεχνία κατά την Πρώτη Μεταπολεμική 
Περίοδο (1945-1967)», Η Ελληνική Κοινωνία κατά την Πρώτη Μεταπολεμική Περίοδο (1945-1967), 
σσ. 388 και 390-396, ολόκληρη σχεδόν η μεταπολεμική λογοτεχνική παραγωγή εμφανίζει μια 
ιδιαίτερα στενή συνάρτηση με τις ιστορικοπολιτικές συνθήκες και την προβληματική της εποχής της.    
52 Βιογραφικά στοιχεία για τον Γιάννη Μαρή προσφέρουν οι Γ. Α. Λεονταρίτης, «Ο Μαρής και η 
Εποχή του», Διαβάζω, Νο 356, Οκτώβριος 1995, σσ. 144-148, Κ. Φωτεινάκης, «Ξεφυλλίζοντας τον 
«Φάκελο» του Γιάννη Μαρή», Προσανατολισμοί, χρόνος 2ος, τεύχ. 11, Φθινόπωρο 2000, σ. 32, Φ. 
Φιλίππου, «Συννεφιάζει στη Μύκονο», Το Βήμα 22 Ιουνίου 1997, Αρ.Φύλλου 12434, σ. S10. Βλ. 
επίσης το βιογραφικό σημείωμα που δημοσιεύτηκε στο οπισθόφυλλο του βιβλίου του Γ. Μαρή, Ο 
Θάνατος του Τιμόθεου Κώνστα, Ατλαντίς, Αθήνα χ.χ.    
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της αριστερής φοιτητικής παράταξης. Κατά τη διάρκεια της Κατοχής προσχώρησε 

στο ΕΑΜ, τέθηκε επικεφαλής του γραφείου Στερεάς, γνώρισε από κοντά όλους τους 

ηγέτες της Αντίστασης και συμμετείχε στην ίδρυση του σοσιαλιστικού κόμματος 

«Ένωση Λαϊκής Δημοκρατίας» (ΕΛΔ). Από το 1945 ασχολήθηκε επαγγελματικά με 

τη δημοσιογραφία, ενώ την ίδια περίοδο έγραφε κριτική κινηματογράφου στην 

«Μάχη» και τον «Προοδευτικό Φιλελεύθερο». 

Ως αρχισυντάκτης της εφημερίδας «Μάχη» θα δικαστεί μαζί με τον διευθυντή της 

εφημερίδας Ηλία Τσιριμώκο για τις αποκαλύψεις τους σχετικά με τα όσα συνέβαιναν 

στους πολιτικούς κρατούμενους της Μακρονήσου και θα αθωωθεί χάρη στην 

παρέμβαση της Σοσιαλιστικής Διεθνούς. Στη δεκαετία του ‘60 και μέχρι το τέλος της 

ζωής του υπήρξε επιτελικό στέλεχος των εφημερίδων «Ακρόπολις» και 

«Απογευματινή» και αρχισυντάκτης του περιοδικού «Πρώτο». Μεγάλη αίσθηση 

προκάλεσε η έρευνά του, που έφερε στο φως για πρώτη φορά στοιχεία που 

απεδείκνυαν ότι πίσω από τη δολοφονία του Λαμπράκη το 1963 βρίσκονταν οι 

μετέπειτα πρωταγωνιστές της Χούντας.   

Το 1953 έγραψε το πρώτο του αστυνομικό μυθιστόρημα, το «Έγκλημα στο 

Κολωνάκι», που δημοσιεύτηκε σε συνέχειες στο περιοδικό «Οικογένεια» και από 

τότε, στο περιθώριο της δημοσιογραφικής του δουλειάς κατάφερε να γράψει γύρω 

στα πενήντα μυθιστορήματα με αστυνομικά, ιστορικά, ερωτικά θέματα, είκοσι 

περίπου σενάρια ταινιών53 και δύο θεατρικά έργα.54 

Όπως ήταν αναμενόμενο, το έργο του Μαρή άφηνε αδιάφορη την κριτική που 

επηρεασμένη από τη γενικότερη ευρωπαϊκή προκατάληψη δεν θεωρούσε το 

αστυνομικό μυθιστόρημα υψηλό λογοτεχνικό επίτευγμα αλλά μια μορφή 

παραλογοτεχνίας, ένα ψυχαγωγικό ανάγνωσμα φυγής και όχι έκφρασης. Οι 

λογοτεχνικοί κύκλοι της εποχής του κατέταξαν τον Μαρή στην κατηγορία των 
                                                 
53 Εξαιρώντας τις ταινίες που βασίστηκαν σε αστυνομικά σενάρια του Γ. Μαρή αναφέρουμε τις 
κωμωδίες Η Λίζα το ‘σκασε (1959) του Σ. Καψάσκη, Καλημέρα Αθήνα (1960) του Γρ. Γρηγορίου,  
Λάθος στον Έρωτα (1961) του Χρ. Κυριακόπουλου, Ένας Δον Ζουάν για Κλάματα (1961), από την 
αισθηματική νουβέλα με τίτλο Μωρό μου και Ο Άντρας της Γυναίκας μου (1962) του Ντ. Δαδήρα, τα 
κοινωνικά μελοδράματα Χωρίς Ταυτότητα (1963) του Γ. Δαλιανίδη και Ο Τελευταίος Πειρασμός (1964) 
του Σ. Καψάσκη (από το μυθιστόρημα Το Τελευταίο Καλοκαίρι), τις κωμωδίες Ο Μπαμπάς μου κι Εγώ 
(1963) του Ερ. Θαλασσινού, Το Πρόσωπο της Ημέρας (1965) του Ορ. Λάσκου, το δικαστικό δράμα 
Μια Γυναίκα Κατηγορείται (1966) του Γρ. Γρηγορίου, το κοινωνικό μελόδραμα Ως την Τελευταία 
Στιγμή (1972) του Μ. Ρετσίλα και τις πολεμικές περιπέτειες Οι Τελευταίοι του Ρούπελ (1971) του Γρ. 
Γρηγορίου και Αντάρτες των Πόλεων (1972) του Ντ. Δαδήρα. Βλ. Στ. Βαλούκος, Φιλμογραφία του 
Ελληνικού Κινηματογράφου, Αιγόκερως, Αθήνα 1998. 
54 Τα έργα αυτά, που γράφτηκαν σε συνεργασία με τον Δ. Ευαγγελίδη είναι Ο Κύριος 5% με 
πρωταγωνιστές τον Ντίνο Ηλιόπουλο και την Άννα Φόνσου και το Ποιος Είναι ο Λύσανδρος με τον 
Γιάννη Γκιωνάκη και τον Διονύση Παπαγιαννόπουλο. Βλ. Γ. Α. Λεονταρίτη, ό.π., σ. 147 και Κ. 
Φωτεινάκη, ό.π., σ. 33. 
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συγγραφέων του λαϊκού «ελαφρού» αναγνώσματος και χρειάστηκαν πραγματικά 

αρκετά χρόνια για να εκτιμηθεί η αξία της αστυνομικής λογοτεχνίας και να 

επαναξιολογηθεί η προσφορά των δημιουργών της. 

Ωστόσο, στη δεκαετία του ‘60 τα μυθιστορήματα του Μαρή δημοσιεύονταν 

καθημερινά σε είκοσι ως τριάντα εφημερίδες και περιοδικά εβδομαδιαίας 

κυκλοφορίας των Αθηνών, της Θεσσαλονίκης και άλλων πόλεων της Ελλάδας και 

του εξωτερικού, της Κύπρου, της Αυστραλίας, της Νοτίου Αφρικής, της 

Κωνσταντινούπολης, του Λονδίνου, πουλούσαν εκατοντάδες χιλιάδες αντίτυπα και 

είχαν πλατιά απήχηση στο αναγνωστικό κοινό. Για παράδειγμα το «Έγκλημα στο 

Κολωνάκι» κυκλοφόρησε σε αλλεπάλληλες εκδόσεις πέντε διαφορετικών ειδών και 

από τρεις εκδοτικούς οίκους και πούλησε δεκάδες χιλιάδες αντίτυπα.55  

Παράλληλα όμως με την ακμαιότατη εκδοτική του σταδιοδρομία το αστυνομικό 

μυθιστόρημα γνωρίζει πλατιά διάδοση μέσα από μια σειρά ραδιοφωνικών εκπομπών. 

Στα 1956 αρχίζουν να μεταδίδονται από το ραδιόφωνο οι αστυνομικές περιπέτειες 

του ιδιωτικού ντετέκτιβ Τζόνι Φιλ και στα 1965 αυτές του δικηγόρου Ορέστη 

Λαμπίρη στο «Σπίτι των Ανέμων»56 γραμμένες από τον δημοσιογράφο Ανδρόνικο 

Μαρκάκη.   

Παρόλο που ο Γιάννης Μαρής έγραψε και μυθιστορήματα που αναφέρονται στην 

παλιά Αθήνα της εποχής του Τρικούπη και του Δηλιγιάννη, όπως «Το Μυστικό του 

Άσπρου Βράχου» ή το «Περίπτωση Χ», οι σκηνοθέτες επέλεξαν να διασκευάσουν τα 

μυθιστορήματα εκείνα που αποτυπώνουν με ρεαλισμό και ζωντάνια την αθηναϊκή 

ατμόσφαιρα της μεταπολεμικής εποχής. Το στοιχείο αυτό σε συνδυασμό με το 

γεγονός ότι μέσα σε ένα πολύ μικρό διάστημα λίγων χρόνων τα έργα του Μαρή 

μεταφέρθηκαν αυτούσια σχεδόν στον κινηματογράφο, προσδίδουν στις ταινίες έναν  

αέρα αυθεντικότητας και επίκαιρου ρεαλισμού.  

Ουσιαστικά η μεταφορά αναγνωρισμένων εμπορικά λογοτεχνικών έργων στον 

κινηματογράφο δεν είναι παρά μια δοκιμασμένη πρακτική ανάλογη της μεταφοράς 

επιτυχημένων θεατρικών έργων από τη σκηνή στη μεγάλη οθόνη. Επομένως η 

εμφάνιση του αστυνομικού φιλμ στις αρχές της δεκαετίας του ‘60 δεν μπορεί να 

θεωρηθεί ως μια στιγμιαία έκλαμψη σκηνοθετικής πρωτοτυπίας, αλλά ως αναγκαία 

                                                 
55 Για την εκδοτική επιτυχία που σημείωσαν τα μυθιστορήματα του Γ. Μαρή στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό βλ. Γ. Α. Λεονταρίτη, ό.π., σσ. 146-147, Φ. Φιλίππου, ό.π. και τη συνέντευξη του Γ. Μαρή 
στο περιοδικό Αντί, περ. Β, τεύχ. 135, 28-9-1979, σ. 30. 
56 Για τη ραδιοφωνική προσαρμογή του μυθιστορήματος «Το Σπίτι των Ανέμων» βλ. Ηρ. Παπαλέξης 
(επιμ.), «Αφιέρωμα στο Λαϊκό Αισθηματικό Μυθιστόρημα», Διαβάζω Νο 100, Αύγουστος 1984, σ. 29. 
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συνέπεια της θερμής υποδοχής που επεφύλαξε το αναγνωστικό κοινό στα 

μυθιστορήματα του Γιάννη Μαρή.57 Κατά συνέπεια ένα τέτοιο σκηνοθετικό 

εγχείρημα δεν ήταν και τόσο τολμηρό, εφόσον προϋπέθετε και βασιζόταν στην 

απαραίτητη σφυγμομέτρηση της κοινής γνώμης, που επιθυμούσε να δει τους 

λογοτεχνικούς ήρωες να ζωντανεύουν και να αποκτούν κινηματογραφική υπόσταση. 

Έτσι για παράδειγμα η ταινία του Τζανή Αλιφέρη Έγκλημα στο Κολωνάκι (1959) 

απέχει έξι μόλις χρόνια από το λογοτεχνικό της πρωτότυπο, ενώ το Έγκλημα στα 

Παρασκήνια (1960) γυρίστηκε λίγους μήνες μετά τη δημοσίευση του ομώνυμου 

μυθιστορήματος. Αλλά και η ραδιοφωνική εκπομπή «Το Σπίτι των Ανέμων» που από 

το 1965 μεταδιδόταν στο β’ πρόγραμμα γνωρίζει πολύ γρήγορα την κινηματογραφική 

διασκευή της μέσα από δύο ταινίες (Ο Λαμπίρης Εναντίον των Παρανόμων 1967 και 

Θύελλα στο Σπίτι των Ανέμων 1968) που χρησιμοποιούν μάλιστα τους ίδιους 

ηθοποιούς (Β. Πάλλη, Αφρ. Γρηγοριάδου, Μιρ. Μυράτ). Κατά κάποιο τρόπο η 

σχεδόν ταυτόχρονη μεταφορά τους στη μεγάλη οθόνη αποτελούσε μια εκ των 

προτέρων εγγύηση της εμπορικής κινηματογραφικής επιτυχίας τους.  

Δεν αποκλείεται όμως η μεταφορά των αστυνομικών μυθιστορημάτων του Μαρή να 

σχετίζεται και με μια ανάγκη των σκηνοθετών να αξιοποιήσουν τα κείμενα της 

εγχώριας λογοτεχνικής παραγωγής προκειμένου να καλύψουν το κενό της 

σεναριακής ανεπάρκειας ενός καχεκτικού ως προς τη θεματογραφία του ελληνικού 

κινηματογράφου. Την άποψη αυτή μοιάζει να υπερασπίζεται ο σκηνοθέτης Γρ. 

Γρηγορίου όταν αναφέρει πως η ελληνική λογοτεχνία θα μπορούσε να βοηθήσει 

αποτελεσματικά τον φτωχό, από πλευράς σεναρίων, εγχώριο κινηματογράφο.58 

Άλλωστε πολλές φορές στο παρελθόν και σχεδόν από τα πρώτα του βήματα ο 

ελληνικός κινηματογράφος διασκεύασε έργα καταξιωμένων ελλήνων λογοτεχνών.59 

Στην περίπτωση όμως του αστυνομικού φιλμ είναι από τις λίγες φορές που οι 
                                                 
57 Ο Μ. Χρόνης, Προσανατολισμοί, χρόνος 2ος, τεύχ. 11, Φθινόπωρο 2000, σσ. 42-43 αποδίδει την 
εκδοτική επιτυχία και αναγνώριση των έργων του Μαρή στο απολιτικό περιεχόμενο τους αναφέροντας 
πως «ο μη πολιτικός χαρακτήρας του συγγραφικού του έργου συνετέλεσε πιθανότατα και στην 
ευρύτατη αποδοχή του από την ελληνική κοινωνία, που το είδε σαν όαση στον κομματικό ορυμαγδό 
και στην διχαστική πολιτική κατάσταση της μετεμφυλιακής περιόδου».   
58 Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Θεωρείο, τεύχ. 1, Ιανουάριος 1991ֹ Παρατίθεται στο αφιέρωμα  
Γρηγόρης Γρηγορίου, Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου – 37ο Φεστιβάλ Κιν/φου 
Θεσσαλονίκης, Αιγόκερως, Αθήνα 1996, σ. 13.  
59 Αναφέρουμε ενδεικτικά τον Μαρίνο Κοντάρα του Γ. Τζαβέλλα (1948) από το ομότιτλο διήγημα του 
Αρ. Εφταλιώτη, τον Κόκκινο Βράχο του Γρ. Γρηγορίου (1949) από τη νουβέλα Φωτεινή Σάντρη του 
Γρ. Ξενόπουλου, το Κατέστρεψα μια Νύχτα τη Ζωή μου του Μαυρίκιου Νόβακ (1951) από το 
μυθιστόρημα Μια Μητέρα Εξιλεώνεται της Ι. Μπουκουβάλα – Αναγνώστου, τη Γαλήνη του Ηλ. Βενέζη 
σε σκηνοθεσία του Γκρ. Μαρκόπουλου (1958) κ.ά. Βλ. Στ. Βαλούκος, ό.π., σσ. 181, 152, 144, 56. 
Επίσης τα αφιερώματα Γιώργος Τζαβέλας, 35ο Φεστιβάλ Κιν/φου Θεσσαλονίκης 1994, σ. 127 και 
Γρηγόρης Γρηγορίου, ό.π., σ. 83. 
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σκηνοθέτες επεξεργάζονται τα κείμενα μιας μορφής λογοτεχνίας που θεωρείται 

υποδεέστερη και απαξιωμένη από την επίσημη κριτική. 

Ας δούμε τώρα πιο συγκεκριμένα μερικά από τα λογοτεχνικά στοιχεία των 

μυθιστορημάτων του Γιάννη Μαρή60 που προκύπτουν από την μελέτη των κειμένων 

του και αφορούν στην αφηγηματική τεχνική, στο ύφος και στην τυπολογία των 

χαρακτήρων αλλά και δικαιολογούν την προτίμηση των σκηνοθετών για την 

κινηματογραφική μεταφορά των έργων του. Ο σεβασμός που σε γενικές γραμμές 

επέδειξαν στο λογοτεχνικό πρωτότυπο δεν οφείλεται τόσο στο λογοτεχνικό κύρος του 

συγγραφέα, αλλά στο γεγονός ότι η αυξημένη δημοτικότητά του δεν επέτρεπε την 

οποιαδήποτε παραποίηση που θα γινόταν αμέσως αντιληπτή από το κοινό. 

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά γνωρίσματα των μυθιστορημάτων του είναι η 

αλυσιδωτή παράθεση πληροφοριών, που οδηγεί προοδευτικά στην αποκάλυψη του 

αστυνομικού μυστηρίου. Ο Μαρής τροφοδοτεί σταδιακά τον αναγνώστη του με 

στοιχεία που εμφανίζονται απροσδόκητα και τον παρασύρει σε έναν μαεστρικά 

στημένο λαβύρινθο εκδοχών και πολλαπλών ερμηνειών, δημιουργώντας έτσι ένα 

περιβάλλον διαρκούς αβεβαιότητας και κινδύνου. Σε όλη τη διάρκεια της αφήγησης 

εισάγει νέα πρόσωπα που αιφνιδιάζουν και ανατρέπουν τη δεδομένη αντίληψη που 

έχει σχηματίσει ο αναγνώστης και ενώ αρχικά δυσχεραίνουν την εξιχνίαση, επειδή 

θεωρούνται ύποπτα, στη συνέχεια ρίχνουν φως στην υπόθεση και οδηγούν στη συχνά 

απρόβλεπτη και συγκλονιστική λύση της.  

Το λογοτεχνικό ύφος του Μαρή, χωρίς να διαθέτει κάποια εξατομικευμένα στοιχεία 

που να το κάνουν να ξεχωρίζει, διακρίνεται  για την ακρίβεια, την πληρότητα και την 

ατμοσφαιρική νηφαλιότητα των περιγραφών του, τη λιτότητα και το νεύρο της 

αφήγησης, τη συντομία των σκηνών και την αμεσότητα των διαλόγων του. Τις 

περισσότερες φορές η ανάκριση των προσώπων καθοδηγείται από την εύστοχη 

επιλογή λέξεων και από μια προσεκτικά διατυπωμένη εκφορά του λόγου που 

παγιδεύει λεκτικά τους ήρωες και τους αναγκάζει μέσα από την αντιπαράθεση 

επιχειρημάτων και την αναλυτική συζήτηση να ομολογήσουν την αλήθεια. Συχνά 

εναλλάσσει το πρώτο με το τρίτο πρόσωπο δημιουργώντας ταυτόχρονα μια 

ατμόσφαιρα οικειότητας και βιωματικής ταύτισης αλλά και αντικειμενικής 

                                                 
60 Για μια συνοπτική παρουσίαση των ιδιαίτερων λογοτεχνικών γνωρισμάτων στο έργο του Γ. Μαρή 
βλ. Β. Τσοκόπουλο, «Το Λογοτεχνικό Πρόσωπο του Γιάννη Μαρή», Διαβάζω Νο 356, Οκτώβριος 
1995, σσ. 149-152 και τα άρθρα των Α. Δελώνη, «Γιάννης Μαρής: τα Χαρακτηριστικά Γνωρίσματα 
του Έργου του» και Μ. Χρόνη, «Το Αστυνομικό Μυθιστόρημα και ο Γιάννης Μαρής», 
Προσανατολισμοί, χρόνος 2ος, τεύχ. 11, Φθινόπωρο 2000, σσ. 39 και 40-42 αντίστοιχα. 
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απόστασης. Βασικό συστατικό της γραφής του είναι οι αναδρομικές αφηγήσεις, που 

στον κινηματογράφο μεταφέρονται με την τεχνική του φλας μπακ και η χρήση μιας 

διακριτικής και κόσμιας ειρωνείας που συμπληρώνει το συχνά περιπαικτικό ύφος και 

περιεχόμενο των έργων του. Στο Έγκλημα στο Κολωνάκι για παράδειγμα ο δολοφόνος 

του ζωγράφου Καρνέζη τον σκοτώνει παραμορφώνοντας το πρόσωπό του με ένα από 

τα αντικείμενα που κοσμούν το πολυτελές διαμέρισμά του και φανερώνουν το 

εκλεπτυσμένο γούστο του, ένα μικρό χάλκινο άγαλμα του Ερμή του Πραξιτέλους, 

ενώ στο Έγκλημα στα Παρασκήνια η πρωταγωνίστρια μιας θεατρικής παράστασης 

δολοφονείται με το μαχαίρι που έκρυβε για τις ανάγκες του ρόλου στη ζώνη της.   

Η περίτεχνη και σαγηνευτική πλοκή των μυθιστορημάτων του Μαρή δεν είναι το 

μοναδικό συστατικό της γοητείας και της έλξης που ασκούν στο αναγνωστικό κοινό. 

Η επιτυχία και η διαχρονικότητα των έργων του μπορεί να αποδοθεί και στο γεγονός 

ότι αποτυπώνουν τη νεοελληνική πραγματικότητα με τρόπο άμεσο και πολιτικά 

αιχμηρό. Αυτό δεν οφείλεται μόνο στη δημοσιογραφική ιδιότητα και στις αριστερές 

πολιτικές πεποιθήσεις του συγγραφέα, αλλά και στο γεγονός ότι το αστυνομικό 

μυθιστόρημα υπήρξε ανέκαθεν μια απολύτως ρεαλιστική μορφή λογοτεχνίας που 

αντλεί τα θέματα και την προβληματική της από το σύγχρονο κοινωνικό περιβάλλον. 

Το έργο του Μαρή αποδίδει με ακρίβεια το κλίμα μιας εποχής -συγκεκριμένα των 

δεκαετιών ‘50-’60- και περιέχει έναν γόνιμο κοινωνικό προβληματισμό που 

μεταφέρεται σχεδόν ανέπαφος στις κινηματογραφικές διασκευές του. Κύριος στόχος 

της κριτικής του είναι η μεγαλοαστική τάξη (εφοπλιστές, μποέμ εισοδηματίες, 

έμποροι, επιχειρηματίες) αλλά και όσοι φλερτάρουν μαζί της (ζιγκολό, θεατρίνες–

ερωμένες μεσόκοπων βιομηχάνων, απατεώνες που αποσπούν με εκβιασμούς 

χρηματικά ποσά από τα πλούσια θύματα τους). Μέσα από τα έργα του καταγγέλλει 

συνειδητά τη διαφθορά και τη λαγνεία της αστικής τάξης, τη χαλαρότητα των ηθών 

της και αναβιώνει κατοχικές μνήμες αποκαλύπτοντας τις συνωμοτικές 

δραστηριότητες ανθρώπων με ύποπτο παρελθόν (μαυραγορίτες, συνεργάτες των 

Γερμανών, δοσίλογοι, άνθρωποι που πλούτισαν στον πόλεμο με παράνομα μέσα). 

Ο Μαρής υιοθετεί μια επικριτική στάση απέναντι στη λειτουργία των θεσμών της 

κοινωνικής δικαιοσύνης, αλλά όχι απαραίτητα και απέναντι στους φορείς της. Γι’ 

αυτό ακριβώς το λόγο ο αστυνόμος Μπέκας61 παρουσιάζεται ως ένας φιλήσυχος και 

                                                 
61 Για τα χαρακτηριστικά του αστυνόμου Μπέκα βλ. τα άρθρα των Β. Σπηλιόπουλου, «Ανιχνεύοντας 
τον Κόσμο του Γιάννη Μαρή», Διαβάζω Νο 86, Ιανουάριος 1984, σσ. 43-44, Κ. Φωτεινάκη, «Η 
Αστυνομική Λογοτεχνία και οι Ήρωες της», Προσανατολισμοί, ό.π., σσ. 45-46 και Φ. Φιλίππου, ό.π.  
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υποδειγματικός οικογενειάρχης, που ζει μια τυπική μικροαστική ζωή, παντρεμένος με 

μια παχουλή νοικοκυρά και απογοητεύει όσους θα ήθελαν να τον φαντάζονται σαν 

τον ακαταπόνητο και σκληροτράχηλο ήρωα αστυνομικών περιπετειών. Οι περιγραφές 

του δημιουργού του είναι ενδεικτικές: «Αυτός ο αστυνόμος Μπέκας ήταν άνθρωπος 

ντόμπρος, τίμιος, αυθόρμητος και λιγάκι πρωτόγονος» (Έγκλημα στο Κολωνάκι), 

«Κοντόχοντρος, με ασήμαντη εμφάνιση κι ένα μουστακάκι «α λα Χίτλερ», ο 

αστυνόμος Μπέκας έμοιαζε με συνοικιακό μπακάλη που φορούσε το σκούρο 

κοστούμι του» (Τέταρτος Ύποπτος), «Δεν είχε επάνω του τίποτε το πνευματικό, τίποτε 

που να δείχνει μια ιδιαίτερη αντίληψη…Έμοιαζε περισσότερο μ’ ένα συνοικιακό 

έμπορο, που τον απασχολούσαν τα προβλήματα της εφορίας του» (Ο Δολοφόνος 

Φορούσε Σμόκιν).   

Η προσωπικότητα του αστυνόμου Μπέκα διακρίνεται από μια αντίθεση που τονίζεται 

από τον συγγραφέα σε κάθε ευκαιρία: έχει παρουσιαστικό ασήμαντου ανθρώπου που 

όμως κρύβει ένα αστραφτερό μυαλό. («Αυτός ο χοντρός άνθρωπος ήταν τελείως 

διαφορετικός από την εικόνα, την οποία έδινε με την πρώτη ματιά» (Ο Δολοφόνος 

Φορούσε Σμόκιν), «Στο χοντρό του πρόσωπο έλαμπαν δύο μικρά μάτια γεμάτα 

πείσμα και εξυπνάδα» (Έγκλημα στα Παρασκήνια).  

Επίσης ο Μαρής δεν παραλείπει ποτέ να διαφοροποιεί τον αστυνόμο Μπέκα και να 

επισημαίνει την παράταιρη παρουσία του μέσα στα μεγαλοαστικά σαλόνια όπου 

συνήθως διεξάγει την έρευνα του: «Μέσα σ’ όλα αυτά τα πολυτελή χαλιά, τα ακριβά 

έπιπλα, τις νταντέλες και τα κομψοτεχνήματα, που στόλιζαν τα πλούσια 

διαμερίσματα, το χοντροκόκκινο πρόσωπο του Μπέκα ήταν μια παραφωνία» 

(Έγκλημα στο Κολωνάκι). 

Τόσο κατά την μεταπολεμική περίοδο όσο και κατά τη διάρκεια της Χούντας ο 

αστυνομικός ήταν ένα εξαιρετικά φορτισμένο και απειλητικό πρόσωπο για να 

μπορέσει να γίνει αγαπητός ήρωας ακόμη κι ενός μυθιστορήματος. Δεν ήταν παρά το 

εκτελεστικό και πειθήνιο όργανο μιας βίαιης εξουσίας που κατέφευγε σε εξορίες, 

απειλές, δολοφονίες, ξυλοδαρμούς και αυτό ίσως να εξηγεί την επιφυλακτική στάση 

της κριτικής και της αριστερής διανόησης γενικότερα σχετικά με τον ρόλο και τη 

σημασία της αστυνομικής λογοτεχνίας.62 

                                                 
62 Για την αδιάφορη ή περιφρονητική στάση της Αριστεράς απέναντι στο έργο του Γιάννη Μαρή βλ. τα 
άρθρα των Φ. Φιλίππου, «Λαός και Κολωνάκι: 20 Χρόνια από το Θάνατο του Γιάννη Μαρή», Το Βήμα 
14 Νοεμβρίου 1999, Αρ. Φύλλου 12757, σ. S08 και Κ. Φωτεινάκη, ό.π., σσ. 34-36.   
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Αλλά ο αστυνόμος Μπέκας δεν είναι ο γνήσιος εκπρόσωπος ενός βίαιου 

κατασταλτικού μηχανισμού. Σε αντίθεση με τους αμερικανούς συναδέλφους του 

σπάνια επιδεικνύει το όπλο του και δεν χρησιμοποιεί ποτέ σωματική ή λεκτική βία 

προκειμένου να εκμαιεύσει την αλήθεια. Χρησιμοποιεί το μυαλό και τις αναλυτικές 

του ικανότητες, δρα αυτοβούλως και δεν εμφανίζεται σχεδόν ποτέ σαν όργανο της 

τάξης, αλλά το ενδιαφέρον του για την υπόθεση είναι προσωπικό. Οι ήρωες που τον 

συναναστρέφονται στα μυθιστορήματα του Μαρή το επιβεβαιώνουν: «δεν είχε 

καθόλου ύφος ενός αστυνομικού, που ανέκρινε ένα δολοφόνο…Οι αστυνομικοί δεν 

είναι σαν κι εσένα. Εσύ φαίνεσαι…καλός» (Έγκλημα στα Παρασκήνια).  

Οι περισσότεροι μελετητές του Μαρή θεωρούν πως το έργο του επηρεάστηκε από το 

έργο του βέλγου δημοσιογράφου και συγγραφέα αστυνομικών μυθιστορημάτων Ζωρζ 

Σιμενόν (1903-1989).63 Ο κεντρικός ήρωάς του, ο επιθεωρητής Μαιγκρέ, εμπνέει τον 

αστυνόμο Μπέκα τόσο στην εμφάνιση όσο και στις μεθόδους εξιχνίασης του 

εγκλήματος. Και οι δύο, άνθρωποι με ιδιαίτερη ευφυία και αναλυτική ικανότητα, 

μονοκόμματοι στη συμπεριφορά και καθόλου κοσμικοί, διεισδύουν λόγω της 

δουλειάς τους στο διεφθαρμένο κόσμο της μεγαλοαστικής κοινωνίας, διατηρώντας 

όμως μια απόλυτη, συμβατική ηθική αλλά και μια ξεκάθαρη αντίληψη για τη ζωή. 

Η επιτυχία των πρώτων αστυνομικών ταινιών συνετέλεσε στην οριστική καθιέρωση 

στη συνείδηση του κοινού της εικόνας του Μπέκα, ώστε η εμβληματική πλέον 

λογοτεχνική φιγούρα του κοντόχοντρου αστυνόμου κατάφερε να επιβληθεί και να 

διατηρήσει τα πρωτότυπα χαρακτηριστικά της μέσα από τις κινηματογραφικές 

αναπαραστάσεις του. Έτσι δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι δεν ευδοκίμησαν 

στον ελληνικό κινηματογράφο οι κατασκοπικές περιπέτειες τύπου Τζαίημς Μποντ, 

που στα μέσα της δεκαετίας του ‘60 κατακλύζουν τις ευρωπαϊκές κινηματογραφικές 

αίθουσες, αλλά επιβίωσαν μόνο μέσα από φαρσοκωμωδίες.64 Προφανώς ο 

αρρενωπός, κοσμοπολίτης ήρωας αυτών των ταινιών που διαθέτει ένα τέλεια 

γυμνασμένο σώμα αλλά και υπερφυσικές διανοητικές δυνάμεις και χρησιμοποιεί 

μέσα τελευταίας τεχνολογίας συνιστούσε την απόλυτη αντίθεση στα γήινα 

                                                 
63 Για τη σχέση και την επιρροή που άσκησε το έργο του Ζ. Σιμενόν στον Γ. Μαρή βλ. το άρθρο του Β. 
Τσοκόπουλου, «Ο Αστυνόμος Μπέκας: ο Επαρχιωτισμός στο Έργο του Μαρή», Διαβάζω Νο 356, 
Οκτώβριος 1995, σσ. 157-159, που θεωρεί πως η ανθρωπολογική ομοιότητα των δύο ηρώων 
στηρίζεται στον επαρχιωτισμό τους και Β. Κ. Καλαμαράς, «Ο Αστυνόμος Μπέκας, ο Έλληνας 
Μεγκρέ», Ελευθεροτυπία 2 Ιουνίου 2000. 
64 Πράκτορες 005 Εναντίον Χρυσοπόδαρου του Ορέστη Λάσκου (1965), Κοκοβιός και Σπάρος στα 
Δίχτυα της Αράχνης του Γρ. Γρηγορίου (1967), Θου Βου Φαλακρός Πράκτωρ: Επιχείρηση «Γης 
Μαδιάμ» του Θανάση Βέγγου (1969) κ.α.  
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χαρακτηριστικά του καθόλου ευπαρουσίαστου, επαρχιώτη αστυνόμου Μπέκα με το 

παλαιομοδίτικο σακάκι και τους άξεστους τρόπους, που με μοναδικό όπλο την 

υπομονή, την αλάνθαστη διαίσθηση και την ορθολογική σκέψη του ξεσκέπαζε τους 

λιγότερο ικανούς αντιπάλους του. 

Το μοναδικό στοιχείο των μυθιστορημάτων του Μαρή που δεν υιοθετείται αλλά 

σκόπιμα παραλείπεται από τις κινηματογραφικές διασκευές τους είναι το δέσιμο της 

πλοκής με τον χώρο στον οποίο διαδραματίζεται. Ο Μαρής προσφέρει με 

δημοσιογραφική εγκυρότητα μια αξιόπιστη τοπογραφική παρουσίαση του αθηναϊκού 

χώρου όπου εκτυλίσσεται η δράση των μυθιστορημάτων του και παραθέτει πλήθος  

αναφορών σε επώνυμα κεντρικά αθηναϊκά καφενεία της πλατείας Συντάγματος και 

του Κολωνακίου («Ζώναρς», «Φλόκα», «Ζαχαράτου»), ξενοδοχεία («Μεγάλη 

Βρετάνια») ταβέρνες του Πειραιά, καμπαρέ, θέατρα και κινηματογράφους, πλατείες, 

περιγραφές δρόμων και εργατικών συνοικιών που «κάνουν το έργο του έναν πλήρη 

ιστορικό οδηγό της αθηναϊκής ζωής»,65 αλλά  και  επισημαίνουν  τις κοινωνικές 

διαφοροποιήσεις  της εποχής του. Η Αθήνα του ‘50 και ‘60 εμφανίζεται μέσα από 

εικόνες που αποτυπώνουν μορφές κοινωνικής αντιπαράθεσης: τα κοσμικά κέντρα σε 

σχέση με την ταβέρνα, οι διακοπές σε πολυτελή ξενοδοχεία των προαστίων σε 

αντίθεση με τη ρουτίνα του υπαλλήλου, ο πλουτισμένος από κομπίνες της Κατοχής 

αστός και ο αυτοδημιούργητος νέος.66 

Το αστυνομικό φιλμ σε καμία περίπτωση δεν αναπαριστά την έντονη κοινωνική 

διεισδυτικότητα των μυθιστορημάτων του Μαρή. Σε αντίθεση με την πρόθεση του 

συγγραφέα, που σε συνέντευξή του λίγο πριν το θάνατό του δήλωνε πως 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,67 η πρόθεση των σκηνοθετών που 

αναλαμβάνουν την κινηματογραφική απόδοση των έργων του μοιάζει να διαφέρει 

αισθητά. Η σύγκριση των ταινιών με τα μυθιστορηματικά τους πρότυπα είναι 
                                                 
65 Β. Τσοκόπουλος, ό.π., σ. 150. 
66 Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η αντιπαράθεση των κοσμικών κέντρων όπου συχνάζουν 
άνθρωποι με ύποπτο παρελθόν, όπως ο ζιγκολό Τζόνυ Παυλίδης στο Έγκλημα στο Κολωνάκι ή ο 
μπάρμαν του καμπαρέ «Ροζ-Ρουζ» στο Έγκλημα στα Παρασκήνια, σε αντίθεση με τα απόκεντρα 
ταβερνάκια που προτιμούν οι «θετικοί» ήρωες. Εξίσου ενδεικτική είναι η αντιπαραβολή των πλούσιων 
με παράνομα μέσα αστών, όπως ο φτασμένος ζωγράφος Καρνέζης στο Έγκλημα στο Κολωνάκι, 
συγκριτικά με τους ήρωες που γνώρισαν την καταξίωση μέσα από τη δουλειά τους, όπως ο 
δημοσιογράφος Μακρής στο προηγούμενο μυθιστόρημα, ο νεαρός οπερατέρ στο Ο Δολοφόνος 
Φορούσε Σμόκιν, ο αυτοδημιούργητος επιχειρηματίας στο Ζήτημα Ζωής και Θανάτου και ασφαλώς ο 
αστυνόμος Μπέκας. 
67 Από συνέντευξη του Γ. Μαρή στο περιοδικό Αντί, περ. Β, τεύχ. 135, 28-9-1979, σ. 30. 
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ιδιαίτερα αποκαλυπτική. Όσον αφορά στους ήρωες, έχουν αφαιρεθεί οι σκηνές που 

εμβαθύνουν στην προσωπική τους ζωή ή εστιάζουν στις καθημερινές τους ασχολίες 

και παραλείπονται όσα από τα πρόσωπα του κοινωνικού τους περίγυρου δεν 

συμμετέχουν ενεργά στην αποκάλυψη του μυστηρίου. Έτσι το ενδιαφέρον της 

αφήγησης επικεντρώνεται αποκλειστικά στο ξεδίπλωμα της αστυνομικής πλοκής και 

στην αγωνιώδη αναζήτηση του ενόχου, ενώ οι ήρωες των ταινιών κινούνται μέσα σε 

αυστηρά καθορισμένους και κλειστούς χώρους (στον τόπο του εγκλήματος, σε 

γραφεία εφημερίδων, σε αστυνομικά τμήματα, σε διαμερίσματα υπόπτων, σε 

νυχτερινά κέντρα) και απουσιάζει εντελώς η επαφή τους με την πόλη και τον 

κοινωνικό περίγυρο (βλ. παρακάτω το κεφάλαιο «ο χώρος και ο χρόνος στο ελληνικό 

αστυνομικό φιλμ»).   

