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Ο
Πέπε Καρβάλιο φυλακίστηκε κατά τη διάρκεια της δικτατορίας του Φράνκο. Ο
επιθεωρητής Ντε Λούκα, ήρωας της Τριλογίας του Φασισμού του Κάρλο Λουκαρέλι,
ήταν Καραμπινιέρος την εποχή του Μουσολίνι και εξαναγκάστηκε να εγκαταλείψει

το Σώμα μετά την πτώση του φασισμού. Ο αστυνόμος Χαρίτος μπήκε στη Σχολή της
Αστυνομίας κατά τη διάρκεια της χούντας και ξεκίνησε την καριέρα του ως φύλακας στα
κρατητήρια της Μπουμπουλίνας, όπου η χούντα βασάνιζε τους αριστερούς και τους
«αντιφρονούντες».

Αυτή είναι η θλιβερή ιστορία της νότιας Ευρώπης. Όπου κι αν κοιτάξεις γύρω σου,
θα δεις χώρες με μακρά ιστορία δικτατοριών, στρατιωτικών και πολιτικών. Ο Σαλαζάρ στην
Πορτογαλία και ο Φράνκο στην Ισπανία παρέμειναν στην εξουσία για πολλές δεκαετίες. Η
Ελλάδα κλυδωνιζόταν ανάμεσα σε φανερές και συγκαλυμμένες δικτατορίες από το 1936 ως
το 1974. Η Γαλλία είναι η μόνη χώρα που αποτελεί τη χρυσή εξαίρεση του κανόνα.

Η μακρόχρονη αυτή παράδοση ολοκληρωτικών καθεστώτων αποτελεί τον κοινό
παρονομαστή και το υπόβαθρο της αστυνομικής λογοτεχνίας σ’αυτές τις χώρες, μολονότι
τα αστυνομικά μυθιστορήματα δεν ασχολούνται τόσο με την περίοδο του ολοκληρωτισμού
όσο με τα προβλήματα που προέκυψαν κατά και μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας. 

Στα μυθιστορήματα του Σουηδού Χένινγκ Μάνκελ ή του Σκωτσέζου Ίαν Ράνκιν η
κοινωνική πραγματικότητα είναι πάντοτε παρούσα με έναν πολύ έντονο τρόπο. Ωστόσο, οι
πολιτικές αναφορές είναι σπάνια άμεσες, ίσως επειδή η πολιτική δεν αποτελεί κομμάτι της
καθημερινής ζωής. Οι άνθρωποι που ζουν σ’ αυτές τις χώρες δεν ασχολούνται με την
πολιτική, παρά μόνο σε εξαιρετικά γεγονότα, όπως ο πόλεμος στο Ιράκ, ή σε περιπτώσεις
που αυτή εισβάλει με επιτακτικό τρόπο στην ιδιωτική τους ζωή. Η πολιτική κατάσταση στις
χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης είναι σταθερή έως στατική, σε βαθμό που να
θεωρείται δεδομένη και συνεπώς αδιάφορη και αμελητέα.

Στην Ισπανία, στην Ιταλία και στην Ελλάδα οι πολιτικές ζυμώσεις ασκούν πολύ
μεγάλη επίδραση στη ζωή των ανθρώπων. Επηρεάζουν άμεσα και καθοριστικά την καθημερι-
νότητα εξαιτίας αφενός μιας πολιτικής αστάθειας, που παράγει μια συγκρουσιακή οξύτητα
και αφετέρου ενός γραφειοκρατικού συστήματος, που παρεμβαίνει στα πάντα, και συχνά όχι
με τον καλύτερο και διαφανέστερο τρόπο. Η Ιταλία θα μπορούσε να αποτελέσει χαρακτηρι-
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στικό παράδειγμα, για να κατανοήσει κάποιος την κατάσταση των μεσογειακών χωρών με
εξαίρεση τη Γαλλία. Από τα δύο κινηματογραφικά έργα του Φραντσέσκο Ρόζι «Salvatore
Guilano» (Τζουλιάνο, ο Αρχιληστής, 1962) και «Manni sulla cita» (Τα χέρια πάνω από την
πόλη, 1963) και τα μυθιστορήματα του Λεονάρντο Σιάσια μέχρι την επιχείρηση «καθαρά
χέρια» αναδύονται χαρακτηριστικά που αποτελούν κοινό βίωμα όλων των μεσογειακών
χωρών, που φαίνονται να έχουν βαδίσει, και να βαδίζουν ακόμα, στο ίδιο μονοπάτι.

