


ΓΙΑΤΙ ΜΑΣ ΑΡΕΣΟΥΝ ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ ΤΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ;

• Απολαμβάνουμε το παιχνίδι της ενοχής και της 
αθωότητας, τη σύγκρουση του «καλού» με το «κακό»

•  τη σφικτή δομή, τις ανατροπές, τις εναλλαγές στον 
χρόνο και τον χώρο

• Μας ιντριγκάρει το μυστήριο που φαντάζει άλυτο,

     το κίνητρο που μας διαφεύγει  και ο δολοφόνος που      
     εμφανίζεται προς το τέλος (whodunit)
• Μας προσφέρει γνώση, περιπέτεια, ψυχολογικές 

παρατηρήσεις, έξυπνους διαλόγους, ζωντανές 
περιγραφές, φιλοσοφικούς υπαινιγμούς, δράση, 
κυρίως στους δρόμους των μεγαλουπόλεων, και 
ατμόσφαιρα.



Sherlock Holmes 
το αρχέτυπο

• εξαιρετική παρατηρητικότητα

• ασυνήθιστες  μέθοδοι 

• αθλητικό παράστημα και

     αθόρυβο περπάτημα 

• υπομονετικός, εκκεντρικός, μποέμ, 
αλαζονικός και αυτάρεσκος

• ψυχρός και απόμακρος

• πολυμαθής, περίπλοκος  και 
αλάνθαστος

• με τάση για επίδειξη

• του αρέσει η κολακεία



Ποιος ήταν ο εμπνευστής του;

• Σκωτσέζος ιατρός και συγγραφέας

• Στην αυτοβιογραφία του έγραψε 
ότι ούτε ένας πελάτης δεν πέρασε 
το κατώφλι του ιατρείου του

• Έτσι αφιέρωσε το χρόνο του για να 
γράψει τις 56 ιστορίες και τα 4 
μυθιστορήματα με ήρωα τον  
Sherlock Holmes

• Όταν το 1893 "σκότωσε" τον 
Holmes, η  δημόσια κατακραυγή 
τον  ανάγκασε να τον επαναφέρει 
στο "Το Σκυλί των Μπάσκερβιλ"

Sir Arthur Conan Doyle

 (1859-1930)



Ήταν όμως ο Sherlock ο πρώτος 
μυθιστορηματικός ντετέκτιβ;

   Ο Έντγκαρ Άλλαν Πόε  (1809 -
1849) ήταν Αμερικανός  ποιητής και 
πεζογράϕος. Υπήρξε ένας από

 τους κύριους εκπροσώπους του 
αμερικανικού ρομαντισμού. 
Θεωρείται πρωτοπόρος στο    είδος 
του αστυνομικού μυθιστορήματος, 

      το οποίο ανέπτυξε μέσα από τρεις 
ιστορίες με ήρωα τον πρώτο 
αστυνομικό ερευνητή Ωγκύστ Ντυπέν   
(Auguste Dupin).



Agatha Christie,
η βασίλισσα του αστυνομικού

• Αγγλίδα συγγραφέας (1890 –1976) 
αστυνομικών μυθιστορημάτων

• 80 αστυνομικά  μυθιστορήματα  με 
πρωταγωνιστές  τους  ντετέκτιβ 
Ηρακλή Πουαρό και Μις Τζέιν Μαρπλ

• τα βιβλία της έχουν πουλήσει 1 
δισεκατομμύριο αντίτυπα στα 
αγγλικά και ένα ακόμη 
δισεκατομμύριο σε 103 άλλες 
γλώσσες.

• έχουν μεταφερθεί στον 
κινηματογράφο, στην τηλεόραση, 
στο ραδιόφωνο και έχουν εμπνεύσει 
ηλεκτρονικά παιχνίδια και κόμικς.



Πουαρό,
 ο περήφανος Βέλγος

• Εμφανίζεται σε 33 νουβέλες και 
σε περισσότερα από 50 
διηγήματα 

• Έχει εμμονή με την άψογη 
εμφάνιση  και  περιποιείται 
καθημερινά το μουστάκι του

• Κολακεύεται να τον θεωρούν 
μικρότερο και είναι ιδιότροπος

• Προσέχει τη λεπτομέρεια, 
προσπαθεί να αποσπάσει 
πληροφορίες  και να κάνει τον 
ένοχο να τον εμπιστευτεί. 