 

 

Ορισμός του αστυνομικού φιλμ 

 
Το αστυνομικό φιλμ αν και αφομοιώνει πολλές λογοτεχνικές, κινηματογραφικές και 

αισθητικές παραδόσεις, αποτελεί ένα αυτόνομο κινηματογραφικό είδος με 

συγκεκριμένη μυθολογία, αφηγηματική δομή και ήρωες. 

Όπως προκύπτει από τη συνολική μελέτη των ταινιών που εξετάστηκαν, ως 

αστυνομική ταινία θα μπορούσε να ορισθεί το είδος εκείνο που παρουσιάζει μια 

μορφή έκνομης δραστηριότητας, συνηθέστερα ένα έγκλημα, που συντελείται κάτω 

από φανερές ή μυστηριώδεις συνθήκες και αποκαλύπτεται σταδιακά από τους 

επίσημους φορείς της εξουσίας (Αστυνομία) ή από απλούς πολίτες (δημοσιογράφους, 

δικηγόρους, ιδιωτικούς ντετέκτιβ, συγγενείς των θυμάτων). Ο χώρος στον οποίο 

σχεδιάζεται, πραγματοποιείται και καταδιώκεται η οποιασδήποτε μορφής έκνομη 

δράση είναι συνήθως η μεγαλούπολη, ενώ χρονικά εκτυλίσσεται στη σύγχρονη με 

τους ήρωες και τους θεατές εποχή. 

Το πρώτο καθοριστικό στοιχείο που χαρακτηρίζει την αστυνομική ιστορία είναι το 

μυστήριο, γύρω από το οποίο περιπλέκεται η αφήγηση. Ένα έγκλημα, μια κλοπή, μια 

εξαφάνιση, μια απαγωγή, ένα απειλητικό τηλεφώνημα ή σημείωμα, μια πληρωμένη 

δολοφονία, μια ύποπτη δοσοληψία, ένα μυστικό από το παρελθόν που δεν πρέπει να 
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αποκαλυφθεί,68 λειτουργούν ως έναυσμα της αστυνομικής πλοκής και απαιτούν τη 

διαλεύκανση τους. Το δεύτερο συστατικό της αστυνομικής ιστορίας είναι ο κεντρικός 

χαρακτήρας (αστυνόμος, ντετέκτιβ, ένας ευσυνείδητος άνθρωπος) που αναλαμβάνει 

αυτοβούλως ή έναντι χρηματικής αμοιβής τη λύση του μυστηρίου και την 

αποκατάσταση της έννομης τάξης.  

Στα τυπικά δείγματα του είδους, η προβληματική επικεντρώνεται στο ερώτημα-

αίνιγμα «ποιος είναι ο δολοφόνος», που αποτελεί και το λόγο ύπαρξης της ταινίας, το 

θεμελιακό λίθο για τη δόμηση της, ενώ παράλληλα συνιστά ένα διανοητικό παιχνίδι 

ανάμεσα στον εμπνευστή αυτού του εγκεφαλικού γρίφου και τον θεατή που καλείται 

να μαντέψει την τελική λύση του. Σ’ αυτή την περίπτωση ο αστυνομικός, κατέχοντας 

τον ρόλο ενός ιδιοφυούς παρατηρητή, συγκεντρώνει και επεξεργάζεται με τη 

σιδερένια λογική ενός σκακιστή όλα τα στοιχεία, κατευθύνει τον διανοητικό 

προβληματισμό του θεατή και συστηματοποιεί τις διάσπαρτες ενδείξεις, ώστε να 

συμπληρώσει με τη μέθοδο του παζλ το πορτρέτο του δολοφόνου.  

Σε μια δεύτερη εκδοχή του, το αστυνομικό φιλμ διερευνά την εκτροπή, μέσω της 

παρανομίας, από τους συμβατικούς ηθικούς κανόνες μιας συμμορίας, που οργανώνει 

και εκτελεί μια παράνομη δραστηριότητα (λαθρεμπόριο ναρκωτικών, αρχαιοτήτων, 

ληστεία κοσμημάτων, απαγωγή, χρηματικό εκβιασμό), σταδιακά αποκαλύπτεται και 

τιμωρείται.  

Ουσιαστικά η αστυνομική ταινία, σε όλες τις πιθανές εκδοχές της, ακολουθεί μια 

συγκεκριμένη μεθοδολογία στην αφήγησή της, που δεν είναι άλλη από την 

συλλογιστική ανίχνευσης και εντοπισμού του πιθανού ενόχου. Σε γενικές γραμμές 

εφαρμόζει το ακόλουθο τυπικό σχήμα: έγκλημα/ληστεία – έρευνα – αποκάλυψη – 

τιμωρία και απονομή δικαιοσύνης, που ασφαλώς οποιαδήποτε ανατροπή του θα 

προκαλούσε τις αντιδράσεις της λογοκρισίας και του ηθικού κατεστημένου. 

Η αστυνομική ταινία δεν εμβαθύνει σχεδόν ποτέ στην ψυχολογική μελέτη των ηρώων 

της, αλλά επιμένει από την αρχή μέχρι το τέλος της στην ανάπτυξη της αστυνομικής 

πλοκής. Ωστόσο, πολλές φορές προσπαθεί, αν όχι να κατανοήσει, τουλάχιστον να 

καταδείξει τα ανθρώπινα και κατά κανόνα ανιχνεύσιμα κίνητρα και συναισθήματα 

που οδηγούν τους ήρωές της στην παράνομη πράξη. Το έμμονο πάθος για κοινωνική 

                                                 
68 Για τον βασικό ρόλο που παίζει το παρελθόν και η απόκρυψή του στις ταινίες νουάρ βλ. Alain Silver 
& James Ursini-Paul Duncan (ed.), Φιλμ Νουάρ, Μτφ. Σ. Καπλάνη, Taschen-Γνώση, Αθήνα 2006, σ. 
15: «Το παρελθόν δεν είναι ένα παροδικό φάντασμα για τον κεντρικό χαρακτήρα του νουάρ. Είναι 
αληθινό, απτό και απειλητικό». Επίσης για τις ταινίες που έχουν ως θέμα τους τη μνήμη ενός ενοχικού 
παρελθόντος βλ. στο παραπάνω βιβλίο το κεφάλαιο «Το Βάρος του Παρελθόντος», σσ. 53 κεξ. 
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αναγνώριση, χρήματα και επιτυχία, ο απελπισμένος έρωτας για μια γυναίκα ή το 

ανεκπλήρωτο σεξουαλικό πάθος, η  ερωτική ή επαγγελματική αντιζηλία αλλά και το 

συμφέρον ή η εκδίκηση είναι μερικά από τα κίνητρα που μπορούν να θρέψουν την 

ανάγκη για έγκλημα. 

 

 

Οι πρώτες ελληνικές αστυνομικές ταινίες 

 
Ήδη από τη δεκαετία του ‘50 εντοπίζουμε κάποιες ταινίες, που ενώ σε καμία 

περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν αστυνομικά φιλμ, ωστόσο περιέχουν 

σπερματικά κάποια στοιχεία παραπλήσια της θεματικής και της αισθητικής του.  

Για παράδειγμα, η Τελευταία Αποστολή του Νίκου Τσιφόρου (1949) αρχίζει με το 

γεγονός ενός φόνου που φαινομενικά μοιάζει αδικαιολόγητος και ολόκληρη η ιστορία 

μεταφέρεται στον θεατή με ένα μακροσκελές φλας-μπακ που διαρκεί όσο και η ταινία 

και παρουσιάζει τους λόγους που οδηγούν μια νεαρή κοπέλα στην μητροκτονία 

(βλ.εικ.5). 

Η συμμορία των λαθρεμπόρων της Μαγικής Πόλης (1954) και η σπείρα των 

αρχαιοκάπηλων στον Δράκο (1956) του Νίκου Κούνδουρου, που κάνουν αρχηγό τους 

έναν ασήμαντο μικροϋπάλληλο λόγω της φυσιογνωμικής ομοιότητας του με έναν 

καταζητούμενο κακοποιό, ακόμη και οι αδαείς διαρρήκτες στην ταινία Τζο ο 

Τρομερός  (1955) του Ντίνου Δημόπουλου, μπορούν να θεωρηθούν τα προπλάσματα 

των συμμοριών που θα εμφανιστούν στις αστυνομικές ταινίες της επόμενης 

δεκαετίας. Παρά τα άφθονα νεορεαλιστικά στοιχεία οι ταινίες αυτές εκδηλώνουν 

έναν φανερό θαυμασμό για τα θέματα, τους χαρακτήρες και το αισθητικό στυλ του 

αμερικάνικου γκανγκστερικού φιλμ (βλ. εικ. 7 & 9).  

Ωστόσο, αν οι παραπάνω ταινίες μπορούν να τοποθετηθούν με αρκετή επιφύλαξη 

στους άμεσους προγόνους του αστυνομικού είδους, η ταινία που αναμφισβήτητα 

προλείανε το έδαφος, μόλις ένα χρόνο πριν την εμφάνιση του πρώτου αστυνομικού 

φιλμ, είναι ο Άνθρωπος του Τραίνου (1958) του Ντίνου Δημόπουλου. Βασισμένη στο 

μυθιστόρημα του Γιάννη Μαρή ο Άνθρωπος με τα Γκρίζα και δημιούργημα ενός νέου 

ελληνοαμερικανού παραγωγού (Πήτερ Μέλας), είναι η ιστορία ενός αστυνομικού 

μυστηρίου. Κατά τη διάρκεια μιας εκδρομής στην Επίδαυρο μια γυναίκα βλέπει 

φευγαλέα μέσα σ’ ένα παράθυρο τραίνου μια γνώριμη ανδρική φιγούρα που την 
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αναστατώνει, εξάπτει το ενδιαφέρον της συντροφιάς και προκαλεί την ανησυχία του 

άντρα της. 

Ο Άνθρωπος του Τραίνου γυρίστηκε στο Ναύπλιο και ιδιαίτερα στο νησάκι που 

βρίσκεται στο κέντρο του λιμανιού, το Μπούρτζι. Μια σειρά ντοκυμαντερίστικων 

πλάνων, όπως η εξάλεπτη σεκάνς που παρουσιάζει τους ήρωες να προχωρούν 

ανάμεσα στο πλήθος που συγκεντρώνεται στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου για να 

παρακολουθήσει την παράσταση της «Μήδειας», αλλά και τα πανοραμικά πλάνα της 

θέας του Ναυπλίου, οι εικόνες των ψαράδων που επιδίδονται στις καθημερινές τους 

ασχολίες, λύνουν τις βάρκες τους, ψαρεύουν με καλάμι ή απόχη στην άκρη του 

λιμανιού, σηκώνουν τα δίχτυα τους ή τα μπαλώνουν στη στεριά, θυμίζουν τα 

νεορεαλιστικά διδάγματα της ιταλικής σχολής. 

Ωστόσο, η ηρεμία και η εκφραστική απλότητα αυτών των σκηνών διακόπτεται από 

την παράξενη οπτασία του άντρα που πυροδοτεί ένα αποκαλυπτικό ταξίδι στο 

παρελθόν και από μια πιο περίτεχνη μορφή κινηματογράφησης, τη φωτογραφία και 

το μοντάζ της οποίας υπογράφει ο Αρ. Καρύδης-Φουκς. Όπως ορθά ειπώθηκε, στις 

σκηνές αυτές, παίζοντας με τις φόρμες και τις σοφές ποσότητες των φωτοσκιάσεων, ο 

κινηματογράφος μας δημιούργησε το κινηματογραφικό αρχέτυπο της μαύρης ελληνικής 

νύχτας.69 Χρησιμοποιώντας διαδοχικά φλας-μπακ που συνοδεύονται από τη φωνή της 

αφηγήτριας ή διακόπτονται από σύντομες σκηνές σε πραγματικό χρόνο, ο 

σκηνοθέτης ανασυνθέτει μια σύντομη ερωτική ιστορία που διαδραματίζεται στον 

καιρό της γερμανικής Κατοχής ανάμεσα στην ηρωίδα (Α. Συνοδινού) και έναν 

αντιστασιακό κατάσκοπο (Μ. Νικολινάκο).  

Η ταινία γνώρισε από την πρώτη κιόλας εβδομάδα προβολής της αξιόλογη εμπορική 

επιτυχία, κατέκτησε την ένατη θέση στον πίνακα εισιτηρίων και δέχτηκε τα ευμενή 

σχόλια του τύπου που την θεωρούσε ισάξια του προγενέστερου Δράκου. 

Η χρονιά και η ταινία που οριοθετεί την εμφάνιση του αστυνομικού φιλμ στην 

Ελλάδα είναι το 1959 και το Έγκλημα στο Κολωνάκι σε σενάριο του Γιάννη Μαρή και 

σκηνοθεσία του Τζανή Αλιφέρη. Απόλυτα πιστή μεταφορά του ομώνυμου 

αστυνομικού μυθιστορήματος70 είναι η πρώτη χρονολογικά ταινία που συγκεντρώνει 

όλα τα ιδιόμορφα γνωρίσματα που προσδιορίζουν το είδος όσον αφορά στα 
                                                 
69 Ν. Νικολαϊδης, «Όσα θυμάμαι για τον Άνθρωπο του Τραίνου», στο Ντίνος Δημόπουλος, Πανελλήνια 
Ένωση Κριτικών Κιν/φου - Φεστιβάλ Κιν/φου Θεσσαλονίκης, Αιγόκερως, Αθήνα 2001, σ. 99.  
70 Με δύο σημαντικές εξαιρέσεις που πιθανώς προσπαθούν να απαλύνουν την ειρωνεία της κριτικής 
και τη βία του μυθιστορήματος του Μαρή: στην ταινία ο Καρνέζης δολοφονείται με ένα κηροπήγιο και 
όχι με το χάλκινο άγαλμα του Ερμή, ενώ στην τελευταία σκηνή της καταδίωξης δεν είναι ο αστυνόμος 
Μπέκας που πυροβολεί τον δολοφόνο, αλλά ο ίδιος χάνει την ισορροπία του και πέφτει από τη στέγη.  
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αφηγηματικά μοτίβα (πολλαπλοί φόνοι, ανατροπές, φλας-μπακ) και στους 

χαρακτήρες του (μυστηριώδης γυναίκα, ψυχοπαθής δολοφόνος). Ωστόσο, 

παρατηρείται κάποια αμηχανία στη μονότονη και αφύσικη ερμηνεία των ηθοποιών, 

κυρίως λόγω της έλλειψης χρωματισμού της φωνής τους προκειμένου να μιμηθούν 

τον κυνισμό των ηρώων του αμερικάνικου φιλμ νουάρ και η ταινία υστερεί 

σημαντικά στο ρυθμό και τη δημιουργία σασπένς. 

Την αμέσως επόμενη χρονιά, και μετά την παραίτησή του από μια οκταετή θητεία 

στις παραγωγές του Φίνου, ο Ντίνος Κατσουρίδης εμφανίζεται με την πρώτη 

σκηνοθετική του δουλειά, σε παραγωγή των Θ. Δαμασκηνού - Β. Μιχαηλίδη - Μ. 

Νικολούδη, το Έγκλημα στα Παρασκήνια, που προβάλλεται στο πρώτο Φεστιβάλ 

Κιν/φου Θεσσαλονίκης το 1960. Τα κίνητρα που καθορίζουν την επιλογή ενός 

τέτοιου θέματος, που διαφοροποιείται από τις ταινίες μαζικής παραγωγής, ίσως να 

εντοπίζονται σε μια προσπάθεια αισθητικής απομάκρυνσης του Κατσουρίδη από τις 

«κατεστημένες αντιλήψεις του φινέικου στο χώρο του μοντάζ…την ιδιαίτερα 

παρωχημένη αντίληψη του για τη φωτογραφία…και την κοντόθωρη ματιά του Φίνου 

σε ζητήματα θεματολογίας και συνολικής στρατηγικής στο χώρο του ελληνικού 

κινηματογράφου»71 και δικαιώνουν την τιμητική διάκριση της ταινίας με τα βραβεία 

φωτογραφίας (Αρ.Καρύδης-Φουκς) και β’ γυναικείου ρόλου (Ζωρζ Σαρρή). 

Παράλληλα όμως η κινηματογραφική μεταφορά του εξαιρετικά δημοφιλούς για την 

εποχή του βιβλίου του Γιάννη Μαρή εγκαινιάζει και μια τακτική του Κατσουρίδη που 

ακολουθείται στην αμέσως μετέπειτα παραγωγή του: την εξασφάλιση εμπορικής 

επιτυχίας με την κινηματογραφική διασκευή καταξιωμένων από το κοινό θεατρικών 

έργων.72  

Το Έγκλημα στα Παρασκήνια αποτελεί την «πρώτη αξιόλογη και ολοκληρωμένη 

απόπειρα ελληνικής αστυνομικής ταινίας, στα πρότυπα του κλασικού φιλμ νουάρ»73 

και αναμφισβήτητα επιβεβαιώνει την αισθητική αξία και την ιδιαίτερη δυναμική του 

αστυνομικού φιλμ. Αν και μπορεί να θεωρηθεί η πιο άρτια κινηματογραφικά 

προσπάθεια μεταφοράς αστυνομικού μυθιστορήματος, έχει αλλάξει αρκετά από τα 

                                                 
71 Ντίνος Κατσουρίδης, «Βιογραφικό σε Πρώτο Πρόσωπο» στο βιβλίο Ντίνος Κατσουρίδης, 
Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κιν/φου- Φεστιβάλ Κιν/φου Θεσσαλονίκης, Αιγόκερως, Αθήνα 2000, 
σσ. 14-15. 
72 Το Είμαι Αθώος (1960) αποτελεί μια κινηματογραφική προσαρμογή του ομότιτλου θεατρικού έργου 
του Μ. Σκουλούδη που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου σχεδόν στη σκηνή του θεάτρου με τους ίδιους 
ηθοποιούς και τα κοστούμια της παράστασης, ενώ Ο Κύριος Πτέραρχος (1963) είναι μεταφορά της 
θεατρικής κωμωδίας ηθών των Αλ. Σακελλάριου και Χρ. Γιαννακόπουλου. 
73 Γ. Σολδάτος, Ιστορία του Ελληνικού Κινηματογράφου, Γ τόμος, Αιγόκερως, Αθήνα 19905, σ. 111. 
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στοιχεία του λογοτεχνικού προτύπου του, γεγονός που υποδηλώνει την παρέμβαση 

του Κατσουρίδη τόσο στο σενάριο όσο και στην σκηνοθετική απόδοσή του. Έτσι τα 

περισσότερα από τα ονόματα των ηρώων εμφανίζονται παραλλαγμένα, πολλά 

πρόσωπα απουσιάζουν εντελώς, οι διάλογοί τους έχουν συντομευτεί, ενώ έχουν 

αφαιρεθεί οι σκηνές που εστιάζουν στην προσωπική ζωή των ηρώων ή αυτές που 

μεταφέρουν τη δράση σε εξωτερικούς χώρους, όπως οι σκηνές του βιομήχανου με 

την οικογένειά του και οι νυχτερινοί περίπατοι των ηρώων στην πόλη.  

Η ταινία είναι γυρισμένη εξ ολοκλήρου με νυχτερινά και σε εσωτερικούς χώρους 

πλάνα και οι ηθοποιοί της πειθαρχούν σε μια προκαθορισμένη γραμμή ερμηνείας που 

σέβεται το ύφος του μυθιστορήματος, ώστε τόσο ο λόγος όσο και οι κινήσεις, οι 

χειρονομίες, οι εκφράσεις τους να είναι αβίαστες και απόλυτα εναρμονισμένες με τη 

νηφάλια ατμόσφαιρα του έργου.  

Όπως είδαμε, στα πρώτα του βήματα το ελληνικό αστυνομικό φιλμ δεν ήταν παρά η 

αντανάκλαση του ειδώλου της αστυνομικής λογοτεχνίας στην κινηματογραφική 

οθόνη. Ο Άνθρωπος του Τραίνου και οι δύο πρώτες αστυνομικές ταινίες (Έγκλημα στο 

Κολωνάκι, Έγκλημα στα Παρασκήνια) ακολουθούν το αρχέτυπο της αστυνομικής 

πλοκής των μυθιστορημάτων του Γιάννη Μαρή, κάποιες από τις επόμενες θα το 

μιμηθούν (Ο Δολοφόνος Αγαπούσε Πολύ, Έγκλημα στην Ομόνοια βλ. εικ. IV & V ) 

υιοθετώντας στο πρωτότυπο σενάριο τους τα βασικά στοιχεία της πλοκής των έργων 

του Μαρή και μερικές θα το επαναφέρουν διασκευάζοντας τρία ακόμα από τα 

μυθιστορήματά του (Αμφιβολίες, Ζήτημα Ζωής και Θανάτου, Ο Δολοφόνος Φορούσε 

Σμόκιν). 

 

Τα Θεματικά Μοτίβα 
1. Αναζητώντας τον δολοφόνο (whodunit)74 

 

Έγκλημα στο Κολωνάκι (1959) 

Έγκλημα στα Παρασκήνια (1960) 

Ο Δολοφόνος Αγαπούσε Πολύ (1960) 

Ενώ Σφύριζε το Τραίνο (1961) 
                                                 
74 Το θεματικό μοτίβο της αναζήτησης του δολοφόνου ως ένα από τα πιο χαρακτηριστικά 
αφηγηματικά μοτίβα του αμερικανικού φιλμ νουάρ και ιδιαίτερα των ιστοριών με ήρωες ιδιωτικούς 
ντετέκτιβ (private eye stories) αναφέρουν οι F. Hirsch, The Dark Side of the Screen: Film Noir, σσ. 
168-172, R. Durgnat, “Paint it Black: The Family Tree of the Film Noir”, σσ. 45-46 και P. Schrader, 
“Notes on Film Noir”, σσ. 58-59 στο βιβλίο των A. Silver & J. Ursini (eds), Film Noir Reader. 
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Ο Θάνατος θα Ξανάρθει (1961) 

Εφιάλτης (1961) 

Έγκλημα στην Ομόνοια (1962) 

Αμφιβολίες (1964) 

Ο Ζεστός Μήνας Αύγουστος (1966) 

Το Χρήμα Ήταν Βρώμικο (1967) 

Θύελλα στο Σπίτι των Ανέμων (1968) 

Η Ώρα της Αλήθειας (1969) 

Κατηγορώ το Κορμί μου (1969) 

Ακόμα μια Φορά πριν Ξεψυχήσω (1970) 

Φρενίτις (1971) 

Έγκλημα στο Καβούρι (1974) 

Ο Δολοφόνος Φορούσε Σμόκιν75 

 

Αυτή η πρώτη και αριθμητικά επικρατέστερη κατηγορία αστυνομικών ταινιών 

εμφανίζει τα πιο καθαρόαιμα χαρακτηριστικά του είδους. Ακολουθώντας τη δομή του 

αστυνομικού μυθιστορήματος, διαθέτει μια σφιχτοδεμένη γραμμική αφήγηση και 

μέσα από την αλληλουχία της λογικής σειράς των γεγονότων που εκθέτει, προτείνει  

αιτιοκρατικές εξηγήσεις, ικανές να οδηγήσουν στην εξιχνίαση ενός εγκλήματος και 

στον εντοπισμό του δολοφόνου.  

Το θεμελιώδες ερώτημα «ποιος έκανε το φόνο» (Whodunit)76 αποτελεί το έναυσμα 

για το ξεδίπλωμα της πλοκής και προϋποθέτει την αδιάλειπτη συμμετοχή και 

ευθυκρισία του θεατή, που καλείται να ξεδιαλύνει το αίνιγμα και να επιλύσει με 

ορθολογικό τρόπο έναν επιδέξια σχεδιασμένο διανοητικό γρίφο. Η λύση του 

επιτυγχάνεται με την τακτοποίηση των ενδείξεων σε μια λογική σειρά και μέσα από 

μια προσεκτικά διατυπωμένη σκέψη, που εκφέρεται συνήθως από το πρόσωπο που 

ερευνά την υπόθεση. 

                                                 
75 Η ταινία αυτή δεν αναφέρεται σε καμία φιλμογραφία ή ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου και 
έτσι δεν στάθηκε δυνατό να εξακριβώσουμε τη χρονιά κατά την οποία γυρίστηκε. Ωστόσο το 
σκηνοθετικό στυλ, οι ηθοποιοί και οι συντελεστές της ταινίας την τοποθετούν γύρω στα μέσα της 
δεκαετίας του ’70. 
76 Οι ταινίες που εμφανίζουν ως βασικό στοιχείο της σεναριακής πλοκής τους την απάντηση στο 
ερώτημα Whodunit (ποιος το ‘κανε;) έλκουν την καταγωγή τους στις πρώτες ταινίες του Α. Χίτσκοκ. 
Ωστόσο ο ίδιος διαφοροποιεί την έννοια του σασπένς από αυτή του Whodunit αναφέροντας πως «σ’ 
ένα Whodunit δεν υπάρχει σασπένς αλλά ένα είδος διανοητικής σπαζοκεφαλιάς. Το Whodunit 
διεγείρει μια περιέργεια που δεν έχει ίχνος συγκίνησης, και η συγκίνηση είναι βασικό συστατικό του 
σασπένς», Φρανσουά Τρυφώ, Χίτσκοκ, Μετ.: Αχ. Κυριακίδης, Ύψιλον, Αθήνα 1986, σσ. 56, 58.  
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Ωστόσο, παρά την τόσο επίμονη αναζήτηση του δολοφόνου, που ως γνωστόν είναι το 

πρόσωπο που συγκεντρώνει τις λιγότερες υποψίες, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος 

δεν βρίσκεται η ανθρώπινη περίπτωση (ο δολοφόνος ή το θύμα) αλλά το ίδιο το 

γεγονός του φόνου, η διαδικασία με την οποία διαπράχθηκε και τα αίτια που 

οδήγησαν σ’ αυτόν. Όπως στο αμερικάνικο φιλμ νουάρ το έγκλημα είναι προϊόν 

ερωτικού πάθους και διακαούς επιθυμίας για χρήμα και κοινωνική αναγνώριση, έτσι 

και στο ελληνικό αστυνομικό φιλμ ο ερωτικός πόθος είναι συχνά ο κινητήριος μοχλός 

της δράσης και σχεδόν πάντα το κίνητρο του εγκλήματος. Για παράδειγμα στο 

Έγκλημα στο Κολωνάκι η γαλλίδα οικονόμος μαντάμ Ζουλιέτ γίνεται συνένοχος στο 

φόνο από παράφορο έρωτα για το αφεντικό της, στο Έγκλημα στα Παρασκήνια ο 

ηλικιωμένος βιομήχανος μαχαιρώνει την ερωμένη του μέσα σε ένα παραλήρημα 

ζήλιας, ο Δολοφόνος που Αγαπούσε Πολύ οδηγείται στο έγκλημα προκειμένου να 

ενοχοποιήσει τον αρραβωνιαστικό της γυναίκας που ποθεί και να την κάνει δική του 

και στην ταινία Ενώ Σφύριζε το Τραίνο ένας καπνοπώλης στραγγαλίζει τη γυναίκα 

που αγαπά όταν αυτή του φέρεται ψυχρά και δεν αναγνωρίζει τη σχέση τους. 

Στο αστυνομικό φιλμ αυτής της θεματικής κατηγορίας ο φόνος αποδραματοποιείται, 

χάνει το φορτισμένο κοινωνικό του νόημα και γίνεται ένα εγκεφαλικό παιχνίδι, ένα 

αίνιγμα που αναζητά απεγνωσμένα τη λύση του. Ίσως σ΄ αυτό να οφείλεται το 

καθόλου τυχαίο γεγονός πως τα περισσότερα από τα δολοφονημένα θύματα είναι 

άνθρωποι που πραγματικά άξιζαν να πεθάνουν. Για παράδειγμα ο εξαιρετικά 

αντιπαθής κριτικός θεάτρου στην ταινία ο Δολοφόνος Αγαπούσε Πολύ δολοφονείται 

γιατί δημοσίευε αρνητικές κριτικές που κατέστρεφαν την καριέρα ηθοποιών και τη 

σταδιοδρομία των θιάσων τους, η θεατρίνα στο Έγκλημα στα Παρασκήνια 

χρησιμοποιούσε τους ερωτικούς συντρόφους της για να ανέλθει στο θεατρικό 

προσκήνιο, ενώ ο δολοφονημένος διευθυντής εταιρίας στο Χρήμα ήταν Βρώμικο δεν 

ήταν παρά ένας αδίστακτος αριβίστας και ο εκκεντρικός αθηναίος στη Θύελλα στο 

Σπίτι των Ανέμων βρίσκεται δολοφονημένος γιατί εκβίαζε τα θύματα της γοητείας 

του.   

Μέσα στον κύκλο ταινιών που έχουν ως θέμα τους την εξιχνίαση ενός μυστηριώδους 

φόνου εμπεριέχεται συχνά και ένα ακόμη θεματικό μοτίβο, ιδιαίτερα προσφιλές στο 

αμερικάνικο φιλμ νουάρ και στον Χίτσκοκ. Ο αθώος που λόγω μιας σειράς 

συμπτώσεων γίνεται θύμα των περιστάσεων, ενοχοποιείται για ένα έγκλημα που δεν 

έχει διαπράξει και φυλακίζεται ή καταδιώκεται χωρίς να μπορεί να αποδείξει την 

αθωότητα του. Χαρακτηριστικά παραδείγματα ταινιών που υιοθετούν αυτό το 
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μοντέλο είναι τα Έγκλημα στα Παρασκήνια, Ο Δολοφόνος Αγαπούσε Πολύ, Ενώ 

Σφύριζε το Τραίνο, Ο Ζεστός Μήνας Αύγουστος, Ακόμα μια Φορά πριν Ξεψυχήσω. 

Αυτή η κατηγορία ταινιών αναπαράγει και πολλά από τα θεματικά μοτίβα που 

προέρχονται από την αγγλική αστυνομική νουβέλα, όπως η διαδοχή αλλεπάλληλων 

ερωτήσεων και απαντήσεων ανάμεσα στους ανακριτές και τους πιθανούς υπόπτους, 

που χαρακτηρίζει το συγγραφικό ύφος των μυθιστορημάτων της Αγκάθα Κρίστι, το 

μυστήριο του κλειστού δωματίου77 (Έγκλημα στα Παρασκήνια), η ύπαρξη 

αντικειμένων που ενοχοποιούν και αποκαλύπτουν τον δολοφόνο (η τσάντα της 

δολοφονημένης στο Ενώ Σφύριζε το Τραίνο, το κόκκινο βάζο στις Αμφιβολίες, το 

σβησμένο αποτσίγαρο στη Θύελλα στο Σπίτι των Ανέμων), οι δολοφονίες πάθους (Ο 

Δολοφόνος Αγαπούσε Πολύ, Ενώ Σφύριζε το Τραίνο) ή συμφέροντος (Ο Θάνατος θα 

Ξανάρθει, Ο Ζεστός Μήνας Αύγουστος). 

Ας δούμε όμως πιο αναλυτικά μέσα από ποια συγκεκριμένα γεγονότα δομείται η 

πλοκή της αστυνομικής αφήγησης στις περισσότερες ταινίες αυτής της θεματικής 

κατηγορίας:  

Μέσα στα δέκα πρώτα λεπτά της ταινίας συμβαίνει ένας φόνος κάτω από 

μυστηριώδεις και συχνά παράδοξες συνθήκες.78 Αμέσως παρεμβαίνει η αστυνομία 

και προφυλακίζει παρά τις έντονες διαμαρτυρίες του τον πιο πιθανό ένοχο ή αυτόν 

που εμφανίζει το πιο αδύναμο άλλοθι. Στη συνέχεια την υπόθεση αναλαμβάνει ένα 

πρόσωπο που πιστεύει στην αθωότητα του κατηγορούμενου και παρακάμπτοντας την 

αστυνομία αναζητά τα στοιχεία που θα τον οδηγήσουν στην αποκάλυψη της 

ταυτότητας του πραγματικού δολοφόνου. Κατά τη διάρκεια της έρευνας και της 

ανάκρισης, που περιστρέφεται γύρω από το βασικό ερώτημα «ποιος είχε λόγο ή 

συμφέρον να διαπράξει το έγκλημα και με τι τρόπο», παρουσιάζονται διαδοχικά όλα 

τα πρόσωπα της ιστορίας που θεωρούνται το ίδιο ύποπτα, γιατί κρύβουν κάποιο λόγο 

για τον οποίο θα μπορούσαν να διαπράξουν το έγκλημα. Η παρουσία πολλών 

υπόπτων δυσχεραίνει τον εντοπισμό του δολοφόνου και ο βασικός ήρωας, που 

γνωρίζει όσα ακριβώς και ο θεατής, οδηγείται συχνά σε αντιφατικά συμπεράσματα 

                                                 
77 Βλ. J. Copjec, “The Locked-Room Paradox and the Group” στο Joan Copjec (ed.), Shades of Noir, A 
Reader, σσ. 172-180. 
78 Μοναδική εξαίρεση αποτελούν δύο ταινίες, Ο Ζεστός Μήνας Αύγουστος του Σ. Καψάσκη (1966) και 
το Έγκλημα στο Καβούρι του Κ. Καραγιάννη (1974), στις οποίες το έγκλημα, που εκτελείται 
ολοφάνερα, δεν συνιστά μυστήριο για τον θεατή, καθώς γνωρίζει από την πρώτη στιγμή το δολοφόνο, 
αλλά μόνο για την Αστυνομία. Στις περιπτώσεις αυτές η έμφαση μετατοπίζεται στην ψυχολογική 
ένταση και στην αγωνιώδη προσπάθεια του ενόχου να μην αποκαλυφθεί και να παραπλανήσει αυτούς 
που τον υποψιάζονται.  
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λόγω του αμφίσημου και υπαινικτικού χαρακτήρα που έχουν τα λόγια και οι 

χειρονομίες των υπόπτων. 

Συχνά ο πραγματικός δολοφόνος συμμετέχει και ο ίδιος στην προσπάθεια ανεύρεσης 

του ενόχου, οπότε είναι σε θέση να παραπλανεί τους διώκτες του, αλλά και να 

μαθαίνει αμέσως τις προόδους της Αστυνομίας και να προφυλάσσεται απ’ αυτήν. 

