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«Συμβαίνει καμιά φορά ένας άνθρωπος να πηγαινοέρχεται μέσα στο σπίτι του, 

να κάνει τις συνηθισμένες του κινήσεις, τις κινήσεις της κάθε μέρας, 

χαλαρωμένος, μόνος με τον εαυτό του, και, σηκώνοντας ξαφνικά τα μάτια, ν’ 

αντιληφθεί ότι οι κουρτίνες δεν είναι τραβηγμένες και ότι ο κόσμος τον 

παρακολουθεί απ’ έξω. [...] Υπήρχε άνθρωπος στον κόσμο που θα μπορούσε να 

προβλέψει ότι η βραδιά εκείνη θα έμπαινε εν συνεχεία στο μικροσκόπιο, πως θα 

τον ανάγκαζαν να την ξαναζήσει κάτω από το μεγεθυντικό φακό, κυριολεκτικά 

σχεδόν σαν έντομο;» 

 

Η ύπαρξη του Σπένσερ Άμπυ, ενός γλυκομίλητου καθηγητή σε μια κωμόπολη 

κοντά στη Νέα Υόρκη, καταρρέει μια ωραία πρωία όταν ανακαλύπτεται στο 

σπίτι του νεκρή η Μπελλ, η κόρη μιας φίλης της γυναίκας του που τη 

φιλοξενούσαν. Ο κύριος ύποπτος είναι ο ίδιος. Κανείς δεν τον κατηγόρησε 

ανοικτά αλλά εκείνη τη φρικτή στιγμή, καθώς κοιτούσε την κοπέλα που ο βίαιος 

θάνατος την είχε παγώσει σε αφύσικη στάση, ο Σπένσερ ένιωθε να τον 

κατακλύζει ένα κύμα πόθου και βίας που τον υποχρέωνε να αναρωτηθεί: «Θέλω 

να σκοτώσω;» Ένας καθηγητής με αβρούς τρόπους, αθώος γιατί δεν διέπραξε το 

έγκλημα, ένοχος γιατί το επιθύμησε. 

Αυτός ο αφελής άνθρωπος, ντροπαλός και με κάποια απωθημένα, θα βιώσει τον 

εξευτελισμό των αστυνομικών ανακρίσεων, τον εξοστρακισμό από τους 

συναδέλφους του και την έχθρα της μικρής πόλης. Όταν μαθαίνει ότι όλες οι 

κατηγορίες εναντίον του αποσύρονται, νομίζει ότι η υπόθεση τελείωσε. Ακριβώς 

εκείνη τη στιγμή όμως, η ζωή του θα αρχίσει να κλίνει προς την τραγωδία. 

Πώς γίνεται ένα άτομο να έχει τόσο βαθιά τραύματα ώστε να μετατραπεί στον 

δολοφόνο που τον κατηγόρησαν ότι είναι; Αυτό μας αφηγείται, στο περιορισμένο 

και μοχθηρό σύμπαν της μικρής πόλης, ο συγγραφέας των βιβλίων Γράμμα στον 

δικαστή μου και Ο ανθρωπάκος από το Αρχάγγελσκ.  

 



ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ο Ζωρζ Σιμενόν, Βέλγος γαλλόφωνος συγγραφέας, γεννήθηκε στη Λιέγη το 

1903. Αποφάσισε από νωρίς να αφοσιωθεί στη συγγραφή. Στα δεκαέξι του 

χρόνια έγινε δημοσιογράφος στη La Gazette de Liège. Το πρώτο μυθιστόρημά του, 

που το υπέγραψε με το ψευδώνυμο Georges Sim, εκδόθηκε το 1921: Au pont des 

Arches, petite histoire liégeoise. Το 1922 εγκαταστάθηκε στο Παρίσι με τη σύζυγό του, 

τη ζωγράφο Ρεζίν Ρανσόν, όπου έγραψε ιστορίες και μυθιστορήματα σε σειρές, 

κάθε λογοτεχνικού είδους. Μεταξύ του 1923 και του 1933 δημοσιεύτηκαν σχεδόν 

διακόσια μυθιστορήματα, πάνω από χίλιες ιστορίες και απειράριθμα άρθρα.  

Το 1929 ο Σιμενόν σχεδιάζει τον πρώτο Μαιγκρέ: Πιετρ ο Λετονός. Το βιβλίο 

κυκλοφόρησε στις εκδόσεις Fayard το 1931 και ο επιθεωρητής Μαιγκρέ έγινε 

σύντομα εξαιρετικά δημοφιλής. Ο Σιμενόν έγραψε συνολικά εβδομηνταδύο 

περιπέτειες με τον Μαιγκρέ (καθώς και πολλές συλλογές διηγημάτων - μέχρι 

τον τελευταίο Μαιγκρέ το 1972, Ο Μαιγκρέ και ο κύριος Σαρλ ).  

Λίγο αργότερα, ο Σιμενόν άρχισε να γράφει αυτά που ονόμαζε « μυθιστορήματα 

- μυθιστορήματα » ή « σκληρά μυθιστορήματα »: πάνω από εκατόν δέκα τίτλους, 

από το Ξενοδοχείο της Αλσατίας (1931) μέχρι τους Αθώους (1972), με πιο γνωστά 

τα έργα Το σπίτι στο κανάλι (1933), Ο άνθρωπος που έβλεπε τα τρένα να περνούν 

(1938 - Άγρα, 2004), Ο δήμαρχος της Φυρν (1939), Οι άγνωστοι μέσα στο σπίτι (1940 

- Άγρα, 2011), Τρία δωμάτια στο Μανχάτταν (1946 - Άγρα, 2007), Γράμμα στον 

δικαστή μου (1947), Το χιόνι ήταν βρόμικο (1948 - Άγρα, 2011), Οι καμπάνες της 

Μπισέτρ (1963) κ.ά.  

Παράλληλα με αυτή την εντατική λογοτεχνική δραστηριότητα, ταξιδεύει 

συνεχώς· εγκαταλείπει το Παρίσι και εγκαθίσταται στη Σαρέντ και κατόπιν, 

κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο, στη Βαντέ. Το 1945 αφήνει την Ευρώπη 

για την Αμερική όπου θα διαμείνει δέκα χρόνια και θα παντρευτεί την Ντενίζ 

Ουιμέ. Επιστρέφει έπειτα στη Γαλλία και εγκαθίσταται οριστικά στην Ελβετία. 

Από το 1972 αποφασίζει να σταματήσει το γράψιμο. Με τη χρήση ενός 

μαγνητοφώνου αφοσιώθηκε έκτοτε στις εικοσιδύο Υπαγορεύσεις του και κατόπιν 

συνέταξε τα ογκώδη απομνημονεύματα Mémoires intimes (1981). Πέθανε στη 

Λωζάννη το 1989. Πολλά μυθιστορήματά του έχουν διασκευαστεί για τον 

κινηματογράφο και την τηλεόραση. 

 

Οι Εκδόσεις Άγρα εκδίδουν και επανεκδίδουν σε νέες μεταφράσεις το έργο του 

Σιμενόν από το 2002. Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί 17 τίτλοι. 

 

 

 