Μις Μαρπλ, 
η Αγγλίδα γεροντοκόρη

• πρωταγωνιστεί σε 12 ιστορίες

• είναι ερασιτέχνης  ιδιωτικός 
ερευνητής στο χωριό όπου ζει

• είναι ευφυής , με έμφυτη 
περιέργεια

• έχει την τάση να περιμένει το 
χειρότερο από όλους

• στα τελευταία βιβλία εμφανίζεται 
πιο μοντέρνα και πιο γλυκιά

• θυμίζει στην Agatha τη γιαγιά της 
και τις φίλες της



Η αγγλική αστυνομική λογοτεχνία
σήμερα…

Την αγγλική παράδοση στο αστυνομικό μυθιστόρημα 
συνεχίζει η νεώτερη γενιά αξιόλογων συγγραφέων όπως οι:

§ Peter Lovesey, 
§ P.D. James, 
§ Elizabeth George, 
§ Val McDermid, 
§ Sarah Dunant,  
§ Dick Francis, 
§ Colin Dexter,  
§ Reginald Hill, 
§ Peter Robinson, 
§ Stephen Booth, 
§ Christopher Brookmyre, 
§ Simon Kernick και 
§ Mark Billingham, 

με πιο πολυδιαβασμένο τον 
σκωτσέζο Ίαν Ράνκιν.



Ο Ian Rankin 
 με τον επιθεωρητή Rebus



Και οι αμερικανοί έχουν τον ντετέκτιβ τους…
o Raymond Chandler με τον Philip Marlowe



Στη Γαλλία έχουν τον Simenon 
με τον επιθεωρητή Maigret…



…αλλά και τον Clouseau.



Και ξαφνικά μπαίνουν στο παιχνίδι 
οι Σκανδιναβοί…

• με έντονο το στοιχείο της βίας και το μοτίβο της 
αποκάλυψης σκοτεινών μυστικών

• αρθρώνουν κάποια κοινωνική κριτική σε σχέση με τους 
κρατικούς θεσμούς και τα ζητήματα φύλου

•  τα έργα είναι θλιβερά, σκεπτικά και απαισιόδοξα στο ύφος

• λειτουργούν ως εργαλεία για την αποτύπωση της 
κοινωνικής πραγματικότητας

• οι συγγραφείς τους  πειραματίζονται με το είδος, παίζοντας 
με τα όριά του



Ο Jo Nesbo με τον Harry Hole 



Η Camilla Lackberg 
με τους Erika και Patric



Κι αυτοί ήταν μόνο η αρχή…

Άλλοι δυνατοί εκπρόσωποι της σκανδιναβικής 

αστυνομικής λογοτεχνίας είναι :

ο Henning Mankell με τον διάσημο επιθεωρητή Βαλάντερ, 

 ο Arne Dahl, η Asa Larsson, o Johan Theorin, η Kristina 

Ohlsson, ο Hakan Nesser, ο Alexander Soderberg, η Karin 

Fossum από τη Νορβηγία,  ο Arnaldur Indridason από την  

Ισλανδία.  κ.ά.



Δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε…

• Τον Wilkie Collins με τη Γυναίκα στα άσπρα  (1860)

•  Τον Charles Dickens με το Μυστήριο του Edwin Drood (1870)

• Τον  Dashiell Hammett με τον ντετέκτιβ του Sam Spade στο 

Γεράκι της Μάλτας (1930)

• Τον καρτουνίστα Chester Gould  που σχεδιάζει τον Dick Tracy 

(1931)

• τον Robert Van Gulik, πρέσβη στην Κίνα, την Ιαπωνία και την 

Ινδία  που δημιούργησε τον  Δικαστή Τι 



…και ακόμα

• Τον Manuel Vazquez Montalban στην Ισπανία με τον ντετέκτιβ 
Pepe Carvalho

• τον  ιταλό Andrea Camilleri που δημιουργεί τον Σικελό 
επιθεωρητή Salvo Montalbanο 

• στο Μεξικό ο Πάκο Ιγνάσιο Τάιμπο δημιουργεί τον 
ανεξάρτητο και ιδιότυπο ντετέκτιβ Έκτορ Μπελασκοαράν 
Σάυν.

• τον Jorge Luis Borges και τον Adolfo Bioy Casares που 
εφευρίσκουν τον ντετέκτιβ-κουρέα Isidro Parodi

• τον Χιράι Τάρο που δημιουργεί τον δικό του Σέρλοκ, τον 
Κογκόρο Ακέχι

• τον  James Ellroy με τους ντετέκτιβ Bucky Bleichert και Lee 
Blanchard να εξιχνιάζουν τη Μαύρη Ντάλια (1987)



Το ελληνικό αστυνομικό μυθιστόρημα
• μιμείται τα ξένα πρότυπα 

• πρωταγωνιστούν ευγενικοί 
τζέντλεμεν και κομψές, 
συνεσταλμένες κυρίες 
αριστοκρατικών κύκλων 

• και ένας ορθολογιστής ντετέκτιβ με 
ξενικό όνομα ή ο κρατικός 
αστυνομικός πράκτορας, κομψός 
και γοητευτικός, δυναμικός και με 
αυτοπεποίθηση 

• τη δεκαετία του ’50 η εμφάνιση 
Ελλήνων συγγραφέων, όπως ο 
Γιάννης Μαρής και ο Πέτρος 
Μάρκαρης και οι  ήρωές τους, ο 
αστυνόμος  Μπέκας  και   ο 
αστυνόμος  Χαρίτος.           