Αν κάποιος επιχειρούσε να συνοψίσει τις διαφορές ανάμεσα στη Μεσόγειο και τις
χώρες της Κεντρικής ή Βόρειας Ευρώπης ως προς το χαρακτήρα της αστυνομικής λογοτε-
χνικής παραγωγής τους, θα κατέληγε στο συμπέρασμα ότι, ενώ το αστυνομικό μυθιστόρημα
της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης, όπως και των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι κοινωνικά
προσανατολισμένο με την έννοια ότι καθρεφτίζει την κοινωνική πραγματικότητα και στηρί-
ζεται στην πολιτική ορθότητα, η αστυνομική
λογοτεχνία της Νότιας Ευρώπης καθρεφτίζει την
κοινωνική πραγματικότητα με τη σφραγίδα και
τις άμεσες επιπτώσεις της πολιτικής πάνω στον
καθημερινό βίο.

Το τρίγωνο πολιτική-κοινωνία-έγκλημα
έχει οδηγήσει τα τελευταία τριάντα χρόνια στη
διαμόρφωση ενός αστυνομικού μυθιστορήματος,
που συχνά βρίσκεται πιο κοντά σε ένα πολιτικό
μυθιστόρημα με αστυνομική πλοκή. Πολλά
μυθιστορήματα των Μανουέλ Βάσκεθ
Μολταμπάν, του Αλμπέρτο Καμιλλέρι, του
Ισπανού Αντόνιο Λοζάνο, ή του Γάλλου Τιερί
Ζονκέ πραγματεύονται θέματα που σχετίζονται
άμεσα ή έμμεσα με την πολιτική. Τα πολιτικά
κόμματα και οι επιχειρήσεις, η διαφθορά, οι
ομάδες μεταναστών, οι κατασκευαστικές εταιρίες και το βρόμικο χρήμα είναι θέματα, τα
οποία συναντάμε συχνά στη σύγχρονη μεσογειακή αστυνομική λογοτεχνία.

Ωστόσο, το αστυνομικό μυθιστόρημα της Μεσογείου είναι τόσο πολιτικό όσο και
μαγειρικό, γαστρονομικό μυθιστόρημα. Εξάλλου, το φαγητό κι όχι οι πολιτικοί μετασχηματι-
σμοί αποτελεί το συνδετικό κρίκο, τον κοινό τόπο ανάμεσα στη γαλλική και μεσογειακή-νο-
τιοευρωπαϊκή αστυνομική λογοτεχνία. Ίσως δεν είναι όλοι οι επιθεωρητές και οι αστυνόμοι
τόσο καλοί μάγειρες όσο ο Πέπε Καρβάλιο, ο επιθεωρητής του Βάσκεθ Μολταμπάν, αλλά
κάποιοι από αυτούς είναι πραγματικοί γευσιγνώστες και όλοι τους ανεξαιρέτως απολαμβά-
νουν το καλό φαΐ. Ο αστυνόμος Μονταλμπάνο του Αντρέα Καμιλλέρι γνωρίζει κάθε μικρό
εστιατόριο στη Σικελία και τις σπεσιαλιτέ του, ενώ τα μυθιστορήματα του Ζαν- Κλοντ Ιζό
ευωδιάζουν από μυρουδιές ψαριών και θαλασσινών. Κατά έναν περίεργο τρόπο, η σύνδεση
μαγειρικής και εγκλήματος δεν είναι έμπνευση μεσογειακή αλλά δημιούργημα ενός βέλγου
συγγραφέα, του Ζoρζ Σιμενόν. Ο δικός του επιθεωρητής Μαιγκρέ απολαμβάνει ιδιαίτερα το
καλό φαγητό ενώ οι συνταγές της συζύγου του, Οι συνταγές της κυρίας Μαιγκρέ, ήταν ήδη
διάσημες, πριν την εμφάνιση των εξαιρετικών συνταγών του Πέπε Καρβάλιο.

