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1. Αστυνοµική λογοτεχνία, κοινωνία και µαύρο µυθιστόρηµα. 
Σύµφωνα µε τον Dennis Porter, η λαϊκή λογοτεχνία µιας καταναλωτικής κοινωνίας σε µια 
εποχή λογοτεχνίας των µαζών θεωρείται από τους κριτικούς µιας ευρύτερης µαρξιστικής 
παράδοσης ως αντανάκλαση και πολύτιµο βαρόµετρο των ιδεολογικών κανόνων αυτής της 
κοινωνίας.1 Σύµφωνα µε τον ίδιο, «αστυνοµικό µυθιστόρηµα» είναι ένας όρος που 
χρησιµοποιείται για να προσδιορίσει το λογοτεχνικό είδος του οποίου η βασική δράση 
σχετίζεται µε την προσπάθεια ενός ειδικού να διαλευκάνει ένα έγκληµα και να παραδώσει 
τον εγκληµατία στην δικαιοσύνη.2 Αποσκοπώντας στο να είναι ευκολονόητο και ευχάριστο, ο 
συγγραφέας δηµιουργεί ένα έργο που ενσωµατώνει στην δοµή του ιδεολογικές προϋποθέσεις, 
οι οποίες δηµιουργούν µια σχέση συνεργίας ανάµεσα στον ίδιο και στον αναγνώστη µέσα 
από την αναγνώριση κοινών αξιών και λογοτεχνικών σχηµάτων. 

Το αστυνοµικό µυθιστόρηµα, που πρωτοεµφανίστηκε ως είδος στο έργο του Εdgar 
Alan Poe,3 οριοθετήθηκε αρχικά ως µια διανοητική άσκηση όπως αυτή εκφράστηκε 
λογοτεχνικά στα έργα της Αγγλοσαξονικής Σχολής,4 που συνέχισαν στην κατεύθυνση του 
Poe. Από την εµφάνιση των κρίσεων του σύγχρονου κόσµου στις αρχές του 20ου αιώνα και 
µετά όµως εµφανίζεται το είδος που συνηθίζεται να ονοµάζεται «µαύρο µυθιστόρηµα», 
κερδίζοντας ολοένα και περισσότερο έδαφος από την κλασσική αστυνοµική λογοτεχνία.5 

 Ένα έγκληµα αποτελεί µια αντικοινωνική πράξη από ένας µέλος της οµάδας ενάντια σε 
άλλο µέλος της ή ενάντια σε ολόκληρη την οµάδα που επιφέρει την τιµωρία ως απάντηση, 
συµβαίνει πάντα µέσα σε µια κοινότητα συνεπώς σηµαίνει την παραβίαση των κανόνων 
αυτής, καθιστώντας τόσο το έγκληµα όσο και η έρευνα που το ακολουθεί κοινωνικά 
φαινόµενα. Είναι προφανές ότι η αναπαράσταση του εγκλήµατος και της αντίστοιχης 
τιµωρίας προβάλλει τις κοινωνικές αξίες που συγκροτούν την καθεστηκυία τάξη, ορίζοντας 
δύο επίπεδα ιδεολογικών αξιών: το βασικό ιδεολογικό επίπεδο είναι ενσωµατωµένο στην 
πράξη της διερεύνησης, αναφερόµενο σε δύο βασικά ερωτήµατα: πρώτο, «Ποιος είναι ο 
δράστης;» και δεύτερο «Πώς θα τιµωρηθεί;». 6 Το δευτερεύων ιδεολογικό επίπεδο 
ενσωµατώνεται στην οπτική γωνία της αφήγησης και καταγράφει τα κοινωνικά 
συµφραζόµενα της διερεύνησης ορίζοντας µε αυτό τον τρόπο το πεδίο εξέλιξης της.7 Αυτός 
είναι ο λόγος για τον οποίο το αστυνοµικό µυθιστόρηµα απαιτεί αρχικά τόσο έναν 
εγκληµατία όσο και ένα θύµα, ενώ η αφήγηση εστιάζει στον πρωταγωνιστή και στην 
προσπάθεια του να διαλευκάνει το έγκληµα, να καταδιώξει τον εγκληµατία και τελικά να τον 
τιµωρήσει, επαναφέροντας την τάξη. Επιπλέον, ο ερευνητής προβάλλεται ως ένα ξεχωριστό 
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άτοµο που ενσαρκώνει θετικά ποιοτικά στοιχεία της κοινωνίας ,το οποίο συµµετέχει σε έναν 
σύγχρονο ηρωικό λόγο που τροφοδοτείται από την ιδεολογία της κοινωνικής οµάδας.8 