Ο Γιάννης Μαρής
 με τον Αστυνόμο Μπέκα



Ο Πέτρος Μάρκαρης 
με τον Αστυνόμο Κώστα Χαρίτο



Και οι σύγχρονοι συνεχιστές τους…
     Δ. Αλεξίου,  Α. Κακούρη, Α. Αποστολίδης,    Α. Λυκεσάς,     

     Χ. Στεφόπουλος,   Β. Χριστόπουλος,   Ν. Γαλανόπουλος,    

     Γ. Γρηγοράκης,   Λ. Παπαϊωάννου κ.ά.

 



Και βέβαια, οι τηλεοπτικοί…
• Ο Steve McGarret στο Χαβάη 5-0 τότε και τώρα
• Ο Κότζακ
• Ο Κολόμπο
• Οι Άγγελοι του Τσάρλι τότε και τώρα
• Η Αστυνομικίνα
• Ο Μάγκνουμ
• Ο Επιθεωρητής Σαϊνης και ο Σκούμπι Ντου
• Ο Υπαστυνόμος Ρεξ

και ακόμα….



Ντετέκτιβ νέας εσοδείας…
• Όλοι οι ντετέκτιβ των CSI Γκιλ, Μακ Τέιλορ, Οράσιο
• Οι Ανίτα Βαν Μπιούρεν, Τζακ Μακ Κόι, Εντ Γκριν 

του Law and Order 
• O Πάτρικ Τζέιν στο The Mentalist
• O ντετέκτιβ Μονκ στο Monk
• Ο Λιρόι Γκιμπς στο NCIS
• H Σαμ στο Profiler
• H Μπρέντα Λη Τζόνσον στο The Closer
• H Τέμπερανς Μπρέναν στο Bones

Και βέβαια ο Σέρλοκ και ο Γουότσον στο Sherlock !



Οι γυναίκες – ντετέκτιβ

• Είναι σαφώς λιγότερες, αλλά το ίδιο 
αποτελεσματικές με τους άνδρες 
συναδέλφους τους.

• Εκτός όλων των άλλων προσόντων 
διαθέτουν κι ένα όπλο παραπάνω, 
τη γοητεία τους.

• Η αστυνομικίνα Άντζι Ντίκινσον τις 
διάσημες γάμπες της, οι Άγγελοι του 
Τσάρλι τις πετυχημένες 
μεταμφιέσεις τους, η Μπρέντα Λη 
Τζόνσον (The Closer) την ανελέητη 
επιμονή της και το ροζ κραγιόν της, 
η Δρ. Σαμάνθα ( Profiler) τη 
διεισδυτική της ματιά και η Δρ. 
Τέμπερανς (Βones) το υψηλό ΙQ της.



Τελικά, ποιός είναι ο τέλειοs 
ντετέκτιβ;



ΡΩΤΗΣΑΜΕ  ΚΑΙ ΜΑΣ ΕΙΠΑΝ…

Σε ηλεκτρονική δημοσκόπηση που έγινε στη διάρκεια της 
ερευνητικής εργασίας, δημοφιλέστερος ντετέκτιβ αναδείχτηκε 

ο Sherlock Holmes!!!



ΠΗΓΕΣ

Στην πλήρη έκδοση του Project μπορείτε να δείτε την πλήρη 
λίστα των sites που συμβουλευτήκαμε.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει να κάνουμε στην Ε.Λ.Σ.Α.Λ., την 
Ελληνική Λέσχη Συγγραφέων  Αστυνομικής Λογοτεχνίας 

https://crimefictionclubgr.wordpress.com/ 

απ’ όπου αντλήσαμε πάμπολλες χρήσιμες πληροφορίες.

https://crimefictionclubgr.wordpress.com/


ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Ευχαριστούμε θερμά την Τάνια Φύτρου για την επιμέλεια της 

εικόνας των ντετέκτιβ, τη Δημοτική Βιβλιοθήκη  Δραπετσώνας 

και  ιδιαίτερα τις  κυρίες  Αδαμίδου Ε., Καρασαρίδου Δ., 

Φράγκου Α. και τον κύριο Κούρκουλα Α. για τη φιλοξενία, τη 

βοήθεια  και τις πολύτιμες πληροφορίες που  παρείχαν στην 

έρευνά μας, καθώς και για την πληθώρα των βιβλίων 

αστυνομικής λογοτεχνίας που δανειστήκαμε και απολαύσαμε.



Η ομάδα εργασίας
 ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ ΚΑΤΙΑ

ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ ΔΑΝΑΗ 
ΓΚΙΚΑ ΑΡΣΙ

ΕΜΦΙΕΤΖΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΥΡΤΑΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΜΑΣΓΑΛΗ ΝΑΝΣΗ
ΜΠOΡΑΚΑΪ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

ΝΑΚΗ ΧΡΥΣA
ΟΡΦΑΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΠΑΠΑ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ

ΣΚΛΑΒΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΤΑΤΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΤΣΑΠΙΝΑ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ
ΧΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

ΨΑΡΡΟΥ ΕΥΑ
Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ :  ΕΥΤΥΧΙΑ  ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ, ΠΕ06
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