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Κυρίες και κύριοι , καλησπέρα σας 

Τα λογοτεχνικά απογεύματα είναι αφιερωμένα φέτος στο αστυνομικό 
μυθιστόρημα και υπήρξε διάχυτη μια αμφισβήτηση  για το αν το 
αστυνομικό  μυθιστόρημα είναι λογοτεχνία ή  παραλογοτεχνία. 
Στο προηγούμενο λογοτεχνικό απόγευμα οι συγγραφείς  Ανδρέας 
Αποστολίδης και Φίλιππος Φιλίππου, νομίζω ότι απάντησαν 
επαρκέστατα σ΄ αυτό το δίλημμα. Υποστήριξαν μάλιστα πως η άποψη 
ότι το αστυνομικό μυθιστόρημα είναι παραλογοτεχνία είναι αντίληψη 
περασμένων δεκαετιών. 
Επιτρέψτε μου  όμως να προσθέσω σήμερα κάποια στοιχεία. 
 
Το αστυνομικό μυθιστόρημα πολύ σύντομα απομακρύνθηκε από την 
εγκεφαλική λύση γρίφων, αινιγμάτων, που ήταν τα μυστηριώδη 
εγκλήματα και σιγά σιγά στράφηκε στα κίνητρα των εγκληματιών και 
στις κοινωνικές συνθήκες που προάγουν το έγκλημα. Σήμερα εστιάζει 
στην κοινωνική αδικία, την ανισότητα, τις ιδιοσυγκρασίες των ηρώων 
και οι συγγραφείς επιδιώκουν φροντισμένο λογοτεχνικό ύφος. 
Στην Ελλάδα από  το 1990 και μετά, το αστυνομικό μυθιστόρημα 
βρίσκεται στην καλύτερή του ώρα , σε πλήρη ακμή, παρόλο που άργησε 
να κάνει την εμφάνισή του. Μόλις το 1950 εμφανίστηκε ο Γιάννης  
Μαρής και τα πρώτα ελληνικά μυθιστορήματα, ενώ το παγκόσμιο 
αστυνομικό μυθιστόρημα είχε φτάσει ήδη στην κορύφωσή του από το 
1940. Οι Έλληνες αστυνομικοί συγγραφείς δεν νιώθουν πια ένοχοι, ότι 
δηλαδή υπηρετούν ένα λαϊκό, παρακατιανό είδος. 
 Ο Φίλιππος Φιλίππου υποστηρίζει ότι η ελληνική αστυνομική 
λογοτεχνία έχει πάρει τη θέση της κοινωνικής λογοτεχνίας και ότι δεν 
ψυχαγωγεί απλώς αλλά επιδιώκει να διεγείρει  συνειδήσεις, να 
προβληματίσει και ενδεχομένως να προκαλέσει  ρήγματα στον 
εφησυχασμό των αναγνωστών. Και ο Ανδρέας Αποστολίδης δηλώνει ότι 
γράφει  αστυνομικά μυθιστορήματα διότι είναι ένας  από τους πιο 
πρόσφορους τρόπου να σχολιάσει την ελληνική πραγματικότητα. 
Σ’ αυτή την απενοχοποίηση οδήγησαν οι εξής παράγοντες: 
Α) οι εκδόσεις Πάπυρος με τη σειρά Βίπερ, όπου μεταφράστηκαν 
σχεδόν όλοι οι σπουδαίοι συγγραφείς του παγκοσμίου αστυνομικού 
μυθιστορήματος. 
Β) οι εκδόσεις  ΑΓΡΑ, στα μέσα της δεκαετίας του 1980, καθιέρωσαν 
αστυνομική σειρά, με την οποία κατέτασσαν αυτομάτως το αστυνομικό 
μυθιστόρημα στα «σαλόνια» της λογοτεχνίας. 



Γ) τρίτος και πολύ σημαντικός παράγοντας είναι ο αποψινός 
καλεσμένος μας, ο συγγραφέας-μεταφραστής  Πέτρος Μάρκαρης, ο 
οποίος με το πρώτο του αστυνομικό μυθιστόρημα, το «Νυχτερινό 
δελτίο», που κυκλοφόρησε το 1995, «τάραξε τα νερά» και καθιέρωσε το 
είδος. Πολλοί τον αποκαλούν πατριάρχη του αστυνομικού 
μυθιστορήματος, ο ίδιος όμως αποποιείται τον τίτλο και τον αποδίδει 
στο Γιάννη Μαρή, για τον οποίο πιστεύει ότι έγραψε σε λάθος τόπο, σε 
λάθος χρόνο και ότι, αν είχε γράψει στα γαλλικά, θα ήταν πασίγνωστος 
παγκοσμίως. 
 