Ένα περιοδικό(Black Mask) και δύο συγγραφείς εισήγαγαν ένα νέο είδος µυθοπλασίας 
του εγκλήµατος: ο Dashiell Hammett τη δεκαετία του 20 δηµιούργησε έναν µοναχικό τίµιο 
ιδιωτικό ερευνητή του οποίου οι περιπέτειες διαδραµατίζονται στο διεφθαρµένο και 
επικίνδυνο περιβάλλον της σύγχρονης αµερικανικής πόλης, ενώ στη δεκαετία του 30 ο 
Raymond Chandler εισήγαγε τη ιδιοφυή και καλοδουλεµένη λογοτεχνική έκφραση στο 
είδος.9 Σύµφωνα µε τον Stephen Knight, η επίµονη προσωποποίηση στο είδος του ιδιωτικού 
ερευνητή δίνει έµφαση στον ατοµικιστικό προσανατολισµό του είδους, καθώς ο 
πρωταγωνιστής αποτελεί τελικά περισσότερο ένα Εγώ(Ι) από ένα Μάτι(Eye).10 Το 
περιβάλλον στο οποίο κινείται ο ερευνητής αποτελεί µε τη σειρά του µια νέα προοπτική στην 
καταγραφή της σύγχρονης ανοµίας στις χωρίς αξίες και παραδόσεις αµερικανικές 
µεγαλουπόλεις. Ο στόχος του είναι κυρίως κοινωνικός εστιάζοντας στην διαφθορά, στην 
οποία εναντιώνεται κυρίως το είδος σύµφωνα µε τον Chandler. Η αφήγηση του εγκλήµατος 
είναι ρεαλιστική όπως αναφέρει ο Chandler στο δοκίµιο του «Η απλή τέχνη του φόνου»: 

Ο Hammet παρέδωσε το έγκληµα στους ανθρώπους που έχουν λόγο να το διαπράττουν 
και δεν το κάνουν µόνο για να µας προµηθεύσουν κάποιο πτώµα ·που χρησιµοποιούν τα 
κατάλληλα µέσα κι όχι χειροποίητα πιστόλια µονοµαχίας, φαρµακερά βέλη και τροπικά 
ψάρια.  Παρουσίασε αυτούς τους ανθρώπους όπως είναι και τους έβαλε να µιλάνε και να 
σκέπτονται στη γλώσσα που συνηθίζεται στις περιπτώσεις αυτές.11 

Η εµφάνιση της αστυνοµικής µυθοπλασίας του ιδιωτικού ερευνητή και του είδους του ήρωα 
που σχετίζεται µε αυτήν είναι το προϊόν µια συγκυρίας ιστορικού, κοινωνικοπολιτικού και 
πολιτισµικού χαρακτήρα.12 Σήµερα µε τον όρο «µαύρο µυθιστόρηµα» τείνουµε να εννοούµε 
όλη την αµερικανική παραγωγή µετά τον Ηammett, όπου κυριαρχεί ως ατµόσφαιρα η 
αίσθηση της καταρρέουσας κοινωνίας. Σύµφωνα µε τον Τodorov, τo σύγχρονο µαύρο 
µυθιστόρηµα συγκροτήθηκε όχι γύρω από ένα τέχνασµα παρουσίασης, αλλά γύρω από το 
αναπαριστάµενο περιβάλλον, γύρω από ιδιόµορφα πρόσωπα και ήθη, µε άλλα λόγια η 
συστατική του ιδιοµορφία είναι θεµατική.13 
2. Οι θάλασσες του Νότου 

Η έκδοση του έργου Οι θάλασσες του Νότου14, το 1979, ανέδειξε λογοτεχνικά τον 
συγγραφέα του, Manuel Vázquez Montalbán, σε ένα κοινωνικό πλαίσιο που χαρακτηριζόταν 
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από την πολιτική αστάθεια της µεταπολιτευτικής περιόδου στα χρόνια που ακολούθησαν την 
σχεδόν σαρανταετή δικτατορία του στρατηγού Φράνκο στη Ισπανία. Τέταρτο από 
µυθιστορήµατα της σειράς Καρβάλιο, τιµήθηκε µε το βραβείο Planeta, της οµώνυµης 
εκδοτικής, σηµατοδοτώντας την καταξίωση του αστυνοµικού µυθιστορήµατος στην Ισπανία 
και του Πέπε Καρβάλιο ως πρωταγωνιστή. Ο Manuel Vázquez Montalbán στο Οι θάλασσες 
του Νότου παρουσιάζει µια ολοκληρωµένη λογοτεχνική πρόταση για ένα νέο κοινωνικό 
µυθιστόρηµα µε αστυνοµική πλοκή. Οι προφανείς επιρροές που ενσωµατώνει προέρχονται 
από την κληρονοµιά του ισπανικού αστυνοµικού µυθιστορήµατος ως παραφυάδα του 
νατουραλισµού του Pedro Antonio de Alarcón και της Emilia Pardo Bazán σε συνδυασµό µε 
την υψηλή λογοτεχνική τεχνική του ισπανόφωνου διηγήµατος µυστηρίου, όπως αυτό του 
Borges. Συνθέτει αυτά τα αδιαµφισβήτητης ποιότητας πρωτογενή υλικά πάνω σε µια 
λογοτεχνική φόρµα που εκφράζει την ποιητική της κοινωνικής απογοήτευσης στις µοντέρνες 
µεγαλουπόλεις µέσα από την ηρωικά αντικοινωνική φιγούρα του ιδιωτικού ερευνητή στα 
πρότυπα των Chandler και Hammett. Η προσαρµογή της κλασικής αυτής φιγούρας στα 
πρότυπα της ισπανικής λογοτεχνικής πραγµατικότητας βασίζεται στην προσέγγιση στο είδος 
του George Simenon15, ως άσκηση κατασκευής ενός προτύπου χαρακτήρα που να 
διαχειρίζεται την εθνική του ταυτότητα µέσα από το αστυνοµικό του προφίλ. Άριστος 
γνώστης και µέτοχος της σύγχρονής του λογοτεχνικής και πολιτικής πραγµατικότητας ο 
Montalbán συνθέτει ένα έργο που αναδεικνύει την πολιτική του θέση απέναντι σε µια 
προβληµατική κοινωνία και παράλληλα αποτελεί ένα ανάγνωσµα για ένα ευρύ λαϊκό κοινό.  
3. Η σειρά µυθιστορηµάτων µε πρωταγωνιστή τον ιδιωτικό ερευνητή Πέπε Καρβάλιο 

