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Περίληψη ελληνική  

 

Το αστυνομικό μυθιστόρημα είναι ένα είδος πεζού λογοτεχνικού λόγου με αυστηρώς 

γραμμικά δομημένη πλοκή, που διέπεται από συγκεκριμένους κανόνες. Ένα από τα 

βασικά μέσα δολοφονιών που χρησιμοποιεί είναι οι φαρμακευτικές ουσίες. Οι 

φαρμακευτικές ουσίες προσφέρουν κάποια γοητεία στα αστυνομικά μυθιστορήματα∙  

βασίζονται σε πραγματικά γεγονότα, είναι εύκολα μέσα δολοφονιών (μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν από γυναίκες και άλλους αδύναμους χαρακτήρες), μπορούν να 

αξιοποιηθούν για την δημιουργία τεχνασμάτων (τα συμπτώματα δηλητηρίασης μπορεί 

να μοιάζουν σε κάποια ασθένεια), και προσφέρουν «έξυπνο» άλλοθι (συγκεκριμένοι 

ήρωες γνωρίζουν την δράση και την χρήση τους). Η συγκεκριμένη διπλωματική 

εργασία (i) συγκεντρώνει λογοτεχνικά έργα και συγγραφείς που χρησιμοποίησαν τις 

φαρμακευτικές ουσίες ως μέσα δολοφονιών, (ii) παρέχει πληροφορίες για τις 

συχνότερες χρησιμοποιούμενες ουσίες και τον τρόπο που μπορούν να αξιοποιηθούν ως 

δηλητήρια και (iii) αναλύει επιλεγμένα έργα της βασίλισσας του αστυνομικού 

μυθιστορήματος, Αγκάθα Κρίστι. Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται 

αξιολογούνται και σχολιάζονται με βάση την φαρμακευτική γνώση και αποτελούν 

πολύτιμο υλικό στην συγγραφή περαιτέρω αστυνομικών λογοτεχνικών έργων.  
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Abstract 
 
Detective fiction is a type of literature with a strictly linear plot and structure that is 

governed by specific rules. One of the main methods of murder used in detective fiction 

is poisoning with pharmaceutical substances. Pharmaceutical substances add some 

charm to detective novels: they are evidence – based; they are easy means of murder 

(they can be used both by women and other weak characters); they can be used to create 

tricks (symptoms of poisoning may look like a certain disease); and they offer a "smart" 

alibi (only specific characters know their action and use). This study (i) presents 

literature, detective novels and authors that have used pharmaceutical substances as a 

mean of murder; (ii) provides information about the most commonly used substances 

and the way they can be used as poisons; and (iii) analyzes selected novels written by 

the queen of detective fiction, Agatha Christie. The information gathered is evaluated 

and commented based on pharmaceutical knowledge. This collection is a valuable 

material in the writing of further detective novels. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Αστυνομικά μυθιστορήματα χαρακτηρίζονται τα λογοτεχνικά έργα τα οποία 

εμπεριέχουν ένα μυστήριο προς επίλυση - αίνιγμα, θύματα, υπόπτους και ενόχους, τα 

βιβλία εκείνα τα οποία όλη η πλοκή τους και όχι ένα μόνο μέρος αφορά το έγκλημα. 

Τα αστυνομικά μυθιστορήματα αποτελούν ιστορίες όπου ένας ντετέκτιβ προσπαθεί να 

εξιχνιάσει ένα έγκλημα. Ο αναγνώστης προκαλείται να λύσει το έγκλημα με τις 

ενδείξεις που παρέχονται στο βιβλίο, πριν ο ντετέκτιβ αποκαλύψει την απάντηση στο 

τέλος του μυθιστορήματος. 

Στην αρχή του μυθιστορήματος, εισάγεται ένα έγκλημα. Πολλές φορές, φαίνεται 

σαν το τέλειο έγκλημα. Ο ντετέκτιβ εργάζεται για να συγκεντρώσει ενδείξεις και 

μπορεί, μερικές φορές, να φαίνεται ότι κάνει λάθη ή μπορεί ακόμη και να φαίνεται 

ανίκανος. Σε ορισμένα μυθιστορήματα, το λάθος άτομο κατηγορείται με βάση μόνο 

λίγα στοιχεία. Οι αστυνομικές ιστορίες συχνά λειτουργούν με την αρχή ότι τα 

επιφανειακά πειστικά στοιχεία είναι τελικά άσχετα. Οι ενδείξεις με βάση τις οποίες 

μπορεί να επιτευχθεί μία λογική εξήγηση παρουσιάζονται στον αναγνώστη έμμεσα και 

πάνω σε αυτές βασίζονται οι παρατηρήσεις του ντετέκτιβ. Τελικά, ο ντετέκτιβ αρχίζει 

να συνθέτει το έγκλημα και, συνήθως λόγω κάποιου απροσδόκητου γεγονότος, ο 

ντετέκτιβ λύνει το έγκλημα και βρίσκει τον πραγματικό ένοχο (Bryce, 2001). 

H αστυνομική λογοτεχνία εμφανίστηκε πρώτη φορά στα μέσα του δέκατου ένατου 

αιώνα, περίπου την εποχή της Βιομηχανικής Επανάστασης. Πριν από αυτό το 

διάστημα, οι περισσότεροι άνθρωποι ζούσαν σε μικρότερες πόλεις και δούλευαν και 

συναναστρέφονταν σε στενότερους κύκλους, όπου και γνώριζαν τον καθένα με τον 

οποίο έρχονταν σε επαφή. Αλλά με την άνοδο των βιομηχανικών θέσεων εργασίας, 

περισσότεροι άνθρωποι άρχισαν να μετακινούνται σε πόλεις, γεγονός που οδήγησε σε 

αλληλεπίδραση με περισσότερους ξένους σε καθημερινή βάση, σε αυξημένο αίσθημα 

καχυποψίας και αβεβαιότητας, αλλά ακόμα και σε περισσότερο έγκλημα. Η πρώτη 

σύγχρονη αστυνομική ιστορία πιστεύεται ότι είναι του Edgar Allan Poe, ο οποίος 

εισήγαγε στην αγγλική λογοτεχνία την λέξη "ντετέκτιβ". Έπειτα ακολούθησαν και 

άλλοι σημαντικοί εκπρόσωποι του αστυνομικού μυθιστορήματος όπως οι Wilkie 

Collins και Arthur Conan Doyle. Ώσπου στις αρχές του εικοστού το αστυνομικό 

μυθιστόρημα έγινε ένα από τα πιο δημοφιλή λογοτεχνικά είδη, με σημαντικότερους 

εκπροσώπους τους Agatha Christie και Raymond Chandler. Συγκεκριμένα η περίοδος 
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1920 με1939 ονομάστηκε Χρυσή Εποχή του αστυνομικού μυθιστορήματος (Martin, 

2021).  

Ο λόγος που η αστυνομική λογοτεχνία έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής είναι ότι στο 

τέλος της ιστορίας έρχεται η «κάθαρση»1. Ο ένοχος του αστυνομικού μυθιστορήματος, 

ο οποίος πάντα έχει ένα τρανταχτό κίνητρο, που τον ώθησε να διαπράξει τo έγκλημα, 

στο τέλος θα υποστεί τις συνέπειες των πράξεών του και θα παραδοθεί με αξιοπρέπεια 

στα χέρια της δικαιοσύνης. Κατά τον επίλογο ενός αστυνομικού μυθιστορήματος 

πάντα  επιβάλλεται η τάξη πάνω στην αταξία του κακού, ικανοποιώντας το αίσθημα 

δικαιοσύνης του αναγνώστη (Haycraft, 1941).  