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΤΡΟ ΜΑΡΚΑΡΗ 
 

Ο Πέτρος Μάρκαρης  γεννήθηκε και μεγάλωσε στην  
Κωνσταντινούπολη. Σπούδασε οικονομικές επιστήμες στην 
Αυστρία(Βιέννη) και  εγκαταστάθηκε  οριστικά στην Αθήνα το 
1964.Εμφανίστηκε στα ελληνικά γράμματα το 1965 με το θεατρικό έργο 
«Η ιστορία του Αλή Ρέτζο». Έγινε όμως κυρίως γνωστός ως 
μεταφραστής και μελετητής του  Μπρεχτ και στη συνέχεια του Γκαίτε. 
Υπήρξε σεναριογράφος του Θόδωρου Αγγελόπουλου και έγραψε 
σενάρια για την τηλεοπτική σειρά «Ανατομία ενός εγκλήματος». Από το 
1995 όμως, όπως είπαμε, στρέφεται στο αστυνομικό μυθιστόρημα , το 
οποίο και υπηρετεί έκτοτε με μεγάλη επιτυχία. 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ 
 

Νυχτερινό δελτίο-1995, Άμυνα ζώνης-1998, Ο Τσε αυτοκτόνησε-2003 
και Βασικός μέτοχος-2006, τα τέσσερα πρώτα του βιβλία αποτελούν μια 
τετραλογία, με την οποία παρακολουθώντας την ελληνική 
πραγματικότητα θίγει καυτά προβλήματα της κοινωνίας μας: 
μετανάστες, νεόπλουτοι , φοροφυγάδες, διαπλεκόμενα συμφέροντα 
πολιτικής και ποδοσφαίρου, τρομοκρατία, σκοτεινή πλευρά των ΜΜΕ. 
Και στα τέσσερα μυθιστορήματα κεντρικός ήρωας είναι ο αστυνόμος 
Χαρίτος, ένας συντηρητικός μικροαστός πενηντάρης αστυνομικός , 
«απομεινάρι» τιμιότητας και φιλότιμου σ’ έναν απάνθρωπο κόσμο. Και 
αν ο Πέτρος Μάρκαρης  θεωρείται ο άξιος συνεχιστής του Γιάννη Μαρή, 
ο αστυνόμος Χαρίτος είναι κατά κάποιο τρόπο ο διάδοχος του 
αστυνόμου Μπέκα. Ο Χαρίτος δε χαρακτηρίζεται από την ιδιοφυϊα του 
Ηρακλή Πουαρό ούτε από το διανοουμενισμό του Φίλιπ Μάρλοου. 
Είναι ένας κοινός άνθρωπος, ο οποίος καταβάλλει τεράστια 
προσπάθεια για να βρει την άκρη του νήματος. Ακριβώς χάρη στο 



Χαρίτο τα βιβλία του Μάρκαρη γνωρίζουν τεράστια επιτυχία στην 
λλάδα και πολύ περισσότερο στο εξωτερικό και  βρίσκονται σε  πολύ 
υψηλή θέση στα κοινωνικά μυθιστορήματα. 
Το 2008 ο Πέτρος Μάρκαρης στέλνει τον αστυνόμο Χαρίτο με τη 
γυναίκα του Αδριανή, κλασσικό τύπο ελληνίδας νοικοκυράς, ταξίδι στην 
Κωνσταντινούπολη για διακοπές και μέσα από τα δικά του μάτια, ο 
Πέτρος Μάρκαρης ταξιδεύει στο παρελθόν του, μας ξεναγεί στην Πόλη 
και μας κάνει μαθήματα ιστορίας. Ο τίτλος αυτού του βιβλίου «Παλιά,  
πολύ παλιά». 
 

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ 
 

Όταν ο ήρωας του Μάρκαρη θα επιστρέψει στην Ελλάδα, θα πέσει  
πάνω στα σκάνδαλα του ελληνικού ντόπιγκ και στην οικονομική κρίση. 
Ο Πέτρος Μάρκαρης που είναι εξοργισμένος με την παραοικονομία , το 
μαύρο χρήμα, το οργανωμένο έγκλημα και το τραπεζικό σύστημα, το 
οποίο θεωρεί τη βασική αιτία της οικονομικής κρίσης, αποφασίζει να 
τοποθετηθεί και να διαμαρτυρηθεί δια του αστυνόμου Χαρίτου. Έτσι 
προκύπτει το 2010, το μυθιστόρημα «Ληξιπρόθεσμα δάνεια», το πρώτο 
μιας τριλογίας που θα αφορά την οικονομική κρίση. 
Τα Ληξιπρόθεσμα δάνεια είναι ένα πολιτικό, κοινωνικό μυθιστόρημα 
αστυνομικής πλοκής, με το οποίο ο Μάρκαρης, αφηγούμενος την 
έρευνα για τον εντοπισμό τού ή των δολοφόνων θα αποκαλύψει και θα 
σχολιάσει το ρόλο του χρηματοπιστωτικού συστήματος και τις 
κοινωνικές του επιπτώσεις. 
 