Ακολουθεί ένας δεύτερος ακόμα και τρίτος φόνος των προσώπων που γνωρίζουν την 

ταυτότητα του δολοφόνου. Τελικά ένα φαινομενικά ασήμαντο γεγονός πυροδοτεί μια 

σειρά αποκαλύψεων και η ταινία ολοκληρώνεται με την καταδίωξη του δολοφόνου 

από τα περιπολικά και τους άντρες της Αστυνομίας, τον απροσδόκητο θάνατό του ή 

τη σύλληψη και την ομολογία της πράξης του.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Εξάρθρωση σπείρας -Σύγκρουση και αλληλοεξόντωση παρανόμων 

 

 Πεζοδρόμιο (1962) 

Λίγο πριν Ξημερώσει (1963) 

Οι Επικίνδυνοι (1964) 

Απαγωγή (1964) 

Τα Μυστικά της Αμαρτωλής Αθήνας (1966) 

Ο Λαμπίρης Εναντίον των Παρανόμων (1967) 

Αθήνα, η Κλοπή της Οδού Σταδίου (1968) 

Ληστεία στην Αθήνα (1969) 

Πανικός (1969) 
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Οι Εκβιασταί (1972) 

Οι Απάνθρωποι (1973) 

Ζήτημα Ζωής και Θανάτου (1973) 

Όργια σε Τιμή Ευκαιρίας (1973) 

 

Σ’ αυτές τις περιπτώσεις ταινιών, όπου εκλείπει το τυπικό αστυνομικό μυστήριο της 

αναζήτησης του δολοφόνου, παρουσιάζεται η έκνομη δράση μιας σπείρας κακοποιών 

που εξαρθρώνεται από την αστυνομία. Εγκαταλείποντας την εγκεφαλική εγρήγορση 

που χαρακτηρίζει τα πρώτα δείγματα του αστυνομικού είδους για χάρη μιας πιο 

ζωηρής δράσης, που εκθέτει τον θεατή στους κινδύνους της καταδίωξης ενός 

εγκληματία ή παρανόμου, οι ταινίες αυτές καταγράφουν τη σύγκρουση και την 

πορεία προς τη διάλυση και την καταστροφή μιας συμμορίας.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ορισμένες από τις ταινίες που μας 

απασχολούν, αλλά και πολλές άλλες που γυρίστηκαν κυρίως στα μέσα της δεκαετίας 

του ‘60, διαφημίζονται ως «ρεαλιστικές» (βλ. εικ. Χ). Σε μια χρονική περίοδο κατά 

την οποία η ξέφρενη παραγωγή ταινιών είχε ως μοναδικό κριτήριο το ευκαιριακό 

κέρδος, ο όρος αυτός αντανακλά μια έντονη προσπάθεια προσέλκυσης ενός 

ετερόκλητου ως προς τα κινηματογραφικά του ενδιαφέροντα κοινού, αλλά και μια 

σοβαρή εννοιολογική σύγχυση όσον αφορά την ειδολογική κατηγοριοποίηση των 

ελληνικών ταινιών. Η περιγραφή της υπόθεσης μιας «ρεαλιστικής» ταινίας είναι 

ιδιαίτερα κατατοπιστική: «Συνδυασμός φτηνού μελοδράματος και τολμηρών σκηνών 

σεξ, για να βγει ένα έργο με την σφραγίδα του «αυστηρώς ακατάλληλου», που να 

τραβήξει εκτός από το ειδικό κοινό των «σέξυ-φιλμς» και το λαϊκό συναισθηματικό 

κοινό των «κλαψιάρικων» έργων της εγχωρίου παραγωγής μας».79   

Σε μια άλλη περίπτωση ο όρος «ρεαλιστικός» αναφέρεται στην αληθοφάνεια και 

στην έλλειψη σκηνοθετικής επιτήδευσης των σκηνών της ταινίας. Για παράδειγμα ο 

σκηνοθέτης Κ. Καραγιάννης αναφέρει χαρακτηριστικά πως η ταινία του Μυστικά της 

Αμαρτωλής Αθήνας (βλ.εικ.VI) περιέχει «ρεαλιστικές σκηνές από πραγματικές 

ιστορίες βγαλμένες από επίσημα αστυνομικά αρχεία».80  

Στη θεματική κατηγορία των παραπάνω ταινιών ανήκουν και αυτές που βασίζονται 

σε σενάρια του Ν. Φώσκολου (Όσα Κρύβει η Νύχτα (1963) του Στέλιου    

                                                 
79 Ανυπόγραφη κριτική για την ταινία του Π. Τάσιου Παράνομοι Πόθοι, Τα Θεάματα, 31 Δεκεμβρίου 
1966, έτος 10ον, τεύχ. 203, σ. 92. 
80 Σε σύντομη δήλωσή του στο περιοδικό Τα Θεάματα, 30 Σεπτεμβρίου 1965, έτος 9ον, τεύχ. 178, σ. 3. 
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Ζωγραφάκη, Κραυγή (1964) του Κ. Ανδρίτσου, Οι Αδίστακτοι του Ντίνου 

Κατσουρίδη (1965), Πυρετός στην Άσφαλτο (1967) του Ντίνου Δημόπουλου, Η 

Ζούγκλα των Πόλεων (1970) και Κατάχρησις Εξουσίας (1971) του Σταύρου Τσιώλη). 

Πρόκειται κυρίως για έργα μεικτού χαρακτήρα που δεν εμφανίζουν τα καθαρόαιμα 

χαρακτηριστικά του αστυνομικού φιλμ και κατά συνέπεια θα μπορούσαν να 

χαρακτηρισθούν περισσότερο ως ταινίες κοινωνικής καταγγελίας, ως κοινωνικά 

δράματα ή κοινωνικές περιπέτειες, ακόμη και ως αστυνομικά μελό, που 

χρησιμοποιούν το αστυνομικό πρόσχημα προκειμένου να καταδείξουν την αδικία που 

υφίστανται οι ήρωες τους και να δικαιολογήσουν τις έκνομες πράξεις τους. 

Ακολουθώντας τις εμπορικές προδιαγραφές και τον ταμειακό προσανατολισμό της 

ελληνικής κινηματογραφικής παραγωγής τα σενάρια του Φώσκολου δεν τοποθετούν 

το αστυνομικό μυστήριο στο αφηγηματικό επίκεντρο αλλά το χρησιμοποιούν 

περιστασιακά. Επιλέγοντας ένα υποτυπώδες κοινωνικό φόντο ο Φώσκολος μπολιάζει  

στον κορμό της ιστορίας του μια αστυνομική περιπέτεια που συχνά εξαντλείται 

γρήγορα, ενώ παράλληλα εμφυτεύει στοιχεία κοινωνικού προβληματισμού και μια 

ερωτική ιστορία με μελό αποχρώσεις και δραματική κορύφωση. Το αποτέλεσμα μιας 

τέτοιας προσπάθειας είναι ένα δραματουργικό αμάλγαμα πολλών διαφορετικών 

μορφών και στοιχείων αφήγησης, που καταλήγουν σ’ αυτό που ο Β. Ραφαηλίδης 

χαρακτήρισε εύστοχα και με αρκετή δόση κυνισμού ως 

«κοινωνικοαστυνομικοερωτικοπεριπετειώδες  φωσκολικό κατασκεύασμα».81 

Ωστόσο, οι ταινίες που βασίζονται σε σενάρια του Νίκου Φώσκολου, ο οποίος 

παρεμπιπτόντως έγινε εξαιρετικά δημοφιλής από τα ευφάνταστα θεατρικά και κυρίως 

τηλεοπτικά σενάρια των σήριαλ, που πρωτοεμφανίζονται στην ελληνική τηλεόραση 

τη δεκαετία του ‘70, δίνουν μια ανασυνθετική τροπή στο αστυνομικό φιλμ. 

Η μετατροπή του αστυνομικού σε εθνικό ήρωα και πρότυπο ευσυνείδητου πολίτη που 

μάχεται το κακό και κάνει προσωπική του υπόθεση την απονομή δικαιοσύνης και η  

τάση προς τη θεαματική περιπέτεια και το μελόδραμα εξαλείφουν ολοκληρωτικά το 

ήπιο και χαμηλών τόνων ύφος του πρώιμου αστυνομικού φιλμ και τον αντιηρωϊσμό 

των χαρακτήρων του. 

Σε αντίθεση με τα έργα της πρώτης περιόδου, όπου η διαλεύκανση ενός εγκλήματος ή 

ενός μυστηρίου επιτυγχάνεται κυρίως μέσω της πνευματικής εγρήγορσης του ήρωα 

που έχει αναλάβει την υπόθεση, στα σενάρια του Φώσκολου τον πρώτο λόγο έχει η 
                                                 
81 Β.Ραφαηλίδης, «Κατάχρησις Εξουσίας», Σύγχρονος Κινηματογράφος Νο 16, Οκτ./Νοέμ./Δεκ. 1971, 
σ.10. 
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δράση –σωματική και ψυχολογική- και η περιπέτεια, το αδιάκοπο κυνηγητό διώκτη 

και διωκόμενου. Επομένως το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη διαδικασία σύλληψης 

του ενόχου και όχι στο ποιος είναι και η έμφαση μετατοπίζεται στην προβολή της 

προσωπικότητας του αστυνομικού.  

Ο καινούριος τύπος αστυνομικού έχει κληρονομήσει το κοφτερό μυαλό και την 

ατσάλινη ηθική του Μπέκα, αλλά ταυτόχρονα επιδεικνύει και μια εξαιρετική 

ικανότητα και ετοιμότητα για δράση. Το κακό διορθώνεται ή προλαμβάνεται αμέσως 

χάρη στην άγρυπνη επιτήρηση αστυνομικών που εμφανίζουν υπεράνθρωπα 

χαρακτηριστικά. Η προσωπική τους ζωή μπαίνει πάντοτε σε δεύτερη μοίρα και η 

ανάμειξη τους στην υπόθεση είναι τόσο καθοριστική ώστε συχνά να θεωρούνται 

ύποπτοι για τις προθέσεις τους. 

Στις ταινίες αυτές η ιδεολογική σχηματοποίηση καλού-κακού και νόμιμου-

παράνομου οδηγείται στον υπερθετικό της βαθμό, ώστε η δικαιοσύνη του νόμου και 

κυρίως η εντιμότητα των οργάνων που εντέλλονται να τον εφαρμόσουν να θεωρείται 

δεδομένη και αναμφισβήτητη. Οι αστυνομικοί ήρωες του Φώσκολου είναι 

απαρέγκλιτα αφοσιωμένοι στο καθήκον και την υπηρεσία τους. Για παράδειγμα στην 

ταινία Κατάχρησις Εξουσίας (1971) του Σταύρου Τσιώλη ο αστυνομικός της 

υπηρεσίας δίωξης ναρκωτικών (Ν. Κούρκουλος) γίνεται χρήστης για να ξεγελάσει 

και να  αποκαλύψει τη σπείρα, ενώ στην Έξοδο Κινδύνου (1980) η γυναίκα 

αστυνομικός (Ο. Καρλάτου) ντύνεται πόρνη για να μπορέσει να εισχωρήσει 

ευκολότερα στα στέκια των εμπόρων ναρκωτικών. 

Στα σενάρια του Φώσκολου συναντάμε και τα πρώτα σημάδια μιας μικροαστικής 

αντίληψης του υποκόσμου. Τις ταινίες αυτές διαπερνά όλο και περισσότερο μια 

ιδεολογία αστικού εξαγνισμού από τα εγκληματικά στοιχεία της πόλης που ασφαλώς 

υποθάλπει και ένα νέο είδος ταξικής συνείδησης και άποψης για το περιθώριο. Π.χ. 

στην Κραυγή ο περιθωριακός ήρωας (Ν. Τσαχιρίδης) έχει μόλις αποφυλακισθεί, μένει 

σε μια άθλια παράγκα και «καρφώνει» τον καταζητούμενο δίνοντας μια ψεύτικη 

κατάθεση. Αλλά και στην Έξοδο Κινδύνου η αποθέωση του αστυνομικού, που 

τονίζεται με το πάγωμα της εικόνας και πλάνα σε αργή κίνηση, τον καθιερώνει στον 

ρόλο του φύλακα άγγελου  (δεν είναι καθόλου τυχαίο πως ο αστυνόμος ονομάζεται 

Μάρκος Αγγέλου, όπως και ένας από τους ήρωες της τηλεοπτικής Λάμψης Άγγελος 

Τιμωρός), που προλαμβάνει το κακό εν τη γενέσει του και καθαρίζει την κοινωνία 

από τα περιθωριακά της στοιχεία (πόρνες, βιαστές, εμπόρους και χρήστες 

ναρκωτικών, τραβεστί, μετανάστες). 
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3. Ερωτικές αστυνομικές περιπέτειες  

 

Οι Ερωτομανείς (1971) 

Η Ιδιωτική μου Ζωή (1971) 

Διαμάντια στο Γυμνό της Σώμα (1972) 

Αναζήτησις (1972) 

Διεστραμμένοι από τη Γέννα τους (1974) 

Στην Παγίδα του Σεξ και του Εγκλήματος (1975) 

Το Μήλο του Σατανά (1979) 

 

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1970 παρατηρείται κατακόρυφη πτώση τόσο στον 

αριθμό των παραγόμενων ταινιών όσο και στον αριθμό των εισιτηρίων,82 που στις 

αρχές του 1972 σημειώνουν πανελλαδικά μείωση κατά 30%.83 Η τηλεόραση, τα 

σήριαλ, οι ποδοσφαιρικοί αγώνες που μεταδίδονται σε ώρες κινηματογραφικής 

αιχμής, τα απαγορευτικά μέτρα και η διεύρυνση της λογοκριτικής επέμβασης που 

επιβάλλουν την αύξηση ορίου ηλικίας για την παρακολούθηση ακατάλληλων ταινιών 

και την περικοπή ακατάλληλων σκηνών συνιστούν μερικούς από τους 

κατασταλτικούς παράγοντες που ανατρέπουν την ως τότε ευοίωνη πορεία της 

ελληνικής κινηματογραφίας.  

Έτσι, αν η άνθιση του ελληνικού κινηματογράφου ευνόησε τη γέννηση του 

αστυνομικού φιλμ, η κρίση επιτάχυνε το μαρασμό του που, όπως θα δούμε στη 

συνέχεια, αρχίζει να εκδηλώνεται από τα μέσα της δεκαετίας του ‘60 με την σταδιακή 

εγκατάλειψη των θεματικών και εικαστικών του μοτίβων. 

Οι ερωτικές αστυνομικές ταινίες αυτής της περιόδου, που χαρακτηρίζονται ως 

«ακατάλληλες αστυνομικές ρεαλιστικές περιπέτειες» συνδυάζουν το αστυνομικό 

μυστήριο με την περιπέτεια, τη βία και το σεξ και υποτάσσονται στις οικονομικές και 

αισθητικές αλλαγές που επιφέρει η κρίση του ελληνικού κινηματογράφου. Σύμφωνα 

με την ομόφωνη σχεδόν άποψη των αιθουσαρχών οι ταινίες με ερωτικό περιεχόμενο 

συνιστούσαν το αντίδοτο για την κρίση του ελληνικού κινηματογράφου: «στόχος των 

                                                 
82 Βλ. τους στατιστικούς πίνακες εισιτηρίων στο περιοδικό Τα Θεάματα, 29 Απριλίου 1973, έτος 16ον, 
τεύχ. 330-331, σ. 1. 
83 Γ. Μπακογιαννόπουλος, «Ελληνικός Κινηματογράφος 1972-73», Χρονικό ’73, τόμος 4ος, σ. 238. 
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ταινιών σεξ είναι η αντιμετώπισις για μερικά χρόνια της μεγάλης και συνεχιζομένης 

κρίσεως του κινηματογράφου από την T.V…είναι τα μέσα που θα φέρουν το κοινό 

στους κινηματογράφους και κοντά σ’ αυτά θα δουλέψουν και οι καλές ταινίες».84 

Σε μια εποχή όπου το κύμα του ερωτικού-πορνογραφικού κινηματογράφου κατέκλυζε 

τις οθόνες και οι ταινίες με τον Κώστα Γκουζγκούνη85 αποκτούσαν ένα φανατικό 

κοινό, το αστυνομικό φιλμ αρχίζει να μιμείται ανάλογες ξένες και ελληνικές ταινίες 

ως προς το περιεχόμενο, τα πρόσωπα και την αχαλίνωτη σεξουαλικότητα τους.  

Ασφαλώς η διόγκωση του ερωτικού στοιχείου μετατοπίζει τη σημασία του 

εγκλήματος, που παύει να είναι το οριακό γεγονός στον φιλμικό χώρο και χρόνο. Το 

ερωτικό πάθος των ηρώων γίνεται ο κινητήριος μοχλός των εγκληματικών τους 

πράξεων και υποσκελίζει το αστυνομικό μυστήριο, ενώ η γυναικεία φιγούρα, σε 

αντίθεση με τις αστυνομικές ταινίες της δεκαετίας του ‘60, παίζει για ευνόητους 

λόγους καθοριστικό και συχνά πρωταγωνιστικό ρόλο. 

Όπως συμβαίνει με τις περισσότερες ταινίες αυτής της περιόδου που στοχεύουν στην 

εμπορική εκμετάλλευση τους στο εξωτερικό, έτσι και το αστυνομικό φιλμ 

συμμορφώνεται στις απαιτήσεις ενός διεθνούς αγοραστικού κοινού παρουσιάζοντας 

και παράλληλα διαφημίζοντας μια εξωραϊσμένη και ειδυλλιακή εικόνα της σύγχρονης 

ελληνικής πραγματικότητας. Στην πλειοψηφία τους οι ταινίες αυτές εξελίσσονται 

μέσα σε επαύλεις, κότερα, πολυτελή ξενοδοχεία και η δράση τους τοποθετείται σ’ ένα 

κοσμοπολίτικο περιβάλλον (όπως η Μύκονος και το Λαγονήσι στην ταινία 

Αναζήτησις του Ερ. Ανδρέου). 

Βέβαια η κοινωνική πραγματικότητα που περιγράφουν, παρουσιάζοντας 

υποτιθέμενους έλληνες αστούς να επιδεικνύουν τον πλούτο, την άνεση, τον 

μοντερνισμό και το μεσογειακό ταμπεραμέντο τους, προηγείται και απέχει κατά πολύ 

από τη σύγχρονη πραγματικότητα. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι πρόκειται για 

ταινίες που απευθύνονταν και προσπαθούσαν να δελεάσουν ένα κατώτερο 

εισοδηματικά κοινό86 και ιδιαίτερα σε μια περίοδο που η τηλεόραση ήταν το κύριο 

μέσο ψυχαγωγίας της μικροαστικής τάξης. Ίσως γι’ αυτό να χρησιμοποιούν 

                                                 
84 «Η Έρευνα μας για τις ταινίες Σεξ: Βλάπτουν ή Ωφελούν;», Τα Θεάματα, 20 Μαΐου 1976, έτος 19ον, 
τεύχ. 394, σ. 23.  
85 Για τις ταινίες του Γκουζγκούνη και το ελληνικό πορνό βλ. Δ. Λεβεντάκο, «Ο Υπερρεαλισμός και το 
Αλαλούμ στον Ελληνικό Κινηματογράφο», Χρονικό ’77, τόμ. 8ος, σσ. 211-213. Βλ. επίσης την 
επιστολή του Χρ. Λιάμπου, σκηνοθέτη των περισσοτέρων ταινιών του Κ. Γκουζγκούνη, προς Τα 
Θεάματα, 20 Μαΐου 1974, έτος 17ον, τεύχ. 353, σ. 20.  
86 Αντίθετα οι ανώτερες εισοδηματικά τάξεις εκμεταλλεύονται τις οικονομικές τους δυνατότητες 
αναζητώντας πολυέξοδες μορφές ψυχαγωγίας, όπως βραδινές εξόδους σε κοσμικά κέντρα, εκδρομές 
με αυτοκίνητο, ταξίδια στο εξωτερικό κ.α. Πρβλ. Γ. Μπακογιαννόπουλο, ό.π., σ. 238. 
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ηθοποιούς που είχαν γίνει εφήμερα είδωλα της τηλεόρασης προσπαθώντας να 

εκμεταλλευτούν την τηλεοπτική δημοτικότητα τους, όπως στην περίπτωση του 

πρωταγωνιστή της Αναζήτησης (1972) Α. Αντωνόπουλου ή του Κώστα Καραγιώργη 

στην ταινία  Διαμάντια στο Γυμνό της Σώμα (1972), που και οι δύο ήταν εξαιρετικά 

δημοφιλείς από τον «Άγνωστο Πόλεμο» του Νίκου Φώσκολου (1971). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Δομή του Ελληνικού Αστυνομικού Φιλμ  
 

Το κατεξοχήν δομικό στοιχείο του αστυνομικού φιλμ, όπως και του αστυνομικού 

μυθιστορήματος, είναι η πλοκή του. Μια πλοκή που γίνεται αυτοσκοπός, κυριαρχεί 

και επικαλύπτει τις ψυχογραφικές ή ηθογραφικές απαιτήσεις του έργου και ευθύνεται 

σε σημαντικό βαθμό για τη δημιουργία μιας μυστηριακής ατμόσφαιρας που 

καθηλώνει τον θεατή.   

Όπως είδαμε παραπάνω, το ελληνικό αστυνομικό φιλμ εμφανίζει κάποια ιδιαίτερα 

δομικά χαρακτηριστικά που έλκουν την καταγωγή τους από το αγγλοσαξονικό 

αστυνομικό μυθιστόρημα, το αμερικάνικο φιλμ νουάρ και τα χιτσκοκικά πρότυπα, 

ενώ παράλληλα ενσωματώνει στοιχεία και από άλλα κινηματογραφικά είδη. 

Η ανατροπή, η αναδρομική αφήγηση που μεταφέρεται στον κινηματογράφο με την 

τεχνική του φλας μπακ, το νούμερο στριπτήζ και η τελική καταδίωξη είναι μερικά 
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από τα πιο κοινά δομικά χαρακτηριστικά των ελληνικών αστυνομικών ταινιών που 

επανέρχονται συχνά στις περισσότερες ταινίες του είδους. 

 

 

Η Ανατροπή 

 

Το στοιχείο της ανατροπής με τη μορφή μιας απροσδόκητης αποκάλυψης ή 

αναπάντεχης τροπής των γεγονότων ξαφνιάζει τον θεατή, ανατρέπει την αντίληψη 

που είχε σχηματίσει μέχρι τότε και παρατείνει ως το τέλος την αδιάλειπτη συμμετοχή 

του.   

Το ξέσπασμα του απροσδόκητου προϋποθέτει την απόκρυψη ενός βασικού τμήματος 

της ιστορίας ή την παρουσίαση παραπλανητικών ενδείξεων και τροφοδοτεί την 

εξέλιξη της αστυνομικής πλοκής, οδηγώντας σε μια νέα επανατοποθέτηση και 

ερμηνεία των γεγονότων που αξιολογούνται πλέον με εντελώς διαφορετικό τρόπο. 

Τις περισσότερες φορές το στοιχείο της ανατροπής εμφανίζεται με τη μορφή μιας 

αναπάντεχης έκβασης της ιστορίας, όπου αποκαλύπτεται ότι ο ζητούμενος ένοχος 

ήταν τελικά το πιο απίθανο πρόσωπο. Όπως για παράδειγμα δολοφόνος του 

ζωγράφου Καρνέζη στο Έγκλημα στο Κολωνάκι αποδεικνύεται ο ίδιος που 

σκηνοθέτησε τη δολοφονία του τοποθετώντας το πτώμα ενός άλλου, ο Δολοφόνος 

που Φορούσε Σμόκιν ήταν παρά τις αρχικές ενδείξεις γυναίκα, ο Δολοφόνος που 

Αγαπούσε Πολύ ήταν αυτός που συμμετείχε στην ανεύρεση του υποτιθέμενου ενόχου, 

ενώ στον Εφιάλτη το πρόσωπο που παρουσιάζεται να απειλείται ήταν τελικά μια 

σχιζοφρενής δολοφόνος. 

Άλλες φορές η ανατροπή συμβαίνει κατά τη διάρκεια της ιστορίας αλλάζοντας τα 

δεδομένα της αφήγησης και ανανεώνοντας το ενδιαφέρον του θεατή. Για παράδειγμα 

ο τυφλός γέρος στο Όσα Κρύβει η Νύχτα δεν ήταν παρά ο μεταμφιεσμένος σε 

αόμματο και πανέξυπνος εμπνευστής ενός σκηνοθετημένου κόλπου, στους 

Αδίστακτους του Ντίνου Κατσουρίδη η εμφανιζόμενη ως η χαμένη από την Κατοχή 

μητέρα του κεντρικού ήρωα αποδεικνύεται μια κοινή πληρωμένη πόρνη, στον Ζεστό 

Μήνα Αύγουστο ο ζιγκολό που είχε προσληφθεί από έναν πλούσιο αριστοκράτη για να 

παρακολουθεί τη γυναίκα του αποκαλύπτεται πως ήταν εραστής της και συνένοχος 

στη δολοφονία του και στο Λίγο πριν Ξημερώσει ο παράλυτος αρχηγός της σπείρας 

σηκώνεται άξαφνα από την αναπηρική πολυθρόνα του όταν κάποιος απειλεί να τον 

πυροβολήσει. 
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Η τεχνική του Φλας μπακ 

 

Παρά το γεγονός ότι η αφήγηση του αστυνομικού φιλμ είναι ευθύγραμμη, γραμμική 

και παρατακτική των γεγονότων που παρουσιάζει και των οποίων η λογική 

επεξεργασία θα αποφέρει τη λύση του μυστηρίου, ωστόσο πολύ συχνά επιτρέπει 

πισωγυρίσματα στο χρόνο. 

Η τεχνική του φλας μπακ χρησιμοποιείται προκειμένου να δικαιολογήσει, 

αποσαφηνίσει ή να ανανεώσει τις καταστάσεις στις οποίες αναφέρεται η κύρια 

διήγηση βοηθώντας στο ξεδίπλωμα της πλοκής. Χωρίς να καταστρέφει τη δραματική 

πυκνότητα της σύγχρονης αφήγησης ζωντανεύει οπτικά τις περιγραφές των ηρώων, 

όταν για παράδειγμα κατά τη διάρκεια μιας ανάκρισης παρουσιάζουν το άλλοθι τους. 

Ως γνωστόν το γεγονός του φόνου δεν παρουσιάζεται ποτέ ολοκληρωμένο. Μέσα από 

την αστυνομική αφήγηση καταγράφεται η πορεία των ερευνών και των διωκτών του 

εγκλήματος και λιγότερο οι κινήσεις των υπόπτων που παρουσιάζονται μόνο μέσα 

από αποσπασματικές σκηνές. Έτσι το τέχνασμα του φλας μπακ λειτουργεί ως το 

απαραίτητο συμπλήρωμα σκηνών που σκόπιμα είχαν παραλειφθεί προκειμένου να 

παρατείνουν τη σύγχυση και την αγωνία του θεατή και να τον οδηγήσουν σε 

αντιφατικά συμπεράσματα. 

Αρκετές φορές το φλας μπακ καταλαμβάνει μεγάλο μέρος της ταινίας με τη μορφή 

μιας αδιάλειπτης (Ο Ζεστός Μήνας Αύγουστος, Θύελλα στο Σπίτι των Ανέμων, Ακόμα 

μια Φορά πριν Ξεψυχήσω) ή αποσπασματικής (Ο Άνθρωπος του Τραίνου, Κατηγορώ 

το Κορμί μου, Η Ιδιωτική μου Ζωή) αναδρομικής αφήγησης στο παρελθόν ενός ήρωα, 

συνήθως όμως εμφανίζεται λίγα λεπτά πριν το τέλος της ταινίας ως η ελλείπουσα 

ψηφίδα που ολοκληρώνει το μωσαϊκό της ιστορίας.  

Σ’ αυτή την τελευταία περίπτωση το φλας μπακ που εισάγεται με διπλοτυπία ή με 

απλό cut είναι η κατάθεση του δολοφόνου, που ομολογεί την ενοχή του και σε μια 

σύντομη βουβή σκηνή, που συνοδεύεται από την αφήγηση του (off) σε πρώτο 

πρόσωπο87, περιγράφει πως έγινε ο φόνος (Έγκλημα στο Κολωνάκι, Ενώ Σφύριζε το 

                                                 
87 Για τον ρόλο της voice-over αφήγησης στο αμερικάνικο φιλμ νουάρ που σε μεγάλο βαθμό στοχεύει 
στην συναισθηματική ταύτιση του θεατή με τον αφηγητή βλ. J. Copjec, “The Voice and the Voice –
Over” στο Joan Copjec (ed.), Shades of Noir, A Reader, σσ. 183-188, K. Hollinger, “Film Noir, Voice-
Over, and the Femme Fatale” στο A. Silver & J. Ursini (eds), Film Noir Reader, σσ. 243-259 και τους 
ίδιους στο Paul Duncan (ed.),Φιλμ Νουάρ, σ. 20. Επίσης τα κεφάλαια “The Use of Voice-Over 
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Τραίνο, Αμφιβολίες, Το Χρήμα ήταν Βρώμικο, Θύελλα στο Σπίτι των Ανέμων) ή η 

αφήγηση του συνεργού του τη στιγμή που ο δολοφόνος συλλαμβάνεται (Έγκλημα στα 

Παρασκήνια). 

 

 

Το νούμερο στριπτήζ 

 
Το μουσικοχορευτικό νούμερο του στριπτήζ μεταφέρει στις ταινίες που το 

ενσωματώνουν στη δομή τους ένα αυτούσιο κομμάτι από τη νυχτερινή ζωή της 

Αθήνας. Πολλά νυχτερινά καμπαρέ των Αθηνών88 στη δεκαετία του ’60, προκειμένου 

να ικανοποιήσουν τους μύχιους ηδονοβλεπτικούς πόθους των πελατών τους και να 

προσελκύσουν το νεανικό κοινό παρουσίαζαν στο καλλιτεχνικό τους πρόγραμμα και 

νούμερα στριπτήζ. 

Η αισθησιακή επίδειξη του γυναικείου σώματος που ξεγυμνώνεται αργά μπροστά στο 

κοινό εκτελείται συνήθως μέσα στη σκοτεινή και θολή από τους καπνούς των 

τσιγάρων ατμόσφαιρα κακόφημων νυχτερινών καμπαρέ, όπου συχνάζουν μόνο οι 

«κακοί» ήρωες. Είναι ο χώρος όπου τα μέλη της σπείρας οργανώνουν τη δράση τους 

και συχνά λειτουργεί ως καταφύγιο του αρχηγού που είναι παράλληλα και ο 

ιδιοκτήτης του (Πεζοδρόμιο1962). Το αργό, σαγηνευτικό ξεγύμνωμα του στριπτήζ 

απορροφά τόσο την προσοχή των θαμώνων ώστε δεν ασχολούνται με τις ύποπτες 

συναλλαγές της σπείρας που συμβαίνουν στα απόκρυφα δωμάτια του κέντρου (Λίγο 

πριν Ξημερώσει 1963). 

Τις περισσότερες φορές το νούμερο στριπτήζ παρουσιάζεται ως ένα προκλητικό, 

ανήθικο και απαγορευμένο θέαμα που παρακολουθούν ζευγάρια και μοναχικοί 

άντρες. Σοκάρει τους θεατές του που μένουν έκθαμβοι, σκουπίζουν τον ιδρώτα από 

το πρόσωπο τους ή ξεχνούν το τσιγάρο που καπνίζουν και καίγονται. Το γυμνό θέαμα 

ταυτίζεται με γυναίκες αμφιβόλου ηθικής, όπως στην ταινία Τα Μυστικά της 

Αμαρτωλής Αθήνας (1966) και θεωρείται μια πονηρή και βρώμικη υπόθεση της 

νύχτας (Απαγωγή 1964). 

                                                                                                                                            
Narration” και “The Flashback Device” στο Andrew Dickos, Street With no Name: a History of the 
Classic American Film Noir, σσ. 177-179 και 179-181 αντίστοιχα. 
88 Όπως το καμπαρέ «Ρόξι» στην πλατεία Συντάγματος, το «Έμπασι» της οδού Πανεπιστημίου και 
Αμερικής που παρουσίαζε το αισθησιακό νούμερο της Ζέτας Αποστόλου και το «Ριτζ» στη Σταδίου 
65. Για μια παρουσίαση των νυχτερινών αθηναϊκών κέντρων με στριπτήζ βλ. Γ. Καιροφύλα, Η Αθήνα 
στη Δεκαετία του ’60, σ. 33 και το κεφάλαιο «Γυμνά στα Νυχτερινά Κέντρα», σ. 205. 
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Άλλες φορές η παθιασμένη εμμονή του βλέμματος πάνω στην γυναίκα –πειρασμό 

που εκτελεί το στριπτήζ υποδηλώνει τον πειρασμό και το πάθος των ηρώων για την 

απόκτηση χρημάτων (Ακόμα μια Φορά πριν Ξεψυχήσω 1970). 

Στην ταινία Όσα Κρύβει η Νύχτα (1963) του Στ. Ζωγραφάκη το νούμερο στριπτήζ 

γίνεται στη διάρκεια ενός ξέφρενου πάρτυ για να τονίσει περισσότερο την ηθική 

εξαχρείωση της νεολαίας και είναι χαρακτηριστικό πως οι «καλοί» ήρωες 

δυσανασχετούν με το θέαμα και αποστρέφουν επιτιμητικά το βλέμμα τους.   

Στις Αμφιβολίες (1964) του Γρ. Γρηγορίου το νούμερο στριπτήζ παρουσιάζεται ως 

ένα εκκεντρικό θέαμα που αντιπαρατίθεται στην ερωτική ψυχρότητα του πλούσιου 

ζευγαριού και ξεμπροστιάζει τον επιφανειακό καθωσπρεπισμό τους. Ταυτόχρονα 

όμως υπονοεί και την σεξουαλική λαγνεία του άνδρα που οδηγείται στο έγκλημα 

λόγω του ερωτικού πάθους για μια άλλη γυναίκα.  

Υπάρχει όμως και η περίπτωση, όπως στην ταινία το Χρήμα ήταν Βρώμικο (1967) του 

Οδ. Κωστελέτου, όπου η αντίδραση ενός άντρα που παρακολουθεί με ηδυπάθεια το 

γυναικείο ξεγύμνωμα φανερώνει πτυχές του χαρακτήρα του και υποδηλώνει την 

αστάθεια στις σχέσεις του με το γυναικείο φύλο. Παράλληλα όμως το νούμερο 

στριπτήζ εκδηλώνει και τη γυναικεία αντιζηλία, έτσι ώστε η συνοδός στη νυχτερινή 

έξοδο όταν βλέπει τον σύντροφο της να κοιτάζει απορροφημένος το θέαμα του ζητάει 

να φύγουν αμέσως. 

 

 

 

Η Καταδίωξη 

 

Η καταδίωξη του δολοφόνου ή των κακοποιών είναι χωρίς αμφιβολία ένα από τα 

γοητευτικότερα σημεία της αστυνομικής πλοκής. Στις ταινίες της πρώτης περιόδου η 

καταδίωξη πραγματοποιείται μόνο τη νύχτα στην τελευταία σεκάνς, οδηγεί πάντα 

στην μοιραία αποκάλυψη του δολοφόνου και καταλήγει συνήθως στο θάνατό του και 

σπανιότερα στη σύλληψη του. Τις περισσότερες φορές ο δολοφόνος κατά τη διάρκεια 

της νυχτερινής καταδίωξης του χάνει την ισορροπία του και γκρεμίζεται (Έγκλημα 

στο Κολωνάκι, Ο Θάνατος θα Ξανάρθει), συγκρούεται με το αυτοκίνητο του 

(Πεζοδρόμιο, Κραυγή), ενώ άλλες φορές συλλαμβάνεται ομολογώντας την ενοχή του 

(Έγκλημα στα Παρασκήνια, Ενώ Σφύριζε το Τραίνο, Αμφιβολίες, Ο Ζεστός Μήνας 

Αύγουστος).   
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Στις αστυνομικές ταινίες της δεκαετίας του ’70 η καταδίωξη μετατρέπεται σε ένα 

αλλεπάλληλο ανθρωποκυνηγητό που εκτυλίσσεται σε ερημικές παραλίες (Εκβιασταί), 

σε νταμάρια (Ακόμα μια Φορά πριν Ξεψυχήσω), αμαξοστοιχίες, βαγόνια τραίνων, 

νεκροταφεία καραβιών (Οι Απάνθρωποι), περιλαμβάνει άφθονη δράση και σασπένς 

και συνήθως ολοκληρώνεται με την ανταλλαγή πυροβολισμών και τη μάχη σώμα με 

σώμα.     

Στις σκηνές καταδίωξης οι δρόμοι της πόλης προσφέρονται ως προσωρινό καταφύγιο 

στους παρανόμους, αλλά τελικά μετατρέπονται σε παγίδα από την οποία δεν μπορούν 

να ξεφύγουν εύκολα. Παρόμοια τα αυτοκίνητα ή τα τραίνα που χρησιμοποιούν οι 

καταζητούμενοι ως μέσα διαφυγής πολύ γρήγορα εγκλωβίζουν τους ήρωες και τους 

οδηγούν στην αναπόφευκτη σύλληψη ή την αυτοκτονία τους. 

Άλλοτε η καταδίωξη γίνεται μέσα στα σκοτεινά τούνελ των υπονόμων, όπως στην 

τελευταία σεκάνς της ταινίας Λίγο Πριν Ξημερώσει που αντιγράφει το 

ανθρωποκυνηγητό στους δαιδαλώδεις υπονόμους της ταινίας ο Τρίτος Άνθρωπος του 

Κάρολ Ριντ (1949), και άλλοτε, όπως στις αστυνομικές ταινίες της δεκαετίας του ’70 

η καταδίωξη των κακοποιών γίνεται μέσα στη θάλασσα (Ζήτημα Ζωής και Θανάτου, 

Όργια σε Τιμή Ευκαιρίας). 