Τα αστυνομικά μυθιστορήματα διέπονται από συγκεκριμένους κανόνες και 

ακολουθούν αυστηρώς γραμμικά δομημένη πλοκή. Η ιστορία που παρουσιάζεται σε 

ένα αστυνομικό μυθιστόρημα πρέπει να ακολουθεί μία λογική συνέπεια. Για 

παράδειγμα, όλα στοιχεία που αποκαλύπτει ο ντετέκτιβ πρέπει να υπάρχουν μέσα στο 

έργο και να μπορούν να εντοπιστούν και από τον αναγνώστη, πρέπει επίσης να υπάρχει 

ένα αποδεκτό κίνητρο πίσω από την  πράξη του ενόχου, όπως ακόμα δεν μπορεί ο 

ένοχος να είναι κάποιος που δεν παρουσιάζεται στο έργο, ούτε και να υπάρχει κάποιος 

από μηχανής θεός. Για τον λόγο, αυτόν, στις αρχές του 20ου αιώνα θεσπίστηκαν «10 

εντολές» που αφορούν την Αστυνομική Μυθιστοριογραφία (Patterson et al., 2020). 

Επίσης τα αστυνομικά μυθιστορήματα διαθέτουν επιπλέον διακριτά στοιχεία, όπως 

οι χαρακτήρες, ο τόπος, ο χρόνος, η γλώσσα κ.ά., που εντείνουν τον αστυνομικό τους 

χαρακτήρα. Λίγα λεπτά της ώρας, που διαπράχτηκε ένας φόνος, απασχολούν ολόκληρη 

την έκταση ενός αστυνομικού έργου. Ο τρόπος και το μέσο της δολοφονίας είναι στο 

επίκεντρο, καθώς γύρω από τα στοιχεία αυτά εξελίσσεται ολόκληρη η υπόθεση του 

έργου. Οι επιλογές όμως αυτών των τρόπων είναι περιορισμένες. Μία από τις 

βασικότερες πιο συχνά χρησιμοποιούμενες επιλογές είναι η δηλητηρίαση με 

φαρμακευτικές ουσίες που αποτελεί αντικείμενο της συγκεκριμένης εργασίας.  

Οι φαρμακευτικές ουσίες προσφέρουν κάποια γοητεία στα αστυνομικά 

μυθιστορήματα. Καταρχήν, οι δηλητηριάσεις από φαρμακευτικές ουσίες βασίζονται σε 

πραγματικά γεγονότα, επιστημονικά αποδεδειγμένα, που μπορούν σχετικά εύκολα να 

 
1 Η «κάθαρση» των αστυνομικών μυθιστορημάτων ακολουθεί το πρότυπο των αρχαίων τραγωδιών. 
Κατά τον ορισμό του Αριστοτέλη στο έργο του Περί Ποιητικής «ἔστιν οὖν τραγῳδία μίμησις πράξεως 
σπουδαίας καὶ τελείας μέγεθος ἐχούσης, ἡδυσμένῳ λόγῳ χωρὶς ἑκάστου τῶν εἰδῶν ἐν τοῖς μορίοις, 
δρώντων καὶ οὐ δι᾽ ἀπαγγελίας, δι᾽ ἐλέου καὶ φόβου περαίνουσα τὴν τῶν τοιούτων παθημάτων 
κάθαρσιν» είναι απαραίτητο ο θεατής να «καθαίρεται» από το άγχος και τις έντονες ψυχολογικές 
μεταπτώσεις που τον κατακλύζουν, παρακολουθώντας την εξέλιξη της ιστορίας. 
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διασταυρωθούν από τον αναγνώστη. Επίσης, οι φαρμακευτικές ουσίες είναι «εύκολα» 

μέσα δολοφονιών, καθώς σε αντίθεση με άλλα μέσα που απαιτούν μυϊκή δύναμη, οι 

φαρμακευτικές ουσίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο από γυναίκες, όσο και από 

άλλους αδύναμους χαρακτήρες του έργου. Επιπροσθέτως, οι φαρμακευτικές ουσίες 

μπορούν να αξιοποιηθούν για την δημιουργία τεχνασμάτων, που εντείνουν την αγωνία 

του αναγνώστη. Για παράδειγμα, τα συμπτώματα δηλητηρίασης μπορεί να μοιάζουν 

σε κάποια ασθένεια και να μπερδέψουν την ιατροδικαστική διάγνωση. Τέλος, οι 

φαρμακευτικές ουσίες προσφέρουν «έξυπνο» άλλοθι, καθώς μόνο συγκεκριμένοι 

ήρωες γνωρίζουν την δράση και την χρήση τους και μπορούν να τις αξιοποιήσουν με 

επιτυχία. Όλοι οι ανωτέρω λόγοι τελούν τις φαρμακευτικές ουσίες ως το πιο δημοφιλές 

μέσο δολοφονιών στο αστυνομικό μυθιστόρημα.  

Οι φαρμακευτικές ουσίες αξιοποιήθηκαν από πολλούς διαφορετικούς λογοτέχνες 

ως μέσα δολοφονιών. Πολλά λογοτεχνικά έργα, από την αρχαιότητα μέχρι και την 

εποχή της αναγέννησης, αλλά και κυρίως τον 19ο αιώνα, όπου η δηλητηρίαση 

χαρακτηρίστηκε ως «έγκλημα της εποχής» και φυσικά την χρυσή εποχή του 

αστυνομικού μυθιστορήματος, όπως ακόμα μέχρι και σήμερα, χρησιμοποιούν τα 

δηλητήρια ως μέσω πρόκλησης θανάτου2. Μερικοί από τους σημαντικότερους 

λογοτέχνες εκπροσώπους δηλητηριάσεων είναι οι Robert Browning, Charles Dickens, 

Gustave Flaubert, George Eliot, Ellen Wood, Arthur Conan Doyle, Dorothy L. Sayers, 

John Dickson Carr, Rex Stout, George Simenon, PD James, Taibo II Paco Ignacio, C. 

L. Grace. (P. C. Doherty), Peter Ellis, Daniel Handler, Bajo Cristina, Sophie Hannah 

και φυσικά Agatha Christie. Βασικό ερώτημα, που αποτελεί και στόχο της 

συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι πως η λογοτεχνία μπορεί να συνδυαστεί 

με την φαρμακευτική γνώση και να αξιοποιήσει την δράση, την τοξικότητα, τις χημικές 

ιδιότητες, τις ενδείξεις, τις αντενδείξεις και τον εντοπισμό (από ιατροδικαστικές 

έρευνες) των φαρμακευτικών ουσιών. 

  

 
2 Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας αναζητήθηκαν συγγραφείς και έργα που 
χρησιμοποίησαν φαρμακευτικές ουσίες ως μέσα δολοφονιών. Τα αποτελέσματα της αναζήτησης 
συγκεντρώθηκαν στο Παράρτημα 1. Το παράρτημα αυτό παρουσιάζει τα μυθιστορήματα, με 
χρονολογική σειρά και αναγράφει, όπου ήταν δυνατόν να εντοπιστεί, το συγκεκριμένο δηλητήριο που 
χρησιμοποιήθηκε στο εκάστοτε μυθιστόρημα. 
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ΜΕΡΟΣ Α’  

1. Η ανάγνωση αστυνομικής λογοτεχνίας  
 

Ο όρος «ανάγνωση» χρησιμοποιείται ως συνώνυμος της ερμηνευτικής διαδικασίας, 

«της απόδοσης δηλαδή νοήματος σε ένα κείμενο ή ένα σύνολο κειμένων» (Hamburger, 

1973˙ Lukács, 1988:89-92˙ Μαρξ & Ένγκελς, 1975:138). Η ανάγνωση αστυνομικής 

λογοτεχνίας συνδέεται με την απόλαυση της αγωνίας / του σασπένς (suspense) καθώς 

και του μυστηρίου. Συγκεκριμένα, το στοιχείο της αγωνίας (i) λαμβάνει χώρα μόνο στο 

μέτρο που ο αναγνώστης εμπλέκεται στην ιστορία, (ii) εξαρτάται σε πολύ μεγαλύτερο 

βαθμό από την ώθηση παρά από την αναβολή/ καθυστέρηση, μετράτε από (iii) την 

επιθυμία για συνέχιση της ανάγνωσης, δηλαδή την εντατικοποίηση του ενδιαφέροντος 

για το τι θα συμβεί μετά και (iv) εντείνεται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από αυτά τα 

οποία γνωρίζει ο αναγνώστης παρά από όσα θέλει να μάθει (Λούκατς, 2004:85). Ένα 

καλό αστυνομικό είναι αυτό που παρασύρει τον/την αναγνώστη/τρια, τη/τον 

συνεπαίρνει τόσο ώστε να μην μπορεί να διακόψει την αναγνωστική διαδικασία. 