Ας γνωρίσουμε όμως λίγο καλύτερα τον αστυνόμο Χαρίτο: 
Ο αστυνόμος Χαρίτος  είναι γνήσιος τύπος Έλληνα, ένας έντιμος 
μισθοσυντήρητος αστυνομικός, που υφίσταται την οικονομική κρίση και 
υποφέρει από τις περικοπές του μισθού του. Ο αδιάφθορος 
χαρακτήρας του εξηγεί την έντιμη πενία του, καθώς και το χαμηλό 
οικονομικό προφίλ όλων των δικών του ανθρώπων. 
Είναι καλός οικογενειάρχης, με μεγάλη αδυναμία στην κόρη του 
Κατερίνα, την οποία πρωτογνωρίσαμε ως  φοιτήτρια Νομικής. 
Έχει όμως και μια σειρά από ιδιορρυθμίες που μας τον κάνουν, αν και 
αστυνομικό, ιδιαίτερα συμπαθή: 
- δε διαβάζει εφημερίδες 
-έχει μεσάνυχτα από ποδόσφαιρο 
-χρησιμοποιεί εδώ και 40 χρόνια ένα παμπάλαιο fiat mirafiori 



-είναι αφοσιωμένος στη δουλειά του και δε σκέφτεται καθόλου τη 
σύνταξη 
-είναι πεισματάρης 
-ορθολογιστής και μεθοδικός 
-δίνει την εντύπωση του αγαθού αλλά το μυαλό του κόβει 
-κοιμάται με το λεξικό του Δημητράκου στο χέρι, μελετώντας λήμματα 
που έχουν σχέση με τις έρευνές του, και του ανοίγουν μονοπάτια για 
την ανακάλυψη των ενόχων 
-έχει φίλο κομμουνιστή , που τον γνώρισε στα μπουντρούμια της 
ασφάλειας 
-τέλος διαθέτει χιούμορ και σχολιάζει ειρωνικά και επιγραμματικά τα 
πάντα, όπως και η γυναίκα του η Αδριανή, με την οποία αποτελούν 
αχτύπητο δίδυμο. 
Μετά από όλα αυτά, καταλαβαίνετε γιατί ο αστυνόμος Χαρίτος έχει 
κλέψει την καρδιά χιλιάδων αναγνωστών και είναι ο φίλος που 
περιμένουμε να συναντήσουμε σε κάθε βιβλίο του Πέτρου Μάρκαρη. 
 
Ο αστυνόμος Χαρίτος, λοιπόν, είναι και πάλι ο κεντρικός ήρωας στα 
Ληξιπρόθεσμα δάνεια, με θέμα την οικονομική κρίση γραμμένο στη 
διάρκεια της κρίσης. 
Ο Πέτρος Μάρκαρης στην αρχή του βιβλίου του παραθέτει από την 
«Όπερα της πεντάρας» του Μπρεχτ το εξής   παράθεμα: «Τι είναι η 
ληστεία μιας τράπεζας μπροστά στην ίδρυση μιας τράπεζας;» 
Ήδη έχουμε την ένδειξη ότι το μυθιστόρημα θα έχει πολιτικές 
διαστάσεις. Ο Μάρκαρης είναι εξαιρετικός μελετητής και γνώστης του 
Μπρεχτ και νομίζω ότι όπως ο Μπρεχτ στις «Ιστορίες του κυρίου 
Κόυνερ προτείνει τη διαλεκτική ως τρόπο ζωής, έτσι και ο Μάρκαρης 
προτείνει εμμέσως τη διαλεκτική ως μέθοδο ανάλυσης και προσέγγισης 
της πραγματικότητας. 
Η υπόθεση με λίγα λόγια: Στην Αθήνα της οικονομικής κρίσης 
δολοφονούνται με τη σειρά ένας συνταξιούχος διοικητής τράπεζας, 
ένας εν ενεργεία διευθυντής ξένης τράπεζας, ένα στέλεχος διεθνούς 
οίκου αξιολόγησης και ο ιδιοκτήτης μιας επιχείρησης που κυνηγούσε 
τους  επισφαλείς δανειολήπτες τραπεζών για να εισπράξει τα δανεικά 
χρήματα. Ο τρόπος είναι εντυπωσιακός και ίσως συμβολικός. 
Αποκεφαλισμός με σπαθί. Ο αστυνόμος Χαρίτος, αφού ξεπεράσει τις 
εσωτερικές τριβές με τον αρχηγό, την αντιτρομοκρατική και τον 
υπουργό, με πείσμα και μεθοδικότητα θα λύσει επιτυχώς το μυστήριο. 
Βεβαίως οι φόνοι και το μυστήριό τους είναι η πρόφαση για να 
καταγγείλει ο Μάρκαρης το χρηματοπιστωτικό σύστημα, να εκφράσει 