Το µαύρο µυθιστόρηµα(novela negra) αποτελεί µία από τις κορυφαίες στιγµές της 
λογοτεχνικής παραγωγής του Montalbán. Ο συγγραφέας έγραψε περίπου είκοσι 
µυθιστορήµατα µε πρωταγωνιστή τον ιδιωτικό ερευνητή Πέπε Καρβάλιο µε αποτέλεσµα να 
αναγνωριστεί ως η «κορυφαία µορφή του ισπανικού µαύρου µυθιστορήµατος».16 Ο ίδιος ο 
συγγραφέας δήλωσε ότι τα µυθιστορήµατα της σειράς Καρβάλιο, κυρίως αυτά της περιόδου 
της δεκαετίας του 70 και των πρώτων χρόνων του 80, υπήρξαν κυρίως «ρεαλιστικά 
µυθιστορήµατα, χρονικό αυτού που θα γίνει η ζωή της Ισπανίας στην περίοδο της 
Μεταπολίτευσης από την παρακµή του Φρανκισµού»17. Κατά συνέπεια, η σειρά Καρβάλιο 
µπορεί να ερµηνευθεί ως ένας αντιπολιτευτικός λόγος προς το επίσηµο πολιτικό µήνυµα της 
εποχής. Ο χαρακτήρας της απογοήτευσης που την διακρίνει παρατηρείται στην ανάλυση του 
πρόσφατου ισπανικού παρελθόντος, όπου αντιτίθεται στην ερµηνεία που επιβλήθηκε από την 
επίσηµη εξουσία και αντιλαµβανόταν την περίοδο της Μεταπολίτευσης ως θετική περίοδο 
µεταρρυθµίσεων και επιτυχιών για την κοινωνία.18 Ο τόνος απογοήτευσης που διαπνέει όλη 
την σειρά εµφανίζεται να έχει άµεση σχέση µε τις αλλαγές που λαµβάνουν χώρα στο αστικό 
περιβάλλον της πόλης όπου διαδραµατίζεται η δράση του µυθιστορήµατος, το οποίο αποκτά 
µε αυτό τον τρόπο τον πρωταγωνιστικό ρόλο ως χώρος δράσης και στοχασµού, µε όλα τα 
λογοτεχνικά περιβάλλοντα που εµφανίζονται να έχουν άµεσες αναφορές σε δρόµους, 
πλατείες, εστιατόρια και χαρακτηριστικά κτήρια της Βαρκελώνης. Ο Καρβάλιο ακολουθεί 
µια διαδροµή σε διάφορες συνοικίες προσπαθώντας να αγγίξει την πραγµατικότητα της πόλης 
στην οποία ζει και εργάζεται και µε την οποία βρίσκεται σε µια αντιθετική σχέση αγάπης και 
µίσους. Ένα άλλο χαρακτηριστικό στοιχείο των µυθιστορηµάτων αυτών είναι ο ρόλος της 
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γαστρονοµίας ο οποίος, εκτός της ιδιοµορφίας που προσφέρει στον χαρακτήρα του 
Καρβάλιο, επιτελεί ένα διπλό έργο, καθώς διαµορφώνει το λογοτεχνικό λόγο της αφήγησης 
και παράλληλα σηµατοδοτεί το φαγητό ως αναπόσπαστο στοιχείο της ταυτότητας του σε 
συµφωνία µε την υπεράσπιση των τοπικών προϊόντων και δηµιουργιών της λαϊκής 
κουλτούρας. 

4. Ληξιπρόθεσµα δάνεια 
Ο Πέτρος Μάρκαρης στα Ληξιπρόθεσµα Δάνεια19, έκτο της σειράς Χαρίτου και πρώτο 

από τα τρία έργα της «Τριλογίας της κρίσης», πραγµατοποιεί ένα αποφασιστικό βήµα. 
Συνθέτει ένα πολιτικό µυθιστόρηµα µε πρόφαση την αστυνοµική πλοκή συνεχίζοντας τη 
σειρά του Αστυνόµου Χαρίτου. Η έρευνα του τελευταίου αποτελεί στην πραγµατικότητα µια 
σειρά ανακρίσεων- συνεντεύξεων µε αντιπροσώπους σχεδόν του συνόλου των εµπλεκοµένων 
στην ελληνική κρίση κοινωνικών τάξεων, εθνικών οµάδων και οικονοµικών παραγόντων του 
αθηναϊκού αστικού τοπίου: 