 

 

 

Οι Χαρακτήρες του Ελληνικού Αστυνομικού φιλμ 
 

Ένα βασικό χαρακτηριστικό του αστυνομικού φιλμ είναι η έλλειψη 

χαρακτηρολογικής εξέλιξης των ηρώων του. Τόσο οι αστυνομικοί όσο και οι 

δολοφόνοι ή οι άνθρωποι του υποκόσμου εμφανίζονται εξαρχής ως ολοκληρωμένοι 

χαρακτήρες και δεν δημιουργούνται ούτε εξελίσσονται στη χρονική διάρκεια του 

φιλμ. Είναι απόλυτοι, ακραίοι στη συμπεριφορά τους, χωρίς αντιφάσεις και 

συναισθηματικές εξάρσεις. Το στοιχείο αυτό εξυπηρετείται απόλυτα και από την 

μανιχαϊστική φιλοσοφία του αστυνομικού φιλμ, που διαχωρίζει τους ήρωες σε καλούς 

και κακούς, και συνεπάγεται πως το ενδιαφέρον της αφήγησης εστιάζεται 

αποκλειστικά στη διαλεύκανση του μυστηρίου και είναι λιγότερο επικεντρωμένο 

στους ανθρώπινους χαρακτήρες ή στις συνθήκες που καθορίζουν τις πράξεις τους και 

που προφανώς θεωρούνται δεδομένες.   
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Κατά συνέπεια τα ιδεολογικά χαρακτηριστικά των προσώπων του αστυνομικού φιλμ  

παρουσιάζονται σχηματοποιημένα. Το «κακό» προσωποποιείται με τη μορφή του 

δολοφόνου ή του αρχηγού μιας συμμορίας, ενώ το «καλό» εκπροσωπείται πάντα από 

τους διώκτες του εγκλήματος και όσους τους βοηθούν. Οι «καλοί» ήρωες είναι πάντα  

αλτρουιστές σε αντίθεση με τους «κακούς» που παρακινούνται από πλεονεξία, 

ερωτικό πάθος, οικονομικά κίνητρα κλπ. 

Ανάμεσα στους γυναικείους χαρακτήρες του αστυνομικού φιλμ89 συναντάμε τον τύπο 

της αδίστακτης μοιραίας γυναίκας, θύμα και ταυτόχρονα θύτης, που μαγνητίζει τον 

αντρικό πόθο, παγιδεύει τα θύματα της αλλά και αυτοπαγιδεύεται, όπως η Βούλα 

Χαριλάου στο ρόλο της Άννας Μαργκό στον Εφιάλτη και η Μπέτυ Αρβανίτη στο 

Ζεστό Μήνα Αύγουστο. 

Μια άλλη περίπτωση είναι η γυναίκα που κινείται με ευτελείς στόχους, αδιάφορη για 

τα όσα συμβαίνουν γύρω της, χωρίς συναίσθημα, άπληστη για λαγνεία και με 

πολλούς ερωτικούς συντρόφους, όπως η σύζυγος του χρηματιστή Φλωρά (Μάρω 

Κοντού) στο Έγκλημα στο Κολωνάκι και η θεατρίνα - ερωμένη του βιομήχανου, Ρόζα 

Δελή στο Έγκλημα στα Παρασκήνια. 

Εξίσου ενδιαφέρουσα είναι η αινιγματική φυσιογνωμία της γυναίκας που δεν μπορεί 

κανείς να καταλάβει τις προθέσεις της, που κουβαλά κάποιο μυστικό από το 

παρελθόν και εκπέμπει μυστήριο, όπως η Ελένη Χατζηαργύρη ως μαντάμ Ζουλιέτ 

στο Έγκλημα στο Κολωνάκι, η Ζωρζ Σαρρή στο Έγκλημα στα Παρασκήνια και η Ν. 

Αγγελίδου στο Ο Θάνατος θα Ξανάρθει. 

Ένας άλλος τύπος είναι αυτός της γυναίκας αμφιβόλου ηθικής, σκληρής, μοναχικής, 

χειραφετημένης και άτυχης στον έρωτα, όπως η τραγουδίστρια Ντόρα Φλερ (Ελένη 

Χατζηαργύρη) στο Ο Δολοφόνος Αγαπούσε Πολύ και η Κριστίν Άλεν στο Κατηγορώ 

το Κορμί μου. 

Τέλος, υπάρχει και η αφοσιωμένη γυναίκα-σύντροφος, συνεργάτης του ήρωα,  

αξιοπρεπής, οικονομικά ανεξάρτητη, που δύσκολα την κατακτά κανείς και που 

εκπέμπει  έναν αέρα παιδικής αθωότητας, όπως  η Γκέλυ Μαυροπούλου στο Έγκλημα 

στο Κολωνάκι και στο Έγκλημα στην Ομόνοια και η Αφρ. Γρηγοριάδου στις ταινίες Ο 

Λαμπίρης Εναντίον των Παρανόμων και Θύελλα στο Σπίτι των Ανέμων. 

                                                 
89 Για τον ρόλο της γυναίκας στο αμερικάνικο φιλμ νουάρ βλ. E. Cowie, “Film Noir and Women”, στο 
Joan Copjec (ed.), Shades of Noir, A Reader, σσ. 121-165, M. Walker, “Character Relationships” στο 
βιβλίο του I. Cameron (ed.), The Movie Book of Film Noir, σσ. 23-25. 
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Είναι, ωστόσο, χαρακτηριστικό πως παρά το γεγονός ότι η γυναικεία φιγούρα κατέχει 

σημαντική θέση και κινεί τα νήματα της πλοκής σχεδόν πάντα την παρακολουθούμε 

μέσα από την οπτική γωνία ενός άντρα, είτε είναι αυτός που την ανακρίνει 

(αστυνόμος, δημοσιογράφος) ή την παρακολουθεί στις νυχτερινές εξορμήσεις της, 

είτε είναι θύμα της γοητείας της (εραστής, θαυμαστής) ή αυτός που την 

εκμεταλλεύεται (δολοφόνος, εκβιαστής, μαστροπός).  

 

 

Ο Αστυνομικός 
 

Ο τύπος του σκληροτράχηλου ιδιωτικού ντετέκτιβ που με ανιχνευτική ψυχρότητα 

διερευνά μια υπόθεση δολοφονίας απουσιάζει εντελώς από το ελληνικό αστυνομικό 

φιλμ. Κι αυτό είναι πραγματικά αξιοπερίεργο γιατί το επάγγελμα του ντετέκτιβ είχε 

ήδη κάνει την εμφάνιση του στην Αθήνα από το 1946. Σε αγγελία του σε αθηναϊκή 

εφημερίδα της εποχής ένας νέος πρώην αστυνομικός και, όπως δήλωνε, υπόδειγμα 

νομοταγούς πολίτη, ονόματι Εμ. Σεργεντάκης, γνωστοποιούσε στους αναγνώστες ότι 

αναλάμβανε την εξιχνίαση κάθε νόμιμης ιδιωτικής υπόθεσης.90 Τη θέση του 

ντετέκτιβ αναπληρώνει ένας επίμονος, ανερχόμενος ή καταξιωμένος δημοσιογράφος 

(ο Ανδρέας Μπάρκουλης στο Έγκλημα στην Ομόνοια, ο Νίκος Κούρκουλος στις 

Αμφιβολίες, ο Κώστας Πρέκας στη Ζούγκλα των Πόλεων) και ένας ξεροκέφαλος 

αστυνόμος με ανεπτυγμένο αίσθημα ηθικής και κοινωνικής ευθύνης (ο Τίτος Βανδής 

στο ρόλο του αστυνόμου Μπέκα στο Έγκλημα στα Παρασκήνια, ο Γιώργος Φούντας 

στην Κραυγή, ο Κώστας Καζάκος στον Πανικό). 

Ο λόγος που εξηγεί αυτή την αποστροφή για τον αρχέτυπο χαρακτήρα του 

αμερικάνικου φιλμ νουάρ ίσως πρέπει να αναζητηθεί καταρχάς στην επίδραση της 

λογοτεχνικής παράδοσης των μυθιστορημάτων του Μαρή, αλλά και στο γεγονός ότι 

οι ήρωες που αναλαμβάνουν να εξιχνιάσουν την υπόθεση εμπλέκονται σ’ αυτήν για 

προσωπικούς λόγους και ποτέ με κίνητρο τη χρηματική αμοιβή. Η ανάμειξή τους 

υπαγορεύεται από κάποιες ηθικές αρχές, από τον έρωτα για μια γυναίκα, από την 

ανάγκη τους να υπερασπιστούν τους αθώους κι αυτή η στάση τούς διαφοροποιεί από 

τους μισθωμένους ντετέκτιβ του αμερικάνικου κινηματογράφου.   

                                                 
90 Γ. Καιροφύλας, Η Αθήνα μετά τον Πόλεμο, σσ. 167-68.  
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Ωστόσο, από τα μέσα της δεκαετίας του ’60 ο αστυνόμος Μπέκας, που αποτελούσε 

την κυρίαρχη και γοητευτικότερη φιγούρα του ελληνικού αστυνομικού φιλμ, αρχίζει 

να χάνει το κύρος του. Στις Αμφιβολίες (1964) συναντάμε μια σχεδόν ξεθυμασμένη 

καρικατούρα του αστυνόμου, που μοιάζει να έχει χάσει την αλλοτινή σπιρτάδα και 

αίγλη του. Εμφανίζεται απρόθυμος, τυπολάτρης και δύσπιστος απέναντι στις 

εξηγήσεις των βοηθών του, που όπως φαίνεται τα καταφέρνουν καλύτερα.  

Την ίδια περίοδο σε μια σειρά ταινιών, που αποτελούν την κινηματογραφική 

προσαρμογή της επιτυχημένης ραδιοφωνικής εκπομπής «Το Σπίτι των Ανέμων» 

(βλ.εικ.VIII & IX), παρουσιάζεται ο δικηγόρος Ορέστης Λαμπίρης (Βύρων Πάλλης) 

που στο ρόλο του ερασιτέχνη ντετέκτιβ καταδιώκει μια σπείρα λαθρεμπόρων (Ο 

Λαμπίρης Εναντίον των Παρανόμων (1967) ή αναλαμβάνει να εξιχνιάσει τη 

δολοφονία ενός κοσμικού αθηναίου (Θύελλα στο Σπίτι των Ανέμων (1968). 

Στη δεκαετία του ’70 προβάλλει ένα πιο ανθρώπινο πρόσωπο του αστυνομικού και 

φωτίζεται το οικογενειακό του περιβάλλον. Οι αστυνομικές ταινίες αυτής της 

περιόδου επιτρέπουν την ισοδύναμη παρουσία στο πεδίο της δράσης των 

εγκληματιών και των αστυνομικών που τους καταδιώκουν και εμφανίζεται ένας νέος 

τύπος αστυνομικού που μπαίνει ο ίδιος μέσα στη δράση των υποθέσεων που ερευνά, 

βιώνει με την ίδια ένταση την ψυχική οδύνη των θυμάτων, έρχεται αντιμέτωπος 

πρόσωπο με πρόσωπο και σώμα με σώμα με τους κακοποιούς, διακινδυνεύει τη 

σωματική του ακεραιότητα,  τραυματίζεται και θυσιάζει την προσωπική του ευτυχία. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Λάκης Κομνηνός στους Εκβιαστές (1972) και 

στους Απάνθρωπους (1973) του Παύλου Φιλίππου, όπως και οι περισσότεροι 

αστυνομικοί του Φώσκολου. 

Ο Δολοφόνος 
 

Στην πρώτη θεματική κατηγορία αστυνομικών ταινιών ο δολοφόνος είναι το βασικό 

πρόσωπο γύρω από το οποίο πλέκονται οι κεντρικοί αφηγηματικοί άξονες της 

αστυνομικής πλοκής. Αν και αποκαλύπτεται λίγα μόλις λεπτά πριν το τέλος του φιλμ 

και συνήθως γνωρίζουμε ελάχιστα στοιχεία γι’ αυτόν, ωστόσο ο ρόλος και η σημασία 

του για την ιδεολογική τοποθέτηση του αστυνομικού φιλμ είναι καθοριστική.   

Ο δολοφόνος στο ελληνικό αστυνομικό φιλμ δεν είναι ο άνθρωπος της διπλανής 

πόρτας. Στις περισσότερες από τις ταινίες που εξετάσαμε το έγκλημα εκτελείται μέσα 

σε ένα μεγαλοαστικό περιβάλλον (διαμερίσματα του Κολωνακίου, απομονωμένες 
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βίλες των προαστίων, εξοχικές επαύλεις) και από ανθρώπους που φαινομενικά δεν 

έχουν λόγους να το διαπράξουν (ηλικιωμένους εφοπλιστές, επιχειρηματίες, 

βιομηχάνους, γιατρούς, διάσημους ζωγράφους, κληρονόμους μιας μεγάλης 

περιουσίας, συγγενείς των πλούσιων θυμάτων). Δολοφόνοι αλλά και θύματα είναι 

πλούσιοι αστοί, πρόσωπα κοινωνικά αποδεκτά, με οικονομική άνεση και μόρφωση 

που το άλλοθι της αναγνωρισμένης επιτυχίας και του πλούτου που κατέχουν τους 

καθιστά αξιοσέβαστους και υπεράνω πάσης υποψίας. Στην πορεία όμως 

αποδεικνύεται πως πίσω από κάθε επιτυχημένο αστό κρύβεται ένα σκοτεινό 

παρελθόν και ο δολοφόνος οδηγείται στο έγκλημα προκειμένου να αποκρύψει 

στοιχεία που αποκαλύπτουν την ύποπτη δραστηριότητα του κατά τη διάρκεια της 

Κατοχής. Ο ζωγράφος Καρνέζης στο Έγκλημα στο Κολωνάκι πρόδωσε στους 

Γερμανούς μια αντιστασιακή ομάδα και υπήρξε ο ταμίας μιας σπείρας λαθρεμπόρων 

συναλλάγματος, ο γιατρός στο Δολοφόνο που Αγαπούσε Πολύ πλούτισε απότομα μέσα 

από τις παράνομες δοσοληψίες του στην Κατοχή, ο εργοστασιάρχης Μαρόγλου στην 

Ώρα της Αλήθειας οδήγησε στον αφανισμό μια αντιστασιακή ομάδα τον καιρό του 

πολέμου και καταχράστηκε τις χίλιες λίρες που ανήκαν σ’ αυτήν, ενώ ο σύζυγος της 

πλούσιας Λένας Κορονέλου στις Αμφιβολίες, που σκηνοθετεί διάφορα παράδοξα 

περιστατικά προκειμένου να κλείσει τη γυναίκα του σε ψυχιατρείο για να καρπωθεί 

την περιουσία της, ήταν ανακατεμένος σε βρώμικες υποθέσεις.   

Αυτό και μόνο το στοιχείο είναι ένας επαρκής λόγος ώστε ο δολοφόνος να γίνει 

αυτόματα ένα μισητό, άξιο περιφρόνησης άτομο που πρέπει απαραίτητα και χωρίς 

κανένα ενδοιασμό να τιμωρηθεί.  

Βέβαια λόγω της τολμηρότητας του θέματος οι ταινίες αυτές χρησιμοποιούν διάφορα 

τεχνάσματα (ονειρικές σκηνές, διφορούμενες καταστάσεις, συμπτώσεις) που 

απαλύνουν κάπως, μέσω της αλληγορίας, τη δριμύτητα των θέσεων τους. Σε πολλές 

περιπτώσεις ο δολοφόνος είναι ή νομίζει πως είναι ψυχοπαθής, το παγιδευμένο θύμα 

ενός εφιάλτη, που οδηγείται στο έγκλημα από στιγμιαίο παροξυσμό ή απώλεια 

μνήμης (Εφιάλτης, Αμφιβολίες, Φρενίτις). Εξίσου αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως 

σε αρκετές ταινίες οι ήρωες και ιδιαίτερα οι δολοφόνοι ή οι αρχηγοί των συμμοριών 

φέρουν ξενικά ονόματα και ζουν στο εξωτερικό. Για παράδειγμα στο Έγκλημα στην 

Ομόνοια ο δολοφόνος είναι ένας άγγλος αρχαιοκάπηλος που ονομάζεται Σμιθ, στο Ο 

Θάνατος θα Ξανάρθει ο ηλικιωμένος ταξίαρχος Μόρτον δολοφονείται από τη γαλλίδα 

σύζυγό του σε μια απόμακρη αριστοκρατική βίλα στη Λευκωσία, ενώ στο Έγκλημα 

στο Καβούρι ο συνένοχος στη δολοφονία της γυναίκας του ονομάζεται Τζιμ Πρέστον. 
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Αλλά και στην ταινία Πεζοδρόμιο ο αρχηγός της συμμορίας που διακινεί ναρκωτικά 

(Χρ. Τσαγανέας) ζούσε για χρόνια στη Μέση Ανατολή πριν έρθει στην Αθήνα, στον 

Λαμπίρη Εναντίον των Παρανόμων ο εγκέφαλος της σπείρας λαθρεμπόρων, ονόματι 

Τζακ (Ζ. Τσάπελης), έρχεται από το Παρίσι και στους Απάνθρωπους όλα τα μέλη της 

συμμορίας που οργανώνουν τη ληστεία στο καζίνο της Πάρνηθας έχουν ξενικά 

ονόματα. 

Σε ένα πρώτο επίπεδο αυτή η εμμονή του αστυνομικού φιλμ να τοποθετεί τους ήρωες 

του μέσα στους χώρους της μεγαλοαστικής ευμάρειας και να καταδεικνύει τη 

διαφθορά των ανθρώπων του πλούτου οφείλεται εν μέρει στα πρότυπα της 

λογοτεχνικής παράδοσης. Στα μυθιστορήματα του ο Γιάννης Μαρής επιλέγει σαν 

χώρο δράσης τη νεόπλουτη μεταπολεμική αθηναϊκή κοινωνία. «Έναν κόσμο 

απαλλαγμένο από την τύρβη της καθημερινότητας, από το βραχνά της επιβίωσης, που 

ζει μέσα σ’ ένα αστραφτερό περιβάλλον και φέρει κομψά εξευρωπαϊσμένα ονόματα. 

Έναν κόσμο που ο Μαρής γνωρίζει καλά ότι για τους «εκτός των τειχών» είναι 

κόσμος μυθικός, απίθανα επιθυμητός και ενδόμυχα μισητός».91  

Ως ένα βαθμό όμως αντανακλά και μια δεδομένη κοινωνική πραγματικότητα. Ο 

πόλεμος και τα πρώτα χρόνια της Κατοχής σημάδεψαν ανεπανάληπτα την κοινωνική 

δομή του νεοελληνικού πολιτισμού ισοπεδώνοντας αν όχι καταργώντας τις 

περιουσιακές, μορφωτικές και ταξικές διακρίσεις.92 Η μικρή αριστοκρατία του 

χρήματος που είχε δημιουργηθεί από τα παλιά πρωτευουσιάνικα «τζάκια», από τους 

νεόπλουτους του πρώτου παγκοσμίου πολέμου και από τους εύπορους πρόσφυγες 

καταστράφηκε. Στην μετακατοχική περίοδο με την ανακατανομή του πλούτου και με 

την επικράτηση καινούριων σχημάτων ιδιοκτησίας, εργασίας και κοινωνικής 

διαστρωμάτωσης η αριστοκρατία έχασε προοδευτικά τα προνόμια και το κύρος της 

και η αστική τάξη, που αποτελούσε ένα μικρό αριθμητικά πληθυσμιακό στρώμα, 

ανανεώνονταν συνεχώς, όχι όπως παλιότερα από γενιά σε γενιά, αλλά σχεδόν από 

δεκαετία σε δεκαετία. 

                                                 
91 Β. Σπηλιόπουλος, «Ανιχνεύοντας τον Κόσμο του Γιάννη Μαρή», Διαβάζω, Νο 86, Ιανουάριος ΄84, 
σ. 39. 
92 Σύμφωνα με την Σ. Αντωνοπούλου, «Οι Συνέπειες της Οικοδομικής Παραγωγής και του 
Καθεστώτος Γαιοκτησίας στην Κοινωνικο-Οικονομική Συγκρότηση της Μεταπολεμικής Ελλάδας», Η 
Ελληνική Κοινωνία κατά την Πρώτη Μεταπολεμική Περίοδο (1945-1967), σ. 588 «αυτό που 
χαρακτηρίζει την ελληνική μεταπολεμική κοινωνία είναι το γεγονός ότι τα ταξικά όρια μεταξύ 
αγροτών, εργατών και μικροαστών δεν είναι σαφώς διαγραμμένα. Υπάρχει μεγάλη ταξική 
κινητικότητα και η άνοδος από μία ταξική κατηγορία σε μία ανώτερη είναι σχετικά εύκολη». 
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Σ’ αυτήν την ούτως η άλλως φτωχή παράδοση της ελληνικής αριστοκρατίας 

προσέρχονται και διάφοροι νεόπλουτοι που πλούτισαν κατά τη διάρκεια της Κατοχής 

με νόμιμα ή και παράνομα μέσα. Έτσι, μετά τον πόλεμο ο όρος «αριστοκρατία» έχασε 

το νόημα της κάστας των παλιών οικογενειών της Ελλάδας και της Ανατολής, που 

κρατούσαν στα χέρια τους το χρήμα, το στρατό και τη μόρφωση. Και τα τρία αυτά 

στοιχεία της εξουσίας περνάνε προοδευτικά στα χέρια των αγοραίων, των «παιδιών της 

Πιάτσας» (με την έννοια των εμπορικών ή επαγγελματικών κυκλωμάτων), καθώς και 

των νεοφερμένων από την επαρχιακή πόλη και την ύπαιθρο, που ανεβαίνουν 

κοινωνικά, όχι πια μέσω της υπαλληλίας, αλλά μέσω των λεγομένων «ελευθέρων 

επαγγελμάτων».93 Επομένως η έμμεση κριτική που ασκεί το αστυνομικό φιλμ στη 

μεγαλοαστική τάξη μπορεί να εκφράζεται με όρους ηθικολογικούς και όχι ταξικούς, 

υποδηλώνει όμως μια αρκετά συνειδητοποιημένη άποψη της ταξικής ιδεολογίας και 

της ταξικής πραγματικότητας. 

Από την άλλη μεριά όταν τα κίνητρα που οδηγούν στο έγκλημα αντλούνται από ένα 

φορτισμένο και καταπιεσμένο κοινωνικά περιβάλλον, τότε ο φόνος μοιάζει 

δικαιολογημένος και παρουσιάζεται ως το ξέσπασμα του ήρωα, που εξαιτίας κάποιων 

δυσμενών συνθηκών, εξεγείρεται απέναντι σε μια κατεστημένη τάξη πραγμάτων. Η 

ανεργία, η οικονομική κρίση, η κοινωνική περιθωριοποίηση είναι επαρκείς λόγοι που 

μπορούν να θρέψουν την ανάγκη για έγκλημα ή για κάθε μορφή παράνομης δράσης, 

που αποκτά έτσι τη μορφή διαμαρτυρίας και κοινωνικής κριτικής.  

Αντίθετα, το έγκλημα που συντελείται σ’ ένα μεγαλοαστικό περιβάλλον «είναι πιο 

περίπλοκο, πιο ραφινάτο, πιο ορθολογικό από τον φόνο στα κατώτερα κοινωνικά 

στρώματα. Εκεί κυριαρχεί το έγκλημα τιμής, το οποίο είναι βίαιο, αλλά απολύτως 

προβλέψιμο, χωρίς εκπλήξεις και ανατροπές».94 Το έγκλημα στους κοσμικούς 

κύκλους εκτελείται από συμφέρον ή άνομο πάθος και δεν παρουσιάζεται ως ένα 

ηθικά βεβαρημένο γεγονός, αλλά σαν μια πράξη που εκτελείται εν ψυχρώ και βάσει 

σχεδίου. Έτσι διατηρεί τον τόσο απαραίτητο για το αστυνομικό φιλμ ψυχρό κυνισμό 

των προσώπων, που οδηγούνται στο φόνο λόγω της ψυχασθένειας τους και χωρίς 

κανένα αίσθημα ενοχής ή μεταμέλειας. Είναι λοιπόν χαρακτηριστικό ότι «το έγκλημα 

                                                 
93 Ε. Ζάχος, Πιάτσα, Κάκτος, Αθήνα 1980, σ. 52. 
94 Μ. Χρόνης, «Το Αστυνομικό Μυθιστόρημα και ο Γιάννης Μαρής», Προσανατολισμοί, χρόνος 2ος, 
τεύχ. 11, Φθινόπωρο 2000, σ. 42.  
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των λαϊκών τάξεων αντιμετωπίζεται πάντα ως δράμα των κοινωνικών συνθηκών, ενώ 

το έγκλημα της μεγαλοαστικής τάξης χωρίς κανένα ελαφρυντικό».95  

Επιπλέον, η τοποθέτηση του εγκλήματος μέσα σ’ ένα μίζερο περιβάλλον ενέχει τον 

κίνδυνο της παρεκτροπής του αστυνομικού φιλμ προς κάποιες μορφές αφήγησης που 

δεν ταιριάζουν καθόλου με το ύφος και την προβληματική του. Το μελό φωλιάζει 

πολύ πιο εύκολα μέσα σ’ ένα περιβάλλον δυστυχίας και ένας φόνος που καθοδηγείται 

από την ανάγκη ή την απόγνωση του ήρωα μετατρέπεται σε ένα βαθύτατα ανθρώπινο 

δράμα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ταινία του Οδ. Κωστελέτου Το 

Χρήμα ήταν Βρώμικο (1967), στην οποία ο φτωχός υπάλληλος μιας εταιρίας, όταν 

μαθαίνει απροειδοποίητα την απόλυση του μετά από πολλά χρόνια υπηρεσίας και τη 

στιγμή που η άρρωστη γυναίκα του έχει μόλις εγχειρισθεί, σκοτώνει το αφεντικό του 

σε μια στιγμή παραλογισμού, αλλά στο τέλος ομολογεί την πράξη του και καταλήγει 

στην αυτοκτονία μη μπορώντας ν’ αντέξει τις τύψεις του (βλ.εικ. VII). 

Σε αντίθεση λοιπόν με άλλες ταινίες αυτής της περιόδου όπου το δράμα των ηρώων 

δεν προέρχεται σχεδόν ποτέ από τα κοινωνικά δεδομένα αλλά αποδίδεται στο μοιραίο 

πεπρωμένο, το αστυνομικό φιλμ μοιάζει να αποδίδει το έγκλημα και όπως είδαμε όχι 

αναιτιολόγητα στη μεγαλοαστική καταγωγή και να θεωρεί πως η σήψη και η 

διαφθορά είναι συνυφασμένες με την αστική τάξη και το περιβάλλον της. 

Στις περισσότερες ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου η οικονομική ευμάρεια 

ταυτίζεται με τη διαφθορά, την ψυχολογική παράνοια και τη θλίψη και ο αστός 

παρουσιάζεται ως φορέας ενός ήδη εκφυλισμένου, αποσυνθεμένου και ψυχικά 

αδύναμου κόσμου, τον οποίο μπορεί να απαρνείται, αλλά από τον οποίο έχει 

ανεπανόρθωτα διαβρωθεί. Χαρακτηριστική είναι η αντιπαράθεση της φτωχής αλλά 

ευτυχισμένης οικογένειας του σοβατζή στην Κάλπικη Λίρα με την πλούσια αλλά 

άτεκνη και αγέλαστη οικογένεια του νοικοκύρη, καθώς και η περίπτωση του 

νευρασθενικού και γεμάτου συμβατικότητες οικογενειακού περιβάλλοντος του 

πλούσιου εραστή της Στέλλας (Αλ. Αλεξανδράκη) στην ομώνυμη ταινία  ή της 

παρέας των αστών που δεν ξέρουν πως να διασκεδάσουν την αφόρητη και 

συνυφασμένη με την τάξη τους πλήξη στην Συνοικία το Όνειρο. Αλλά και στον 

Ανήφορο (1964) της Μ. Πλυτά ο ηλικιωμένος βιομήχανος σχετίζεται με πολύ 

νεώτερες του κοπέλες, ενώ στην ταινία Πρόσωπο με Πρόσωπο (1966) του Ρ. 

                                                 
95 Β. Τσοκόπουλος, «Γιάννης Μαρής-Αφιέρωμα», Διαβάζω Νο 356, Οκτώβριος 1995, σ. 158. 
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Μανθούλη ο νεαρός καθηγητής της αγγλικής καταλήγει σε μια διπλή ερωτική σχέση 

με την κόρη και τη μητέρα μιας πλούσιας αθηναϊκής οικογένειας. 

Ακόμα και στην κωμωδία η μορφή του αστού παρωδείται πολύ συχνά μέσα από την  

αντίθεση του με τους λαϊκούς ήρωες, συνοδεύεται από χαρακτηρισμούς όπως 

«τζιτζιφιόγκος» ή «λελές» ταυτόσημους με το «ανίδεος από τη δουλειά και τη ζωή» ή 

«γυναικωτός» και διακωμωδείται για τον προσποιητό καθωσπρεπισμό των πράξεων 

του, την προβληματική ομιλία του και τον υπερφίαλο χαρακτήρα του.  

Ειδικότερα στο αστυνομικό φιλμ, η μεγαλοαστική αποσύνθεση καταδεικνύεται έξοχα 

στην ταινία Εφιάλτης του Ερ. Ανδρέου. Στη διαλυμένη οικογένεια των 

χρεοκοπημένων αριστοκρατών η μητέρα παρουσιάζεται καθηλωμένη και άπραγη (βλ. 

εικ.11), καχύποπτη απέναντι στην κόρη της που ήταν και η μοναδική κληρονόμος της 

περιουσίας τους, ενώ ο γιος της, αδιάφορος και αθεράπευτα είρων, κυκλοφορεί μόνο 

με δεκανίκια και είναι ανίκανος κυριολεκτικά αλλά και μεταφορικά να σταθεί στα 

πόδια του.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Συμμορία 
 

Στη δεύτερη θεματική κατηγορία αστυνομικών ταινιών οι σκηνοθέτες στρέφουν το 

βλέμμα τους στις φυσιογνωμίες ενός, κατά κανόνα, απαγορευμένου κόσμου. Μέσα 

από τις ιστορίες τους παρελαύνουν λαθρέμποροι (Ο Λαμπίρης Εναντίον των 

Παρανόμων), εκβιαστές και ζιγκολό (Οι Εκβιασταί, Τα Μυστικά της Αμαρτωλής 

Αθήνας), απαγωγείς ανηλίκων (Απαγωγή, Πανικός, Ζούγκλα των Πόλεων), 

αρχαιοκάπηλοι (Έγκλημα στην Ομόνοια), έμποροι ναρκωτικών (Πεζοδρόμιο, Ζήτημα 

Ζωής και Θανάτου), μαστροποί (Όργια σε Τιμή Ευκαιρίας), διαρρήκτες 
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χρηματοκιβωτίων (Ληστεία στην Αθήνα, Οι Απάνθρωποι) ή κοσμηματοπωλείων 

(Αθήνα, η Κλοπή της Οδού Σταδίου). 

Ασφαλώς η ενασχόληση των ελλήνων σκηνοθετών με τον υπόκοσμο και η 

ενσωμάτωση μέσα στις ταινίες τους χαρακτήρων του περιθωρίου δεν είναι κάτι 

πρωτόγνωρο ούτε σχετίζεται αποκλειστικά με το αστυνομικό φιλμ και τη δεδομένη 

χρονική περίοδο που αυτό πρωτοεμφανίζεται. Ανέκαθεν η παρέκκλιση από την 

κατεστημένη ηθική, η παράβαση του νόμου, το περιθώριο και ο,τιδήποτε φέρει τον 

τίτλο του παράνομου, αμαρτωλού ή απαγορευμένου ασκούσε μια γοητεία στους 

κινηματογραφιστές και το κοινό. Η σταθερή παρουσία τέτοιων περιθωριακών 

χαρακτήρων, από τους Απάχηδες των Αθηνών, τους δύο πλανόδιους λατερνατζήδες 

στην Λατέρνα Φτώχεια και Φιλότιμο, της συμμορίας του Τζο του Τρομερού ή τις 

μορφές του ζητιάνου και της τροτέζας στο δεύτερο επεισόδιο της Κάλπικης Λίρας, 

υποδηλώνει μια φανερή συμπάθεια για τον υπόκοσμο και τους εκπροσώπους του, 

ταυτόχρονα όμως καταδεικνύει και μια κρυφή πληγή της ελληνικής κοινωνικής 

πραγματικότητας. 

Όπως είδαμε στην αρχή αυτής της μελέτης, στη δεκαετία του 1960, ένα πολύμορφο 

και κοινωνικά ετερόκλητο στρώμα εσωτερικών μεταναστών κατακλύζει την 

αθηναϊκή πρωτεύουσα και πιθανώς τροφοδοτεί εκ νέου όσες από τις περιθωριακές 

της ομάδες δεν είχαν βαθμιαία απορροφηθεί από τα μικροαστικά στρώματα. 

Παράλληλα όμως η κουλτούρα και ο ηθικός κώδικας αξιών του περιθωρίου,  που 

εξαιτίας της προέλευσης του στάθηκε ο φορέας μιας γνήσιας λαϊκής και βαθιά 

ριζωμένης στην ελληνική πραγματικότητα παράδοσης, αρχίζουν σταδιακά να 

εκλείπουν. Η λαϊκή κουλτούρα αργοσβήνει, το λαϊκό τραγούδι αποκόπτεται από το 

περιβάλλον που το δημιούργησε και νοθεύεται ανεπανόρθωτα τόσο στη σύνθεση όσο 

και στην εκτέλεση του, το μπουζούκι γίνεται τουριστική ατραξιόν, το Μοναστηράκι 

«εξωραΐζεται», η αθηναϊκή ταβέρνα και το καφενείο παραγκωνίζονται από τα 

«κοσμικά» κέντρα και ο τρόπος διασκέδασης ακολουθεί πλέον τα δυτικά πρότυπα.96 

                                                 
96 Ο δημοσιογράφος Φ. Βαλσαμάκης στην εφημερίδα Ελευθερία τον Φεβρουάριο του 1965 επισημαίνει  
αυτή τη σταδιακή πολιτιστική μεταμόρφωση γράφοντας: «Σνακ-μπαρ εναντίον ταβέρνας. Τσουκ-μποξ 
εναντίον ρομβίας. Ουίσκι εναντίον ρετσίνας. Σαν παραδοξότητες εμφανίστηκαν όλα αυτά. Σαν 
εξαιρέσεις καταδικασμένες να πάρουν σύντομα το δρόμο της επιστροφής. Οι εξαιρέσεις όμως αυτές, 
που μας ήρθαν σαν ανεπιθύμητοι τουρίστες, ρίζωσαν, έκαναν προγεφυρώματα, οργανώθηκαν, 
σταθεροποίησαν τις θέσεις των, διάβρωσαν το ηθικό μας και άρχισαν τις επιθέσεις των..»,  Γ. 
Καιροφύλας, Η Αθήνα στη Δεκαετία του ’60, σ. 310. Για την αλλαγή στα ήθη της αθηναϊκής κοινωνίας 
βλ. επίσης σσ. 62-3, 74, 309-10, 320-322 και την υποσημείωση 13. 
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Έτσι, δεν θα ήταν υπερβολή να θεωρήσουμε πως το αστυνομικό φιλμ της δεκαετίας 

του ‘60 διασώζει κάποιες αυθεντικές και υπαρκτές μορφές του αθηναϊκού 

υποκόσμου. Τη στιγμή που στην υπόλοιπη κινηματογραφική παραγωγή τα λαϊκά 

στρώματα εκπροσωπούνται κυρίως από δασκάλους, μικροϋπαλλήλους, άνεργους 

νέους, τραγουδιστές ή γραφικούς μάγκες και υπηρέτριες,97 ενώ συνήθως απουσιάζουν 

οι πολιτικά στιγματισμένοι εργάτες ή αγρότες, οι σκηνοθέτες των αστυνομικών 

ταινιών μεταφέρουν στην οθόνη με φαντασία αλλά και αρκετό ρεαλισμό την άναρχη 

προσωπικότητα των κοινωνικά απόβλητων. Υπάρχουν ασφαλώς και άλλες και 

μάλιστα αρκετές «κοινωνικές» ταινίες της ίδιας περιόδου που αντλούν την έμπνευση 

τους από τις τάξεις των κατώτερων λαϊκών στρωμάτων, όπως τα Κόκκινα Φανάρια 

(1963) του Β. Γεωργιάδη, η Λόλα (1964) του Ντ. Δημόπουλου, η Τρούμπα 67 (1967) 

του Γρ. Γρηγορίου, αλλά οι περισσότερες απ’ αυτές προσφέρουν μια λαϊκή 

εικονογράφηση του υποκόσμου και παρουσιάζουν μια εξωραϊσμένη, ρομαντική και 

πλησιέστερη προς τη γνώμη του κοινού εκδοχή του. 

Ωστόσο, οι ταινίες αυτές προσεγγίζουν τον υπόκοσμο αναγνωρίζοντάς του ηθικούς 

κώδικες ισχυρότερους από αυτούς του κοινωνικού του περίγυρου, δηλαδή τους 

αστικούς. Η αξιοπρέπεια, η «μπέσα», η φιλία συνιστούν τον κώδικα τιμής και τον 

συνεκτικό ιστό του υποκόσμου. Για παράδειγμα στη Λόλα οι δύο μαχαιροβγάλτες της 

Τρούμπας πριν παλέψουν άγρια επικαλούνται τη φιλία τους, ενώ στη Συνοικία το 

Όνειρο οι δύο ήρωες δεν καταφεύγουν στο έγκλημα, αλλά αναβάλλουν το σχέδιο 

τους να κλέψουν τις κρυμμένες λίρες όταν αντιλαμβάνονται πως ανήκουν σε μια  

αβοήθητη ηλικιωμένη. 