την αγανάκτηση του μέσου Έλληνα για τους τραπεζίτες και τα στελέχη 
των οίκων αξιολόγησης που διαμόρφωσαν και διαμορφώνουν όρους 
οικονομικής κρίσης όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως. 
Ο δολοφόνος ή οι δολοφόνοι όχι μόνο αποκεφαλίζουν τα θύματά τους 
αλλά κολλάνε αφίσες παντού και στην συνέχεια μικρά αυτοκόλλητα, με 
τα οποία καλούν τους δανειολήπτες να μην πληρώνουν τα δάνειά τους 
στις τράπεζες. Ο Μάρκαρης, δηλαδή, πολύ πριν την ανάπτυξη των 
κινημάτων  «δεν πληρώνω, δεν πληρώνω», τα έχει προφητέψει και 
επιβεβαιώνει έτσι την οξύνοιά του και το πολιτικό του ένστικτο. 
Παράλληλα παρακολουθούμε την ανθρώπινη πλευρά του αστυνόμου 
Χαρίτου, καθώς από βιβλίο σε βιβλίο ο Χαρίτος μεγαλώνει και τα 
πράγματα αλλάζουν. Παντρεύει την κόρη του και   προσκαλεί στο γάμο 
μαζί με όλο το αστυνομικό σώμα το φίλο του τον  αριστερό. 
Με πόνο ψυχής αποχωρίζεται το mirafiori  του για να αγοράσει Σέατ  
Ίμπιζα. Κριτήριο επιλογής η αλληλεγγύη των φτωχών κρατών. 
Κυκλοφορεί εποχούμενος στην Αθήνα και μας κάνει μια λεπτομερή 
χαρτογράφησή της. Το Σέατ έχει cbs, που του δίνει σαφείς οδηγίες, 
αλλά αυτός κάθε φορά κάνει του κεφαλιού του. Είναι η μικρή του 
επανάσταση, σε μια μετρημένη και συντηρητική ζωή. 
Η πιο μεγάλη αλλαγή στη ζωή του, είναι η Κούλα, η νέα βοηθός του, 
ξεφτέρι στις νέες τεχνολογίες, η οποία του ήταν εξαιρετικά χρήσιμη στις 
έρευνές του και θα του είναι μάλλον απαραίτητη και στα επόμενα δύο 
βιβλία της τριλογίας, αφού θα έχει να αντιμετωπίσει το ηλεκτρονικά 
οργανωμένο έγκλημα. 
Σε όλη την εξέλιξη της υπόθεσης ο Χαρίτος δε χάνει ποτέ το χιούμορ του 
και η ειρωνεία του με τα καυστικά του σχόλια διανθίζουν την αφήγηση 
με μια παιγνιώδη διάθεση. Μερικά παραδείγματα: «Λογικό. Λέω μέσα 
μου. Όταν ο Έλλην βλάχος αποκτά μπάτλερ, εκείνος που κομπλάρει 
είναι ο Έλλην βλάχος και όχι ο μπάτλερ.» «Ο Σταθάκος προσπαθεί να 
ανταμώσει με το βλέμμα μου, αλλά το δικό μου έχει βγει περίπατο 
στους τοίχους και στον τοπογραφικό χάρτη της Αθήνας.» «Εσύ παντού 
βλέπεις τρομοκράτες» του απαντώ». Το « τους βλέπεις. αλλά δεν τους 
πιάνεις», το καταπίνω. 
Ο Κώστας Χαρίτος, λοιπόν, το alter ego του Πέτρου Μάρκαρη, ένας 
σχεδόν  κοινός άνθρωπος, μας κλείνει πονηρά το μάτι και μας 
υπενθυμίζει ότι με υπομονή, οργάνωση και πολλή  δουλειά, μπορούμε 
να τα καταφέρουμε. 
 
 

Μαρία Τσαγκαράκη- Φιλόλογος 