«Τετρακόσια ευρώ το µήνα σύνταξη, παίρνω!» µου φωνάζει. «Τι να µου κόψει η 
Ευρωπαϊκή Ένωση από τα τετρακόσια; Σε ρωτάω, ποιος Γερµανός, Γάλλος, Σουηδός, 
µπορεί να ζήσει µε τετρακόσια ευρώ το µήνα; Βλέπω το καλοκαίρι τα νησιά να 
βουλιάζουν από Γάλλους, Σουηδούς και Γερµανούς συνταξιούχους. Εγώ δεν κοιτάζω τα 
νησιά ούτε µε τα κιάλια, γιατί µε τετρακόσια ευρώ , ούτε κιάλια παίρνεις».20 

Η ενδελεχής καταγραφή των λεπτοµερειών της ζωής στην Αθήνα της κρίσης, όλων 
αυτών των ατόµων όπως και των απόψεών τους ξεπερνά την ίδια την αστυνοµική πλοκή, 
αποκαλύπτοντας το κοινωνικό έγκληµα της ελληνικής πραγµατικότητας µε οικονοµικούς 
όρους και σχέσεις: 

 «Μαύρισε το µάτι του» µου λέει, και εννοεί τον αυτόχειρα. «Είχε ένα µαγαζί µε 
γυναικεία κάπου στο Παγκράτι. Με την κρίση  η δουλειά έπεσε στο µηδέν. Είχε ένα 
σωρό ακάλυπτες επιταγές, και στο ταµείο χόρευαν τα ποντίκια. Ζήτησε δάνειο από την 
τράπεζα, αλλά του το απέρριψαν γιατί είχε ανοιχτεί πολύ και τα δάνεια τα δίνουν πια µε 
το σταγονόµετρο. Η γυναίκα του δούλευε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, της 
έκοψαν κι αυτής ένα είκοσι πέντε τα εκατό. Έχουν και µια κόρη που σπουδάζει στο 
εξωτερικό. Του ήρθαν όλα απανωτά, θόλωσε και βούτηξε από το παράθυρο».21 

Ο Μάρκαρης συνδυάζει στοιχεία από την παράδοση του Γιάννη Μαρή και του 
αστυνόµου Μπέκα, που τον οδηγούν σε µια καταγραφή σχεδόν ηθογραφικού τύπου.22 

                                                
19 Περίληψη: Τα Ληξιπρόθεσµα δάνεια, είναι το πρώτο µυθιστόρηµα της «Τριλογίας της κρίσης», µαζί µε το 
Περαίωση και το Ψωµί, παιδεία, ελευθερία. Όλα συµβαίνουν κατά τη διάρκεια του αποπνικτικού καλοκαιριού 
του 2010. Το συνηθισµένο ασφυκτικό κυκλοφοριακό πρόβληµα της Αθήνας έχει µετατραπεί σε κόλαση εξαιτίας 
των διαδηλώσεων και των διαµαρτυριών. Η κρίση χτυπά τον Αστυνόµο Χαρίτο, τον πρωταγωνιστή, καθώς η 
κόρη του Κατερίνα παντρεύεται, του έχουν περικόψει το µισθό, όπως και όλων των συναδέλφων του, και 
επιπλέον πρέπει να πληρώσει τις δόσεις του νέου Σέατ Ίµπιζα µε το οποίο αντικατέστησε το παλιό του Φίατ 
Μιραφιόρι εξαιτίας του γάµου. Η γυναίκα του, Αδριανή, προσπαθεί να κάνει θαύµατα µε το καλάθι της 
νοικοκυράς για τα απαραίτητα. Ο Χαρίτος και η οικογένεια του παρακολουθούν τον τελικό του Παγκοσµίου 
Κυπέλου Ποδοσφαίρου υποστηρίζοντας µε πάθος την Εθνική Ισπανίας. Αυτή τη φορά ο Χαρίτος αντιµετωπίζει 
µια πολύ περίπλοκη υπόθεση. Αρχικά, αποκεφαλίζουν έναν συνταξιούχο τραπεζίτη, έπειτα έναν άλλο, µε 
ειδικότητα στα hedge funds, έπειτα ένα υψηλόβαθµο στέλεχος µια διεθνούς εταιρείας αξιολόγησης και 
τελευταίο έναν διευθυντή εισπρακτικής εταιρείας. Η Αδριανή υποφέρει από κατάθλιψη µετά την αυτοκτονία 
ενός γείτονα στην οποία ήταν παρούσα. Προς ακόµη µεγαλύτερη απογοήτευση του Χαρίτου η Αθήνα γεµίζει µε 
αφίσες που προτρέπουν τους πολίτες να µην πληρώσουν τα χρέη τους στις τράπεζες. Όµως δεν θα είναι το 
τελευταίο χτύπηµα του τροµοκράτη των τραπεζών, αφού γεµίζει την πόλη µε αυτοκόλλητα µε ανατρεπτικά 
µηνύµατα. 
20 Μάρκαρης 2010, 53-54. 
21 Μάρκαρης 2010, 115. 
22 Σύµφωνα µε το Πέτρο Μάρκαρη ( Κουζέλη 2008), ο Γιάννης Μαρής είναι ο «πατριάρχης της αστυνοµικής 
λογοτεχνίας» στην Ελλάδα. Το έργο του, µε βαθιές επιρροές από τον Simenon, δεν εκτιµήθηκε ανάλογα από το 
κοινό της εποχής του, αυτό της δεκαετίας του 50, καθώς στην πλειονότητα του θεωρούσε το αστυνοµικό 



Αναπτύσσει έτσι το µοντέλο του Χαρίτου ως χαρακτηριστικό τύπο έλληνα ερευνητή που 
αντιπροσωπεύει την κοινή γνώµη ως προς την κρίση αλλά ταυτόχρονα ερευνά και εµβαθύνει 
στις αιτίες της. 