Μια τέτοια στάση που «οφείλεται, πιθανότατα, στην προβολή μιας εσώτερης 

πεποίθησης των δημιουργών τούτων των ταινιών ότι η ηθική υπεροχή του λαϊκού 

ανθρώπου αποτελεί το κυριότερο όπλο του στην πάλη κατά των κοινωνικών εχθρών 

                                                 
97Πραγματικά η παρουσία των υπηρετριών στις ταινίες της δεκαετίας του ’60 θα μπορούσε να 
θεωρηθεί γραφική και άκαιρη, γιατί ο θεσμός της οικιακής βοηθού έχει αρχίσει σταδιακά να 
εξαφανίζεται. Το φαινόμενο αυτό, που σημειώνεται γύρω στα μέσα της δεκαετίας του ’60, οφείλεται 
καταρχάς στην προτίμηση πολλών γυναικών να αυτονομηθούν και να εργαστούν σε εργοστάσια ή 
βιοτεχνίες που τους πρόσφεραν περισσότερο ελεύθερο χρόνο και τις απάλλασσαν από τον υποτιμητικό 
πλέον τίτλο της «υπηρέτριας». Επιπλέον η τουριστική ανάπτυξη σε πολλές περιοχές της επαρχίας 
δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και αποτρέπει την άλλοτε αναπόφευκτη μετανάστευση στην Αθήνα. 
Την ίδια περίοδο παρατηρείται και μια αθρόα μετανάστευση γυναικών στο εξωτερικό (ιδιαίτερα στην 
Αυστραλία και τον Καναδά) που δελεάζονται από την προσφορά υψηλότερων μισθών και καλύτερων 
συνθηκών ζωής. Βλ. Γ. Καιροφύλα, ό.π., σσ. 279-281 και 442-3. 



61 

του»,98 έρχεται σε απόλυτη αντίθεση με την έλλειψη αλτρουισμού, συντροφικότητας 

και ηθικών αρχών που χαρακτηρίζει τις συμμορίες των αστυνομικών φιλμ. 

Οι σχέσεις τους είναι πάντοτε συμβατικές, ανειλικρινείς, χωρίς συναίσθημα και 

εύκολα ανατρέψιμες. Ανάμεσα στα μέλη της συμμορίας δεν υπάρχουν κοινωνικές 

πόσο μάλλον ταξικές διακρίσεις και αυτό γιατί οι περιουσιακές διαφορές τους είναι 

προσωρινές, εφόσον η επιτυχία του μεγάλου «κόλπου» που ετοιμάζουν θα προσφέρει 

σε όλους ανεξαιρέτως την ίδια οικονομική εξασφάλιση. Αυτό όμως δεν συμβαίνει 

ποτέ γιατί πάντα θα υπάρχει ανάμεσα τους αυτός (συνήθως ο αρχηγός) που θα 

θελήσει να εξαπατήσει και να καρπωθεί το μερίδιο των υπολοίπων. 

Γι’ αυτό και στις περισσότερες ταινίες η συμμορία διαλύεται εξαιτίας της 

μεγαλομανίας και πλεονεξίας του αυταρχικού ως προς τα υπόλοιπα μέλη αρχηγού της 

(Έγκλημα στην Ομόνοια, Λίγο πριν Ξημερώσει, Απαγωγή) και όχι τόσο εξαιτίας του 

παράτολμου και έξω από τους ηθικούς κανόνες εγχειρήματος της. Η καταστροφή 

τους επέρχεται ως συνέπεια των δικών τους υπερβολών και δεν οφείλεται στην 

αποτυχία του σχεδίου τους, αλλά στην αδυναμία τους να δράσουν ομαδικά και 

αλληλέγγυα. Η μεταξύ τους ασυμφωνία και καχυποψία αποδιοργανώνουν σταδιακά 

την εξαρχής ανύπαρκτη συνοχή της ομάδας τους και δημιουργούν ριψοκίνδυνες 

καταστάσεις που δεν μπορούν να ελέγξουν απόλυτα και τους οδηγούν αναπόφευκτα 

στη διάλυση και αυτοεξόντωσή τους (Όσα Κρύβει η Νύχτα, Οι Εκβιασταί, Οι 

Απάνθρωποι)  ή στην αποκάλυψη και τιμωρία τους (Μυστικά της Αμαρτωλής Αθήνας).  

Ανάμεσα στα μέλη της συμμορίας υπάρχουν και διάφορες κατηγορίες νέων που 

καταφεύγουν στο έγκλημα ή στην παράνομη πράξη από ανευθυνότητα ή 

παρασυρμένοι από την επιπολαιότητα της ηλικίας τους. Η τυχαιότητα και 

επιπολαιότητα των πράξεων τους, η αναζήτηση εύκολου και γρήγορου κέρδους 

υποδηλώνεται με το γεγονός ότι πολύ συχνά στις ταινίες εμφανίζονται να παίζουν 

χαρτιά (Πεζοδρόμιο, Επικίνδυνοι, Μονεμβασιά).   

Μερικοί απ’ αυτούς προσπαθούν να ξεφύγουν από τη μιζέρια της μικροαστικής ζωής, 

του λιγοστού ή αβέβαιου μεροκάματου, την ανωνυμία του εργάτη που καταπιέζεται 

από το αφεντικό του και αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία να ξεχωρίσουν από τη μάζα 

που στοιβάζεται σε παραγκουπόλεις (Ληστεία στην Αθήνα). 

Για άλλους η απόκτηση πλούτου θα αντισταθμίσει την κοινωνική αποτυχία τους, θα 

μετατρέψει αυτόματα την αξία που δίνεται από την κοινή γνώμη στην ατομική τους 

                                                 
98 Δ. Κούρτοβικ, Η Ελληνική Διανόηση στον Κινηματογράφο, Διογένης, Αθήνα 1979, σ. 24. 
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υπόσταση και θα τους βοηθήσει να ξεφύγουν από την ασημαντότητα της 

καθημερινής ζωής. Αργόσχολοι, χαρτοπαίχτες και μόνιμα μπλεγμένοι σε βρώμικες  

υποθέσεις (όπως ο Π. Φυσσούν στο Όσα Κρύβει η Νύχτα και ο Α. Γιαννακάς στα 

Μυστικά της Αμαρτωλής Αθήνας και στη Μονεμβασιά) επιθυμούν μόνο ό,τι μπορούν 

να αποκτήσουν αμέσως και χωρίς κόπο. Γι’ αυτούς η τεχνική της «αρπαχτής» 

παρακάμπτει τη λογική της πολύχρονης και κακοπληρωμένης εργασίας και αποτελεί 

το μόνο σοβαρό κίνητρο για δράση και ατομική πρωτοβουλία.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Χώρος και ο Χρόνος στο Ελληνικό Αστυνομικό Φιλμ 
 

Ο συσχετισμός του εγκλήματος ή της παράνομης δραστηριότητας με τον χώρο στον 

οποίο διαπράττεται συχνά καταδεικνύεται από τους τίτλους των αστυνομικών 

ταινιών. Οι τίτλοι αυτοί που θυμίζουν πρωτοσέλιδα εφημερίδων, όπως Έγκλημα στο 
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Κολωνάκι, Έγκλημα στα Παρασκήνια, Έγκλημα στην Ομόνοια, Αθήνα η Κλοπή της 

Οδού Σταδίου, Ληστεία στην Αθήνα, Έγκλημα στο Καβούρι οριοθετούν με σαφήνεια το 

χώρο και υποδηλώνουν με μια δημοσιογραφική εγκυρότητα πως το έγκλημα είναι 

χωροχρονικά επίκαιρο, άμεσο και κοινωνικά αντιληπτό.  

Όμως παρά το γεγονός ότι οι περισσότερες ταινίες διαδραματίζονται στη σύγχρονη 

Αθήνα αυτή η σαφήνεια στο χωροχρονικό προσδιορισμό τους δεν συνοδεύεται από 

καμία ουσιαστική διερεύνηση του χώρου και του ανθρώπινου περίγυρου που κινείται 

σ’ αυτόν. Η δράση τους μπορεί να τοποθετείται σε ένα ρεαλιστικό κοινωνικό 

περιβάλλον (διαμερίσματα στο κέντρο της Αθήνας, πολυτελείς βίλες στην Κηφισιά 

και στη Βάρκιζα, εξοχικές κατοικίες των προαστίων, φτωχογειτονιές και καμπαρέ της 

Τρούμπας, αστυνομικά τμήματα, δημοσιογραφικά γραφεία, θεατρικά παρασκήνια) 

αλλά η πόλη περνάει απαρατήρητη, παραμένει ένα άψυχο και αδιόρατο ντεκόρ, 

διατηρώντας την ασάφεια και απροσδιοριστία ενός χώρου που θα μπορούσε να 

βρίσκεται οπουδήποτε. 

Σε αντίθεση με τις ταινίες του κλασικού αμερικάνικου φιλμ νουάρ, όπως π.χ. η Γυμνή 

Πόλη (The Naked city 1948) και η Νύχτα και η Πόλη (Night and the City 1950) του 

Ζυλ Ντασέν ή το Sweet Smell of Success (1957) του Α. Μακέντρικ, όπου η σύγχρονη 

πόλη είναι ο αληθινός πρωταγωνιστής της ιστορίας99 και γίνεται αντιληπτή ως 

ξεχωριστή οντότητα, στο ελληνικό αστυνομικό φιλμ η πόλη απλώς υπονοείται μέσα 

από την αφήγηση. Ο φυσικός χώρος της πόλης ούτε είναι οργανικά ενσωματωμένος 

στη διήγηση ούτε εμφανίζεται σαν αυτόνομος πρωταγωνιστής ούτε συμβάλλει στη 

δημιουργία ατμόσφαιρας,100 αλλά λειτουργεί σαν φόντο μπροστά από το οποίο 

ξεδιπλώνεται η υπόθεση. Είναι ελάχιστες οι φορές όπου εικόνες της Αθήνας 

παρεισφρέουν στις ταινίες για να αντικατασταθούν μέσα σε λίγα μόνο δευτερόλεπτα 

από το τακτοποιημένο ντεκόρ ενός προκατασκευασμένου σκηνικού. Οι μοναδικές 

σκηνές που παρουσιάζουν μια εξαιρετικά σύντομη εικόνα της πόλης και διαρκούν 

όσο οι τίτλοι της ταινίας (Έγκλημα στα Παρασκήνια,  Ακόμα μια Φορά πριν 

Ξεψυχήσω) είναι αυτές στις οποίες ένα αυτοκίνητο διασχίζει τους δρόμους της 

                                                 
99 «The city itself functions as a central character in the narrative» (S. Macek, «The Political Uses of 
the Neo-Noir City: Ideology, Genre, and the Urban Landscape in 8 mm and Strange Days», Journal of 
American & Comparative Cultures, Vol. 25, Issue 3/4, Fall 2002, σ. 376). Για τον πρωταγωνιστικό 
ρόλο της πόλης στο αμερικάνικο φιλμ νουάρ βλ. F. Hirsch, “The City at Night” στο The Dark Side of 
the Screen: Film Noir, σσ. 1-21 και G. Vincendeau, “Visual Motifs: the City” και D. Thomas, “The 
Urban Setting” στο I. Cameron (ed.), The Movie Book of Film Noir, σσ. 54 και 60-62 αντίστοιχα. 
100 Άλλωστε η βαθύτερη ψυχολογική εκμετάλλευση του χώρου είναι άγνωστη ή σπανιότατη στην ελληνική 
ταινία, Α. Μητροπούλου, Ελληνικός Κινηματογράφος, Αθήνα 1980, σ. 235. 
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νυχτερινής Αθήνας, προσπερνώντας τις φωτεινές επιγραφές από νέον και 

παρακολουθώντας την αραιή κίνηση των περαστικών.     

Άλλωστε το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού εμπορικού κινηματογράφου των 

δεκαετιών ‘50 -‘60 ενοχοποιείται γι’ αυτήν την εμφανέστατη έλλειψη ρεαλισμού 

όσον αφορά στην αναπαράσταση του χώρου. «Μέχρι το τέλος της δεκαετίας του ’60 

η οργανωμένη εμπορική κινηματογραφική παραγωγή αντιμετώπισε την Αθήνα ως 

στούντιο, χώρο αφηρημένο και κατασκευασμένο εκ του μηδενός… και δεν είναι 

καθόλου τυχαίο το ότι οι περισσότερες ταινίες της Φίνος Φιλμς άρχιζαν μ’ ένα πλάνο 

της Ακρόπολης, για να καταφύγουν γρήγορα στα διαμερίσματα, αποφεύγοντας όσο 

μπορούσαν τους δρόμους».101  

Από την άλλη μεριά και παρά την παραπλήσια θεματική του με ταινίες της δεκαετίας 

του ‘50 και των αρχών του ‘60 που ασχολούνται με το περιθώριο, σε κανένα 

αστυνομικό φιλμ δεν θα συναντήσουμε τον πλούσιο κοινωνικό περίγυρο που 

συχνάζει στο υπόγειο σφαιριστήριο της Ομόνοιας και κέντρο των λαθρεμπόρων της 

Μαγικής Πόλης του Κούνδουρου ή αυτόν που συγκεντρώνεται για να αποτρέψει την 

κατάσχεση του φορτηγού λίγο πριν το τέλος της ταινίας. Ούτε το ενθουσιασμένο 

πλήθος που ακολουθεί την Στέλλα του Κακογιάννη στη σκηνή μεταφοράς του πιάνου, 

τους περίοικους που παρακολουθούν βουβά τη σύλληψη του Δράκου ή τις 

καθημερινές δραστηριότητες των κατοίκων στις φτωχογειτονιές της Συνοικίας το 

Όνειρο του Αλεξανδράκη. 

Η αλλαγή του οικιστικού τοπίου στη δεκαετία του ’60 μοιάζει να έσβησε κάθε ίχνος 

της άλλοτε πολύβουης καθημερινότητας στις γειτονιές της πόλης. Οι σκηνοθέτες των 

αστυνομικών φιλμ επιλέγουν εξωτερικούς χώρους γυρισμάτων απαλλαγμένους όμως 

από οποιοδήποτε στοιχείο μιας παράλληλης, περιστασιακής ή τυχαίας 

δραστηριότητας και τοποθετούν τους ηθοποιούς τους σ’ ένα ολότελα απροσδιόριστο 

και συχνά γυμνό φόντο (μαντρότοιχους, αλάνες, νταμάρια, εγκαταλειμμένα σπίτια, 

έρημες αποβάθρες λιμανιών, μοναχικούς δρόμους, γέφυρες). Όλα όσα βλέπουμε και 

ακούμε προέρχονται από το ντεκουπάζ και συμβαίνουν σε χώρους χωρίς κάποια 

διακριτά και αναγνωρίσιμα χαρακτηριστικά. Με άλλα λόγια απουσιάζει αισθητά ο 

κοινωνικός περίγυρος, οι πλανόδιοι μικροπωλητές, οι απλοί περαστικοί, τα παιδιά 

που παίζουν στις γειτονιές, οι νοικοκυρές που κάνουν τα ψώνια τους, οι γυναίκες που 

                                                 
101 Χρ. Βακαλόπουλος, «Η Αθήνα στον Κινηματογράφο - Έτος Μηδέν», στην ανθολογία κειμένων 
Κινηματογραφημένες Πόλεις, Η Πόλη στον Κινηματογράφο και τη Λογοτεχνία, Πανελλήνια Ένωση 
Κριτικών Κινηματογράφου, Πατάκης, Αθήνα 2002, σ. 80. 
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χαζεύουν βιτρίνες. Ακόμα και οι θαμώνες στα νυχτερινά κέντρα είναι εμφανέστατα 

κομπάρσοι που παρακολουθούν το γύρισμα της ταινίας. 

Με αυτό τον τρόπο, τόσο οι ήρωες όσο και οι πράξεις τους περιβάλλονται από ένα, 

θα μπορούσαμε να πούμε, οπτικό σελοφάν που δεν αφήνει τον θεατή και τους ίδιους 

να έρθουν σε επαφή με την πραγματικότητα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα 

ακίνητα φώτα των πολυκατοικιών και η θέα μιας ψεύτικης πόλης τη νύχτα, που 

διαγράφονται μέσα από τα κλειστά παράθυρα των δημοσιογραφικών γραφείων 

(Έγκλημα στο Κολωνάκι) ή των μοναχικών διαμερισμάτων (Εφιάλτης). Ο 

κινηματογραφικός φακός περιορίζεται στα απαραίτητα στοιχεία της δράσης 

προσφέροντας ένα ευκολοχώνευτο θέαμα, που δεν απαιτεί το διεισδυτικό βλέμμα του 

θεατή, αλλά αρκείται στην παρουσίαση της υπόθεσης του έργου.  

Οι χαρακτήρες περιχαρακώνονται μέσα σε ένα σχηματικό μικρόκοσμο, που 

ολοκληρώνεται και εξαντλείται στα πλαίσια του φιλμ και κατά συνέπεια μοιάζουν να 

βιώνουν μια κατάσταση προσωπική και γι’ αυτό ασύμπτωτη προς τον συλλογικό 

ιστορικό χρόνο της εποχής τους. Από τις περισσότερες ταινίες που εξετάσαμε 

απουσιάζει οποιαδήποτε αίσθηση χρονικότητας και ιστορικότητας, γιατί ο φιλμικός 

χρόνος ταυτίζεται με τον απαραίτητο χρόνο για τη διαλεύκανση του εγκλήματος, το 

χρόνο δηλαδή που απαιτείται για να ολοκληρωθεί αυτή η πολύπλοκη διανοητική 

εργασία, που ανασυνθέτοντας τα γεγονότα καταλήγει στην αποκάλυψη του ενόχου. 

Κι αυτή ακριβώς η εμφανέστατη έλλειψη αυθεντικότητας και αμεσότητας στερεί από 

τις ταινίες μεγάλο μέρος της ρεαλιστικής γοητείας τους, αλλά και τη δύναμη τους να 

συνιστούν κινηματογραφικά ντοκουμέντα μιας Αθήνας που έχει αλλάξει στο 

πέρασμα του χρόνου. Στις ελληνικές αστυνομικές ταινίες ο χώρος είναι αμέτοχος στις 

πράξεις των ηρώων και το κοινωνικό περιβάλλον χρησιμοποιείται απλά σαν 

περίγραμμα μέσα στο οποίο τοποθετείται η αστυνομική ιστορία. Έτσι, ο σύγχρονος 

θεατής δεν έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει την ανάπτυξη μιας πόλης εν τη 

γενέσει της και πολύ δύσκολα μπορεί να αντιληφθεί τις αλλαγές που έχουν 

συντελεστεί στον πολεοδομικό ιστό της Αθήνας τα τελευταία χρόνια. 

Ασφαλώς μια τέτοια επιλογή που στερεί τη γοητεία και την περιέργεια της 

εξερεύνησης και της γνωριμίας με τον περιβάλλοντα χώρο δεν μπορεί να θεωρηθεί 

τυχαία. Οι έλληνες σκηνοθέτες, παρασυρμένοι από την τεχνική αρτιότητα που τους 

προσφέρει η κινηματογράφηση σε κλειστούς χώρους, υιοθετούν μια περισσότερο 

σκηνογραφική αντίληψη του κόσμου. Εξάλλου μπορούμε να φανταστούμε πως θα 

ήταν εξαιρετικά δύσκολο και χρονοβόρο, ακόμα κι αν κατάφερνε κανείς να 
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εξασφαλίσει την άδεια από τις αρμόδιες αρχές, να στηθεί μια κάμερα στο κέντρο της 

πόλης και να συντονιστεί ένα ολόκληρο κινηματογραφικό συνεργείο μέσα στο 

θόρυβο και το κυκλοφοριακό χάος της μεγαλούπολης. Από την άλλη μεριά για να 

μεταφερθεί αυτούσια ένα μέρος της πραγματικότητας στον κινηματογράφο απαιτείται 

μια προηγμένη τεχνική κατάρτιση που ο ελληνικός κινηματογράφος δεν διαθέτει ή η 

υιοθέτηση των νεορεαλιστικών πρακτικών που όμως θεωρούνται πλέον ξεπερασμένες 

και καθόλου θελκτικές για το κοινό. Αλλά ακόμη κι αν οι σκηνοθέτες είχαν το 

θάρρος να μετουσιώσουν το καθημερινό βίωμα τους σε τέχνη ασφαλώς θα 

εμποδίζονταν από τη λογοκρισία.  

Επιπλέον μια τέτοια σκηνοθετική άποψη καλλιεργεί στους θεατές την εντύπωση πως 

ο κινηματογράφος είναι μια τέχνη αποκλειστικά διασκεδαστική και μονοσήμαντα 

μυθοποιητική. Αν αναλογιστεί κανείς τις ανελεύθερες πολιτικές συνθήκες και τη 

γενικότερη κοινωνική αναταραχή που επικρατούσαν καθ’ όλη τη διάρκεια της 

δεκαετίας του ’60 μπορεί ευκολότερα να κατανοήσει γιατί δεν επιτρεπόταν στην 

κινηματογραφική παραγωγή να απεικονίσει παρά μόνο ένα εφησυχαστικό μοντέλο 

ζωής. 

Παράλληλα όμως ο αποκλεισμός του αστικού χώρου υπονοεί έναν απόλυτο 

διαχωρισμό της παράνομης δραστηριότητας από την καθημερινή πραγματικότητα, 

που μ’ αυτό τον τρόπο απομονώνεται και περιορίζεται σε χώρους που δεν γνωρίζει ο 

οποιοσδήποτε ούτε έχει εύκολη πρόσβαση σ’ αυτούς. Τελείως ασυνείδητα εξυπηρετεί 

τον εφησυχασμό του θεατή που βρίσκεται σε απόσταση ασφαλείας και δεν 

αισθάνεται να απειλείται από μια περιχαρακωμένη μειοψηφία κακοποιών που δρουν 

μόνο τη νύχτα, σε χώρους έξω από την πόλη ή σε κακόφημα καμπαρέ.  

Οι περισσότερες ταινίες εδραιώνουν την αντίθεση ανάμεσα στον κόσμο της μέρας και 

τον υπόκοσμο της νύχτας, ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι, την ασφάλεια και τον 

κίνδυνο, την αθωότητα και την ενοχή, την τίμια και παράνομη δραστηριότητα. Αν και 

αυτές οι διπολικές ηθικές διαστάσεις της πόλης υφίστανται ταυτόχρονα στον ίδιο 

φυσικό χώρο, ωστόσο διαφοροποιούνται μέσα σε στεγανά περιγράμματα. Η πόλη τη 

νύχτα αλλάζει πρόσωπο και η Αθήνα αποκαλύπτεται διαφορετική απ’ ότι 

καταγράφεται στο ηλιόλουστο φως της μέρας, αποβάλλει το προσωπείο της 

ευημερίας και της τάξης, γίνεται ένας χώρος ύποπτων συναλλαγών, βρώμικων 

κυκλωμάτων, λαβυρινθώδης, σκοτεινός και ύπουλος, επικίνδυνος γι’ αυτούς που δεν 

τον γνωρίζουν και καταστροφικός γι’ αυτούς που δεν συμμορφώνονται στους 

κανόνες του. 
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Αυτή τη χτυπητή αντίθεση παρουσιάζουν ιδιαίτερα οι ταινίες Πεζοδρόμιο του Ντίμη 

Δαδήρα (1962) και Τα Μυστικά της Αμαρτωλής Αθήνας του Κ. Καραγιάννη (1966). 

Στην πρώτη ο κόσμος της παλιάς Αθήνας (πλανόδιοι καλλιτέχνες, αμαξάδες) και ο 

πολιτισμός των ανθρώπων της Πιάτσας που επιμένουν σε ηθικές αξίες 

αντιπαρατίθεται στον κόσμο των παρανόμων που υιοθετούν ξενόφερτα πολιτιστικά 

πρότυπα και συνήθειες, ενώ στη δεύτερη οι βιοπαλαιστές μιας επαρχιακής 

κωμόπολης που ονειρεύονται μια καλύτερη ζωή στην Αθήνα αντιπαραβάλλονται με 

μια σπείρα τυχοδιωκτών που αναζητούν το ευκαιριακό κέρδος. 

Αλλά και στην ταινία Λίγο πριν Ξημερώσει του Ο. Κωστελέτου (1963) τη στιγμή της 

σύλληψης τους οι «καλοί» ήρωες δραπετεύουν από το φεγγίτη, ενώ οι «κακοί» 

καταδιώκονται και αλληλοεξοντώνονται μέσα στους σκοτεινούς υπονόμους. 

Οι μοναδικές ταινίες που παρουσιάζουν ένα αυτούσιο κομμάτι από την 

καθημερινότητα της αθηναϊκής μεγαλούπολης και κατορθώνουν να ενσωματώσουν 

τους ήρωες τους στη ζωή και τον ρυθμό της πόλης είναι η Αθήνα, η Κλοπή της Οδού 

Σταδίου (1968) του Ν. Μπιμπέλα και η Ληστεία στην Αθήνα (1969) του Β. Σερντάρη. 

Στην πρώτη η ληστεία ενός επώνυμου κοσμηματοπωλείου της οδού Σταδίου 

κινηματογραφείται με ένα αργό τράβελινγκ που στη διάρκεια μιας βουβής σεκάνς 

δεκαεπτά λεπτών καταγράφει σε πραγματικό χρόνο την πρωινή κυκλοφορία στους 

δρόμους, τους περαστικούς διαβάτες, τους λαχειοπώλες, την αδιάκοπη κίνηση των 

λεωφορείων. Αλλά και στην ταινία του Σερντάρη αποτυπώνονται πρόσωπα και 

καταστάσεις σ’ ένα συγκεκριμένο και καθορισμένο χώρο, στη σύγχρονη ελληνική 

πραγματικότητα (φιγούρες της Ομόνοιας, μπιλιάρδα στον Αγ. Παντελεήμονα, δρόμοι, 

μάντρες αυτοκινήτων, οικοδομές). Ο Σερντάρης εντάσσει και προσαρμόζει το 

αστυνομικό φιλμ στον ελληνικό χώρο όχι μόνο τοπογραφικά αλλά ψυχολογικά και 

εκφραστικά. Ο χώρος του διαγράφεται με σαφήνεια –ιδιαίτερα με το γενικό 

πανοραμικό πλάνο των πολυκατοικιών στους τίτλους- και καθορίζει τα αίτια της 

κλοπής και η ληστεία καθώς γίνεται πρόχειρα, ερασιτεχνικά, με ένα 

ντοκυμαντερίστικο και αληθοφανή τρόπο, μέσα από τη λεπτομερή και εντελώς βουβή 

καταγραφή της, αποκτά τις διαστάσεις μιας ιεροτελεστίας. 

Το κέντρο της Αθήνας ως χώρος δράσης των πρώτων αστυνομικών ταινιών (Έγκλημα 

στο Κολωνάκι, Έγκλημα στα Παρασκήνια, Έγκλημα στην Ομόνοια), έστω κι αν 

απεικονίζεται αποσπασματικά και λειψά με μερικά πλάνα-σφήνες, εγκαταλείπεται 

οριστικά και οι περισσότερες ταινίες –ιδιαίτερα από τα μέσα της δεκαετίας του ‘60- 

αφαιρούν την ούτως η άλλως αμφισβητούμενη πρωτοκαθεδρία του αστικού τοπίου. Η 
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μυθοπλασία μεταφέρεται στις απόκεντρες περιοχές της Αθήνας, στις απομονωμένες 

βίλες των προαστίων (Αμφιβολίες 1964) ή στις εξοχικές κατοικίες, στη Ρόδο (Ο 

Ζεστός Μήνας Αύγουστος 1966), στη Ραφήνα  (Θύελλα στο Σπίτι των Ανέμων 1968), 

στο Ναύπλιο (Η Ώρα της Αλήθειας 1969).  

Στη δεκαετία του ’70 οι αστυνομικές ταινίες μεταφέρουν τη δράση τους σε 

εξωτερικούς χώρους. Παρόλα αυτά το φυσικό περιβάλλον, πέρα από τα όρια της 

πόλης μέσα ή μπροστά από το οποίο εκτυλίσσεται η δράση, δεν παίζει ζωτικό ρόλο 

αλλά αποτελεί ένα απλουστευμένο τουριστικό σκηνικό. Ο χώρος έχει γίνει άμεσα 

αναγνωρίσιμος αλλά με τον πιο τυποποιημένο τρόπο: επιλέγοντας εικόνες που 

αποτελούν σήμα κατατεθέν, όπως τα χιονισμένα Μετέωρα και η λίμνη των Ιωαννίνων 

στο Ακόμα μια Φορά πριν Ξεψυχήσω (1970) του Γ. Παπακώστα, οι σκηνές της 

Μυκόνου στην ταινία Αναζήτησις (1972) του Ερρίκου Ανδρέου, το Καβούρι και η 

Ύδρα στο Ζήτημα Ζωής και Θανάτου (1973) του Β. Σερντάρη. 

Η συγκεκριμένη σκηνοθετική επιλογή δεν εξυπηρετούσε μόνο τις σεναριακές 

ανάγκες της ταινίας, αλλά πειθαρχούσε και στους οικονομικούς περιορισμούς που 

επέβαλλε ο χαμηλός προϋπολογισμός της. Το γύρισμα σκηνών σε εξωτερικούς 

χώρους ελάττωνε σημαντικά το κόστος παραγωγής εφόσον εκμεταλλευόταν το 

εξωτερικό φυσικό φως και ελαχιστοποιούσε τον χρόνο γυρίσματος, σε αντίθεση με το 

γύρισμα σε στούντιο που απαιτούσε την ενοικίαση σκηνικών, μηχανημάτων 

φωτισμού και την απασχόληση καταρτισμένου προσωπικού. 

Όμως παρά το γεγονός ότι το γύρισμα σε φυσικό περιβάλλον προσδίδει στις σκηνές 

μεγαλύτερη αληθοφάνεια, καθώς καταργεί την τυποποιημένη τεχνική λήψης, 

προσφέρει ελευθερία κινήσεων στην κάμερα και στους ηθοποιούς, δίνει 

προτεραιότητα στη δράση και όχι στο λόγο, οι περισσότερες απ’ αυτές τις ταινίες 

παραπαίουν συνεχώς ανάμεσα στη ρεαλιστική αναπαράσταση και στο στυλιζάρισμα.  

 

Η Ιδεολογία του Ελληνικού Αστυνομικού Φιλμ 
 

-Σας είπα ότι ήξερα, είπε. 

Ο Μπέκας γέλασε μ’ ένα μικρό κακό γέλιο. 

-Μας είπες ψέματα. Αλλά την αλήθεια θα μας την πεις. 

 Θα σε κάνουμε να μας την πεις. 

 Έχουμε τον τρόπο να σε κάνουμε να μας την πεις. 
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         (Έγκλημα στα Παρασκήνια) 

 

Η επίμονη αναζήτηση της αλήθειας, που επικαλείται ο λογοτεχνικός ήρωας του Μαρή 

στο παραπάνω απόσπασμα, αποτελεί σαφώς το κεντρικό στοιχείο αναζήτησης του 

αστυνομικού φιλμ, καθρεφτίζει όμως και μια κυρίαρχη προβληματική της δεκαετίας 

του ’60: τη δυσπιστία και την αβεβαιότητα για το τι είναι αληθινό, την αμφισημία 

νοημάτων που υπονομεύει την ειλικρίνεια και εμπιστοσύνη στις ανθρώπινες σχέσεις, 

ίσως ακόμα και την ανάγκη αποκατάστασης της ιστορικής αλήθειας. Φαίνεται πως 

κάποιες αλήθειες πρέπει με κάθε τρόπο να ειπωθούν και κάποια πρόσωπα να 

αποκαλυφθούν και να ομολογήσουν την ενοχή τους.  

Παρά τη φαινομενική απάθεια του το αστυνομικό φιλμ φέρει το στίγμα των 

κοινωνικών και ιστορικών γεγονότων της εποχής του.102 Ανακαλύπτει τα ίχνη του 

παρελθόντος στο παρόν, ανασκαλεύει τους μύθους και τις ψεύτικες υποσχέσεις του 

παρελθόντος, σκιαγραφεί και αναρτά τα κάδρα των ενόχων, αναβιώνει τις κατοχικές 

μνήμες και επουλώνει τα τραύματα του πολέμου που μένουν βαθύτατα χαραγμένα 

στη μνήμη του Έλληνα ως η άδικη κατανομή των λαφύρων της νίκης. 

Το γεγονός ότι κατά την εξέταση των ταινιών ανακαλύπτουμε κάποια σταθερά 

επανερχόμενα μοτίβα αποδεικνύει πως δεν αποτελούν τυχαία φαινόμενα, αλλά 

εκφράζουν μια βαθύτερη ιδεολογική στάση και μια υπολανθάνουσα κοσμοαντίληψη 

τόσο του σκηνοθέτη όσο και των κοινωνικών στρωμάτων που εκπροσωπεί.  

Το αστυνομικό φιλμ των αρχών του ’60, επηρεασμένο από τα μυθιστορήματα του 

Μαρή, χλευάζει την αστική κατεστημένη εξουσία και υιοθετεί μια έντονα κριτική 

στάση απέναντι στην υψηλή αθηναϊκή κοινωνία της εποχής του. Τα μέλη αυτής της 

πρώτης γενιάς νεόπλουτων που εμφανίζεται στην μεταπολεμική Ελλάδα αναζητούν 

την ευτυχία στον υλικό ευδαιμονισμό και είναι ικανά να φτάσουν μέχρι το έγκλημα 

προκειμένου να διατηρήσουν τα προνόμια τους. Κατέχουν έναν πλούτο που δεν είναι 

προσωπικό τους επίτευγμα, αλλά οφείλεται στους γονείς ή σε έναν γάμο που έγινε 

από συμφέρον, περιφέρονται σε νυχτερινά κέντρα χωρίς να διασκεδάζουν, 

ερωτεύονται επιπόλαια και συχνά οδηγούνται στα όρια της παράνοιας όταν 

χρεοκοπήσουν. Χαρακτηριστική είναι η οπτική αντιπαράθεση των ευρύχωρων και 

πολυτελών διαμερισμάτων μέσα στα οποία ζουν ανιαρά και περιφέρονται άσκοπα 
                                                 
102 Άλλωστε σύμφωνα με τον S. Neale, Genre, British Film Institute, London 1987, σ. 16 “genres and 
their meanings have an active role and a social effectivity of their own, to the extent that they function 
as components within the construction of socio-historical reality, rather than simply as reflections of 
it”.   
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ανάμεσα στα σύμβολα του πλούτου τους (ακριβά φωτιστικά και έπιπλα, χαλιά και 

πίνακες) ή της μόρφωσης τους (καβαλέτα με ημιτελή έργα γυμνών γυναικών, 

προτομές και αγάλματα, πιάνο) σε αντίθεση με τα διαμερίσματα των δημοσιογράφων 

που κοσμούν μεγάλες βιβλιοθήκες ή το χώρο εργασίας τους (γραφεία εφημερίδων, 

τυπογραφικά πιεστήρια) που διακρίνεται για την ζωντάνια και κινητικότητα του 

(Έγκλημα στο Κολωνάκι, Έγκλημα στα Παρασκήνια). 

Το αστυνομικό φιλμ εμφανίζεται μέσα στα πλαίσια μιας κοινωνίας όπου η 

οικονομική επιτυχία ήταν όχι μόνο μια επιτακτική ανάγκη επιβίωσης, αλλά και η 

απαραίτητη προϋπόθεση για την αναβάθμιση του κοινωνικού στάτους των μελών της. 

Επομένως, η σύσταση συμμοριών και η προσπάθεια απόκτησης του εύκολου κέρδους 

με παράνομα μέσα μοιάζει απόλυτα δικαιολογημένη καθώς παρουσιάζεται ως 

αντίδραση υποταγής των χαμηλότερων κοινωνικών τάξεων στην οικονομική 

υποτέλεια που επιφέρουν οι όλο και αυξανόμενες καπιταλιστικές δυνάμεις στους 

κατοίκους της αθηναϊκής πρωτεύουσας.  

Η παράνομη πράξη και ιδιαίτερα η καταστολή της υποδηλώνει έναν κοινωνικό 

διχασμό που βιώνουν καθημερινά οι άνθρωποι της πόλης. Ενώ προσδοκούν την 

οικονομική επιτυχία και την κοινωνική αναγνώριση βρίσκονται αντιμέτωποι με τη 

θλιβερή πραγματικότητα της ανεργίας και της εργασιακής εκμετάλλευσης. Παρόμοια 

οι ήρωες αυτών των αστυνομικών ταινιών, που ενστικτωδώς εφορμούν για να 

κατακτήσουν το όνειρο της μεταπολεμικής εκσυγχρονισμένης πόλης, συνθλίβονται 

από τους μηχανισμούς της κοινωνίας αποδεικνύοντας την ουτοπία των ιδανικών 

της.103 

Στο σύνολο της η ενότητα των αστυνομικών ταινιών έχει ως κοινή αφετηρία την 

παράνομη πράξη ή το έγκλημα που μπορεί να συνιστά μια προσωπική επιλογή, αλλά 

σε μια δεύτερη ανάγνωση φέρει το στίγμα μιας γενικότερης κοινωνικής 

αποδιάρθρωσης και έκλυσης των ηθικών αξιών. 