Σύμφωνα με τον Murch ως αστυνομικό μπορεί να χαρακτηριστεί το μυθιστόρημα, 

του οποίου το ενδιαφέρον έγκειται στη μεθοδική ανακάλυψη, πάντα μέσα από λογικές 

διεργασίες, των στοιχείων εκείνων που περιβάλλουν ένα γεγονός ή μια σειρά από 

μυστηριώδη γεγονότα, με στόχο την αφύπνιση της περιέργειας του αναγνώστη 

(Knights, 1946:1-39). 

Σύμφωνα με τον U. Eco, η ιδιαίτερη απήχηση της αστυνομικής λογοτεχνίας μπορεί 

να αποδοθεί στην ανθρώπινη περιέργεια για την «ίδια τη δομή του σχηματισμού 

υποθέσεων». Σημειώνει χαρακτηριστικά: «πιστεύω ότι τα θρίλερ αρέσουν στους 

ανθρώπους όχι γιατί υπάρχουν πτώματα αλλά επειδή επέρχεται ένας εορταστικός 

θρίαμβος της τάξης (διανοητικής, κοινωνικής, νομικής ή και ηθικής) πάνω στην αταξία 

του κακού. Αυτό που ισχύει είναι ότι το αστυνομικό μυθιστόρημα αναπαριστά ένα 

είδος σχηματισμού υποθέσεων, καθαρών και απλών. H ιατρική διάγνωση, η 

επιστημονική έρευνα, η μεταφυσική αναζήτηση αποτελούν επίσης παραδείγματα 

σχηματισμού υποθέσεων. Εν τέλει, το θεμελιώδες ερώτημα της φιλοσοφίας (όπως και 

της ψυχανάλυσης) είναι το ίδιο με το ερώτημα του αστυνομικού μυθιστορήματος: 

ποιος είναι ο ένοχος; Με το να το γνωρίζει κανείς αυτό (ή να νομίζει ότι το γνωρίζει), 

μπορεί να υποθέσει ότι όλα τα γεγονότα έχουν μια λογική, αυτή που τους επέβαλε το 
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ένοχο μέρος. Κάθε ιστορία διερεύνησης και σχηματισμού υποθέσεων μας λέει κάτι το 

οποίο πάντα πλησιάζαμε στο να το ξέρουμε» (Λούκατς, 2004:85).  

Όπως παρατηρεί και ο Anz γίνεται σαφές, ότι οι κανόνες του είδους της 

αστυνομικής λογοτεχνίας εξασφαλίζουν στην/στον αναγνώστρια/η τη σιγουριά ότι θα 

ταυτοποιηθεί ο ένοχος της ιστορίας και θα επιλυθεί το μυστήριο (Μπαχτίν, 1980:43).  

Σύμφωνα με τον Dove, οι συμβάσεις φόρμας στηρίζονται σε μια άρρητη συμφωνία 

μεταξύ συγγραφέα και αναγνώστη διασφαλίζοντας κατά αυτόν τον τρόπο το δικαίωμα 

του αναγνώστη να προσδοκά μια ικανοποιητική επίλυση. Η παραπάνω συμφωνία είναι 

απαραίτητη για την ενεργοποίηση του στοιχείου της αγωνίας, καθότι παρέχει στον 

αναγνώστη τη διαβεβαίωση ότι ακόμα και το πιο ανέλπιστο αφηγηματικό αδιέξοδο θα 

επιλυθεί, δίνοντάς του έτσι την ώθηση να συνεχίσει την ανάγνωση (Μπαχτίν, 1980:43).  

Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της Hermes, η περιγραφή βίαιων σκηνών και η 

αιματοχυσία προσλαμβάνεται αρνητικά, στο μέτρο που η απόδοση δικαιοσύνης μέσω 

της επίλυσης του εγκλήματος αποτελεί μια από τις κεντρικές παραμέτρους της 

αναγνωστικής απόλαυσης. Έτσι, «η διαδικασία της επίλυσης του εγκλήματος και όχι 

οι επαίσχυντες πράξεις, θέτει την αφήγηση σε κίνηση» (Lukács, 1988:89-92). Για τον 

λόγο αυτόν, η αστυνομική λογοτεχνία εκλαμβάνεται ως ένα φαντασιακό πεδίο όπου 

είναι δυνατόν να αποκατασταθούν οι αδικίες που συντελούνται στην κοινωνία και να 

επέλθει κάποια δικαίωση. 

Όπως υπογραμμίζει και ο Cobley, η σύγχρονη αστυνομική λογοτεχνία προβάλλεται 

ως η ενσάρκωση του ρεαλιστικού ιδεώδους. Παρέχει την υπόσχεση για ακρίβεια και 

αντικειμενικότητα, ενώ παράλληλα λειτουργεί ως ένα είδος εσωτερικού ανταγωνισμού 

στα πλαίσια του είδους στοχεύοντας σε «νέες», «καινοτόμες» και «ανώτερες» 

αφηγήσεις που θα αποτυπώνουν ακριβέστερα τις πραγματικές κοινωνικές αλλαγές 

(Lukács, 1988:89-92). 

Η αστυνομική πλοκή καθίσταται, σ’ αυτό το πλαίσιο, το εργαλείο της 

οπτικοποίησης των αδιαφανών πλευρών της πραγματικότητας, ένα όχημα 

ξεμασκαρέματος της κρυμμένης αλήθειας. Επομένως, η ανάγνωση αστυνομικής 

λογοτεχνίας επενδύεται με γνωσιακή αξία, στο μέτρο που παρέχει σε πολλά μέλη τη 

δυνατότητα της απόκτησης κοινωνικών, ιστορικών, πολιτικών και γεωγραφικών 

γνώσεων. Όπως σημειώνει ο Philip Howell, η πλειονότητα των αστυνομικών 

μυθιστορημάτων χαρακτηρίζεται από μια «ορθολογική ή ρεαλιστική επιστημολογία», 

στη βάση της θεώρησης ότι «ο κόσμος μπορεί να γίνει σε τελική ανάλυση αντικείμενο 

γνώσης, μπορεί να περιγραφεί και να αναπαρασταθεί μιμητικά» (Knight, 1961:9-12).  
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Συνοπτικά, δηλαδή, ο ρόλος των αστυνομικών μυθιστορημάτων είναι να  

πιστοποιήσουν και να διευρύνουν ένα χάος, τόσο σε φιλοσοφικό επίπεδο με τις έννοιες 

του καλού και του κακού, όσο και σε κοινωνικό επίπεδο με το έγκλημα και την τιμωρία 

του (Chatman, 1972:59˙ Knights, 1946:1-39˙ Shavit, 1986).  

 

2. «10 εντολές» της Αστυνομικής Μυθιστοριογραφίας  
 

Οι κύριες έννοιες που έχει ένα αστυνομικό διήγημα είναι η διαλεκτική ανάμεσα 

στην αθωότητα και στην ενοχή. Το μυστήριο θα περιπλέκεται μεταξύ των προσώπων 

μιας ιστορίας τα οποία κινούνται γύρω από ένα έγκλημα, είναι ύποπτοι γύρω από τους 

οποίους θα υπάρχει ένα πέπλο μυστηρίου, κινήτρων, μυστικών που θα τους καθιστά 

την μια φορά περισσότερο και την άλλη λιγότερο υπαίτιους του κακού. Επίσης το 

βασικό χαρακτηριστικό είναι το ότι η αλήθεια καλύπτεται, ο αθώος μοιάζει με ένοχο, 

ενώ ο πραγματικός ένοχος θα κρυφτεί πίσω από μια πλασματική αθωότητα. Ο κανόνας 

της κάθε ιστορίας αλλά και το χρέος απέναντι στον αναγνώστη του αστυνομικού 

διηγήματος είναι να αποκαλυφθεί ο τελικός ένοχος και να επέλθει η τελική κάθαρση. 