5. Η σειρά µυθιστορηµάτων µε ήρωα τον αστυνόµο Κώστα Χαρίτο 
Τα µυθιστορήµατα του Μάρκαρη εµφανίζονται ως έρευνες που διενεργεί ο αστυνόµος 

Χαρίτος και βασίζονται σε δύο αρχές: την οικογένεια του Χαρίτου, που εξελίσσεται σε κάθε 
µυθιστόρηµα, και τις αστυνοµικές ιστορίες του κάθε µυθιστορήµατος που είναι ανεξάρτητες 
µεταξύ τους. Ειδικότερα στην «Τριλογία της κρίσης», η κάθε έρευνα λειτουργεί σε δύο 
άξονες στο επίπεδο της πλοκής: στο πρώτο επίπεδο η διερεύνηση ακολουθεί την εξέλιξη της 
αστυνοµικής έρευνας στην προσπάθεια της να διαλευκάνει τα µυστηριώδη εγκλήµατα που 
λειτουργούν ως αφορµή, ενώ σε δεύτερο επίπεδο διερευνούνται τα κοινωνικά εγκλήµατα που 
έχουν διαπραχθεί µέσα από την κριτική προσέγγιση της πραγµατικότητας της κοινωνίας της 
κρίσης µε αποτέλεσµα µια ανατοµία της καθηµερινής ζωής , ως ανατοµία ενός εγκλήµατος 
στη ελληνική πρωτεύουσα, που έχει απώτερο σκοπό την αναζήτηση των αιτιών εξαιτίας των 
οποίων η χώρα αντιµετωπίζει τόσο σοβαρές συνέπειες. Ο Χαρίτος ως αστυνοµικός δεν είναι 
Ιδιωτικός Ερευνητής (Private Investigator), κατά συνέπεια ούτε Ιδιωτικό Μάτι (Private Eye) 
αλλά ούτε και Ιδιωτικό Εγώ (Private I). Η αφήγηση σε πρώτο πρόσωπο, µε γλώσσα απλή και 
καθηµερινή απαλλαγµένη από αισθητικές δυσκολίες λογοτεχνικού τύπου, επιχειρεί την 
εξοικείωση του αναγνώστη µε τον χαρακτήρα και την καθηµερινότητα του οικογενειάρχη 
Χαρίτου ο οποίος προσεγγίζει την κοινωνική πραγµατικότητα µε τελικό στόχο την ταύτιση 
της οπτικής γωνίας αναγνώστη-πρωταγωνιστικού χαρακτήρα. Κατά αυτό τον τρόπο ο 
αστυνόµος Χαρίτος γίνεται P.I νέου τύπου όπου τα αρχικά ανταποκρίνονται στο Public 
Investigator(Δηµόσιος Ερευνητής), στο Public Eye(Δηµόσιο Μάτι) και τελικά σε Public 
I(Δηµόσιο Εγώ), καθώς η θέση του συµπίπτει µε αυτήν του µέσου Έλληνα που υποµένει τις 
συνέπειες της οικονοµικής κρίσης. Ενσωµατώνεται έτσι στην έρευνα που διενεργεί ο 
αστυνόµος για την διαλεύκανση των δολοφονιών µια βαθιά κοινωνική κριτική µε πολιτική 
στόχευση προσιτή στον αναγνώστη του αστυνοµικού είδους. 

6. Ληξιπρόθεσµα δάνεια στη θάλασσα του Νότου 
Mετά από µια συγκριτική προσέγγιση των δυο κειµένων23, διαπιστώνεται αρχικά ότι 

υπάρχουν δύο βασικές διαφορές: πρώτο, το έργο του Μονταλµπάν χαρακτηρίζεται από 
υψηλή λογοτεχνική αισθητική και σύνθετη δοµή, ως προετοιµασία ενός υψηλής µαγειρικής 
τέχνης πιάτου, που οργανώνεται γύρω από το φαγητό και την κουζίνα. Εµφανίζονται 
αναφορές στο ίδιο το είδος στο οποίο ανήκει το συγκεκριµένο µυθιστόρηµα: 

Ηθική αµφισηµία. Ηθική αµφισηµία. Εδώ βρίσκεται το κλειδί του νουάρ 
µυθιστορήµατος.24 

και στην διαδικασία της γραφής:  
Ο Στιούαρτ Πεδρέλ πέρασε σ’αυτό το δωµάτιο πολλές νύχτες. Έφτανε µόνο να διασχίσει 
µερικά χιλιόµετρα για να αποκτήσει και πάλι όλα αυτά που είχε για σαράντα ολόκληρα 
χρόνια, και όµως έµεινε µέσα στο σκοτάδι, τη µια νύχτα µετά την άλλη, παίζοντας το 
ρόλο ενός Γκογκέν στα χέρια ενός συγγραφέα που ήταν φανατικός µε το σοσιαλιστικό 
ρεαλισµό, ενός κερατά συγγραφέα, που είχε ως σκοπό να τον τιµωρήσει για όλες τις 