Το αστυνομικό φιλμ φανερώνει την ανατροπή που έχει συντελεστεί στην ιεραρχία της 

κλίμακας των κοινωνικών προτύπων και αξιών και αντανακλά την κρίση των ηθών 

                                                 
103 Αντίστοιχα το αμερικάνικο φιλμ νουάρ υπήρξε το δημιούργημα της μακαρθικής μισαλλοδοξίας και  
συνεπακόλουθα της αντίδρασης μιας μερίδας αριστερών συγγραφέων, σκηνοθετών και παραγωγών 
που προσπάθησαν μέσα από τις ταινίες τους να παρουσιάσουν το άλλο πρόσωπο του Αμερικάνικου 
Ονείρου, την αχαλίνωτη απληστία του μεταπολεμικού καπιταλισμού και την απάνθρωπη όψη των 
πόλεων. Βλ. το άρθρο του Ken Hillis, «Film Noir and the American Dream: The Dark Side of 
Enlightenment», The Velvet Light Trap: A Critical Journal of Film & Television, Numb. 55, Spring 
2005, σσ. 3-18. Για τις κοινωνικές συνθήκες που συνέβαλαν στην εμφάνιση του αμερικάνικου φιλμ 
νουάρ βλ. επίσης Pam Cook, “Film Noir” στο βιβλίο The Cinema Book, British Film Institute, London 
1985, σσ. 95-96. 
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που κυριαρχούσε στην ελληνική πρωτεύουσα ως επακόλουθο της πληθυσμιακής 

ανανέωσης και των κοινωνικών ανακατατάξεων της. Σε μια εποχή όπου η 

πατριαρχική οικογένεια υφίσταται μια σοβαρή μεταβολή και παραχωρεί τη θέση της 

σε μια νέα οικογένεια ισοτιμίας των δύο φύλων και ελαστικότητας, ο άλλοτε 

αυστηρός οικογενειακός έλεγχος έχει χαλαρώσει αισθητά 104 και ο οικογενειακός 

χώρος αδυνατεί να λειτουργήσει ως καταφύγιο για τα παραστρατημένα της μέλη. Οι 

νέοι εκδηλώνοντας την αδιαφορία τους για τα κοινά υιοθετούν μια έντονα 

ευδαιμονιστική στάση,105 που επικεντρώνεται στην αποφυγή του μόχθου και στην 

αναζήτηση του εύκολου κέρδους. Εκτός από τις αστυνομικές ταινίες Όσα Κρύβει η 

Νύχτα (1963) του Στ. Ζωγραφάκη, Κραυγή (1964) του Κ. Ανδρίτσου και Οι 

Επικίνδυνοι (1964) του Π. Λάφη υπάρχουν  και πολλές άλλες της ίδιας περιόδου που 

έχουν ως θέμα τους το παραστράτημα των νέων π.χ. Τα Αμαρτωλά Νιάτα (1960) του 

Παντελή Μιχαήλ, Τα Παλιόπαιδα (1963) του Νέστορα Μάτσα. 

Το αστυνομικό φιλμ εκφράζει ένα γενικότερο και υπαρκτό αίσθημα αγωνίας και 

ανασφάλειας, κοινωνικής ασάφειας και αβεβαιότητας για το μέλλον.106 Η πολιτική 

ρευστότητα, οι παρασκηνιακές κομματικές αντιθέσεις, η ανησυχία για τη διεθνή 

κρίση, η καχυποψία για το ρόλο των μυστικών υπηρεσιών ξένων χωρών στα πολιτικά 

δρώμενα του τόπου, αλλά και η απουσία κρατικής μέριμνας και ασφάλειας, η έλλειψη 

προγραμματισμού σε οποιοδήποτε τομέα της κοινωνικής ζωής, οι αλλαγές στα ήθη 

και τη νοοτροπία, η οικοδομική έξαρση και αυθαιρεσία απέκλειαν τη νόμιμη και 

οργανωμένη ανάπτυξη στη ζωή της αθηναϊκής μεγαλούπολης. Έτσι η αποκατάσταση 

της δημόσιας τάξης και ασφάλειας και η επιβολή του νόμου που θριαμβεύει πάντοτε 

στο τέλος των αστυνομικών ταινιών φανερώνει την επιθυμία για την απονομή της 

κοινωνικής δικαιοσύνης και επαναφέρει τον σεβασμό στους κανόνες της αρμονικής 

κοινωνικής συμβίωσης. 

                                                 
104 Για τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί στη δομή της πατριαρχικής οικογένειας βλ. Έφη Αβδελά, 
«Διά Λόγους Τιμής», Βία, Συναισθήματα και Αξίες στη Μετεμφυλιακή Ελλάδα, σσ. 233-240. Επίσης 
πρβλ. Γ. Καιροφύλα, ό.π., τα κεφάλαια «Αλλάζει η μορφή της οικογένειας», σσ. 208-210, «Ο 
Καινούριος Κόσμος των Νέων», σσ. 334-335 και «Μακριά απ’ το Οικογενειακό Τραπέζι», σσ. 431-
434.  
105 Για τα πάρτυ της νεολαίας ως μια αντιδραστική κοινωνική επανάσταση ενάντια στην κατεστημένη 
θλίψη και γενική κατήφεια της δεκαετίας του ‘50 βλ. Ε. Ζάχος, ό.π., στο κεφάλαιο «Το Πάρτυ», σσ. 
253-266.  
106Αυτή την αμήχανη και σχεδόν απαισιόδοξη στάση για την κοινωνική πραγματικότητα της δεκαετίας 
του ‘60 εκφράζει σε δήλωσή του, τον Ιανουάριο του ’65, ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρυσόστομος 
λέγοντας χαρακτηριστικά: «Μετ’ αγωνίας αντιμετωπίζομεν το μέλλον». Αλλά και σε άρθρο του στην 
εφημερίδα Ελευθερία, τον Φεβρουάριο του ’65, ο δημοσιογράφος Φ. Βαλσαμάκης καταλήγει στην 
εξής διαπίστωση: «Ούτε νοσταλγίες από το παρελθόν, ούτε ενθουσιασμός για το παρόν, ούτε 
προσδοκίες διά το μέλλον». Παρατίθενται στο βιβλίο του Γ. Καιροφύλα, ό.π., σσ. 294 και 310. 
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Παράλληλα όμως υπενθυμίζει πως οι δυνατότητες και οι κινήσεις του ατόμου 

περιορίζονται από τις κοινωνικές εξαρτήσεις του και καθορίζονται από αυστηρούς 

κοινωνικοπολιτικούς καταναγκασμούς που έχουν πλέον εδραιωθεί μέσα στην 

καθημερινότητα της πόλης ώστε να θεωρούνται απαράβατοι. Σε αντίθεση με 

ορισμένες ταινίες της δεκαετίας του 1950 (π.χ. Στέλλα-Δράκος) που παρουσιάζουν 

απόλυτα ανεξάρτητους και εξατομικευμένους ανθρώπινους χαρακτήρες, οι πράξεις 

και αντιδράσεις των οποίων δεν υφίστανται περιορισμούς ούτε προκαθορίζονται από 

εξωτερικούς νόμους, στις αστυνομικές ταινίες προϋποτίθεται εξαρχής η ύπαρξη ενός 

απαραβίαστου νόμου (κοινωνικού, ψυχολογικού, ιστορικού) που εκμηδενίζει, 

καταδιώκει και τιμωρεί τους παραβάτες του. 

Είναι επίσης χαρακτηριστικό πως σε πολλές ταινίες της προηγούμενης δεκαετίας, που 

έχουν ως θέμα τους την αδικία που συντελείται εις βάρος ενός αθώου, το κακό 

διορθώνεται από μόνο του, χωρίς την παρέμβαση μιας έννομης εξουσίας. Οι 

άνθρωποι έχουν το νόμο στα χέρια τους και διορθώνουν κάθε άνομη πράξη γιατί 

πιστεύουν στην θεία Δίκη που τιμωρεί τους παρανομούντες. Έτσι οι ένοχοι 

αυτοπαγιδεύονται μέσα στο ίδιο το περιβάλλον τους. Για παράδειγμα στην ταινία Ο 

Άνεμος του Μίσους (1954) του Νίκου Τσιφόρου το ζευγάρι που εξαπατά τον τίμιο 

ναυτικό κλέβοντας το χρηματικό ποσό που φυλάσσει στην καμπίνα του τιμωρείται 

όταν το πλοίο τους ναυαγεί και η γυναίκα βρίσκεται αντιμέτωπη σε ένα έρημο νησί 

με τον άντρα που εξαπάτησε.  

Στη δεκαετία του ’60 όμως φαίνεται πως τέτοιες αξίες έχουν υποχωρήσει και η 

αστυνομική παρέμβαση είναι πλέον αναπόφευκτη προκειμένου να επαναφέρει την 

κοινωνική δικαιοσύνη. 

Παρά το γεγονός ότι στο αστυνομικό φιλμ παρουσιάζονται καταστάσεις που 

καταργούν την κατεστημένη ηθική και επιβάλλουν το άνομο πάθος των ηρώων του, 

οι παραδοσιακές αξίες της νομιμότητας, της τιμιότητας, της μισθωτής εργασίας 

παραμένουν απόλυτα σεβαστές και αναντικατάστατες. Αυτές οι ίδιες αρχές 

διαπερνούν και τις περισσότερες ταινίες που ασχολούνται με το περιθώριο (Λόλα του 

Ντ. Δημόπουλου, Τρούμπα 67 του Γρ. Γρηγορίου). Το αστυνομικό φιλμ παρά την 

αντιδραστική θεματολογία του δεν προτείνει ως λύση τη ριζική αναδιάρθρωση της 

κοινωνίας αλλά μια προσωπική ηθική στάση και συμπεριφορά. Δεν έρχεται να 

αντιπροτείνει μια διαφορετική κλίμακα αξιών, μια εναλλακτική αμοραλιστική στάση 

ζωής, αλλά να καταδείξει τις αιτίες που οδηγούν στον ηθικό ξεπεσμό και 

καταδικάζουν τους ήρωες του (η βία, η απληστία, το πάθος για χρήμα και εξουσία, η 
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μεγαλομανία, το ακόρεστο ερωτικό πάθος). Αν οι ήρωες των ταινιών αυτών 

παραβαίνουν το νόμο αυτό γίνεται ουσιαστικά για να επιβεβαιώσουν την ύπαρξη και 

την ισχύ του. Επομένως η κριτική που ασκεί το αστυνομικό φιλμ δε σημαίνει με 

κανένα τρόπο και αμφισβήτηση των κοινωνικών θεσμών. 

Θα ήταν επίσης ορθό να ειπωθεί πως το αστυνομικό φιλμ, γεννημένο μέσα στη 

δεκαετία της καλπάζουσας αστυφιλίας, εμφανίζεται στο χώρο του ελληνικού 

κινηματογράφου για να καταδείξει τη γενικότερη κρίση του αστικού πολιτισμού και 

των αξιών του. Φαίνεται να υπενθυμίζει τόσο στις παλαιότερες όσο και στις νεότερες 

γενιές εσωτερικών μεταναστών πως η πολυπόθητη αστικοποίηση επιφέρει τον 

κίνδυνο της αλλοτρίωσης. Οι ταινίες που γυρίστηκαν στα μέσα της δεκαετίας του ’60, 

όπως Τα Μυστικά της Αμαρτωλής Αθήνας του Κ. Καραγιάννη (1966), Γαβριέλα, η 

Αμαρτωλή της Αθήνας του Γ. Παπακώστα (1966), Άγγελοι της Αμαρτίας του Α. 

Κατσιμητσούλια (1966), αρθρώνουν έναν ηθικό λόγο που υπερασπίζεται την τίμια 

ζωή στην επαρχία και προτείνουν τον εφησυχασμό και την απόκτηση μόνο του 

νόμιμα εφικτού.  

Στο αστυνομικό φιλμ της δεκαετίας του ’60 καθρεφτίζεται η αγωνία ενός κόσμου που 

αναγκάζεται να ζει στις ρημαγμένες συνιστώσες του άλλοτε συνεκτικού σώματος της 

πόλης. Είτε έχουν αποκλεισθεί στις πολυτελείς επαύλεις των προαστίων (Αμφιβολίες, 

Φρενίτις) είτε συμβιώνουν ανάμεσα στους ανώνυμους ένοικους πολυκατοικιών 

(Ληστεία στην Αθήνα) ή ξενοδοχείων (Εφιάλτης) οι ήρωες των αστυνομικών ταινιών 

ζουν μέσα σ’ ένα απομονωμένο και κλειστοφοβικό περιβάλλον που θρέφει την 

παράνοια,107 την εμμονή του κινδύνου, το φόβο και την απειλή του εξωτερικού 

κόσμου.108  

Στον Εφιάλτη ο γιος μιας ξεπεσμένης αριστοκρατικής οικογένειας με αρκετή δόση 

κυνισμού και ειρωνείας λέει απευθυνόμενος στη μητέρα του: «δεν τα βλέπεις τα 

πράγματα ρεαλιστικά, σου χρειάζεται ένας μαγικός καθρέφτης». Πράγματι το 

                                                 
107 Για τις ψυχαναλυτικές προεκτάσεις του αμερικάνικου φιλμ νουάρ πρβλ. τα άρθρα των D. Thomas, 
“Psychoanalysis and Film Noir”, σσ. 71-87 και J. Buchsbaum, “Tame Wolves and Phoney Claims: 
Paranoia and Film Noir”, σσ. 88-97 από το βιβλίο του I. Cameron, ό.π., καθώς επίσης και το άρθρο του 
R. G. Porfirio, “No Way Out: Existential Motifs in the Film Noir” στο Alain Silver - James Ursini 
(eds), Film Noir Reader, σσ. 77-93. 
108 Άλλωστε «ο φόβος του εγκλήματος δεν αποτελεί πιστή αντανάκλαση της εγκληματικότητας και 
των διαστάσεων της.. αλλά συνάρτηση του υποκειμενικού φόβου θυματοποίησης κάθε κοινωνικής 
κατηγορίας πληθυσμού, όπως αυτός προσδιορίζεται από τον τρόπο ζωής τους», Χρ. Ζαραφωνίτου, Ο 
Φόβος του Εγκλήματος, Εγκληματολογικές Προσεγγίσεις και Προβληματικές με βάση την Εμπειρική 
Διερεύνηση του Φαινομένου στο Εσωτερικό της Αθήνας, Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Κομοτηνή 2002, σσ. 
33 & 35. 
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αστυνομικό φιλμ μοιάζει να κρατά αυτόν τον καθρέφτη απέναντι στην κοινωνία και 

την προκαλεί να αντικρίσει το είδωλο της και να αναγνωρίσει τα καθόλου 

ευπαρουσίαστα χαρακτηριστικά του, που δεν είναι άλλα από την ψυχρότητα στις 

ανθρώπινες σχέσεις, την καχυποψία, το πάθος για χρήμα, την ψύχωση για επιτυχία 

και αναγνώριση, την έκλυση των ηθών, τη διάλυση της οικογένειας, την έλλειψη 

ανθρωπιάς και συμπαράστασης. 

Αναλογικά με το μεγαλύτερο μέρος των ταινιών αυτής της περιόδου (κωμωδίες, 

μιούζικαλ, μελοδράματα) οι ελληνικές αστυνομικές ταινίες θα μπορούσαν να 

συγκαταλεχθούν ανάμεσα στις ελάχιστες που επιχείρησαν την παρουσίαση ενός 

θέματος με κοινωνικοπολιτική συνείδηση ή καλύτερα με κοινωνικοπολιτικές 

προεκτάσεις. Ασφαλώς δεν μπορούμε να μιλήσουμε σε καμία περίπτωση για μια 

διερευνητική σύλληψη, αλλά για μια συγκαλυμμένη και υπαινικτική αναφορά. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί μια σκηνή από τον Άνθρωπο του Τραίνου του 

Ντίνου Δημόπουλου, που αν και δύσκολα την παρατηρεί κανείς λόγω της 

κινηματογράφησης της σε σκοτεινά ντεκόρ και χαμηλούς φωτισμούς, συνιστά ένα 

ευφυέστατο πολιτικό σχόλιο πάνω στην εμφύλια διαμάχη: οι άνθρωποι που κατά τη 

διάρκεια της Κατοχής παρακολουθούν και καταδιώκουν τον μυστηριώδη άγνωστο 

φορούν ακριβώς τα ίδια ρούχα με αυτόν (ανοιχτόχρωμη καμπαρτίνα και 

ρεπούμπλικα) έτσι ώστε ο θεατής να δυσκολεύεται να διακρίνει τον κυνηγημένο από 

τους διώκτες του.   

Όπως είναι γνωστό, η μετεμφυλιακή πολιτική πόλωση και η λογοκρισία δεν επέτρεπε 

την αναφορά των ταινιών σε θέματα και καταστάσεις του πρόσφατου παρελθόντος. 

Οι περισσότερες ταινίες αρκούνταν σε γενικές υπαινικτικές αναφορές και 

συγκέντρωναν την προσοχή τους περισσότερο στις πολιτιστικές παρά στις πολιτικές 

αντιθέσεις. Έτσι η αναφορά των αστυνομικών ταινιών στην Κατοχή και την 

αντιστασιακή δράση είναι το ίδιο έμμεση και επιφανειακή, όπως και σε άλλες ταινίες 

της δεκαετίας του ’60 (Διωγμός του Γρηγορίου, Προδοσία του Μανουσάκη, Μπλόκο 

του Άδωνη Κύρου) που πραγματεύονται το ίδιο θέμα. 

Οι λόγοι μιας τέτοιας αποχής από την πρόσφατη κοινωνική πραγματικότητα θα 

πρέπει να αναζητηθούν σε μια, κατά τη γνώμη μας, λανθασμένη αντίληψη πως η 

αντικειμενική παρουσίαση σύγχρονων θεμάτων ήταν αντιεμπορική και αντίθετη προς 

τη διάθεση του κοινού που αποζητούσε ανώδυνα και διασκεδαστικά έργα. 

Όμως η αποφυγή προβολής ή έστω η δειλή και συγκαλυμμένη παρουσίαση δεν 

οφείλεται στην έλλειψη πολιτικής συνείδησης ή κοινωνικής ευαισθησίας από μέρους 
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των σκηνοθετών και του κοινού, αλλά αντιθέτως στην ύπαρξη ενός τόσο οξυμένου 

πολιτικού αισθήματος και ενός κοινωνικού αποπροσανατολισμού που ήταν αδύνατο 

να εκφραστεί αντικειμενικά και στην πολύπλευρη διάσταση του.  

 

 

Η Αισθητική του Ελληνικού Αστυνομικού Φιλμ 
 

Η γοητεία που ασκεί το αστυνομικό φιλμ δεν οφείλεται μόνο στη μυστηριώδη πλοκή 

και την αγωνία των πρωταγωνιστών του, αλλά προέρχεται σε μεγάλο βαθμό και από 

τη φετιχιστική σχεδόν λατρεία της αισθητικής του. Τη λιτότητα στη φόρμα (απουσία 

οπτικών εφέ -διπλοτυπιών, παραμορφώσεων εικόνας- μοντάζ χωρίς ιδιαίτερη 

τεχνική), τη σαφήνεια στην περιγραφή των χαρακτήρων και την απλότητα στην 

έκφραση (καθημερινοί διάλογοι), αντιστρατεύεται ένα ατμοσφαιρικό στυλ 

κινηματογράφησης, ώστε να δημιουργεί στον θεατή μια γοητευτική και ταυτόχρονα 

τρομακτική αίσθηση της φιλμικής πραγματικότητας, ένα αίσθημα δέους και 

αμφιβολίας που εναλλάσσεται με αυτό του φόβου, της αγωνίας και του μυστηρίου. 

Το αισθητικό ενδιαφέρον του ελληνικού αστυνομικού φιλμ επικεντρώνεται στην 

προσπάθεια του να διαφοροποιηθεί από τις συμβατικές αφηγηματικές και εικαστικές 

φόρμες που χαρακτηρίζουν και ενδημούν στις υπόλοιπες ταινίες του ελληνικού 

κινηματογράφου. Βέβαια αυτή η ελκυστική λειτουργία των εικόνων και η αισθητική 

καινοτομία τους δεν διαπερνά το σύνολο της ταινίας ούτε χαρακτηρίζει την ενότητα 

της οπτικής της φόρμας, αλλά περιορίζεται μόνο σε κάποιες εμβόλιμες σκηνές που 

αντιγράφουν την ατμόσφαιρα του αμερικάνικου φιλμ νουάρ109 της δεκαετίας του ‘40 

και του ’50 και που έλκουν την καταγωγή τους από τις ταινίες του γερμανικού 

εξπρεσιονισμού. Τέτοια στοιχεία αισθητικής πρωτοτυπίας είναι η προτίμηση σε 

νυχτερινά στην πλειοψηφία τους πλάνα και η καινοτομία στη σύνθεση τους, οι 

απροσδόκητες γωνίες λήψης, οι έντονες φωτοσκιάσεις που δημιουργούν στο χώρο 

                                                 
109 Για μια συνοπτική παρουσίαση της αισθητικής του αμερικάνικου φιλμ νουάρ βλ. J. Place & L. 
Peterson, “Some Visual Motifs of Film Noir”, στο Alain Silver - James Ursini (eds), Film Noir Reader, 
σσ. 65-76, και ειδικότερα A. Silver, “Nine Elements of Style in Kiss Me Deadly”, στο παραπάνω 
βιβλίο, σσ. 216-228. Επίσης F. Hirsch, “The Crazy Mirror: Noir Stylistics”, The Dark Side of the 
Screen: Film Noir, σσ. 71-94, M. Walker, “Visual Style and Iconography” στο I. Cameron, ό.π., σσ. 
25-32, M. Vernet, “The Argument Over Expressionism” στο J. Copjec (ed.), Shades of Noir: A Reader, 
σσ. 7-12, A. Dickos, “Noir Iconography” στο Street With no Name: a History of the Classic American 
Film Noir, σσ. 173-177. Πρβλ. και Alain Silver & James Ursini-Paul Duncan (ed.), Φιλμ Νουάρ, Μτφ. 
Σ. Καπλάνη, Taschen-Γνώση, Αθήνα 2006, σσ. 16,19. 
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αμβλείες γωνίες, ο έμμεσος και κατά τόπους έντονος φωτισμός, η λήψη «κοντρ 

πλονζέ» (η κάμερα τοποθετείται χαμηλότερα από τους ηθοποιούς και τα πρόσωπα 

τους φωτίζονται από κάτω προς τα πάνω), η εμφάνιση προσώπων σε έντονα 

σκιασμένο φόντο, το λοξό καδράρισμα (βλ.εικ.20), το βάθος πεδίου, οι σκιές που 

τεμαχίζουν το πρόσωπο και το σώμα των ηρώων (βλ.εικ.19). 

Δεν λείπουν όμως και κάποιες αρχέτυπες σκηνές του αμερικάνικου φιλμ νουάρ που 

μεταφέρονται σχεδόν αυτούσιες: οι μυστηριώδεις φιγούρες ανδρών που μέσα στα  

αδιάβροχα τους περιφέρονται στα γυαλιστερά από τη βροχή πεζοδρόμια μιας 

σκοτεινής πόλης ή ανάβουν τσιγάρο στη γωνιά ενός έρημου δρόμου (τίτλοι στο 

Έγκλημα στο Κολωνάκι), οι φωτεινές επιγραφές από νέον που αναβοσβήνουν ρυθμικά 

ρίχνοντας τις σκιές τους μέσα στα μοναχικά διαμερίσματα των πρωταγωνιστών 

(Εφιάλτης), ο εκκωφαντικός θόρυβος ενός τηλεφώνου που χτυπάει αργά τη νύχτα 

(Έγκλημα στο Κολωνάκι) και η άγνωστη σκληρή φωνή που γελάει υστερικά 

(Εφιάλτης) ή στέλνει απειλητικά μηνύματα (Αμφιβολίες), τα τρομαγμένα πρόσωπα 

των γυναικών που διχοτομούνται από δέσμες φωτός και σκιάς (Εφιάλτης,, 

Αμφιβολίες, Κατηγορώ το Κορμί μου, βλ. εικ. 15 & 21), το κατρακύλισμα από τις 

σκάλες μετά τον πυροβολισμό από τον δολοφόνο που στέκεται στο κεφαλόσκαλο (Ο 

Ζεστός Μήνας Αύγουστος, βλ.εικ.18), τα φώτα της πόλης που διαγράφονται μέσα από 

τις γρίλιες του παραθύρου και συντροφεύουν στην αγρύπνια του τον δημοσιογράφο 

(Έγκλημα στο Κολωνάκι) ή τον αστυνομικό, το πλάνο που απομονώνει τα βήματα 

ενός άγνωστου άντρα που παρακολουθεί το φωτισμένο παράθυρο ενός 

απομονωμένου σπιτιού (Αμφιβολίες, βλ. εικ. 13), η κλειστοφοβική ατμόσφαιρα 

αναμονής του δολοφόνου (Ο Θάνατος θα Ξανάρθει, Φρενίτις).  

Μια ακόμη πανομοιότυπη σκηνή που συναντάμε ανεξαιρέτως σε όσες ταινίες 

σχετίζονται με έγκλημα είναι η δημοσίευση της είδησης σε διαφορετικά πρωτοσέλιδα 

εφημερίδων, καθώς και τα απανωτά γκρο πλάνα των μηχανών εκτύπωσης που 

δουλεύουν με ταχύτητα και τυπώνουν εκατοντάδες φύλλα που στη συνέχεια 

διανέμονται σε κεντρικά σημεία πώλησης, διαφημίζονται από πλανόδιους 

εφημεριδοπώλες  και διαβάζονται με ενδιαφέρον από τους κατοίκους της πόλης.  

Τα στοιχεία που μόλις αναφέραμε δεν συνιστούν απλώς δείγματα μιας σκηνοθετικής 

δεξιοτεχνίας, αλλά καταφέρνουν να μετασχηματίσουν την καθαρά οπτική τους φόρμα 

σε μια εσωτερική αποκάλυψη ώστε να αντανακλούν τη συναισθηματική κατάσταση 

των ηρώων. Με αυτό τον τρόπο η εικαστική αντίληψη του πλάνου εναρμονίζεται με 

μια βαθύτερη και ουσιαστικότερη διερεύνηση των χαρακτήρων και της 
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συμπεριφοράς τους και ο εσωτερικός κόσμος των συναισθημάτων και των σκέψεων 

τους αντανακλάται στα εξωτερικά στοιχεία της εικόνας. Για παράδειγμα ο «κοντρ 

πλονζέ» φωτισμός δίνει στα πρόσωπα μια κέρινη ακαμψία και αναδεικνύει την 

ψυχρότητα και συναισθηματική κενότητα των ηρώων (βλ. εικ. 6 & 8), όπως στο 

Έγκλημα στα Παρασκήνια στη σκηνή όπου ο δημοσιογράφος Μακρής και ο 

αστυνόμος Μπέκας ανακαλύπτουν το πτώμα (βλ. εικ.14), ενώ συχνά στρέφει την 

προσοχή του θεατή στο ταβάνι του σκηνικού προκαλώντας μια ακόμα μεγαλύτερη 

αίσθηση κλειστοφοβίας και παράνοιας. Αλλά και το λοξό καδράρισμα προξενεί ένα 

αίσθημα ανισορροπίας, η μεγέθυνση των χειρονομιών και η προβολή τους πάνω 

στους έντονα σκιασμένους τοίχους φαίνεται να προεκτείνουν την ψυχολογική 

κατάσταση των ηθοποιών και να δημιουργούν μια αίσθηση απειλής, οι βαριές σκιές 

που καλύπτουν τα γυναικεία πρόσωπα αποκαλύπτουν το εσωτερικό σκοτάδι της 

ψυχής τους (βλ. εικ.15), οι εξπρεσιονιστικοί φωτισμοί δημιουργούν μια 

κλειστοφοβική ατμόσφαιρα (βλ. εικ.17). Aκόμη και ο αέρας που πολλαπλασιάζει 

τους ίσκιους και η βροχή που πέφτει πάνω στους στιλπνούς από την υγρασία της 

δρόμους, μοιάζει να θολώνει την οπτική των ηρώων και να «ενισχύει τη σύγχυση 

ανάμεσα στις γραμμές του αστικού χώρου»110 δημιουργώντας μια αίσθηση 

αποπροσανατολισμού.     

Εξίσου σημαντική είναι και η χρησιμοποίηση κοντινών πλάνων που συλλαμβάνουν 

και τονίζουν τα φευγαλέα και συχνά αδιόρατα συναισθηματικά ξεσπάσματα των 

ηρώων, τα συνωμοτικά βλέμματα, τις εκφράσεις μίσους, αγωνίας και φόβου, τις 

χειρονομίες αμηχανίας και νευρικότητας (πλάνο χεριών που τρέμουν καθώς ανάβουν 

τσιγάρο ή προσώπου που αλλάζει απότομα έκφραση) και διατηρούν τη δράση σε ένα 

επίπεδο εσωτερικής έντασης και εγκεφαλικής εγρήγορσης. Επίσης συχνή είναι η 

εναλλαγή μεσαίων και κοντινών πλάνων σύντομης διάρκειας που κρατά τον 

απαραίτητο ρυθμό της δράσης, η χρήση υποβλητικής μουσικής που αντικαθιστά τον 

λόγο, ιδιαίτερα σε σκηνές νυχτερινής παρακολούθησης ή καταδίωξης, καθώς και η 

χρήση του ήχου off σε σκηνές ανάκρισης, όπου η κάμερα απομονώνει το πρόσωπο 

που απαντά προκειμένου να φανερώσει τις αντιδράσεις του. 

Ασφαλώς δεν λείπουν και τα υποκειμενικά πλάνα με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα 

την εναρκτήρια σεκάνς από το Έγκλημα στην Ομόνοια του Χρ. Λαθουρόπουλου 

                                                 
110 K.Shonfield, Walls Have Feelings, Routledge 2000ֹ Παρατίθεται στο βιβλίο Κινηματογραφημένες 
Πόλεις, Η Πόλη στον Κινηματογράφο και τη Λογοτεχνία, Πανελλήνια Ένωση Κριτικών 
Κινηματογράφου, σ. 54. 
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(1962). Σ’ αυτήν η οπτική της κάμερας ταυτίζεται με την οπτική του πανικόβλητου 

ήρωα που τρέχει κυνηγημένος από τον μυστηριώδη δολοφόνο και τελικά σωριάζεται 

νεκρός μπροστά στις κυλιόμενες σκάλες του υπόγειου ηλεκτρικού σταθμού της 

Ομόνοιας.  

Ένα άλλο χιτσκοκικής τεχνοτροπίας εύρημα, που απαντά στην ταινία Rope (1948) και 

που συναντάμε ιδιαίτερα στις ταινίες Έγκλημα στο Κολωνάκι και ο Δολοφόνος 

Αγαπούσε Πολύ, είναι η αλλαγή πλάνου με το απειλητικό πλησίασμα του ηθοποιού 

προς την ακίνητη κάμερα. Επίσης στον Εφιάλτη μερικά από τα ειδικά εφέ του Γ. 

Σαμιώτη, όπως η σπείρα που εμφανίζεται στα ζενερίκ και οι εναλλαγές των 

προσώπων μέσα στον καθρέφτη λίγο πριν το τέλος θυμίζουν τα ανάλογα ευρήματα 

του Χίτσκοκ στην ταινία του Vertigo (1958). 

Η επιρροή του αμερικάνικου νουάρ στο ελληνικό αστυνομικό φιλμ δεν εξαντλείται 

στις κινηματογραφικές τεχνικές που αναφέρονται παραπάνω, αλλά εντοπίζεται και 

στις ενδυματολογικές ομοιότητες των ηρώων τους. Το κλασικό πλέον στυλ του 

Μπόγκαρτ με την ανοιχτόχρωμη καμπαρτίνα, δεμένη με ζώνη στη μέση και με 

σηκωμένους τους γιακάδες, το λευκό πουκάμισο με τη μαύρη γραβάτα, τη 

ρεπούμπλικα, τα χέρια στις τσέπες και το μισόσβηστο τσιγάρο που κρέμεται στα 

χείλη ή στις άκρες των δαχτύλων  (βλ. εικ.ΧΙ και εικ. 16) υιοθετείται κατά κόρον στις 

περισσότερες αστυνομικές ταινίες ιδιαίτερα των αρχών του ’60. Είναι πραγματικά 

εκπληκτική η ομοιότητα στην εμφάνιση των δύο ηρώων (Μ. Νικολινάκου-Α. 

Συνοδινού) στον Άνθρωπο του Τραίνου με το ζευγάρι Χ. Μπόγκαρτ-Ι. Μπέργκμαν 

στη θρυλική σκηνή της αναχώρησής του από το αεροδρόμιο της Καζαμπλάνκα 

(βλ.εικ.10). Αλλά και η εμφάνιση των δύο αστυνομικών που παρακολουθούν την 

πόρνη μετά την αποφυλάκιση της προκειμένου να εντοπίσουν τη συμμορία που 

διακινεί ναρκωτικά στην ταινία Πεζοδρόμιο του Ντίμη Δαδήρα (1962), ή του 

δολοφόνου που στέκεται ακίνητος στις κυλιόμενες σκάλες κατά την έξοδό του από το 

σταθμό της Ομόνοιας στο Έγκλημα στην Ομόνοια (1962) (βλ. εικ.12), όπως και αυτή 

του υπαστυνόμου (Γ. Φούντα) στην Κραυγή (1964) ή του Δ. Παπαγιαννόπουλου στο 

Έγκλημα στο Κολωνάκι σαφέστατα αντιγράφει το ενδυματολογικό στυλ των ντετέκτιβ 

στις ταινίες του αμερικάνικου φιλμ νουάρ.   

Το παρακάτω απόσπασμα αποδεικνύει την αναμφισβήτητη επιρροή που άσκησαν στο 

αθηναϊκό κοινό οι αστέρες του αμερικάνικου κινηματογράφου, μια επίδραση που 

περιορίστηκε στην ενδυματολογική κυρίως ταύτιση με το κινηματογραφικό είδωλο 

και όχι απαραίτητα στην υιοθέτηση του ηθικού κώδικα αξιών του. Ταυτόχρονα όμως 
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υποδηλώνει και την πρωτόγνωρη δύναμη που διαθέτει η πόλη να διαμορφώνει 

πρότυπα συμπεριφοράς, συρμού και μόδας πιο δυνατά από το προσωπικό γούστο του 

καθενός και συχνά άσχετα με την ατομικότητα του.    

Έγιναν της μόδας εκείνη την εποχή (αρχές του 1946)111 και τα καπέλα. Οι νεαροί 

Αθηναίοι έβλεπαν στις κινηματογραφικές ταινίες τον περίφημο και γοητευτικό ηθοποιό 

Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ με το «καβουράκι» του και ήθελαν να τον μιμηθούν. Έκαναν τα 

αδύνατα δυνατά για ν’ αποκτήσουν κι αυτοί ένα «καβουράκι». Έβγαλαν από τα 

μπαούλα τις παλιές ρεπούμπλικες των πατεράδων και των παππούδων τους και τις 

πήγανε στους καπελάδες για να τις φορμάρουν στο αμερικάνικο στιλ. 

Οι νεανικές συντροφιές προσπαθούσαν να μιμηθούν τους Αμερικάνους σταρ. Και ήταν 

τότε ο Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ ένα από τα είδωλα, ήταν ο Τζέϊμς Κάγκνεϊ, ο Τζορτζ Ραφτ 

και άλλοι πολλοί, που έπαιζαν περισσότερο σε αστυνομικές ταινίες. Έγιναν της μόδας 

τα παλτά τα μακριά και επιστρατεύτηκαν οι ραφτάδες για να διορθώσουν τα παλτά της 

Ούνρα που μοιράστηκαν με τα δέματα ρουχισμού.112  

Το στυλ Μπόγκαρτ προσέδιδε στους μιμητές του έναν αέρα ξενόφερτης κουλτούρας, 

ανδρικής υπεροχής, γοητείας και μυστηρίου και καταργώντας την πολυμορφία της 

αμφίεσης τούς διαφοροποιούσε αισθητά από το σύνολο και τους απομάκρυνε από 

τους παραδοσιακούς εθιμικούς κανόνες. 

Η εκπληκτική στα κοντράστ και στην πλαστικότητά της φωτογραφία των πρώτων 

αστυνομικών ταινιών θα ήταν αδιανόητη χωρίς τη συμβολή του Αριστείδη Καρύδη-

Φουκς. Γεννημένος στη Δρέσδη της Γερμανίας, με κινηματογραφικές σπουδές στο 

Deutsches Photo- Kino Institut της Βιέννης και γνώστης του κλασικού φιλμ νουάρ 

μεταφέρει στον ελληνικό κινηματογράφο τα πρότυπα της αμερικάνικης σχολής και 

προσφέρει εικόνες που διακρίνονται για την ατμόσφαιρα και την αφαιρετικότητα  

τους. 