Η αδυναμία των Ισπανών, Ιταλών και Γάλλων αστυνόμων και επιθεωρητών για το
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καλό φαΐ είναι αποτέλεσμα της παράδοσης, που έχουν οι μεσογειακές χώρες στο φαγητό.
Το αστυνομικό μυθιστόρημα αντικατοπτρίζει τις διατροφικές συνήθειες και ευαισθησίες του
συγγραφέα και του επιθεωρητή του. Οι άνθρωποι της Μεσογείου και της νότιας Ευρώπης
γενικότερα συζητούν για το μεσημεριανό τους, όταν τρώνε πρωινό και για το δείπνο τους,
όταν τρώνε μεσημεριανό. Οι διατροφικές συνήθειες των Σουηδών ή των Άγγλων είναι το
ακριβώς αντίθετο. Ούτε έχουν το χρόνο ούτε και εκτιμούν το καλό φαγητό σε καθημερινή
βάση. Μαυρίζει η ψυχή μου με τον επιθεωρητή Βάλαντερ ή τον αστυνόμο Ρέμπους, κάθε
φορά που γίνεται αναφορά στο φαγητό στα μυθιστορήματα του Χένινγκ Μάνκελ ή του Ίαν
Ράνκιν. Συνήθως χορταίνουν με σάντουιτς ή πίτσες. Δεν τρέφουν την παραμικρή εκτίμηση
για την υψηλή μαγειρική.

Από την άλλη πλευρά, η Ντόνα Λεόν, αν και Aμερικανίδα, επειδή ζει πολλά χρόνια
στη Βενετία και γράφει για αυτή, έχει εξοικειωθεί σε τέτοιο βαθμό με τον ιταλικό τρόπο
ζωής, ώστε ο αστυνόμος της, ο Μπρουνέτι, είναι εξίσου καλοφαγάς και γνώστης του καλού
κρασιού με τον επιθεωρητή Μονταλμπάνο. Στο σπίτι του Μπρουνέτι τους αρέσει να
μαγειρεύουν, όπως άλλωστε σε κάθε τυπική ιταλική οικογένεια, παρόλο που η κυρία
Μπρουνέτι δεν είναι νοικοκυρά αλλά ακαδημαϊκός.

Οι ίδιες παρατηρήσεις ισχύουν και όσον αφορά τις προτιμήσεις των επιθεωρητών
και των αστυνομικών της Μεσογείου ως προς το ποτό. Ο Καρβάλιο και ο Μονταλμπάνο
πίνουν σχεδόν αποκλειστικά κρασί. Ο Βάλαντερ μόνο μπίρα και πού και πού κανένα ποτήρι
ουίσκι. Οι προτιμήσεις του αστυνόμου Μαιγκρέ του Σιμενόν ως προς το ποτό παρουσιάζουν
ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Όταν τρώει σάντουιτς ή ένα πρόχειρο γεύμα στο γραφείο του, τότε
πίνει μπίρα. Όταν όμως τρώει στρείδια ή απολαμβάνει το φαγητό της κυρίας Μαιγκρέ, τότε
πίνει πάντα κρασί. Η λεπτή αυτή διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στο πρόχειρο και το
κανονικό γεύμα, την μπίρα και το κρασί είναι απόλυτα αντιπροσωπευτική των διατροφικών
συνηθειών των Γάλλων, και ιδιαίτερα των Παριζιάνων.

Οι γεμιστές ντομάτες και τα λουκάνικα είναι τα αγαπημένα φαγητά του αστυνόμου
Χαρίτου, καθώς είναι οι σπεσιαλιτέ της μητέρας του. Η Αδριανή, η γυναίκα του, πήρε τη
συνταγή από την πεθερά της. Έτσι το ήθελαν οι οικογενειακές παραδόσεις· η μητέρα να
έχει την ευθύνη του σπιτιού και η κορωνίδα των επιδόσεών της να είναι η μαγειρική. Η
σύζυγος μυούνταν στην τέχνη της μαγειρικής από τη μητέρα της, ενώ περνούσε από ένα
σεμινάριο στην κουζίνα της πεθεράς της, προκειμένου να μάθει να φτιάχνει τα αγαπημένα
πιάτα του μέλλοντα συζύγου της. Ο άντρας περνούσε από τη μητρική στη συζυγική
φροντίδα και παρέμενε εξίσου εξαρτημένος από τη μαγειρική τους. 