                                                                                                                                                   
µυθιστόρηµα παραλογοτεχνία. Η καινοτοµία του εντοπίζεται στο γεγονός ότι κατάφερε να συνδυάσει µε 
επιτυχία την ελαφριά λαϊκή αισθητική µε το αστυνοµικό είδος, µέσα από µια µικροαστική θεµατολογία 
προικισµένη µε ριζοσπαστική αφηγηµατική δύναµη (Tonnet 2007). 
23 Επισηµαίνεται ότι εξετάστηκαν τα εν λόγω κείµενα και στην ελληνική και στην ισπανική τους έκδοση, οι 
οποίες αναφέρονται στην τελική βιβλιογραφία που παρατίθεται. 
24 Βάθκεθ Μονταλµπάν 2001, 72.  



αµαρτίες που είχε διαπράξει η άρχουσα τάξη. Και ο συγγραφέας ήταν ο ίδιος του ο 
εαυτός.25 

 Από την άλλη πλευρά, ο Μάρκαρης οργανώνει το κείµενο µε τρόπο που προσιδιάζει σε 
ένα τηλεοπτικό σενάριο, επιδιώκοντας την αµεσότητα των διαλόγων και την γρήγορη 
εξέλιξη. Η παρουσία των µέσων ενηµέρωσης, ειδικότερα της τηλεόρασης οργανώνει την 
αφήγηση µε άξονα την επικαιρότητα της ελληνικής πραγµατικότητας: 

«Και τώρα, αγαπητοί τηλεθεατές, ετοιµαστείτε να παρακολουθήσετε µια αποκαλυπτική 
συνέντευξη µε τον κύριο Χένρικ ντε Μορ. Ο κύριος ντε Μορ είναι από τα πιο 
υψηλόβαθµα στελέχη του οίκου αξιολόγησης Γουόλας και Τσένι και βρίσκεται αυτές τις 
µέρες στη χώρα µας για να συγκεντρώσει στοιχεία σχετικά µε την πορεία της ελληνικής 
οικονοµίας. Να υπενθυµίσω ότι ο οίκος αξιολόγησης Γουόλας και Τσένι είναι από τους 
πρώτους που υποβάθµισαν τα ελληνικά οµόλογα στην κατηγορία των «junk», των 
κουρελόχαρτων, µε άλλα λόγια».26 

Δεύτερο, σε ότι αφορά τους πρωταγωνιστικούς χαρακτήρες και το λογοτεχνικό προφίλ 
τους, οι δύο ερευνητές µονοπωλούν την οπτική γωνία της αφήγησης, σε τρίτο πρόσωπο ο 
Καρβάλιο και σε πρώτο πρόσωπο ο Χαρίτος, χαρακτηρίζονται όµως από σηµαντικές 
διαφορές. Ο Καρβάλιο είναι, κατ’επιλογή του Montalbán, ένας περιθωριακός τύπος 
ανθρώπου µε ιδιοµορφίες που δεν τον αφήνουν να ενταχθεί στην κοινωνία της Βαρκελώνης, 
γεγονός που του δίνει µια προνοµιακή θέση ως προς την κοινωνική κριτική που ασκεί: 

«Εµείς οι ιδιωτικοί ντετέκτιβ είµαστε το θερµόµετρο της καθεστηκυίας ηθικής, 
Μπισκουτέρ. Και στο λέω, αυτή η κοινωνία είναι σάπια.  Δεν πιστεύει σε τίποτα». 27 

Το κοινωνικό του περιβάλλον είναι µη συµβατικό, καίει βιβλία στο τζάκι του για να 
εκδικηθεί την λογοτεχνία και την κουλτούρα, η ταυτότητα του προσδιορίζεται από το 
φαγητό, τις διαδικασίες και τα προϊόντα που σχετίζονται µε αυτό, έχει µια ιδεολογική 
πολιτική θέση ενάντια στο σύστηµα, η σεξουαλική του ζωή είναι αυτή ενός ενεργού ερωτικά 
εργένη και διαθέτει ένα κυνικό και σχετικά βίαιο ταµπεραµέντο. 

 Από την άλλη µεριά ο Χαρίτος, είναι ένας τυπικός µικροαστός δηµόσιος υπάλληλος, 
πλήρως ενταγµένος στο σύστηµα το οποίο υπηρετεί χωρίς να πιστεύει σε κάποια πολιτική 
ιδεολογία, είναι παντρεµένος και έχει µια κόρη, οι αντιλήψεις του είναι πλήρως 
συντηρητικές, ως και ξεπερασµένες, σε ένα περιβάλλον που συνεχώς αλλάζει, η ταυτότητα 
του προσδιορίζεται από το αυτοκίνητό του και δεν έχει καµία σχέση µε τα βιβλία, πέραν του 
λεξικού του Δηµητράκου. 

Το δικό µου Mirafiori  ήταν µοναδικό στο Σώµα. Το αποκαλούσαν ειρωνικά «password». 
Γιατί, όπως δεν µπορούσες να βάλεις µπροστά ένα πρόγραµµα χωρίς το «password», έτσι 
δεν µπορούσες να βάλεις µπροστά το Mirafiori χωρίς το Χαρίτο.28 

Η σεξουαλική του ζωή παραµένει αθέατη και περιορίζεται θεωρητικά µόνο στα πλαίσια 
του γάµου του, είναι γκρινιάρης, πεισµατάρης και δεν έχει τάσεις βίας παρόλο το δύσκολο 
επαγγελµατικό περιβάλλον του. 