Με εξαίρεση τις ταινίες που διαθέτουν μια ομοιόμορφη αισθητική φόρμα (Έγκλημα 

στα Παρασκήνια, Ο Θάνατος θα Ξανάρθει, Εφιάλτης, Αμφιβολίες, Φρενίτις) στις 

περισσότερες από αυτές οι στυλιζαρισμένες σκηνές αντιτίθενται στην εκφραστική 

λιτότητα των υπόλοιπων σεκάνς της ταινίας και ευθύνονται για μια καθόλου 

σφριγηλή σκηνοθετική εργασία και μια σπασμωδικότητα στη δομή του σεναρίου που 

προσπαθεί να συνδυάσει ένα σκηνοθετικό στυλ επηρεασμένο από τον αμερικάνικο 
                                                 
111 Την ίδια περίοδο και πιο συγκεκριμένα στις 28 Ιανουαρίου 1946 στους κινηματογράφους «Τιτάνια» 
και «Ορφέας» προβάλλεται για πρώτη φορά η ταινία Καζαμπλάνκα του Μ. Κέρτιζ που σημειώνει μια 
μοναδική εισπρακτική επιτυχία. 
112 Γ. Καιροφύλας, Η Αθήνα μετά τον Πόλεμο, Αθήνα 1988, σ. 73.  
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μεταπολεμικό κινηματογράφο με σκηνές που μας προσγειώνουν απότομα στη 

σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα. Έτσι συχνά η βαριά ατμόσφαιρα των 

νυχτερινών πλάνων ακολουθείται από την εκτυφλωτική φωτεινότητα αυτών που 

έχουν γυρισθεί στο φως της μέρας. Τέτοιες κακοτεχνίες ίσως μπορούν να 

δικαιολογηθούν από το γεγονός ότι η γνώση ήταν εμπειρική, η ειδική κατάρτιση 

σχεδόν ανύπαρκτη και τα τεχνικά μέσα πρόχειρα. 

Δυστυχώς οι αστυνομικές ταινίες της δεκαετίας του ’70, αν και χρησιμοποιούν τα ίδια 

οπτικά εκφραστικά σχήματα και αρκετά από τα αισθητικά κλισέ των πρώτων ταινιών, 

δεν διαθέτουν την ίδια αισθητική τελειότητα. Έτσι σε επίπεδο τεχνικής παρατηρείται 

μια απογοητευτική στροφή. Η επικράτηση του έγχρωμου φιλμ αποξενώνει τις 

αστυνομικές ταινίες από το ύφος του αμερικάνικου νουάρ. Η έγχρωμη και 

περισσότερο «φλατ» ρεαλιστική φωτογραφία αυτών των ταινιών δεν μπορεί να 

συναγωνιστεί τις αποχρώσεις του κιαροσκούρο της ασπρόμαυρης φωτογραφίας, ενώ 

τα περισσότερα πλάνα δεν έχουν ίχνος πρωτοτυπίας στη σύνθεση τους και η 

σκηνοθεσία δεν εμφανίζει ιδιοφυείς εκλάμψεις (π.χ. στις ταινίες Αναζήτησις, Ζήτημα 

Ζωής και Θανάτου, Έγκλημα στο Καβούρι). Έτσι μάταια το βλέμμα του θεατή 

αναζητά τις γεωμετρικά ορθωμένες εξπρεσιονιστικές σκιές ή τους περίτεχνους 

φωτισμούς των πρώτων ταινιών και γενικά κάποια σημάδια που να φανερώνουν μια 

εμπνευσμένη σκηνοθεσία ή έστω τη δημιουργική μεταγραφή των 

κινηματογραφοφιλικών καταβολών των σκηνοθετών τους. 

Στις ταινίες της τελευταίας περιόδου του είδους διαπιστώνουμε μια αισθητή 

απομάκρυνση από τις καθαρά καλλιτεχνικές αξιώσεις αλλά και την επιρροή των 

νεορεαλιστικών διδαγμάτων (κυρίως το γύρισμα σε εξωτερικούς χώρους) που 

επιβάλλονται όμως περισσότερο για λόγους οικονομίας παρά από σεβασμό στις αρχές 

της νεορεαλιστικής κινηματογράφησης.  

 

 

Συμπεράσματα - Οι λόγοι της παρακμής  
 

Στο σύνολο τους οι ελληνικές αστυνομικές ταινίες δεν κέρδισαν τη θερμή 

επιδοκιμασία του κοινού και κατά συνέπεια δεν σημείωσαν αξιόλογη εισπρακτική 

επιτυχία. Με εξαίρεση τις πρώτες ταινίες του είδους, όπως τον Άνθρωπο του Τραίνου, 

το Έγκλημα στο Κολωνάκι, το Έγκλημα στα Παρασκήνια και τις παραγωγές του Φίνου 
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σε σενάρια του Ν. Φώσκολου, οι περισσότερες απ’ αυτές καταλαμβάνουν τις 

τελευταίες θέσεις στον πίνακα εισιτηρίων. 

Οι λόγοι της περιορισμένης εμπορικής τους σταδιοδρομίας και συνεπακόλουθα της 

παρακμής και της εξαφάνισης του είδους πρέπει να αναζητηθούν τόσο στους γενικούς 

παράγοντες που καθόριζαν, τη δεδομένη χρονική περίοδο, το πλάτος της μαζικής 

κατανάλωσης μιας ταινίας και τις ιδιαίτερες συνθήκες παραγωγής, όσο και στους 

ειδικούς παράγοντες που σχετίζονται με την ψυχολογική διάθεση του θεατή, τη 

συνήθεια, τη διαφήμιση, την στάση της κριτικής. 

Καταρχάς η αθρόα εισαγωγή και η καταναλωτική υπεροχή των αμερικάνικων 

ταινιών, που καλύπτουν περίπου το 40 - 48% των εισιτηρίων Α’ προβολής,113 

επιβάλλει αναπόφευκτα την πρωτοκαθεδρία τους στις ελληνικές κινηματογραφικές 

αίθουσες εκτοπίζοντας την εθνική παραγωγή. Η δυναμική τους φόρμα, τα θεαματικά 

ντεκόρ και η πλούσια παραγωγή των αμερικάνικων ταινιών συνθέτουν ένα αυξημένο 

ψυχαγωγικό κίνητρο που σε συνδυασμό με το σφυροκόπημα της διαφήμισης και τη 

μυθοποίηση, ιδιαίτερα από τη νεώτερη γενιά, του «ξένου», του «διαφορετικού», του 

«ανώτερου» σε αντίθεση προς το «οικείο» και το «ελληνικό» δικαιολογούν την 

προτίμηση του κοινού.      

Επιπλέον η μακροχρόνια εδραιωμένη φήμη του αμερικάνικου κινηματογράφου 

ενισχύει τον ψυχολογικό εθισμό του θεατή που γαλουχημένος καθώς είναι και 

εξοικειωμένος με τα τυποποιημένα είδη του γκανγκστερικού φιλμ και τις 

αναγνωρισμένες πλέον συμβάσεις του αστυνομικού νουάρ το προτιμά από τις 

ελληνικές απομιμήσεις του. Άλλωστε, σύμφωνα με τους νόμους της αγοράς, η 

τυποποίηση ενός κινηματογραφικού προϊόντος είναι η βασική προϋπόθεση για τη 

μαζική παραγωγή και την κατανάλωση του.114 

Το ελληνικό αστυνομικό φιλμ εμφανίστηκε ως ένα ολότελα καινοφανές και 

πρωτόγνωρο για τα δεδομένα της ελληνικής παραγωγής κινηματογραφικό είδος. Η 

διαφημιστική αφίσα της ταινίας Έγκλημα στο Κολωνάκι το υποδέχεται ως «κάτι 

                                                 
113 Σύμφωνα με τους στατιστικούς πίνακες εισιτηρίων που δημοσιεύονταν σε διάφορα τεύχη του 
περιοδικού Τα Θεάματα στη δεκαετία του ’60. Επίσης βλ. Γ. Μπακογιαννόπουλο, «Το Πρόβλημα του 
Ελληνικού Κινηματογράφου», Τα Θεάματα 28 Δεκεμβρίου 1965, έτος 9ον, τεύχ. 183. 
114 «The economic organisation of the film industry along the lines of commodity production is cited as 
the reason for the existence of genres themselves..Generic production grew out of the attempt to repeat 
and build on initial successes», Pam Cook, “Genre” στο βιβλίο The Cinema Book, British Film 
Institute, London 1985, σ. 62. Επίσης σύμφωνα με την άποψη του Tom Ryall που παρατίθεται από την 
Pam Cook, ό.π., «the standardisation of product obliged by the economic necessities of large scale 
industrial production led to particular studios concentrating on particular genres». Βλ. και S.Neale, 
Genre, σ. 14. 
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καινούριο στον ελληνικό κινηματογράφο» (βλ. εικ. Ι), ενώ συχνά η κριτική 

υπογραμμίζει το στοιχείο της νεωτερικότητας αλλά και της δυσκολίας ενός τέτοιου 

εγχειρήματος: Κάτι καινούριο μας φέρνει... ο Γρ. Γρηγορίου στον ελληνικό 

κινηματογράφο.. κι αυτή τη φορά ασχολείται μ’ ένα ομολογουμένως δύσκολο είδος.115 

Η προσπάθεια είναι δύσκολη και το είδος σαφώς ξένο για τον ελληνικό χώρο.116 Το 

είδος είναι τόσο δύσκολο, ώστε να μην αρκούν μερικές σκηνές μυστηρίου και 

αγωνίας.117 

Όπως ήταν λογικό το ελληνικό αστυνομικό φιλμ αντιμετωπίστηκε στα πρώτα του 

βήματα με κάποια επιφυλακτικότητα και καχυποψία. Περίεργη και κάπως ασυνήθιστη 

ταινία για τον ελληνικό κινηματογράφο χαρακτηρίζει τον Άνθρωπο του Τραίνου ο 

Αντώνης Μοσχοβάκης,118 ενώ για την ταινία Αμφιβολίες του Γρ. Γρηγορίου 

γράφτηκε πως το αστυνομικό είδος, προσαρμοσμένο στην ελληνική κινηματογραφική 

πραγματικότητα, έχει κάθε λόγο να εμπνέει όντως «αμφιβολίες». 119  

Αλλά και μια ματιά στην κατάσταση της ελληνικής κινηματογραφικής παραγωγής τη 

δεκαετία του ’60 αποκαλύπτει έναν ακόμη λόγο της αδιάφορης υποδοχής του 

αστυνομικού φιλμ. 

Οι οικονομικά εύρωστες εταιρίες (Φίνος, Κλ. Κονιτσιώτης, Δαμασκηνός-Μιχαηλίδης, 

Καραγιάννης-Καρατζόπουλος), που κατέχουν τα σκήπτρα της παραγωγής, 

μονοπωλούν τα δίκτυα διανομής και εκμετάλλευσης και ελέγχουν τα 4/5 των 

κινηματογραφικών αιθουσών στην Αθήνα.120 Συγκεντρώνοντας τους 

δημοφιλέστερους ηθοποιούς και διαφημίζοντας τις ταινίες τους στις εφημερίδες, στο 

ραδιόφωνο και στα λαϊκά έντυπα δελεάζουν με την τεχνική αρτιότητα που κατέχουν 

και το υπερθέαμα που υπόσχονται το κινηματογραφικό κοινό της πρωτεύουσας. 

Αντίθετα, η πλειοψηφία των αστυνομικών ταινιών ήταν φθηνές παραγωγές ατομικών 

επιχειρήσεων121 με εφήμερη σταδιοδρομία. Οι εταιρίες αυτές (Τζαλ Φιλμ, G.D. 

                                                 
115 Από την κριτική του Αντ. Κυριακόπουλου για την ταινία Αμφιβολίες που δημοσιεύτηκε στην 
εφημερίδα Ημέρα, 8 Δεκ. 1964. Παρατίθεται στο Γρηγόρης Γρηγορίου, Πανελλήνια Ένωση Κριτικών 
Κιν/φου-37ο Φεστιβάλ Κιν/φου Θεσσαλονίκης, Αιγόκερως, Αθήνα 1996, σ. 126. 
116 Από την κριτική του Ν. Μάτσα για την ίδια ταινία στην εφημερίδα Εθνικός Κήρυξ, 8 Δεκ. 1964. 
Παρατίθεται στο  Γρηγόρης Γρηγορίου, ό.π., σ. 128. 
117 Λ.Β.Κ., Το Βήμα, 8 Δεκ. 1964 στο Γρηγόρης Γρηγορίου, ό.π., σ. 128. 
118Στο «Ντίνος Δημόπουλος: Η Περίεργη Διαδρομή» από το αφιέρωμα Ντίνος Δημόπουλος, 
Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κιν/φου- Φεστιβάλ Κιν/φου Θεσσαλονίκης, Αιγόκερως, Αθήνα 2001, σ. 
17. 
119 Τ. Μαρκετάκη, εφημερίδα Δημοκρατική Αλλαγή, 8 Δεκ. 1964. Παρατίθεται στο Γρηγόρης 
Γρηγορίου, ό.π., σ. 126. 
120 Σύμφωνα με τον Γ. Μπακογιαννόπουλο, ό.π. 
121 Ένας αναλυτικός κατάλογος των εταιριών παραγωγής που λειτουργούσαν ή δημιουργήθηκαν στη 
δεκαετία του ’60 περιέχεται στο Αλμανάκ Ελληνικού & Ξένου Κινηματογράφου ’69, σσ. 108-113. 
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Films, KALIA φιλμ, Κορονέτ Φιλμ, LAFIS FILMS, Β.Καψάσκη, Β.Πάλλης, Φοίβος 

φιλμ, Παν Φιλμ) στις οποίες οι ιδιοκτήτες ήταν συχνά σκηνοθέτες, παράγουν μία το 

πολύ δύο ταινίες το χρόνο και συχνά διαλύονται την επόμενη χρονιά της σύστασης 

τους. Το αναπόφευκτα ερασιτεχνικό γύρισμα, ο χαμηλός προϋπολογισμός που 

επέβαλλε λιγότερα γυρίσματα και ντεκόρ, η επιλογή σεναρίων που ξέφευγαν από την 

τυποποίηση της εμπορικής παραγωγής εξηγούν ικανοποιητικά γιατί οι ταινίες αυτές 

συναντούν δυσκολίες στη διανομή και στην ταμειακή τους επιτυχία.  

Έτσι, με μοναδική ίσως εξαίρεση τις τεχνικά άρτιες παραγωγές του Φίνου, οι 

υπόλοιπες αστυνομικές ταινίες δεν μπορούν να συναγωνιστούν τα έγχρωμα 

σινεμασκόπ και φαντασμαγορικά μιούζικαλ του Γ. Δαλιανίδη, που για έξι 

συνεχόμενες χρονιές (1962-1968) φιγουράρουν στις πρώτες θέσεις του πίνακα 

εισιτηρίων. Προσφέροντας απλόχερα ψυχαγωγικό θέαμα, πλούσια ντεκόρ,  

πολύχρωμα κοστούμια και άφθονα μουσικοχορευτικά νούμερα οι ταινίες αυτές 

καταδικάζουν στην αφάνεια τις σκοτεινές εικόνες και τη μουντή ατμόσφαιρα των 

αστυνομικών ταινιών. 

Το αστυνομικό φιλμ εμφανίζεται σε μια εποχή όπου η παραγωγή ελληνικών ταινιών 

υπερβαίνει την κατανάλωση τους, με αποτέλεσμα ο μέσος όρος των εισιτηρίων που 

συγκεντρώνει κάθε ταινία χωριστά να μειώνεται συνεχώς. Αλλά και ο μεγάλος 

αριθμός κινηματογραφικών αιθουσών122 υπήρξε ένας ανασταλτικός παράγοντας στην 

εξέλιξη του αστυνομικού φιλμ, καθώς στα πλαίσια ενός αμείλικτου ανταγωνισμού οι 

κινηματογράφοι αλλάζουν συχνά το πρόγραμμα προβολών τους και αποφεύγουν 

ταινίες που δεν μπορούν να εγγυηθούν μια εκ των προτέρων εξασφαλισμένη 

εμπορική επιτυχία. Κατ’ αυτό τον τρόπο  η  χαμηλή θέση που καταλαμβάνουν αρχικά 

οι αστυνομικές ταινίες στους πίνακες εισιτηρίων, που εύλογα αποτελούσαν την 

πυξίδα προσανατολισμού των αιθουσαρχών, αποθάρρυνε την εκλογή τους στους 

κινηματογράφους β’ προβολής, των συνοικιών ή της επαρχίας. 

Όπως είπαμε παραπάνω, οι αστυνομικές ταινίες δεν δέχτηκαν τους επαίνους ούτε 

όμως και τους μύδρους της κριτικής. Όμως ακριβώς αυτή η χλιαρή αντιμετώπιση 

ήταν ένας από τους λόγους που επηρέασε την εμπορική τους σταδιοδρομία. Ένας 

ακόμη ήταν ο συχνά αδικαιολόγητος χαρακτηρισμός των ταινιών από τις επιτροπές 
                                                 
122 Σύμφωνα με τον γεν. γραμματέα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αιθουσαρχών Β. Κόκορη «η 
συνεχής δημιουργία νέων κινηματογράφων...έχει ως αποτέλεσμα τον διαμερισμόν της εργασίας και 
την στενότητα της ταινίας», Καλλιτεχνικό Πανόραμα, έτος Α, τεύχ. 1, 25 Ιουνίου 1965, σ. 56. Για τον 
αριθμό κινηματογραφικών αιθουσών Αθηνών & προαστίων την περίοδο 1960-70 βλ. τον πίνακα 14 
στο Γ. Αθανασάτου, Ελληνικός Κινηματογράφος (1950-1967), Λαϊκή Μνήμη και Ιδεολογία, Finatec 
AE., Αθήνα 2001, σ. 116. 
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λογοκρισίας ως «ακατάλληλες δι’ ανηλίκους». Ο τίτλος αυτός, αν και περισσότερο 

θελκτικός παρά ενημερωτικός των απόψεων της λογοκρισίας, προσέλκυε μεν ένα 

ενήλικο κοινό, που δελεαζόταν από τον σκανδαλιστικό τίτλο του «ακατάλληλου» άρα 

απαγορευμένου, απέκλειε όμως την προσέλευση ενός μεγάλου αριθμού θεατών.  

Αλλά και η γενικότερη απαίτηση, που συναντάμε συχνά στα κείμενα που 

δημοσιεύονται στα κινηματογραφικά περιοδικά, για έναν εξευρωπαϊσμό του 

ελληνικού κινηματογράφου ως προς τη θεματική, την τεχνοτροπία του, αλλά και την 

αξιοποίηση των εθνικών χαρακτηριστικών του δεν φαίνεται να συμβαδίζει με τα 

θέματα και τις τεχνικές μεθόδους που προτείνει το αστυνομικό φιλμ. Ενδεικτική είναι 

η στάση της κριτικής που αντιλαμβάνεται τις αστυνομικές ταινίες περισσότερο ως 

ένα είδος «ξένο για τον ελληνικό χώρο»123 και ως μια απόπειρα «στα πλαίσια της 

μίμησης των ανάλογων κλασικών αμερικάνικων φιλμ»,124 «που προσπαθεί να 

μεταγράψει στα ελληνικά κινηματογραφικά ήθη το φιλμ νουάρ».125 Είναι λοιπόν 

φανερό πως το αστυνομικό φιλμ στιγματίζεται εξαρχής για την έλλειψη πρωτοτυπίας 

του, θεωρείται «ένα ξένο προς την ελληνική πραγματικότητα και συμβατικό θέμα»126 

μια «προσπάθεια μεταφοράς στα καθ’ ημάς του αγγλοσαξονικού θρίλερ.. που θυμίζει 

τόσα και τόσα άλλα αλλοδαπά ομοειδή προϊόντα»127 και κατηγορείται για την 

υιοθέτηση αμερικάνικων προτύπων και τη μεταφύτευση ξένων εκφραστικών 

μεθόδων128 στην ελληνική πραγματικότητα: «η μεταφύτευση ενός καθαρά 

αμερικανικού είδους στον ελληνικό χώρο πάσχει από αδυναμία αναφοράς στην 

ελληνική πραγματικότητα».129 

Εξίσου καταλυτικό ρόλο στην ευοίωνη πορεία του αστυνομικού φιλμ έπαιξε η 

υπεροπτική στάση της, κατά κανόνα, δημοσιογραφικής κριτικής. Συχνά με μοναδικό 

                                                 
123 Η άποψη αυτή αναφέρεται από τον Γ. Σολδάτο για την ταινία του Ν. Κατσουρίδη Έγκλημα στα 
Παρασκήνια στο Ιστορία του Ελληνικού Κινηματογράφου, Γ τόμος, Αιγόκερως, Αθήνα 19905, σ. 111.   
124 Ό.π. , σ. 112. 
125 Μ. Δημόπουλος για την ίδια ταινία στο Ντίνος Κατσουρίδης, Πανελλήνια Ένωση Κριτικών 
Κιν/φου- Φεστιβάλ Κιν/φου Θεσσαλονίκης, Αιγόκερως, Αθήνα 2000, σ. 7. 
126 Κ. Σταματίου από κριτική του στην εφημερίδα Αυγή για την ταινία Έγκλημα στα Παρασκήνια. 
Παρατίθεται στο κεφάλαιο «η αστυνομική ταινία», Γ. Σολδάτος, Ιστορία του Ελληνικού 
Κινηματογράφου, Β τόμος, Αιγόκερως, Αθήνα 19896, σ. 237. 
127 Μ. Πλωρίτης για την ταινία Αμφιβολίες, εφημερίδα Ελευθερία, 8 Δεκ. 1964. Παρατίθεται στο 
Γρηγόρης Γρηγορίου, ό.π., σ. 126. 
128 Αυτή η γενικευμένη στάση της κριτικής απέναντι στο ελληνικό αστυνομικό φιλμ αποδυναμώνει την 
άποψη της Μ. Κομνηνού, «Κινηματογράφος- Ιδεολογία-Κριτική στην Ελλάδα στην Περίοδο 1950-
1967», Η Ελληνική Κοινωνία κατά την Πρώτη Μεταπολεμική Περίοδο (1945-1967), σσ. 418-419 που 
θεωρεί πως οι έλληνες σκηνοθέτες που επεξεργάζονται στις ταινίες τους τη θεματική της παρανομίας 
αποσκοπούν στην ανατροπή του κυρίαρχου είδους της γκανγκστερικής ταινίας και επιχειρούν τη 
συγκρότηση ενός προοδευτικού και αντιθετικού λόγου.   
129 Aπό την κριτική του Θ. Αγγελόπουλου για την ταινία Πανικός του Σ. Τσιώλη, Σύγχρονος 
Κινηματογράφος Νο 3, Νοέμβριος 1969, σ. 6. 
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αξιολογικό κριτήριο και μέτρο σύγκρισης τον ενθουσιασμό για τα καταξιωμένα 

επιτεύγματα του διεθνούς κινηματογράφου οι κριτικοί προβαίνουν σε άνισες 

διαπιστώσεις και καταδικάζουν τις ελληνικές αστυνομικές ταινίες ως «απαράδεκτες 

μιμήσεις, που εγγράφονται στο παθητικό του σεναρίου και της σκηνοθεσίας».130  

Χαρακτηριστική είναι η απορία δημοσιογράφου που στη σύντομη κριτική του για την 

ταινία Αμφιβολίες του Γρηγορίου θεωρεί άστοχη και παρακινδυνευμένη μια τέτοια 

προσπάθεια και αναρωτιέται για την πρωτοβουλία του σκηνοθέτη: «Μα πώς μπορεί 

να συναγωνιστεί τον Χίτσκοκ;»131 Ο ίδιος ο Γρηγορίου κατακρίνει αυτήν την, όπως 

φαίνεται, παγιωμένη στάση των κριτικών που «διαπίστωναν με πολλή σοβαρότητα 

πως δεν είμαι…Χίτσκοκ…Ακριβώς σαν να ανακαλύπτανε πως ο Ξενόπουλος δεν 

είναι Ίψεν, ή ο Ψαθάς, Μολιέρος».132  

Από την άλλη μεριά οι αστυνομικές ταινίες παρουσίαζαν καταστάσεις που προφανώς 

δεν υπήρχαν στο ηθικοεθιμικό παρελθόν του απλού θεατή ή του μαζικού κοινού και 

επομένως ήταν δύσκολο να ταυτιστεί με αυτές γιατί δεν τον αφορούσαν προσωπικά, 

ούτε αποτελούσαν κοινωνικές σταθερές, δηλαδή πράξεις και σχέσεις της συνήθους 

πρακτικής ανάμεσα στα άτομα και τις κοινωνικές ομάδες. Η κατασκευασμένη πάνω 

σε αμερικάνικα πρότυπα θεματολογία του αστυνομικού φιλμ ήταν πολύ λιγότερο 

άμεση, ζωντανή και ταιριαστή στον ελληνικό χώρο. Η καθυστερημένη, σε σχέση με 

τον υπόλοιπο δυτικό κόσμο, αστικοποίηση του ελληνικού πληθυσμού είχε σαν 

αποτέλεσμα και την αντίστοιχη καθυστέρηση στην εμφάνιση μιας συνειδησιακής 

αστικής κρίσης αντίστοιχης με αυτήν που δημιούργησε το αμερικάνικο φιλμ νουάρ 

στη δεκαετία του ‘40 και το γαλλικό στη δεκαετία του ’60.133 Στην ελληνική κοινωνία  

της μεταπολεμικής περιόδου δεν υπήρχε ο οργανωμένος υπόκοσμος που εμφανίζεται 

στις μεγαλουπόλεις της Αμερικής και οι νεόφερτες μάζες αγροτικού πληθυσμού, 

παρά την τριβή μιας δεκαετίας, δεν είχαν απορροφηθεί πλήρως από τον αστικό τρόπο 

ζωής αλλά διατηρούσαν τις παραδοσιακές τους ταυτότητες.134 

                                                 
130 Γ.Κ.Πηλιχός, Τα Νέα, 8 Δεκ. 1964. Παρατίθεται στο Γρηγόρης Γρηγορίου, ό.π., σ. 128. 
131 Ν. Σαμ., εφημερίδα Ακρόπολις, 8 Δεκ. 1964. Παρατίθεται στο Γρηγόρης Γρηγορίου, ό.π., σ. 128. 
132 Ό.π., σ. 129. 
133 Την άποψη αυτή υποστηρίζουν οι Στ. Βαλούκος - Β. Σπηλιόπουλος στο κεφάλαιο «Οι Επιδράσεις 
του Φιλμ Νουάρ στον Ελληνικό Κινηματογράφο», Το Φιλμ Νουάρ, Νέα Σύνορα - Α.Α. Λιβάνη, Αθήνα 
1985, σσ. 113-120. 
134 Πρβλ. και την άποψη της Μ. Κομνηνού, ό.π., σσ. 418-419 που αποδίδει την απουσία της θεματικής 
της παρανομίας στον ελληνικό κινηματογράφο στις συγκεκριμένες εξελίξεις «που εμπόδισαν το 
μετασχηματισμό των ληστών της υπαίθρου σε γκάνγκστερς των πόλεων και στην απροθυμία των 
ελλήνων διανοουμένων να ασχοληθούν με το χώρο της παρανομίας και να ανιχνεύσουν τις υπό 
διαμόρφωση ‘υποκουλτούρες’ του». 
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Επιπλέον στις δεκαετίες που ακολούθησαν μετά το μετεμφυλιακό χάος, το πρόβλημα 

των κοινωνικών μειονοτήτων αποκτούσε μια αναπόφευκτα πολιτική διάσταση 

κάνοντας τη διαπραγμάτευση τέτοιων θεμάτων αρκετά προβληματική. Η ενασχόληση 

των ταινιών με τις περιθωριακές ομάδες του υποκόσμου και τις παράνομες 

δραστηριότητες τους αντιμετωπίζονταν με καχυποψία από μια λογοκρισία που έβαζε 

φραγμό σε κάθε προσπάθεια εμβάθυνσης στην ιστορική, κοινωνική και πολιτική 

πραγματικότητα του τόπου. 

Αλλά και οι ήρωες των αστυνομικών ταινιών ίσως επειδή δεν ενσάρκωναν 

καθιερωμένους κοινωνικούς ρόλους ούτε αποτελούσαν αντιπροσωπευτικούς τύπους 

της ελληνικής πραγματικότητας δεν ήταν δυνατό να εξιδανικευτούν και να γίνουν 

αγαπητά κοινωνικά σύμβολα από το πλατύ κοινό, όπως έγινε στην περίπτωση των 

λαϊκών τραγουδιστών του μελό ή των πλούσιων γλεντζέδων της κωμωδίας. 

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να παραγκωνιστεί σταδιακά το αστυνομικό φιλμ από τα 

καθιερωμένα εμπορικά και επικρατέστερα αριθμητικά είδη της κωμωδίας και του 

μελοδράματος. Γιατί η κωμωδία, πιο ελεύθερη ή πιο εύκαμπτη, για να μην πω πιο 

πονηρή και πιο ασύδοτη, κατάφερνε να περνάει, με το δικό της τρόπο και με 

περισσότερη τόλμη, τα θέματα που άγγιζαν τα ενδιαφέροντα του κοσμάκη και να τον 

εκτονώνει από το βάρος των προβλημάτων του, με την ελαφρότητα ή την ανευθυνότητα 

των θεμάτων της και να πετυχαίνει το στόχο της χωρίς να προδίνει τον προορισμό 

της.135 Όπως γίνεται φανερό, ο μέσος θεατής ήταν περισσότερο διατεθειμένος να 

βυθιστεί στην ψευδαισθητική εικόνα ενός επιθυμητού τρόπου ζωής παρά να έρθει 

αντιμέτωπος με μια έστω μυθοπλαστική απόδοση της εικόνας της σύγχρονης 

μεγαλούπολης. 

Στο γεγονός αυτό ίσως να οφείλεται και το μπόλιασμα στοιχείων που δεν αρμόζουν 

στο ύφος και στο περιεχόμενο της αστυνομικής ταινίας, αλλά αποσκοπούν στο να 

δώσουν το χαρακτήρα ενός οφθαλμοφανούς λαϊκού θεάματος. Τέτοια πρόσθετα και 

εντελώς παράταιρα στοιχεία είναι οι μελοδραματικές σκηνές (η σπαραξικάρδια 

έκκληση της μητέρας στην Απαγωγή, η παρουσία του άρρωστου παιδιού που 

απάγεται στον Πανικό), η ανάπτυξη μιας παράλληλης ερωτικής ιστορίας με αίσια 

πάντοτε έκβαση (Έγκλημα στην Ομόνοια βλ. εικ. V και Ενώ Σφύριζε το Τραίνο βλ. 

εικ. II), τα εμβόλιμα μουσικά διαλείμματα χωρίς ουσιαστική λειτουργική σχέση με το 

σύνολο της ταινίας, που διακόπτουν απότομα τη δράση και χαλαρώνουν την ένταση 

                                                 
135 Ντίνος Δημόπουλος, Ένας Σκηνοθέτης Θυμάται, Προσκήνιο, Αθήνα 19982, σ. 327. 
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(Έγκλημα στο Κολωνάκι), οι κωμικοί διάλογοι π.χ. η σκηνή ανάμεσα στη χήρα 

(Σαπφώ Νοταρά) και τον ζωγράφο Πωλ (Γ. Γκιωνάκη) στο ο Δολοφόνος Αγαπούσε 

Πολύ καθώς και οι κωμικές σκηνές ανάμεσα στον βραδύγλωσσο σωφέρ (Χρ. 

Εξαρχάκο) και την υπηρέτρια του Λαμπίρη (Α. Μιχαηλίδου) στο ο Λαμπίρης 

Εναντίον των Παρανόμων.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επίλογος 
 

Συγκρίνοντας τις αστυνομικές ταινίες στο σύνολο τους διαπιστώνουμε πως με 

εξαίρεση αυτές που δανείζονται το θέμα τους από τα μυθιστορήματα του Μαρή και 

αυτές που τις μιμούνται δεν υπάρχει μεταξύ τους καμιά σεναριακή ή υφολογική 

ομοιογένεια. Το γεγονός αυτό που οφείλεται εν μέρει στην απουσία 

κινηματογραφικών σχολών και γενικότερα κινηματογραφικής παιδείας υψηλής 

στάθμης υπήρξε ανασταλτικός παράγοντας για τη συνέχεια και εξέλιξη του 

αστυνομικού φιλμ στην Ελλάδα και τη δημιουργία ενός ιδιότυπου ύφους και ενός 

σαφώς καθορισμένου σκηνοθετικού στυλ.  

Είναι ενδεικτικό πως οι περισσότεροι από τους σκηνοθέτες που καταπιάστηκαν με το 

είδος του αστυνομικού φιλμ δεν επιχείρησαν το τόλμημα αυτό για δεύτερη φορά. Το 

συγκεκριμένο γεγονός  αποδεικνύει πως η ενασχόληση τους ήταν περιστασιακή, 

ευκαιριακή και περισσότερο κερδοσκοπική παρά αντιπροσωπευτική μιας 

σκηνοθετικής έφεσης προς τις ιδιαιτερότητες του αστυνομικού φιλμ. Έτσι, τόσο οι 

σκηνοθέτες που εμφανίζονται για πρώτη φορά στο κινηματογραφικό προσκήνιο με 
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αστυνομικές ταινίες, όπως ο Ντίνος Κατσουρίδης με το Έγκλημα στα Παρασκήνια 

(1960), ο Ερρίκος Ανδρέου με τον Εφιάλτη (1961 βλ. εικ. III), ο Γιάννης Γαζής με την 

ραδιοφωνική επιτυχία Ο Λαμπίρης Εναντίον των Παρανόμων (1967), ο Βαγγέλης 

Σερντάρης με τη Ληστεία στην Αθήνα (1969) όσο και αναγνωρισμένοι σκηνοθέτες με 

προηγούμενη παραγωγή, όπως ο Δημόπουλος, ο Γρηγορίου και ο Καραγιάννης, 

στρέφονται ξανά προς ταινίες που αναπαράγουν τις συμβάσεις των καθιερωμένων 

κινηματογραφικών ειδών (κωμωδία, αισθηματικό δράμα, κοινωνική περιπέτεια). 

Ίσως λόγω της επιθυμίας τους να πειραματιστούν ποικιλότροπα και με άλλες 

αφηγηματικές μορφές κινηματογραφικής έκφρασης, ίσως λόγω της κακής σχέσης 

αυτών των έργων με τους ευρύτερους αποδέκτες τους, οι περισσότεροι από τους 

δημιουργούς των αστυνομικών ταινιών εγκαταλείπουν το είδος οριστικά. 

Ωστόσο, το αστυνομικό φιλμ διαθέτει μια σημαντικά διαφορετική αφηγηματική 

αυτοτέλεια και προσδιορίζεται από επαρκείς συμβάσεις που του επιφέρουν το 

χαρακτηρισμό του ξεχωριστού είδους μέσα στα πλαίσια της ελληνικής 

κινηματογραφικής παραγωγής, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να 

μιλήσουμε για μια σχολή ή κίνημα με την κλασική έννοια ούτε καν για μια ομάδα 

κινηματογραφιστών που έχοντας τις ίδιες πολιτικές και αισθητικές πεποιθήσεις 

αναζητούν μια κοινή στυλιστική προσέγγιση. Οι σκηνοθέτες υπηρετώντας το 

προσωπικό τους όραμα ή τις ευκαιριακές απαιτήσεις της αγοράς και των παραγωγών 

ασχολούνται περιστασιακά με το αστυνομικό φιλμ, γεγονός που ασφαλώς 

επιβεβαιώνει τον τυχάρπαστο χαρακτήρα της προσπάθειας τους. 

Το σύνολο των αστυνομικών ταινιών κρατιέται στα επίπεδα μιας ευπρόσωπης 

εμπορικής παραγωγής, αλλά δεν μπορούμε να πούμε πως προτείνει μια ανανέωση 

στις καθιερωμένες συμβάσεις του είδους ή μια σκηνοθετική ερμηνεία λιγότερο 

κοινότυπη από αυτήν που χαρακτηρίζει το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής 

κινηματογραφίας.   

Το ελληνικό αστυνομικό φιλμ δανείζεται στοιχεία από την κινηματογραφία χωρών με 

ισχυρή παράδοση στο αστυνομικό μυθιστόρημα και φιλμ, στοιχεία που αφορούν στον 

χαρακτήρα των ηρώων, στις αφηγηματικές τεχνικές και στην αισθητική της εικόνας. 

Ουσιαστικά το ελληνικό αστυνομικό φιλμ αποτελεί έναν συνδυασμό της 

θεματολογίας πολλών ταινιών του Χίτσκοκ- ιδιαίτερα όσον αφορά στο μοτίβο του 

απελπισμένου ήρωα που κατατρέχεται προσπαθώντας να αποδείξει την αθωότητα 

του- του αμερικάνικου γκανγκστερικού φιλμ της δεκαετίας του ‘30 που 

διαδραματίζεται στη σύγχρονη μεγαλούπολη και παρουσιάζει τη δράση αδίστακτων 
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συμμοριών και της ατμόσφαιρας του αμερικάνικου φιλμ νουάρ των δεκαετιών ’40 

και ’50. 