Το στήσιμο μιας αστυνομικής ιστορίας φαίνεται να παρουσιάζει αρκετά κοινά στοιχεία 

με την περιγραφή της τραγωδίας κατά τον Αριστοτέλη, τόσο στις βασικές έννοιες όσο 

και στην σταθερότητα και στην τυπικότητα των χαρακτήρων. 

Το 1929, η Λέσχη Αστυνομικών Συγγραφέων του Λονδίνου θέσπισε τις 

λεγόμενες «10 εντολές» της Αστυνομικής Μυθιστοριογραφίας, στον οποίο παραθέτει 

δέκα κανόνες σχετικά με τη συγγραφή αστυνομικών μυθοπλασιών (Knight, 2010):  

1. Ο εγκληματίας οφείλει να είναι κάποιος ο οποίος αναφέρεται στην αρχή της 

ιστορίας, αλλά όχι κάποιος στου οποίου τις σκέψεις είχε πρόσβαση ο/ η 

αναγνώστης/ αναγνώστρια.  

2. Κάθε είδους υπερφυσικό στοιχείο πρέπει να παραλείπεται.  

3. Δεν πρέπει να υπάρχει παραπάνω από ένα μυστικό δωμάτιο ή πέρασμα.  

4. Άγνωστα στο ευρύ κοινό δηλητήρια να αποφεύγονται.  

5. Να μην γίνει χρήση του στερεοτυπικού «κακού Ασιάτη» («Chinaman») .3  

 

3 Για τη συγκεκριμένη θέση, δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος. Για να συμπεριληφθεί κινεζική φιγούρα σε 
αστυνομική ιστορία, θα πρέπει να παραδεχτεί ο δυτικός κόσμος ότι στους “Celestial” (μάλλον κάνει αναφορά σε 
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6. Κανένα τυχαίο περιστατικό δεν πρέπει να βοηθά τον ντετέκτιβ, ούτε και η 

συλλογιστική του να στηρίζεται σε αβάσιμες υποψίες.  

7. Ο ντετέκτιβ ποτέ δεν πρέπει ο ίδιος να διαπράττει το έγκλημα.  

8. Ο ντετέκτιβ να μη φέρνει στο φως στοιχεία τα οποία ήταν άγνωστα μέχρι 

στιγμής στον αναγνώστη.  

9. O στερεοτυπικός χαρακτήρας του «Watson»-βοηθού, δεν πρέπει να αποκρύπτει 

τη παραμικρή του σκέψη, ενώ η νοημοσύνη του δεν πρέπει να ξεπερνά αυτή 

του μέσου αναγνώστη.  

10. Δίδυμοι χαρακτήρες γενικά θα πρέπει να αποφεύγονται εκτός εάν ο/ η 

αναγνώστης/ αναγνώστρια έχει προετοιμαστεί κατάλληλα για την εμφάνισή 

τους.  

Ο Eliot παραθέτει τα δικά του «προς αποφυγή χαρακτηριστικά» όσον αφορά στην 

αστυνομική συγγραφή: πολύπλοκες και απίθανες μεταμφιέσεις, αποκρυφιστικά και 

μυστικιστικά στοιχεία, παράλογες και εξωφρενικές ανακαλύψεις από μοναχικούς 

επιστήμονες. Οι ικανότητες του ντετέκτιβ όπως και τα κίνητρα του εγκληματία, 

οφείλουν να ακολουθούν τη συμβατική ανθρώπινη λογική, τα κίνητρα του κακοποιού 

να είναι φυσιολογικά όπως και ο ντετέκτιβ να είναι αρκετά ευφυής αλλά όχι σε βαθμό 

υπερανθρώπου (Glover, 2000:36-38). 

H Sayers αναφορικά με το «πεδίο ορατότητας» του αναγνώστη αστυνομικών 

μυθοπλασιών υποστηρίζει πως o αναγνώστης πρέπει να έχει οπτική μονάχα των 

εξωτερικών ενεργειών του ντετέκτιβ, αυτών (των στοιχείων) που βλέπει ο ντετέκτιβ 

και όχι αυτών που παρατηρεί, των συμπερασμάτων του ντετέκτιβ και της 

συλλογιστικής που ακολουθεί (Bargainnier, 1980).  

 
αυτούς που θεωρούν ότι οι Κινέζοι έρχονται από κάποιον άλλον πλανήτη και όχι από τη γη) «λείπει» η ηθική και 
περισσεύει η ευφυΐα. Όπως ο ίδιος αναφέρει: “No Chinaman must figure in the story. Why this should be so I do not 
know, unless we can find a reason for it in our western habit of assuming that the Celestial is over- equipped in the 
matter of brains, and under-equipped in the matter of morals. I only offer it as a fact of observation that, if you are 
turning over the pages of a book and come across some mention of 'the slit-like eyes of Chin Loo', you had best put 
it down at once; it is bad. The only exception which occurs to my mind--there are probably others--is Lord Ernest 
Hamilton's 'Four Tragedies of Memworth.' " Η συγκεκριμένη πρόταση ήταν χιούμορ του συγγραφέα, για το οποίο 
δέχτηκε αρνητικές κριτικές. Βλ. σχετικά Lord Hamilton E., Ronald Knox, his Detective Fiction Decalogue and “The 
Four Tragedies of Memworth”, (1928), posted at www.thepassingtramp.blogspot.gr/2011/12/ronald-knox-his-
detective-fiction (Ανακτήθηκε στις 14-12-2018)  
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Τέλος, ο Bayard παραθέτει δύο κανόνες: η αλήθεια πρέπει να είναι κρυμμένη μέσα 

στο κείμενο αλλά παράλληλα προσβάσιμη από τον αναγνώστη, ακόμη και με «γυμνό» 

μάτι (Bayard, 2001).  

 

3. Ιστορία και εξέλιξη των αστυνομικών μυθιστορημάτων  
 

Τα αστυνομικά λογοτεχνικά κείμενα, μεγέθους μυθιστορίας, ήταν προϊόν – κυρίως 

– του 20ού αιώνα. Οι περισσότεροι κριτικοί αναγνωρίζουν ως αρχή της αστυνομικής 

λογοτεχνίας, τις τρεις ιστορίες του Αμερικανού, γεννηθέντα στη Βοστώνη, Poe, οι 

οποίες εκδόθηκαν το 1840 και περιλάμβαναν ως κεντρικό χαρακτήρα τον ερασιτέχνη 

ντετέκτιβ Auguste Dupin. Ο όρος ντετέκτιβ (detective) έκανε πρώτη φορά την 

εμφάνισή του κατά τα μέσα του 19ου αιώνα και ετυμολογικά προέρχεται από το 

λατινικό detego, που σημαίνει ανακαλύπτω – διαλευκαίνω. Στα μέσα της βικτωριανής 

εποχής ιδρύθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο ειδικό σωματείο ντετέκτιβ στους κόλπους της 

Metropolitan Police, αποτελούμενο από οκτώ επαγγελματίες, συμπεριλαμβανομένων 

δύο επιθεωρητών (Shavit, 1986). Την ίδια χρονική περίοδο όπου συνέβησαν οι αλλαγές 

στο αστυνομικό σώμα του Ηνωμένου Βασιλείου, το είδος της αστυνομικής λογοτεχνίας 

τύγχανε ανάλογων αλλαγών, πάντα ωστόσο στη μορφή μικρής έκτασης αφηγήματος – 

διηγήματος. Στις μικρές αυτές ιστορίες μυστηρίου και εγκλήματος, ένας 

ερασιτέχνης/μία ερασιτέχνης ή και επαγγελματίας ντετέκτιβ καλείτο να διαλευκάνει 

την εκάστοτε υπόθεση. Ο/Η ντετέκτιβ αποκάλυπτε τη λύση μόνο στο τέλος της 

αφήγησης, παράλληλα με την αποκάλυψη και της ερευνητικής πορείας που είχε 

ακολουθήσει. Τα περισσότερα αστυνομικά αφηγήματα του 19ου αιώνα ήταν μικρά σε 

έκταση, αφενός λόγω του πρότυπου Poe και αφετέρου χάρη της ευκολίας που παρείχε 

ένα μικρής έκτασης αφήγημα στη διατήρηση του σασπένς. Ένα σύντομο κείμενο 

δύναται να παράγει δυνατό σασπένς, όπως φαίνεται και από τα, μικρής έκτασης, πρώτα 