 O κοινός άξονας των δύο συγγραφέων αποτελείται από δύο βασικά στοιχεία: την 
συνάφεια των κοινωνικών, οικονοµικών και ιστορικών συνθηκών του πλαισίου αναφοράς 
τους στην ισπανική και την ελληνική σύγχρονη πραγµατικότητα και την λογοτεχνική φόρµα 
του αστυνοµικού µυθιστορήµατος. Κατά πρώτο λόγο, η παράλληλη πορεία των δύο 
κοινωνιών στον ιστορικό χρόνο είχε ως αποτέλεσµα αυτά τα πλαίσια αναφοράς να 
παρουσιάζουν εξαιρετικές οµοιότητες στην εξελικτική τους πορεία. Η περίοδος της 
Μεταπολίτευσης στην Ισπανία και στην Ελλάδα, η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη 

                                                
25 Βάθκεθ Μονταλµπάν 2001, 173.  
26 Μάρκαρης 2010, 165. 
27 Βάθκεθ Μονταλµπάν 2001, 15. 
28 Μάρκαρης 2010, 13. 



ζώνη του Ευρώ µε τις επακόλουθες οικονοµικές κρίσεις, όπως και οι δραστικές αλλαγές σε 
κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο στην καθηµερινή ζωή των λαών τους παρουσιάζουν 
εκπληκτικές οµοιότητες σε βαθµό που οι λογοτεχνικές προσεγγίσεις των δύο συγγραφέων να 
βρίσκουν σηµαντικά κοινά σηµεία αναφοράς και στις δύο χώρες, γεγονός που 
αντικατοπτρίζεται στην εκδοτική επιτυχία των έργων τους και στις δύο πλευρές της 
Μεσογείου. Κατά δεύτερο λόγο, σε ότι αφορά στην υιοθέτηση µιας συγκεκριµένης µορφής 
αστυνοµικού µυθιστορήµατος υπάρχει πλήρης ταύτιση της λογοτεχνικής στόχευσης των δύο 
συγγραφέων που δεν είναι άλλη από την κοινωνική κριτική µε πολιτικό προσανατολισµό 
µέσα από ένα είδος λαϊκής λογοτεχνίας Αυτό µπορεί να εξηγηθεί επίσης από τις ιδεολογικές 
καταβολές και απόψεις που συγκλίνουν στην απογοήτευση των αριστερών διανοούµενων από 
την ασυγκράτητη επέλαση του καπιταλισµού στις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου σε βάρος 
των παραδοσιακών κοινωνικών δοµών τους. Η επιρροή του, πρόωρα χαµένου, Montalbán στο 
έργο του Μάρκαρη είναι προφανής και αδιαµφισβήτητη και από τον τελευταίο, σε σηµείο 
που να διεκδικεί µέσα από την εκδοτική του επιτυχία στην Ισπανία τον ρόλου του συνεχιστή 
του. Αυτή του η δραστηριότητα συνεχίζεται πέρα από το συγγραφικό του έργο σε οµιλίες, 
συνεντεύξεις και συνέδρια µε σκοπό την συγκρότηση ενός λογοτεχνικού µορφώµατος µε 
ενιαίο πυρήνα: το αστυνοµικό µυθιστόρηµα στη µεσογειακή του έκφραση, σε αντιδιαστολή 
προς την αγγλοσαξονική παράδοση και την σκανδιναβική αστυνοµική λογοτεχνία, κάτω από 
τον όρο-οµπρέλλα «µεσογειακό αστυνοµικό µυθιστόρηµα».29 Αυτός ο όρος ανταποκρίνεται 
στην πραγµατικότητα στο βαθµό που αφορά στην ενσωµάτωση της κοινωνικής κριτικής µε 
πολιτικούς προσανατολισµούς χρωµατισµένη µε τόνο απογοήτευσης για την αποτυχία του 
συστήµατος στην αστυνοµική πλοκή της διαδροµής ενός ερευνητή µε εθνικά χαρακτηριστικά 
µέσα στις µεγαλουπόλεις της Μεσογείου όπως επίσης και στην ανατροπή της σχέσης θύτη-
θύµατος, αν λάβουµε υπόψη ότι τα θύµατα ανήκουν στην πλευρά της εξουσίας, υψηλής 
οικονοµικής και κοινωνικής στάθµης, τα οποία στην πραγµατικότητα αποτελούν θύτες της 
κοινωνίας. Αν και το έργο του Montalbán παρουσιάζει προφανείς οµοιότητες µε αυτό του 
Μάρκαρη και τα χαρακτηριστικά που έδωσε ο πρώτος στο αστυνοµικό µυθιστόρηµα έχουν 
υιοθετηθεί από τον δεύτερο, ο όρος «µεσογειακό µαύρο µυθιστόρηµα»30 δεν είναι δόκιµος 
καθώς άλλοι συγγραφείς µαύρου µυθιστορήµατος που ανήκουν στην γεωγραφική περιοχή 
δεν παρουσιάζουν τα ίδια χαρακτηριστικά, ενώ συγγραφείς που δεν σχετίζονται µε αυτή την 
γεωγραφική περιοχή εµφανίζουν στο έργο τους τα ίδια λογοτεχνικά στοιχεία που θεωρούνται 
θεµελιώδη για το συγκεκριµένο είδος αστυνοµικής λογοτεχνίας.31 Η σειρά του καταλανού 
συγγραφέα ορίζει την ξεκάθαρη κατασκευή ενός λογοτεχνικού χαρακτήρα του οποίου η 
οπτική γωνία απαιτεί µια συγκεκριµένη προοπτική του κόσµου που υιοθετείται από 
σηµαντικό µέρος της σύγχρονης µαύρης λογοτεχνίας στην κατεύθυνση της κοινωνικής 
κριτικής µε πολιτική στόχευση,32 οριοθετώντας µε αυτό τον τρόπο το αστυνοµικό 
µυθιστόρηµα αυτού του τύπου ως το σύγχρονο κοινωνικό µυθιστόρηµα, ιδιαίτερα στην 
Μεσόγειο και στην ισπανόφωνη Αµερική. 
7. Τα κοινωνικά εγκλήµατα της θάλασσας του Νότου 