Στο ξεκίνημα του υιοθετεί το αγγλοσαξονικό μοντέλο του τυπικού αστυνομικού φιλμ-

μυστηρίου, σύμφωνα με το οποίο κάποιος ικανός αστυνομικός ή προικισμένος 

ντετέκτιβ  προσπαθεί να εξιχνιάσει έναν ή περισσότερους φόνους και να παραδώσει 

τον δράστη στη δικαιοσύνη. Στην πορεία όμως το αρχετυπικό αυτό σχήμα της 

σύγχρονης αστυνομικής ιστορίας ξεπερνά τις παραδοσιακές συντεταγμένες του και η 

αστυνομική ταινία  αρχίζει να ενσωματώνει στοιχεία και από άλλα κινηματογραφικά 

είδη. Οι μελοδραματικές σκηνές που εισχωρούν όλο και περισσότερο μέσα από τα 

σενάρια του Ν. Φώσκολου, η έμφαση στην ερωτική ιστορία, η αποθέωση του 

αστυνομικού ήρωα, η προσθήκη πολλαπλών χαρακτήρων και κωμικών σκηνών, η 

θεαματική απόδοση της δράσης μέσα από αλλεπάλληλα ανθρωποκυνηγητά και βίαιες 

συμπλοκές σηματοδοτούν την εξέλιξη του αστυνομικού φιλμ και την προσπάθεια του 

να ικανοποιήσει τις προτιμήσεις ενός ευρύτερου κοινού.  

Οι μετέπειτα, ελάχιστες στον αριθμό, ταινίες εγκαταλείπουν την καθιερωμένη 

τεχνοτροπία του αστυνομικού φιλμ, δηλαδή την αλληλουχία μιας σειράς συμβάντων 

που οδηγούν στην αποκάλυψη του ενόχου, για μια πιο περίτεχνη, εσωτερική και 

ψυχολογικο-αισθητική αναζήτηση που συμβαδίζει με τις νέες απαιτήσεις. Στη 

δεκαετία του ’80, όπου το αστυνομικό φιλμ επιστρέφει, οι σκηνοθέτες έχουν πλέον 

ξεφύγει από τα παρωχημένα πρότυπα της αγγλικής παράδοσης και επηρεασμένοι από 

το αισθητικό στυλ της αμερικανικής σχολής και τον κοινωνικό προσανατολισμό του 

γαλλικού φιλμ νουάρ προσεγγίζουν το έγκλημα με διαφορετικούς τρόπους, κάνοντας 

αναφορές στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Οι ταινίες τους απεμπολούν τη σχηματικότητα 

των χαρακτήρων του πρώϊμου αστυνομικού φιλμ αλλά και τη συμβατική ηθική του. 

Δεν προσφέρουν στον θεατή σαφή και στεγανά περιγράμματα, αλλά μια αφηρημένη 

μορφή αφήγησης, ενώ το αστυνομικό ενδιαφέρον ατονεί, το έγκλημα αποκτά 

συμβολικές προεκτάσεις, οι ήρωες αλλά και οι θεατές αποδεσμεύονται από την 

ανάγκη για ηθική δικαίωση και η έρευνα επικεντρώνεται στις αντιδράσεις και τη 

συμπεριφορά των ανθρώπων.  

Για παράδειγμα στην Αναμέτρηση του Γιώργου Καρυπίδη (1982), ιστορία ενός 

ευφάνταστου υπαλλήλου που κατά τη διάρκεια των διακοπών του ερωτεύεται μια 

μυστηριώδη γυναίκα και προσπαθεί παρακάμπτοντας την αστυνομία να διερευνήσει 

τις συνθήκες του θανάτου της, δεν υπάρχει σαφές όριο ανάμεσα στο τι είναι 

πραγματικό και τι φανταστικό. Ο θεατής μετεωρίζεται ανάμεσα στο ρεαλιστικό και 
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υπερρεαλιστικό καθώς δεν μαθαίνει ποτέ αν ο έρωτας του νεαρού υπαλλήλου ( Άρη 

Ρέτσου) για την όμορφη αστή (Ζωή Λάσκαρη) συμβαίνει στην πραγματικότητα ή 

είναι αποκύημα της οξυμένης φαντασίας του. Όπως επίσης δεν διευκρινίζεται αν η 

ηρωίδα είναι θύμα δολοφονίας ή δυστυχήματος εφόσον δεν ενδιαφέρουν οι νομικές 

λεπτομέρειες του τρόπου με τον οποίο πεθαίνει κανείς, αλλά οι λόγοι που οδηγούν σ’ 

έναν μοναχικό θάνατο. Στο τέλος ο ήρωας αδύναμος να ξεμπλέξει τα νήματα αυτής 

της διφορούμενης υπόθεσης και να ξεκαθαρίσει οριστικά  την κατάσταση γύρω του 

επιστρέφει άπραγος στην μονοδιάστατα πληκτική καθημερινότητα της αθηναϊκής 

πόλης.  

Αλλά και στις ταινίες του Νίκου Νικολαϊδη -που παρεπιμπτόντως είναι ίσως ο 

μοναδικός σκηνοθέτης που σε όλες τις ταινίες του χρησιμοποιεί συνειδητά τις 

τεχνικές και την ατμόσφαιρα του αμερικάνικου φιλμ νουάρ- ο φόνος είναι 

απαλλαγμένος από κάθε ίχνος ενοχής, φόβου ή απελπισίας και γίνεται μια κραυγή 

διαμαρτυρίας, ένα μέσο ειρωνικής αποστασιοποίησης από μια θλιβερή 

πραγματικότητα, αλλά και μια ασήμαντη χωρίς ηθικές προεκτάσεις διαδικασία που 

σχετίζεται με την ερωτική φαντασίωση. Οι ήρωες του δεν έχουν απόλυτα 

χαρακτηριστικά, αλλά αιωρούνται διαρκώς ανάμεσα στο καλό και το κακό, την τρέλα 

και τη φρονιμάδα, το συναίσθημα και την σκληρότητα. 

Στην Ευρυδίκη ΒΑ-2037 (1975) η κεντρική ηρωίδα κλεισμένη σ’ ένα κλειστοφοβικό 

περιβάλλον καταλήγει σ’ ένα νευρωτικό αντίκρισμα του εξωτερικού κόσμου που 

μεταμορφώνεται σε μια απειλή απροσδιόριστης μορφής και την οδηγεί στα όρια της 

τρέλας. Αλλά και στο Singapore Sling (1990) ο Νικολαϊδης, ακολουθώντας μια μη 

συμβατική αφήγηση, προσεγγίζει το φόνο σύμφωνα με τους κανόνες της αισθητικής 

και μόνο, σύμφωνα με την φωτογένεια αλλά και την ωμότητα του.  

Το σύγχρονο αστυνομικό φιλμ καθιερώνει μια λιγότερο περιγραφική και περισσότερο 

διεισδυτική προσέγγιση στον εσωτερικό ψυχισμό των ηρώων του. Άλλοτε 

πραγματεύεται τη μοναξιά των ανθρώπων του υποκόσμου, την αντρική φιλία και την 

αναζήτηση συντροφικότητας διασκευάζοντας σενάρια της γαλλικής σχολής του 

νουάρ, όπως στην περίπτωση της Παρεξήγησης του Δημήτρη Σταύρακα (1983), που 

βασίζεται στο σενάριο της ταινίας ο Χαφιές (Le Doulos) του Ζαν Πιέρ Μελβίλ (1962). 

Και άλλοτε πλέκοντας ένα παραμύθι μυστηρίου όπου τα ονειρικά συμβάντα 

μπλέκονται με τα πραγματικά και το φιλμ νουάρ συναντά τον φανταστικό 

κινηματογράφο, όπως στην πρόσφατη ταινία του Άγγελου Φραντζή Το Όνειρο του 

Σκύλου (2005).  
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Η ελληνική αστυνομική ταινία θα επιστρέψει στα λογοτεχνικά πρότυπα που τη 

δημιούργησαν, στις δεκαετίες του 1980-1990, αλλά αυτή τη φορά με τη μορφή 

τηλεοπτικών επεισοδίων σε συνέχειες. Δύο από τους πιο αξιόλογους σκηνοθέτες του 

αστυνομικού φιλμ διασκευάζουν τηλεοπτικά μερικά από τα τελευταία μυθιστορήματα 

του Γιάννη Μαρή με κεντρικό ήρωα το αστυνόμο Μπέκα (Σταύρο Ξενίδη): Η 

Εξαφάνιση του Τζων Αυλακιώτη (1983), Ο Θάνατος του Τιμόθεου Κώνστα (1986) και 

Μια Γυναίκα από το Παρελθόν  (1992) και τα τρία σε σκηνοθεσία του Ερ. Ανδρέου, 

καθώς και Το Μυστικό του Άρη Μπονσαλέντη σε σκηνοθεσία του Β. Σερντάρη (1990).  

Κλείνοντας θα μπορούσαμε να πούμε πως το αστυνομικό φιλμ της δεκαετίας του ’60 

αποτελεί το πορτρέτο μιας υπό διαμόρφωση σύγχρονης μεγαλούπολης που 

προχωρώντας σε όλο και μεγαλύτερα μεγέθη ανάπτυξης αναζητά τα χαμένα της 

ιδανικά. Αποδίδοντας τις περιπέτειες μιας πολιτιστικής τερατογένεσης, που 

δημιούργησε το ανεξέλεγκτο κύμα αστυφιλίας και ο οικοδομικός οργασμός της 

πρωτεύουσας, το αστυνομικό φιλμ, αν και κρύβει πάντοτε επιμελώς το χώρο δράσης 

του, έρχεται σε αντίθεση χωρίς όμως και να ανατρέπει την ευδαιμονιστική αντίληψη 

της ζωής στην πόλη.  

Παρά την αρκετά συντηρητική και κάπως ηθικοπλαστική του διάσταση το 

αστυνομικό φιλμ δεν αναιρεί τη γοητεία που ασκεί το έγκλημα, ούτε η αναπόφευκτη 

τιμωρία και συντριβή ακυρώνει την έλξη της άνομης πράξης, αλλά κατά κάποιο 

τρόπο δικαιώνει αυτούς που τολμούν να δραπετεύσουν έστω και πρόσκαιρα από τη 

μίζερη πραγματικότητα για να μεταβούν στον κόσμο των πιο ανεκπλήρωτων 

επιθυμιών τους.  

Ανεξάρτητα από την καλλιτεχνική τους αξία οι αστυνομικές ταινίες που εξετάσαμε 

αποτελούν για το σημερινό θεατή μια πολύτιμη καταγραφή κοινωνικών 

συμπεριφορών, τάσεων και αντιλήψεων. Δημιούργημα και ταυτόχρονα έκφραση μιας 

εποχής, αλλά και ζωντανός συνδετικός κρίκος με το ιστορικό παρελθόν το ελληνικό 

αστυνομικό φιλμ διατηρεί μια ανεκτίμητη αξία και διαχρονικότητα. Μέσα από αυτό 

το πρίσμα είναι δυνατόν και αναγκαίο να αναθεωρηθούν οι απόψεις που το 

καταδίκασαν στην αφάνεια και να υιοθετηθούν νέες προσεγγίσεις που θα οδηγήσουν 

στην ιστορική ένταξη και κριτική επανεκτίμηση του. 
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ 

ΕΤΟΣ 
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ 
ΣΕΝΑΡΙΟ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 
ΤΙΤΛΟΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΘΟΠΟΙΟΙ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 

1958 Σκην.: Ντίνος Δημόπουλος 
 
Σεν.: Γιάννης Μαρής 
 
Φωτ.: Αρ.Καρύδης- Φουκς 

Ο Άνθρωπος 
του Τραίνου 

 

Όλυμπος Φιλμ Γιώργος Παππάς 
Άννα Συνοδινού 
Μιχ. Νικολινάκος 
Ζωρζ Σαρρή 
Δήμος Σταρένιος 
Μάρω Κοντού 
Γ. Γαβριηλίδης 

    37.259 
  (9η θέση) 

1959 Σκην.: Τζανής Αλιφέρης 
 
Σεν.: Γιάννης Μαρής 
 
Φωτ.: Αρ.Καρύδης-Φουκς 

Έγκλημα στο Κολωνάκι Τζαλ Φιλμ Μάρω Κοντού 
Μιχ. Νικολινάκος 
Ελ. Χατζηαργύρη 
Α. Μπάρκουλης 
Γ. Μαυροπούλου 
Στ. Στρατηγός 
Χρ. Τσαγανέας 
Δ. Παπαγιαννό- 
πουλος 

    68.097 
  (9η θέση) 

1960 Σκην.: Ντίνος Κατσουρίδης 
 
Σεν.: Γιάννης Μαρής 
 
Φωτ.: Αρ.Καρύδης- Φουκς 

Έγκλημα 
στα Παρασκήνια 

Θ.Δαμασκηνός- 
Β.Μιχαηλίδης - 
Μ.Νικολούδης 
 

Α. Αλεξανδράκης 
Τίτος Βανδής 
Μάρω Κοντού 
Χρ. Τσαγανέας 
Α. Γεωργούλη 
Ζωρζ Σαρρή 
Δήμος Σταρένιος 
Θ. Μυλωνάς 
Δ. Νικολαϊδης 

    67.610 
  (7η θέση) 
 

1960 Σκην.: Ίων Νταϊφάς 
 
Σεν.: Κώστας Μαίανδρος 
Ίων Νταϊφάς 
 
Φωτ.: Κ. Φιλίππου 

Ο Δολοφόνος 
Αγαπούσε Πολύ 

Γ.Δριμαρόπουλος Δημήτρης Μυράτ 
Ελ. Χατζηαργύρη 
Γκ. Μπινιάρης 
Βύρων Πάλλης 
Γ. Γκιωνάκης 
Νάντια Χωραφά 
Σπ. Καλογήρου 

    17.572 
  (38η θέση) 

1961 Σκην.: Ερρίκος Θαλασσινός 
 
Σεν.: Γ. Νότας- Ερ. Θαλασσινός 
(από το ομώνυμο θεατρικό έργο 
του Νίκου Φώσκολου) 
 
Φωτ.: Νίκος Δημόπουλος 

Ο Θάνατος θα Ξανάρθει Φίνος Φιλμ Δ. Παπαμιχαήλ 
Δ. Διαμαντίδου 
Χ. Τσαγανέας 
Ν. Αγγελίδου 
Μ. Ζαρόκωστα 
Β. Διαμαντόπουλος 
Θ. Μυλωνάς 
Β. Ανδρονίδης 

    43.658 
  (11η θέση) 

1961 Σκην./Σεν.: Ερρίκος Ανδρέου 
 
Φωτ.: Αρ.Καρύδης- Φουκς 

Εφιάλτης 
 

Ερρίκος 
Ανδρέου 

Μιχ. Νικολινάκος 
Βούλα Χαριλάου 
Θ. Μυλωνάς 
Αθ. Μιχαηλίδου 
Σταύρος Ξενίδης 
Δ. Νικολαϊδης 

   26.526 
  (25η θέση) 

1961 Σκην.: Ιάσονας 
Χαραλαμπόπουλος- Νίκος 
Χατζηθανάσης   
 
Σεν.: Θανάσης Βαλτινός 
 
Φωτ.: Φώτης Μεσθεναίος 

 Ενώ Σφύριζε το Τραίνο  
 

KALIA φιλμ Στ. Ληναίος 
Α.Παπακωνσταντίνου 
Λ. Καλλέργης 
Στέλιος Βόκοβιτς 
Μ. Καλογιάννης 
Α. Μαλλιαγρός 
Ελένη Κυπραίου 

      956 
  (68η θέση) 
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ 

ΕΤΟΣ 
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ 
ΣΕΝΑΡΙΟ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 
ΤΙΤΛΟΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΘΟΠΟΙΟΙ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 

1962 Σκην.: Ντίμης Δαδήρας 
 
Σεν.: Νέστορας Μάτσας – 
Κώστας Ασημακόπουλος 
 
Φωτ.: Δημήτρης Καράμπελας 

Πεζοδρόμιο Ν. Σαμπατάκος & Υιός Κάκια Αναλυτή 
Α. Μπάρκουλης 
Β. Αυλωνίτης 
Σπεράντζα Βρανά 
Χρ. Τσαγανέας 
Κ. Ρηγόπουλος 
Αρτέμης Μάτσας 
Νικήτας Πλατής 

   27.044 
  (24η θέση) 

1962 Σκην./Σεν.: Χρήστος 
Λαθουρόπουλος 
 
Φωτ.: Ι. Παϊρίδης 

Έγκλημα στην Ομόνοια LAFIS FILMS 
 

Α. Μπάρκουλης 
Γ. Μαυροπούλου 
Β. Ανδρεόπουλος 
Νικήτας Πλατής 
Π.Χριστοφορίδης 
Νάσος Κεδράκας 

   11.637 
  (52η θέση) 

1963 Σκην.: Στέλιος Ζωγραφάκης 
 
Σεν.: Νίκος Φώσκολος 
 
Φωτ.: Βαγγέλης Καραμανίδης 

Όσα Κρύβει η Νύχτα Κορονέτ Φιλμ Πέτρος Φυσούν 
Μάρθα Βούρτση 
Δ.Παπαγιαννόπουλος 
Ανδρέας Ντούζος 
Έφη Οικονόμου 
Νίτσα Τσαγανέα 
Χρ. Τσαγανέας 

    118.113 
  (42η θέση) 

1963 Σκην./Σεν.: Οδυσσέας 
Κωστελέτος 
 
Φωτ.:Ανδρέας Αναστασάτος 
 

Λίγο πριν Ξημερώσει Παν Φιλμ Α. Μπάρκουλης 
Γιάννης Αργύρης 
Κώστας Κακαβάς 
Γ. Γκιωνάκης 
Σπεράντζα Βρανά 
Λ. Καλλέργης 
Δήμος Σταρένιος 

   11.584 
  (53η θέση) 
 

1964 Σκην.: Κώστας Ανδρίτσος 
 
Σεν.: Νίκος Φώσκολος 
Φωτ.: Νίκος Μήλας 

Κραυγή Φοίνιξ Φιλμ Γιώργος Φούντας 
Μ. Χρονοπούλου 
Ίλυα Λιβυκού 
Γ. Μούτσιος 
Παύλος Λιάρος 
Νίκος Τσαχιρίδης 

   218.707 
  (19η θέση) 

1964 Σκην.: Γρηγόρης Γρηγορίου 
 
Σεν.: Γιάννης Μαρής 
 
Φωτ.: Γρ.Δανάλης - Γιάννης 
Πουλής 

Αμφιβολίες  Αφοί Ρουσσόπουλοι- 
Γ.Λαζαρίδης-Δ.Σαρρής 
& Κ.Ψαρράς 

Βιβέτα Τσιούνη 
Ν. Κούρκουλος 
Πάρις Αλεξάντερ 
Βύρων Πάλλης 
Ελένη Ανουσάκη 
Ντόρα Βολανάκη 
Καίτη Παπανίκα 
Λ. Χριστογιαννόπουλος 

   209.225 
  (23η θέση) 

1964 Κώστας Καραγιάννης 
 
Σεν.: Κώστας Ασημακόπουλος 
 
Φωτ.: Ντίνος Κατσουρίδης 

 Απαγωγή 
 

Κώστας Καραγιάννης Γ. Μαυροπούλου 
Στ. Στρατηγός 
Τίτος Βανδής 
Αν. Φιλιππίδης 
Μιράντα Μυράτ 
Ανέστης Βλάχος 
Ρένα Χρηστάκη 
Βαγγέλης Καζάν 

   182.458 
  (27η θέση) 
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ 

ΕΤΟΣ 
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ 
ΣΕΝΑΡΙΟ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 
ΤΙΤΛΟΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΘΟΠΟΙΟΙ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 

1964 Σκην.: Πάνος Λάφης 
 
Σεν.: Γιάννης Ιωαννίδης 
 
Φωτ.: Ανδρέας Αναστασάτος 

Οι Επικίνδυνοι Λάφης Φιλμ Μάνος Κατράκης 
Γκιζέλα Ντάλι 
Ν. Ξανθόπουλος 
Θ. Λειβαδίτης 
Ανέστης Βλάχος 
Μ. Σταθοπούλου 
Γ. Μαλούχος 

   61.160 
  (58η θέση) 

1964 Σκην./Σεν.: Γιώργος Σαρής 
 
Φωτ.: Δήμος Σακελλαρίου- Ντ. 
Κατσουρίδης 

Μονεμβασιά  Α. Σωτήρχου Ελένη Μάνου 
Άλκης Γιαννακάς 
Νίκος Τσαχιρίδης 
Δήμος Σταρένιος 
Βαγ. Ιωαννίδης 

   56.345 
  (70η θέση) 

1965 Σκην.: Ντίνος Κατσουρίδης 
 
Σεν.: Νίκος Φώσκολος 
 
Φωτ.: Δήμος Σακελλαρίου – Ντ. 
Κατσουρίδης 

 Αδίστακτοι Σ.Πυλαρινός- 
Ν.Βαρβέρης 

Ν. Κούρκουλος 
Μ. Χρονοπούλου 
Βούλα Χαριλάου 
Γ. Μούτσιος 
Δ. Διαμαντίδου 
Σπ. Καλογήρου 
Αλ. Τζανετάκος 
Βαγγέλης Καζάν 

   239.152 
  (23η θέση) 

1966 Σκην.: Κώστας Καραγιάννης 
 
Σεν.: Γιώργος Παπακυριάκης 
 
Φωτ.: Βασίλης Βασιλειάδης 

Τα Μυστικά της 
Αμαρτωλής Αθήνας 

Καραγιάννης – 
Καρατζόπουλος 

Άλκης Γιαννακάς 
Ζέτα Αποστόλου 
Ίλυα Λιβυκού 
Παύλος Λιάρος 
Α. Γιουράντη 
Σταύρος Ξενίδης 
Α. Μαυρόπουλος 
Γιώργος Κωβαίος 

   164.493 
  (34η θέση) 

1966 Σκην./Σεν.: Σωκράτης 
Καψάσκης 
 
Φωτ.: Δημήτρης 
Παπακωνσταντής 

Ο Ζεστός Μήνας 
Αύγουστος 

Βικτορία Καψάσκη Πέτρος Φυσούν 
Γιάννης Φέρτης 
Μ. Χρηστίδης 
Μπέτυ Αρβανίτη 
Κ. Βασιλάκου 
Στ. Στρατηγός 
Α. Αντωνόπουλος 

   89.797 
  (65η θέση) 

1967 Σκην.: Ντίνος Δημόπουλος 
 
Σεν.: Νίκος Φώσκολος 
 
Φωτ.: Γ. Αρβανίτης 

Πυρετός στην Άσφαλτο 
 

Φίνος Φιλμ Γιώργος Φούντας 
Τζένη Ρουσσέα 
Φ. Γεωργίτσης 
Νόρα Βαλσάμη 
Σπ. Καλογήρου 
Β. Ανδρονίδης 

   487.036 
  (5η θέση) 

1967 Σκην.: Γιάννης Γαζής 
 
Σεν.: Χρήστος Αντωνιάδης 
 
Φωτ.: Νίκος Αδαμόπουλος 

Ο Λαμπίρης Εναντίον 
των Παρανόμων  

Φοίβος Φιλμ Βύρων Πάλλης 
Α. Γρηγοριάδου 
Μιράντα Μυράτ 
Χρ. Εξαρχάκος 
Α. Μιχαηλίδου 
Ζώρας Τσάπελης 
Μάνος Κατράκης 
Αθ. Προύσαλης 
Καίτη Παπανίκα 

   209.444 
  (24η θέση) 
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ΕΤΟΣ 
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ 
ΣΕΝΑΡΙΟ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 
ΤΙΤΛΟΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΘΟΠΟΙΟΙ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 

1967 Σκην.: Οδυσσέας Κωστελέτος 
 
Σεν.: Νίκος Βώκος 
 
Φωτ.: Γιώργος Ευσταθόπουλος 

 Το Χρήμα ήταν 
Βρώμικο 

Γ.Ευσταθόπουλος& 
Β.Χατζηβασιλείου 

Γιάννης Αργύρης 
Ντίνα Τριάντη 
Μιρέλλα Τσάρου 
Δ. Στυλιανοπούλου 
Α. Φιλιππίδης 
Νίκος Δενδρινός 

   21.669 
 (109η 
θέση) 

1968 Σκην.: Βύρων Πάλλης 
 
Σεν.: Γιάννης Κανδήλας 
 
Φωτ.: Νίκος Μήλας 

Θύελλα στο Σπίτι των 
Ανέμων  

Βύρων Πάλλης Βύρων Πάλλης 
Α. Γρηγοριάδου 
Μ. Κουράκου 
Μιράντα Μυράτ 
Α. Μιχαηλίδου 
Μαρία Φωκά 
Α. Αντωνόπουλος 

   145.879 
  (45η θέση) 

1968 Σκην.: Νάσος Μπιμπέλας 
 
Σεν.: Χάρης Κερασιώτης 
 
Φωτ.: Χάρης Τσαμπουνάρας 

Αθήνα, η Κλοπή της 
Οδού Σταδίου  

Γρηγόρης 
Δημητρόπουλος 
G.D. Films 

Μ. Καλατζοπούλου 
Γ. Μούτσιος 
Σ. Μουστάκας 
Σάσα Καστούρα 
Ρία Δελούτση 
Β. Λαδοπούλου 

   25.473 
  (86η θέση) 

1969 Σκην./Σεν.: 
Σταύρος Τσιώλης 
 
Φωτ.:Γιώργος Αρβανίτης 
 

Πανικός  Φίνος Φιλμ Κώστας Καζάκος 
Σοφία Ρούμπου 
Α. Αντωνόπουλος 
Σπ. Καλογήρου 
Ζώρας Τσάπελης 
Νίκος Γαλανός 
Ντίνος Καρύδης 

  260.627 
 (25η θέση) 

1969 Σκην.: Ερρίκος Ανδρέου 
 
Σεν.: Γιάννης Τζιώτης 
 
Φωτ.: Δημήτρης 
Παπακωνσταντής 

Κατηγορώ το Κορμί 
μου 
(Η Ληστεία) 

Τζαίημς Πάρις Κώστας Πρέκας 
Κριστίν Άλεν 
Βέρα Κρούσκα 
Στ. Στρατηγός 
Ντ. Περέλης 
Τούλα Γαλάνη  
Μπέτυ Σάββα 

  135.750 
 (46η θέση) 

1969 Σκην.:Βύρων Πάλλης 

 
Σεν.:Γιάννης Κανδήλας 
 
Φωτ.:Συράκος Δανάλης 

Η Ώρα της Αλήθειας  Βύρων Πάλλης Βύρων Πάλλης 
Α. Γρηγοριάδου 
Μάνος Κατράκης 
Α. Αντωνόπουλος 
Π.Χριστοφορίδης 
Νάσος Κεδράκας 
Νίκος Σκιαδάς 

   97.859 
 (57η θέση) 

1969 Σκην./Σεν.: Βαγγέλης Σερντάρης 
 
Φωτ.: Νίκος Καβουκίδης 

 Ληστεία στην Αθήνα  
 

Κ. Πίτσιος- 
Β. Σερντάρης 

Ανέστης Βλάχος  
Χρ. Τσάγκας 
Γ. Καλαντζής 
Δήμος Σταρένιος 
Θ. Έξαρχος 
Εύα Φρυδάκη 

   30.447 
 (85η θέση) 

1970 Σκην.:Σταύρος Τσιώλης 

 
Σεν.:Νίκος Φώσκολος 
 
Φωτ.: Γ. Αρβανίτης 

Η Ζούγκλα των Πόλεων Φίνος Φιλμ Κώστας Πρέκας 
Μ. Χρονοπούλου 
Μάνος Κατράκης 
Σπ. Καλογήρου 
Α. Φιλιππίδης 
Νότης Περγιάλης 

  246.844 
 (17η θέση) 
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ΕΤΟΣ 
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ 
ΣΕΝΑΡΙΟ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 
ΤΙΤΛΟΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΘΟΠΟΙΟΙ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 

1970 Σκην.: Γιώργος Παπακώστας 
 
Σεν.: Π. Σκοπελίτης  
 
Φωτ.: Νίκος Μήλας 

Ακόμα μια Φορά πριν 
Ξεψυχήσω  
(Γυναίκες Πολυτελείας) 

Κλακ Φιλμ Λάκης Κομνηνός 
Μ. Καλατζοπού- λου 
Γ. Μούτσιος 
Νίκος Τσαχιρίδης 
Ζώρας Τσάπελης 

   66.268 
 (70η θέση) 

1971 Σκην.: Σταύρος Τσιώλης 
 
Σεν.: Νίκος Φώσκολος 
 
Φωτ.: Γιώργος Αρβανίτης 

Κατάχρησις Εξουσίας Φίνος Φιλμ Ν. Κούρκουλος 
Μπέτυ Λιβανού 
Μάνος Κατράκης 
Σπ. Καλογήρου 
Α. Φιλιππίδης 
Γιάννης Αργύρης 
Νάσος Κεδράκας  
Ντίνος Καρύδης 

  378.790 
  (3η θέση) 

1971 Σκην.: Όμηρος Ευστρατιάδης 
 
Σεν.: Γιάννης Τζιώτης 
 
Φωτ.: Στ. Τρύπος 

Οι Ερωτομανείς  Σπέντζος Φιλμ Μπέτυ Αρβανίτη 
Ούντο Κίερ 
Ανέστης Βλάχος 
Βαγγέλης Καζάν 
Ρένα Κοσμίδου  
Λ. Γυφτόπουλος 

  116.209 
 (41η θέση) 

1971 Σκην.: Όμηρος Ευστρατιάδης 
 
Σεν.: Γιάννης Τζιώτης 
 
Φωτ.: Παύλος Φιλίππου 

Η ιδιωτική μου Ζωή  ORA films Άννα Φόνσου 
Α. Μπάρκουλης 
Άλκης Γιαννακάς 
Ρένα Κοσμίδου 
Λ. Γυφτόπουλος 
Τέλης Ζώτος 

   97.805 
 (49η θέση) 

1971 Σκην.: Τζον Κρίστιαν 
 
Σεν.: Ν.Φώσκολος-Διον. 
Τζεφρώνης 
 
Φωτ.: Ν. Γαρδέλης 

Φρενίτις  Τζον Κρίστιαν Γιάννης Βόγλης 
Α. Αντωνόπουλος 
Κάθριν Μίτσελ 
Τασσώ Καββαδία 
Αλέξης Δαμιανός 
Δήμος Σταρένιος 

   5.670 
 (89η θέση) 

1972 Σκην.: Ερρίκος Ανδρέου 
 
Σεν.: Κλέαρχος Κονιτσιώτης 
 
Φωτ.: Π. Φιλίππου 

Αναζήτησις Κλέαρχος  
Κονιτσιώτης 

Α. Αντωνόπουλος 
Έλενα Ναθαναήλ 
Β. Ανδρονίδης 
Ντίνος Καρύδης 
Τασσώ Καββαδία 
Νίκος Βανδώρος 

  162.752 
  (7η θέση) 

1972 Σκην.: Όμηρος Ευστρατιάδης 
 
Σεν: Γιάννης Τζιώτης-Βαγγέλης 
Κατσάνης 
Φωτ.: Άρης Σταύρου 

Διαμάντια στο Γυμνό 
της Σώμα 

G.D. Films  Ελένη Ανουσάκη 
Κ. Καραγιώργης 
Ρίτα Μπενσουσάν 
Χρήστος Νομικός 
Α. Μπάρκουλης 
Λ. Γυφτόπουλος 

    58.997 
 (30η θέση) 

1972 Σκην.: Παύλος Φιλίππου 
 
Σεν.: Γιάννης Τζιώτης 
 
Φωτ.: Παύλος Φιλίππου 

Οι Εκβιασταί Καραγιάννης – 
Καρατζόπουλος 

Λάκης Κομνηνός 
Α. Μπάρκουλης 
Ντ. Ηλιόπουλος 
Σάσα Καστούρα 
Άννα Βαγενά 
Δ. Μπισλάνης  
Ζώρας Τσάπελης 
Δήμος Σταρένιος 

   62.124 
 (59η θέση) 
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ΕΤΟΣ 
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ 
ΣΕΝΑΡΙΟ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 
ΤΙΤΛΟΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΘΟΠΟΙΟΙ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 

1973 Σκην.: Βαγγέλης Σερντάρης 
 
Σεν: Γιάννης Μαρής 
 
Φωτ.: Δήμος Σακελλαρίου 

Ζήτημα Ζωής και 
Θανάτου  

Κλ.Κονιτσιώτης 
Γενική Κιν/κών 
Επιχειρήσεων 

Κώστας Καζάκος 
Έλενα Ναθαναήλ 
Α. Αντωνόπουλος 
Β. Ανδρονίδης 
Φάνης Χηνάς 
Ρένα Κοσμίδου 

  146.318 
  (9η θέση) 

1973 Σκην.: Κώστας Καραγιάννης 
Σεν.: Γιώργος Λαζαρίδης 
Φωτ.: Βασίλης Βασιλειάδης 

Όργια σε Τιμή 
Ευκαιρίας 

Καραγιάννης – 
Καρατζόπουλος 

Γιάννης Βόγλης 
Νέλλη Γκίνη 
Δ. Μπισλάνης 
Λαυρ. Διανέλος 
Ρίτα Άντλερ 
Β. Ανδρεόπουλος 

    58.691 
 (31η θέση) 

1973 Σκην.: Παύλος Φιλίππου 
 
Σεν.: Μαξ Ρομάν 
 
Φωτ.: Παύλος Φιλίππου 

Οι Απάνθρωποι  Παύλος Φιλίππου Λάκης Κομνηνός 
Α. Μπάρκουλης 
Σάσα Καστούρα 
Δ. Μπισλάνης  
Γ. Βουτσίνος 
Ζώρας Τσάπελης 

   57.692 
 (18η θέση) 

1974 Σκην.: Κώστας Καραγιάννης 
 
Σεν.: Θ. Λειβαδίτης 
 
Φωτ.: Βασίλης Βασιλειάδης 

Έγκλημα στο Καβούρι Καραγιάννης- 
Καρατζόπουλος 

Λάκης Κομνηνός 
Ντόροθυ Μουρ 
Λέσλυ Μπόουμαν 
Β. Σειληνός 
Δ. Μπισλάνης 
Φρ. Φραγκούλης 

   32.293 
 (22η θέση) 

1974 Σκην./Σεν.: Χρυσόστομος 
Λιάμπος 
 
Φωτ.: Γιώργος Τσακίρης 

Διεστραμμένοι από τη 
Γέννα τους  

Χρυσόστομος Λιάμπος Κ. Γκουζγκούνης 
Έλσα Μπάρετ 
Άγγελος Σερέτης 
Άλεξ Ντάιμοντ 

   30.388 
 (32η θέση) 

1975 Σκην./Σεν.: Χρυσόστομος 
Λιάμπος 
 
Φωτ.: Νίκος Μήλας 

Στην Παγίδα του Σεξ 
και του Εγκλήματος  

Χρ. Λιάμπος-  
Γ. Κουρόγλου 

Κ. Γκουζγκούνης 
Λιάνα Κάρλοβι 
Λένα Σαμίου 
Κ. Στεφανάκης 
Β.Τριανταφύλλου  

   34.299 
 (20η θέση) 

 Σκην.:Ντίμης Δαδήρας 
 
Σεν.:Γιάννης Μαρής 
 
Φωτ.: Ν. Γαρδέλης 

Ο Δολοφόνος Φορούσε 
Σμόκιν 

Σούλης Γεωργιάδης Γιώργος Σίσκος 
Άννα Μπράτσου 
Παύλος Λιάρος 
Μαίρη Κυβέλου 
Δημήτρης Μυράτ 
Στ. Φαρμάκης 
Κ. Σαντοριναίος 

 

1979 Σκην.: Όμηρος Ευστρατιάδης 
 
Σεν.: Γιάννης Σκλάβος 
 
Φωτ.: Πέτρος Καραβίδογλου 

Το Μήλο του Σατανά  Ο.Ευστρατιάδης 
Γρ.Δημητρόπουλος 

Κώστας Πρέκας 
Χρήστος Νομικός 
Γ. Ζαβραδινός 
Τζένιφερ  Μέιζον 

   26.569 
 (14η θέση) 

1980 Σκην./Σεν.: Νίκος Φώσκολος 
 
Φωτ.: Άρης Σταύρου 

Έξοδος Κινδύνου  Γκρέκα Φιλμ- 
Μ. Λεφάκης Α.Ε. 
 

Όλγα Καρλάτου 
Γιώργος Φούντας 
Ν. Κούρκουλος 
Αλ. Εσκενάζι 
Γ. Μαυροπούλου 
Ελένη Φιλίνη 
Ανέστης Βλάχος 

  111.729 
 (11η θέση) 
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