Αυτό μας οδηγεί σ’ ένα άλλο κοινό γνώρισμα των αστυνόμων στα αστυνομικά
μυθιστορήματα της Νότιας Ευρώπης, στο «μητρικό σύνδρομο». Το πάθος του Πέπε
Καρβάλιο ή του επιθεωρητή Μονταλμπάνο για το φαγητό δεν οφείλεται μόνο στη γευστική
ανωτερότητα της ισπανικής ή ιταλικής κουζίνας, αλλά στην ποιότητα του φαγητού του
πατρικού τους σπιτιού. Οι ήρωες των μυθιστορημάτων αυτών και οι συγγραφείς τους
ανατράφηκαν σε οικογένειες στις οποίες οι μητέρες ήταν σχεδόν αποκλειστικά νοικοκυρές
και είχαν την κυριαρχία στο σπίτι. Η επιτυχία τους στη διεκπεραίωση του ρόλου τους δεν
εξαρτιόταν τόσο από την ικανότητα τους στο συγύρισμα ή τη διακόσμηση όσο από την
τέχνη της μαγειρικής τους. Στη μεσογειακή παράδοση μια καλή νοικοκυρά και μητέρα είναι
πρωτίστως μια καλή μαγείρισσα. Αυτό ισχύει για όλες τις μεσογειακές χώρες, από την
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Ισπανία ως την Ελλάδα.
Είναι περιττό να ειπωθεί ότι η νεότερη γενιά έχει αλλάξει τον τρόπο ζωής της. Οι

γυναίκες δεν είναι πλέον νοικοκυρές. Παρόλα αυτά, αστυνόμοι, όπως ο Καρβάλιο, ο
Μονταλμπάνο ή ο Χαρίτος, που βρίσκονται πλέον στα πενήντα τους χρόνια, ανήκουν σε μια
γενιά που ανατράφηκε με τις παραδοσιακές αξίες.

Ο αστυνόμος Χαρίτος είναι παντρεμένος και η γυναίκα του μαγειρεύει καλά. Ο
επιθεωρητής Μονταλμπάνο και ο Πέπε Καρβάλιο είναι εργένηδες. Ο Μονταλμπάνο διατηρεί
μια ερωτική σχέση με μια γυναίκα που μένει μακριά και τον επισκέπτεται περιστασιακά, ενώ
ο Πέπε Καρβάλιο έχει μια ελεύθερη σχέση με μια πρώην πόρνη. Αυτό που έχουν κοινό
είναι ότι και οι δύο έχουν μυηθεί πολλά χρόνια στα μυστικά της υψηλής μαγειρικής. Σε
κανένα βιβλίο του Χένινγκ Μάνκελ, του Χακάν Νέσσερ ή της Λίζα Μάρκλουντ δεν υπάρχει
αστυνομικός ή επιθεωρητής που να έχει αδυναμία στο καλό φαγητό. Και αυτό δεν είναι
τυχαίο, αλλά σχετίζεται άμεσα με τον τρόπο που οι συγγραφείς αυτοί μεγάλωσαν. 

Στις χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης οι γυναίκες διεκδίκησαν τα
δικαιώματά τους και ανεξαρτητοποιήθηκαν πολύ νωρίτερα από τις γυναίκες στο νότο.
Σταμάτησαν να είναι νοικοκυρές και έγιναν οικονομικά ανεξάρτητα εργαζόμενα άτομα. Η
αλλαγή αυτή ωφέλησε τη γυναίκα αλλά έβλαψε την παραδοσιακή οικογενειακή μαγειρική.
Στο νότο η χειραφέτηση των γυναικών ήρθε πολύ αργότερα σε βάρος των γυναικών αλλά
προς όφελος τελικά της παραδοσιακής οικογενειακής δομής. Ο Καρβάλιο, ο Μονταλμπάνο
και ο Χαρίτος μεγάλωσαν σε παρόμοια παραδοσιακά οικογενειακά μοντέλα, τα οποία
ήξεραν να εκτιμούν το καλό φαγητό. (δε)
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