Το αστυνοµικό µυθιστόρηµα σύµφωνα µε τον Montalbán: 
Από την µεριά µου, αυτό που προσπάθησα από την αρχή της σειράς Καρβάλιο ήταν ένα 
κοινωνικό µυθιστόρηµα διαµέσου µιας αστυνοµικής τεχνικής. Η ποιητική του 

                                                
29 Vázquez Montalbán 2012, 9-12. 
30 Ο όρος αυτός αποτελεί ακριβή µετάφραση του ισπανικού όρου «novela negra mediterránea», που συνηθίζεται 
στις δηµοσιεύσεις του ισπανικού περιοδικού τύπου που αφορούν στο είδος (Morán 2005). 
31 Sánchez Zapatero και Martín Escribá 2013, 46-62. 
32 Σε συνέντευξη του ο Montalbán(Güemes 1999) δήλωσε :«Ο Καρβάλιο είναι κατά βάθος αριστεριστής, αν και 
η λογοτεχνική του υπόσταση δεν ταυτίζεται ούτε µε τους αναρχικούς, ούτε µε τους κοµµουνιστές. Αµφισβητεί 
την εξουσία, είτε είναι πολιτική, οικονοµική ή πολιτισµική.»  



νεοκαπιταλισµού, κατά την γνώµη µου, είναι το αστυνοµικό µυθιστόρηµα. […]Είναι η 
καταλληλότερη ποιητική για να περιγράψεις τις κοινωνικές συγκρούσεις κάθε εποχής.33 

Στο προλογικό σηµείωµα του στην έκδοση Η Βαρκελώνη του Μανόλο µε τίτλο: «Ο 
Μονταλµπάν και η ανατροπή του αστυνοµικού», ο Μάρκαρης αναφέρει: 

Ο Μανουέλ Βάθκεθ Μονταλµπάν είναι, µαζί µε τον Λεονάρντο Σάσια, ένας από τους δύο 
θεµελιωτές του µεσογειακού αστυνοµικού µυθιστορήµατος. Πέραν αυτού, όµως, είναι ο 
συγγραφέας που ανέτρεψε την κλασσική δοµή του είδους, το απάλλαξε από το «κυνήγι 
του δολοφόνου» και το µετέτρεψε σε ένα κοινωνικό µυθιστόρηµα µε αστυνοµική 
πλοκή.[…] Η άλλη είναι η σχέση της µεγαλούπολης µε το σύγχρονο αστυνοµικό 
µυθιστόρηµα. Γιατί ο Μονταλµπάν απάλλαξε την µεγαλούπολη από τα στενά όρια του 
χώρου και του περιβάλλοντος και την κατέστησε πρωταγωνίστρια του αστυνοµικού 
µυθιστορήµατος.[…]Το δεύτερο διακριτικό στοιχείο του µεσογειακού αστυνοµικού είναι 
το φαγητό.[…]Αυτή είναι, κατά τη γνώµη µου και η σηµαντικότερη συµβολή του 
Μανουέλ Βάθκεθ Μονταλµπάν στο αστυνοµικό µυθιστόρηµα. Κατόρθωσε να µετατρέψει 
το αστυνοµικό σε πολιτικό µυθιστόρηµα. Όλοι εµείς που χρησιµοποιούµε το είδος για να 
γράψουµε πολιτικά µυθιστορήµατα βαδίζουµε στα δικά του ίχνη.34 

Ο Πέτρος Μάρκαρης τιµήθηκε µε το VII Βραβείο Pepe Carvalho (Πέπε Καρβάλιο) τον 
Ιανουάριο του 2012, κατά τη διάρκεια της Εβδοµάδας Μαύρου Μυθιστορήµατος στην 
Βαρκελώνη. Τα Ληξιπρόθεσµα Δάνεια αποτελούν µια ισχυρή απόδειξη ότι ο Μάρκαρης και ο 
Χαρίτος συνεχίζουν στα βήµατα του Montalbán και του Καρβάλιο διερευνώντας τα 
κοινωνικά εγκλήµατα που διαπράττονται στην Μεσόγειο. 
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