φορμουλαϊκά κείμενα του 19ου αιώνα, τα οποία διακρίνονταν μεν για την ισχυρή 

παρουσία αισθητιοκρατίας (sensasionalism) λόγω της γενεαλογικής τους συγγένειας 

με τα γοτθικά λογοτεχνήματα, αλλά παράλληλα κατάφερναν να αιχμαλωτίσουν τον 

αναγνώστη/την αναγνώστρια μέσα σε μυθοπλασίες ελάχιστων σελίδων, με 

αριστοτεχνικά cliff hangers και κεφάλαια δομημένα σε επεισοδιακή ή ακόμη και 

δημοσιογραφική μορφή (Shavit, 1986).  
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Ένα από τα πρώτα μεγάλης έκτασης αστυνομικά λογοτεχνήματα ήταν το Trent’s 

Last Case, του Bentley (1913). Ο Βρετανός συγγραφέας κατόρθωσε να επιμηκύνει την 

ιστορία του, χωρίζοντάς τη σε δύο μέρη: ένα πρώτο κατά το οποίο ο ντετέκτιβ φαίνεται 

να επιλύει το μυστήριο αν και ο ένοχος τελικά είναι άλλος, κι ένα δεύτερο το οποίο 

συμβαίνει χρόνια μετά, όταν η υπόθεση ξαναβγαίνει στην επιφάνεια και τελικά 

συλλαμβάνεται ο πραγματικός ένοχος. Αυτή η τεχνική του Bentley δεν έτυχε ευρείας 

αποδοχής από αντίστοιχους συγγραφείς αστυνομικής μυθοπλασίας. Αυτό που έκαναν 

οι μετέπειτα συγγραφείς έτσι, ώστε να επιμηκύνουν την έκταση των κειμένων τους 

είναι η εισαγωγή περισσότερων χαρακτήρων και παραπλανητικών αφηγηματικών 

στοιχείων. Οι χαρακτήρες είναι πλέον πολλοί, άρα και οι ύποπτοι, των οποίων τα 

κίνητρα και οι κινήσεις περιγράφονται, έως ότου αποκαλυφθεί εν τέλει ο ένοχος. Ο 

μαρξιστής θεωρητικός Raymond Williams διακρίνει την αστυνομική ιστορία ως μια 

εξέλιξη της παραδοσιακής αστυνομικής λογοτεχνίας, όπου το έγκλημα συντελείτο ως 

επί το πλείστων στην ύπαιθρο. Πλέον ο χώρος αλλάζει, όχι μόνο ως φυσικό περιβάλλον 

αλλά και ως ολόκληρη ιδεολογία, που από τη μία τα νήματα ελέγχει μια νεοσύστατη 

αστική εξουσία και από την άλλη ο πεπαλαιωμένος πια φεουδαρχικός πλούτος 

(Καψωμένος, 2003:134). Τα μεγαλύτερης έκτασης κείμενα, αναμφίβολα αφενός 

προάγουν μια πιο αργή οικοδόμηση της πλοκής, και αφετέρου ένα αυξανόμενο με 

γεωμετρική πρόοδο ενδιαφέρον, ως προς τη λύση του μυστηρίου- αινίγματος. 

Ταυτόχρονα, η νέα και περισσότερο σύνθετη μορφή των κειμένων, εξυπηρετεί και μια 

καλύτερη ανάπτυξη τόσο των χαρακτήρων όσο και του σκηνικού. Όλα τα παραπάνω 

στοιχεία, σε συνδυασμό μάλιστα και με τη μεγαλύτερη συμμετοχή του αναγνώστη και 

της αναγνώστριας στο κείμενο, οδήγησαν σε φορμουλαϊκές μυθοπλασίες με 

περισσότερο σασπένς αλλά και πιο τεχνικές δομές. 

Επιστρέφοντας στον Poe, ο μυθοπλαστικός χαρακτήρας του ντετέκτιβ Le 

Chevalier Auguste Dupin εμφανίστηκε σε τρεις ιστορίες δημοσιευμένες κατά σειρά το 

1841, 1842 και 1844, αποτελώντας το πρότυπο για τη μετέπειτα λογοτεχνική παραγωγή 

ανάλογων χαρακτήρων. Αξίζει να σημειωθεί ωστόσο ότι πουθενά μέσα στα κείμενα 

του Poe δεν εμφανίζεται ο όρος detective (Frow, 1986:232). Το διήγημα «The Murders 

in the Rue Morgue», δημοσιευμένο το 1841 στο περιοδικό Graham’s Magazine, 

αποτελεί το πρώτο κείμενο μυστηρίου «κλειστού-δωματίου» (locked-room mystery), 

στο οποίο είδος μοιάζει πρακτικά αδύνατη η είσοδος ή έξοδος από τον τόπο του 

εγκλήματος. Το δεύτερο κείμενο του Poe «The Mystery of Marie Roget» δημοσιεύτηκε 

το 1842-3 σε συνέχειες από το περιοδικό Snowden’s Ladie’s Companion. Το τρίτο 
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κείμενο του Poe (The Purloined Letter, 1844) δημοσιευμένο από το περιοδικό Gift, 

αποτέλεσε τη βάση για το πρώτο αστυνομικό λογοτεχνικό αφήγημα του A. C. Doyle 

(A scandal in Bohemia, 1891) με πρωταγωνιστή τον ντετέκτιβ Sherlock Holmes. Με 

αυτά τα τρία κείμενα ο Αμερικανός συγγραφέας έθεσε τις βάσεις και τη φόρμουλα για 

τα μετέπειτα αστυνομικά λογοτεχνήματα. 

Στο διάστημα των δεκαετιών που χωρίζουν τις ιστορίες του ντετέκτιβ Dupin 

από αυτές του Holmes, παρουσιάστηκε ένας αξιοσημείωτος αριθμός εκδόσεων 

αστυνομικών κειμένων. Γνωστοί συγγραφείς της εποχής όπως οι Dickens, Collins, 

Braddon, Sheridan Le Fanu αλλά και η Wood, έγραψαν ιστορίες μυστηρίου και 

εξιχνίασης εγκλήματος, κάποιες από τις οποίες περιείχαν ντετέκτιβ, ως επί το πλείστων 

ερασιτέχνη. Επίσης, στο ίδιο μεσοδιάστημα, εκδόθηκαν αρκετές μικρές αστυνομικές 

μυθοπλασίες τόσο στις ΗΠΑ όσο και στη Γαλλία. 

Αξιοσημείωτη είναι η εμφάνιση της πρώτης γυναίκας ντετέκτιβ στη βρετανική 

αστυνομική λογοτεχνία, όταν ακόμη το αστυνομικό σώμα του Ηνωμένου Βασιλείου 

δεν περιείχε γυναίκες ντετέκτιβ. Έκαναν την εμφάνισή τους πρώτα στα κείμενα των 

Ware και Hayward. O Ware με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Andrew Forrester, 

δημιουργεί την «G» ή αλλιώς Miss Gladden, που δρα ανεξάρτητα και μόνη, μακριά 

από την τοπική αστυνομία. Το κείμενο είχε τον τίτλο The Female Detective και 

εκδόθηκε το 1864, ανοίγοντας τον δρόμο για τη δημιουργία κι άλλων γυναικών 

ντετέκτιβ. Έξι μήνες μετά την εμφάνιση της G, ο Hayward στο Revelations of a Lady 

Detective (1864), παρουσιάζει την Mrs Paschal, ένας μυθοπλαστικός χαρακτήρας 

πλήρως ανεπτυγμένος και δυναμικός σε αντιδιαστολή με αυτόν του Forrester. Η Mrs 

Paschal κατέχει υψηλές ικανότητες παρατηρητικότητας, αντίληψης και διερεύνησης 

ως ένας κλασικός μυθοπλαστικός ντετέκτιβ της εποχής, ενώ δεν διστάζει μάλιστα να 

καπνίζει και να κουβαλά ένα περίστροφο τύπου colt. Αξίζει να παρατηρηθεί ότι τις 

ιστορίες της εξιστορεί η ίδια και όχι κάποιος κοντινός σε αυτή χαρακτήρας – βοηθός. 

