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Όλα όσα είχε πει στον επιθεωρητή ήταν αλήθεια, αλλά συμβαίνει και ή αλήθεια να 

είναι το μεγαλύτερο ψέμα. 

Γιατί, χωρίς να διστάσει, πήγε στη γωνία του μπουλβάρ Σαιν-Μισέλ και περίμενε 

ένα λεωφορείο που πήγαινε στο σταθμό Γκάρ ντε Λυόν; Το έκανε χωρίς να σκεφτεί. 

Ούτε μια στιγμή δεν είχε πει να κάνει αυτό η το άλλο. 

Μήπως άρχιζε επιτέλους η ζωή; Δεν ήξερε. Φοβόταν να θέσει στον εαυτό του την 

ερώτηση. Δεν ήξερε πού πήγαινε, ούτε τι θα έκανε. Είχε φύγει. Δεν υπήρχε πλέον 

τίποτα πίσω του. Δεν υπήρχε ακόμη τίποτα μπροστά του. Βρισκόταν απλώς μέσα 

στο χώρο. 

Μιλούσε χωρίς ν' ανοίγει το στόμα, γιατί δεν υπήρχε λόγος. Διηγιόταν την 

ατέλειωτη κόπωσή του πού δεν ήταν ή κόπωση τού ταξιδιού μέσα σ' ένα βαγόνι, 

αλλά αυτή του μεγάλου ταξιδιού του ώσπου να ανδρωθεί. 

 

Στα σαρανταοκτώ του χρόνια, κρυφά απογοητευμένος από την ύπαρξή του, ο 

Νορμπέρ Μόντ αποφασίζει να εγκαταλείψει τους πάντες και τα πάντα, τη 

γυναίκα του Τερέζ, τα παιδιά του, την επιχείρηση με τις εξαγωγές πού 

διατηρούσε. 

Διαλέγει τη ζωή τού περιπλανώμενου, τη ζωή τού περιθωρίου και της φτώχειας, 

και ή επιλογή αυτή τον φέρνει σύντομα σε ένα μέτριο ξενοδοχείο της 

Μασσαλίας. Εκεί γνωρίζει τη Ζυλί, μια νεαρή δυστυχισμένη γυναίκα πού θα τον 

αποτρέψει από την αυτοκτονία. Μέσα από την πιο απρόβλεπτη πορεία, ο κύριος 

Μόντ θα ξαναβρεί το δρόμο που τον οδηγεί προς τους άλλους και προς τη 

νεανική του ύπαρξη. 

Κανένα άλλο μυθιστόρημα δεν προσφέρει τόσο χαρακτηριστική εικόνα για το 

σύμπαν τού Ζώρζ Σιμενόν, για την έλξη πού ασκούν πάνω του οι πιο αναιμικές 

φαινομενικά υπάρξεις, οι χώροι πού κρύβονται στο ημίφως, τα περιθώρια της 

κοινωνίας. Δεν υπάρχει ήρωας περισσότερο ιδιόμορφος και μυστηριώδης από τον 

κύριο Μοντ, πρόσωπο καθημερινό πού ανακαλύπτει από τα βάθη της ψυχής του 

 



τον τρόπο να ξαναγεννηθεί και να κατακτήσει την «ψυχρή» νηφαλιότητα, 

διώχνοντας τα φαντάσματα και τις σκιές πού τον στοίχειωναν. 

  

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ο Ζώρζ 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 Ρεζιν Ρανσόν, όπου έγραψε ιστορίες και μυθιστορήματα σε σειρές, 

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

διακόσια μυθιστορήματα, πάνω από χίλιες ιστορίες και απειράριθμα άρθρα.  

Το 1929 ο Σιμενόν σχεδιάζει τον πρώτο Μαιγκρέ: Πιέτρ 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 Σάρλ ).  

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 Φύρν (1939), Οι άγνωστοι μέσα στο σπίτι (1940 

- Άγρα, 2011), Τρία δωμάτια στο Μανχάταν (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 Ντενιζ 

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 είκοσι δύο Υπαγορεύσεις του και 

κατόπιν συνέταξε το 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 16 τίτλοι. 

 

 