Εισάγεται έτσι και η σε πρώτο πρόσωπο αφήγηση στις αστυνομικές ιστορίες που παρά 

την υποκειμενικότητά του, τους προσδίδει αμεσότητα. 

Τα περισσότερο επιτυχημένα (εμπορικά) κείμενα αστυνομικής μυθοπλασίας 

κατά την περίοδο πριν την εμφάνιση του Holmes, είχαν πλέον την έκταση 

μυθιστορήματος. Το πρώτο ήταν το The Mystery of a Hansom Cab (1866) του Fergus 

Hume, που πούλησε σχεδόν εκατό χιλιάδες αντίτυπα στις δύο πρώτες του εκδόσεις 

στην Αυστραλία και τριακόσιες χιλιάδες αντίτυπα στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1887 

(Frow, 1986:232). O Fergus Hume ήταν Βρετανός στην καταγωγή, αλλά πέρασε τα 
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νεανικά του χρόνια στη Νέα Ζηλανδία κι αργότερα στη Μελβούρνη της Αυστραλίας, 

όπου και εκτυλίσσεται η ιστορία του έργου του. 

Προχωρώντας, η ιστορία της βρετανικής αστυνομικής μυθοπλασίας φτάνει 

στον Doyle. Γιατρός, απόφοιτος του πανεπιστημίου του Εδιμβούργου, ο Doyle 

δημοσίευσε το πρώτο του αστυνομικό αφήγημα στο περιοδικό Beeton’s Christmas 

Annual, με τίτλο A Study in Scarlet (1887). O Doyle κατασκευάζει τον μυθοπλαστικό 

του ντετέκτιβ Sherlock Holmes, ο οποίος συζεί με τον φίλο και βοηθό του, Dr. Watson. 

Τόσο ο Duyle όσο και ο Poe παρουσιάζουν το ίδιο μοντέλο συντροφικότητας. Η 

θεματική της συντροφικότητας δεν είναι χαρακτηριστικό μόνον του αστυνομικού 

διηγήματος αλλά ούτε και αποκλειστικό προϊόν του 20ου αιώνα. Πίσω στην ιστορία 

της Ευρωπαϊκής λογοτεχνίας στην εποχή του Διαφωτισμού, ο Diderot χτίζει ένα 

διανοητικό παιχνίδι στο οποίο πρωταγωνιστούν δυο άτομα που έχουν στόχο να 

φθάσουν με την βοήθεια της διαλεκτικής σε ένα συγκεκριμένο σημείο, όμοια και ο 

Cervantes ακολουθεί το μοντέλο των δυο συνομιλητών και συνοδοιπόρων. 

Ο μυθοπλαστικός του ντετέκτιβ Sherlock Holmes, χαρακτηρίζεται από ένα 

συνδυασμό ψυχρού επιστημονικού ορθολογισμού και έντονου συναισθηματισμού. Σ’ 

αυτό το σημείο έγκειται η διαφορά με τον πρόγονό του, Auguste Dupin του Poe, ο 

οποίος ήταν ένας στυγνός ορθολογιστής δίχως ρομαντικές πτυχές και 

συναισθηματισμούς. Η επιμονή αυτή του Holmes στον ορθολογισμό και στην άρνηση 

κάθε είδους συναισθηματισμού τον καθιστά σε αρκετές περιπτώσεις «ψυχρό», 

καταφέρνει ωστόσο να διατηρεί μια ισορροπία με τον ενθουσιασμό που δείχνει σε κάθε 

έρευνα, με την αγάπη του προς τις μεταμφιέσεις, το βιολί και τις ναρκωτικές ουσίες. 

Παρόλο που τα πρώτα δύο κείμενα του Doyle δεν είχαν ιδιαίτερη απήχηση στο 

κοινό, οι επόμενες ιστορίες του ντετέκτιβ Holmes που εκδίδονταν στο περιοδικό Strand 

Magazine από το 1891, έγιναν σχεδόν αμέσως ανάρπαστες. Η ανταπόκριση, οι 

αναλύσεις, οι κριτικές και οι διασκευές που δέχτηκαν τα κείμενα αυτά ήταν χιλιάδες. 

Αυτή η τεράστια δημοσιότητα, κατά τον Cawelti, έγκειται στο γεγονός ότι, ο κλασικός 

μυθοπλαστικός ντετέκτιβ Holmes, αποσαφηνίζει πως το έγκλημα είναι ένα 

μεμονωμένο περιστατικό και προσωπική υπόθεση και ο ντετέκτιβ είναι πάντα εκεί για 

να το εξιχνιάσει και να επαναφέρει την τάξη στην οικογένεια και κατ’ επέκταση στην 

κοινωνία εν γένει (Wallace, 1991:24). 

Ο υποτιθέμενος θάνατος του μυθοπλαστικού ντετέκτιβ Sherlock Holmes το 

1893 άνοιξε τον δρόμο για την εμφάνιση αρκετών νέων χαρακτήρων στον χώρο της 

βρετανικής αστυνομικής λογοτεχνίας. Ήταν αναμφισβήτητα όμως μειωμένη η 
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εκδοτική δραστηριότητα αν λάβουμε υπόψη και τις διεθνείς συνθήκες της εποχής λόγω 

του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. 

Στις αρχές του 20ού αιώνα γεννήθηκε και ένα νέο είδος με στοιχεία 

αστυνομικού αφηγήματος, το λεγόμενο μυθιστόρημα κατασκοπίας (spy novel). Στον 

πυρήνα του συγκεκριμένου είδους δεν βρίσκεται κάποιο έγκλημα αλλά κυρίως η 

καταπάτηση νομικών ή ηθικών ορίων και το οποίο χαρακτηρίζεται από έντονη 

πολιτική δράση, ιδεολογικό παιχνίδι και ιστορίες συγκάλυψης (Wallace, 1991:24). 

Ωστόσο, την ίδια καλυμμένη κοινωνική και πολιτική κριτική συναντούμε και στα 

φαινομενικά αμιγώς αστυνομικά μυθιστορήματα, ιδίως μάλιστα στα σύγχρονα. Η 

James αναφορικά με το αστυνομικό, σημειώνει πως: «[...] έχει να κάνει με τις πιο 

δραματικές και τραγικές εκδηλώσεις της ανθρώπινης φύσης και την έσχατη ρήξη, τον 

φόνο» (Grant, 1988). Σύμφωνα μάλιστα και με την άποψη του δημοσιογράφου 

Ραμαντάνη αναφορικά με τις αστυνομικές μυθιστορίες και δη τις νουάρ, αρκετά συχνά 

μπορεί να θεωρηθεί, ότι το μυθιστόρημα είναι απλώς μια «αφορμή», μέσω της οποίας 

ο εκάστοτε συγγραφέας επιχειρεί να υλοποιήσει την προσωπική του οπτική για ένα 

θέμα (Wallace, 1991:24). Να στήσει μια ιστορία για να παρουσιάσει μέσω της 

λογοτεχνικής φόρμας το πολιτικό του επιχείρημα, τη δική του κοσμοθεωρία. 

Καταλήγει μάλιστα, αναφερόμενος περισσότερο στη σύγχρονη αστυνομική 

μυθοπλασία, στο εξής συμπέρασμα: «Η ξερή αστυνομική μυθιστορία μετατρέπεται 

άμεσα ή έμμεσα σε μια περιγραφική πολιτική και κοινωνική πρόζα, στημένη σε φόντο 

αστυνομικού φιλμ νουάρ». 

 

4. Χαρακτήρες, τόπος, χρόνος και άλλα στοιχεία των αστυνομικών 
μυθιστορημάτων  
 

Με τους όρους κατασκευή χαρακτήρων, χαρακτηρολογία, χαρακτηρισμός 

(characterization) , εννοείται η δημιουργία του λογοτεχνικού χαρακτήρα μέσω της 

απόδοσης σε αυτόν ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών που συνάγονται από διάφορα 

στοιχεία, δεδομένα και τεχνικές (Wellek & Warren, 1955:224). Η διαδικασία είναι 

αρκετά πολύπλοκη, αλλά και πολύτιμη για την αναγνωστική εμπειρία, αφού προσδίδει 

στο χαρακτήρα την πλουσιότητα του κειμένου και στοιχεία πέραν της λειτουργίας που 

επιτελεί, συνεισφέρει στη δημιουργία της αφηγηματικής ψευδαίσθησης και στην 
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ταύτιση του αναγνώστη, τον κάνει σημείο εστίασης για ιδέες και πράξεις, φανερώνει 

τα κίνητρά του και δημιουργεί προσδοκίες για τις μελλοντικές καταστάσεις 

(Πλατανίτης, 1997:77-104). Αρχικά γίνεται η αναγνώριση / ταυτοποίηση 

(identification) του χαρακτήρα με την απόδοση σε αυτόν ενός ονόματος, ή μιας 

διευκρινιστικής φράσης και στη συνέχεια έπεται ο χαρακτηρισμός (characterization), 

ενδύοντας το χαρακτήρα με μια ιδιότητα ή ένα σύνολο ιδιοτήτων, γνωρισμάτων και 

χαρακτηριστικών, που του προσδίδουν περιγραφικό υλικό συγκεκριμένου είδους 

(Hamburger, 1973). Η απόδοση των μεμονωμένων ιδιοτήτων, η οποία βασίζεται στα 

συμπεράσματα του αναγνώστη από τις πράξεις, την εμφάνιση, τα λόγια, τις σκέψεις 

του χαρακτήρα, προηγείται της σύνθεσης (character-building) του συνολικού και 

τελικού πορτρέτου του χαρακτήρα (Rimmon-Kenan, 2003:33). Η σύνθεσή του 

περιλαμβάνει την άθροιση ενός αριθμού μεμονωμένων ιδιοτήτων, την αποσαφήνισή 

τους με αφηγηματικούς όρους, την ταξινόμηση και ιεράρχησή τους, την εξέτασή τους 

με σκοπό την υποβάθμιση των δευτερευόντων χαρακτηριστικών και την 

ελαχιστοποίηση των τυχαίων και, τελικά, την προσπάθεια να αποδοθούν οι ιδιότητες 

σε ένα ενιαίο σταθερό σχηματισμό, σε μια μορφή, ένα σύνδρομο ή ένα μοντέλο 

προσωπικότητας. Όπως σημειώνει ο S. Chatman, διαβάζοντας μια ιστορία 

αντιλαμβανόμαστε διάφορες ιδιότητες των χαρακτήρων, οι οποίες ενσωματώνονται 

στις εντυπώσεις που σχηματίζουμε για αυτούς και καταλήγουν στη διαμόρφωση της 

εικόνας τους και σε μια αιτιολογημένη αντίληψη για αυτούς με τη μορφή των 

παραδειγματικών χαρακτηριστικών γνωρισμάτων (Rimmon-Kenan, 2003:33).  

Οι πράξεις των χαρακτήρων είναι αναμφισβήτητα εξαιρετικής σημασίας, αφού σε 

αυτές στηρίζεται η πλοκή και η δράση. Ωστόσο, εδώ θα προσεγγιστούν ως πηγή 

άντλησης πληροφοριών για τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητές τους. Όπως άλλωστε 

σημειώνει και ο M. Mudrick, «το ταλέντο του μυθιστοριογράφου είναι να δημιουργεί 

γεγονότα και δράση και το σημάδι της ωριμότητάς του είναι να προσφέρει μέσω αυτών 

χαρακτήρες που ορίζουν και ερμηνεύουν τον εαυτό τους» (Dawson, 2004). Η 

μετάβαση από την πράξη στο χαρακτηρισμό περιλαμβάνει τα ακόλουθα ενδιάμεσα 

στάδια: α) ταυτοποίηση της πράξης, β) απόδοση ιδιοτήτων στην πράξη, γ) 

αντιπαραβολή της πράξης, δ) απόδοση στο χαρακτήρα ιδιοτήτων με βάση τις ιδιότητες 

της πράξης του (Βελουδής, 1994:329). Η δράση ενός προσώπου συνήθως προκαλεί την 

αντίδραση κάποιου άλλου, και η αντίδραση αυτή είναι μια πράξη που μπορεί να κριθεί 
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αναλόγως και να συνδράμει στο χαρακτηρισμό (Knapp, 1990:351˙ Rabaté & Lacan, 

2001).  

Κεντρικός χαρακτήρας των αστυνομικών μυθιστορημάτων είναι ο μυθοπλαστικός 

ντετέκτιβ (επαγγελματίας ή και μη), ο οποίος βάσει λογικής και παρατήρησης εντοπίζει 

τα απαραίτητα στοιχεία για την αποκάλυψη του ενόχου και της επίλυσης του 

μυστηρίου. Ο ήρωας συγκεντρώνει στο πρόσωπο του έναν αριθμό χαρακτηριστικών τα 

οποία θα καθιστούν πολύ αναγνωρίσιμο στα λογοτεχνικά κείμενα (π.χ. Ντυπέν, 

Πουαρώ, πατήρ Μπράουν και Χολμς).  Ο άνθρωπος ο οποίος θα απασχολήσει το μυαλό 

του για να λυθεί το έγκλημα, θα πρέπει να ξεχωρίζει από το πλήθος, να ζει μια 

απομονωμένη και ιδιαίτερη ζωή, να μην διακόπτεται η ροή που έχουν οι σκέψεις του 

από τα λοιπά ασήμαντα πράγματα της καθημερινότητας, να καλλιεργεί τις ιδιοτροπίες 

που έχει και σαν απομονωμένος φιλόσοφος ή επιστήμονας να κρατά την σκέψη του 

ξάγρυπνη. Κατέχει κοφτερό μυαλό, είναι λιγομίλητος, κυκλοθυμικός και συχνά είναι 

αποτραβηγμένος από την ζωή ή για την ακρίβεια μακριά από κάθε είδους κοσμικότητα 

και υπερβολή, μοναχικός με ιδιαιτερότητες και ιδιοτροπίες θα επιλέξει πάντοτε να 

εκφράσει πότε θα πει την τελευταία του λέξη που θα είναι και η πιο καταλυτική στο να 

λυθεί το μυστήριο και να υποδειχθεί ο ένοχος – εγκληματίας. Πρέπει να εξιχνιάζει το 

έγκλημα βάσει της πνευματικής του διαύγειας, της μεγαλοφυίας του, της 

διορατικότητάς του και να ξαφνιάζει ευχάριστα τους αναγνώστες αλλά και να 

εκμηδενίζει τους άλλους ήρωες των μυθιστορημάτων (Sayers, 1993:11). Θα έχει κάτι 

από την ψυχολογία ενός ηθοποιού και της παράστασης, την στιγμή που η παρουσία του 

θα είναι αποστασιοποιημένη πολλές φορές από τον χώρο αλλά και το φινάλε που ο 

ίδιος θα κατασκευάσει είναι συχνά εντυπωσιακό και θα τον καταστήσει σαν τον κύριο 

πρωταγωνιστή μιας αυλαίας η οποία κλείνει έπειτα από μια σειρά σημαντικών 

αποκαλύψεων για το έργο.  

Ο βασικός αυτός ήρωας πρέπει οπωσδήποτε να έχει δίπλα του κάποιον ο οποίος να 

συντηρεί αυτό το προφίλ. Ο δεύτερος αυτής της ιδιότυπης ερευνητικής ομάδας είναι 

ένας «αφελής» βοηθός, σε ρόλο πολλές φορές αφηγητή, η παρουσία του οποίου είναι 

απαραίτητη στο πως εξελίσσεται η πλοκή με την βοήθεια ερωτήσεων, αποριών και 

γενικά με την βοήθεια της διαλεκτικής μεθόδου με τον ήρωα και ουσιαστικά 

εκπαιδευτή του, θα έχει σαν αποτέλεσμα να λυθεί το μυστήριο – έγκλημα αλλά και να 

ωθηθεί η σκέψη του αναγνώστη προς την σωστή κατεύθυνση. 

Τα πιο πολλά αστυνομικά διηγήματα θα ξεκινήσουν από μια μη αναστρέψιμη 

πράξη, εκείνης της δολοφονίας αλλά το ιδιαίτερο στοιχείο θα αποτελέσει το γεγονός 
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ότι ο αναγνώστης γνωρίζει ότι είναι μια αδικαιολόγητη και απάνθρωπη πράξη δεν θα 

σταθεί σε αυτή, αλλά θα την προσπεράσει βιαστικά και θα προχωρήσει παρακάτω. Το 

θύμα σε καμία περίπτωση δεν είναι ο πρωταγωνιστής του αστυνομικού διηγήματος, 

είναι στο πάτωμα, δεν κρύβει μέσα του καμία ένταση, δεν κινείται και στερείτε 

ενδιαφέροντος. 

Ο κεντρικός χαρακτήρας κρυφός είτε φανερός σε όλη την διάρκεια του 

αστυνομικού διηγήματος, είναι το πρόσωπο το οποίο και αναζητείται, το όνομα του 

ήρωα από έναν κατάλογο υπόπτων, ο άνθρωπος που είναι υπεράνω κάθε υποψίας ή σε 

άλλες περιπτώσεις ο ίδιος ο αφηγητής, είναι αυτός του θύτη. Το πρόσωπο αυτό θα έχει 

μια παντοδύναμη θέση και τις πιο πολλές φορές κακό και αρνητικό χαρακτήρα. Θα 

είναι το άτομο το οποίο και διασπά την κοινωνική συνοχή, που θα εμποδίσει την 

αρμονικότητα και θα καταπατήσει το δικαίωμα στην ζωή και στην αξιοπρέπεια. Η 

ύπαρξη μιας τέτοιας μορφής είναι σαφώς και απαραίτητης, είναι εκείνη η οποία θα 

συντελέσει στην έναρξη της αναζήτησης, της έντασης και της δράσης. 

Ο δολοφόνος, λοιπόν, θα αποτελέσει μια σκοτεινή, μυστηριώδη και επιβλητική 

φιγούρα, την στιγμή που θα εκπροσωπήσει μια ολόκληρη τάξη πραγμάτων, του 

αποτρόπαιου, του κακού, του εγκληματικού και τίθεται έξω από κάθε υγιής κοινωνία 

και θα διαφοροποιηθεί ξεκάθαρα από αυτήν. Οι ενοχές και οι τύψεις είναι προφανές 

ότι δεν μπορούν να χωρέσουν στην εικόνα του εγκληματία και ποιος ο λόγος από την 

στιγμή που η πράξη του φόνου είναι τετελεσμένη και το αποτέλεσμα είναι μη 

αναστρέψιμο. Είναι πολύ λίγες οι φορές όπου ο θύτης θα μετανιώσει και θα ενταχθεί 

ξανά στους κόλπους της κοινωνίας διότι με το να επιλεχθεί η παραπάνω λύση από τον 

συγγραφέα του αστυνομικού διηγήματος θα ταραχθεί η συνοχή και ο βασικός ορισμός 

του και με τον ορισμό αυτό θα πρέπει ο δολοφόνος να αποτελέσει την άλλη άκρη του 

νήματος της ιστορίας. 

Αυτό δεν μπορεί να αναιρέσει το γεγονός ότι θα υπάρξουν οι περιπτώσεις στις 

οποίες ο δολοφόνος καταλήγει ένα πρόσωπο που είναι συμπαθές στο αναγνωστικό 

κοινό. Θα θεωρήσουμε δεδομένο ότι, οι ήρωες των αστυνομικών διηγημάτων αγγίζουν 

την πραγματικότητα και δεν θα αποτελούσαν σκιώδεις χαρακτήρες θα 

απομακρυνθούμε από την σκέψη των απόλυτα καλών ή κακών πρωταγωνιστών στα 

διηγήματα. Έτσι και αλλιώς αν μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο το αποτέλεσμα που θα 

είχε δημιουργηθεί δεν θα μπορούσε να γίνει ιδιαίτερα πιστευτό. 

Ο ένοχος θα προέρχεται σχεδόν πάντα από το περιβάλλον όπου θα ανήκει και το 

θύμα και τις πιο πολλές φορές θα ανήκει στην ίδια κοινωνική τάξη με αυτό και όχι σε 
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μια από τις κατώτερες. Ο κύκλος των υπόπτων θα αποτελείται από τα άτομα που 

ανήκουν στο συγγενικό, φιλικό και επαγγελματικό περιβάλλον, ενώ από την άλλη το 

υπηρετικό προσωπικό θα μένουν συχνά σε βοηθητικούς και όχι σε ρόλους 

πρωταγωνιστικούς. Σχεδόν το σύνολο των υπόπτων θα είναι ικανοί για να διαπράξουν 

το έγκλημα και θα βρίσκονται μέσα στην σφαίρα των οικείων του θύματος, η σχέση 

που έχουν θα χαρακτηριστεί ως έντονη και αποδεικνύεται ότι το κακό πάρα πολλές 

φορές θα μπορούσε να βρίσκεται πολύ κοντά μας. 

Η σύνδεση του ενόχου με το κίνητρο του εγκλήματος δεν μπορεί να γίνει αμέσως 

γνωστή, έστω και να δημιουργήσει υποψίες, αφού δεν είναι συχνά γνωστή η ταυτότητα 

του δράστη ή λείπουν βασικές πληροφορίες για τις ιδιότητές τους, οι οποίες συχνά 

αποκαλύπτονται στο τέλος και εξιχνιάζουν το μυστήριο. Ο αναγνώστης, όπως άλλωστε 

και ο συγγραφέας, έχει να επιλέξει ανάμεσα σε δύο σειρές κινήτρων. Πρώτα κατά το 

πρόσωπο των υπόπτων και δεύτερο κατά το είδος (έρωτας, χρήμα, εκδίκηση). Το 

κίνητρο είναι συνήθως απλό και κατανοητό. Πολύπλοκες ψυχολογικές αφετηρίες 

αποφεύγονται συστηματικά, γιατί θα δημιουργήσουν σύγχυση και ίσως να 

προκαλέσουν την δυσπιστία του αναγνώστη. Αυτό συντελεί στο να είναι γενικά απλοί 

και οι χαρακτήρες. 

Η σύσταση, λοιπόν, ενός αστυνομικού διηγήματος θα περιέχει οπωσδήποτε το 

θύμα, τον εγκληματία, τους υπόπτους και τους ντετέκτιβ. Τα παραπάνω πρόσωπα θα 

περιβάλλονται από έναν καθορισμένο χώρο που τις περισσότερες φορές θα είναι μια 

κλειστού τύπου κοινωνία η οποία και χαρακτηρίζεται από ησυχία και στην οποία τα 

ήρεμα νερά θα έρθει να ταράξει το έγκλημα. Το έγκλημα ή ο φόνος θα φαίνεται να 

είναι παντελώς αταίριαστος με το κοινωνικό πλαίσιο που επιλέγεται να παρουσιαστεί 

και θα δημιουργήσει μια κρίση που θα εξομαλυνθεί μόλις λυθεί το μυστήριο, η 

αθωότητα θα εδραιωθεί ενώ η κοινωνία θα έχει επιστρέψει στους φυσιολογικούς της 

ρυθμούς. 

Στην εποχή κατά την οποία θα κυριαρχεί το κλασικό αγγλοσαξονικό διήγημα, οι 

συγγραφείς τοποθετούσαν το μυστήριο στην ύπαιθρο της Αγγλίας στις επαύλεις των 

αριστοκρατών και σε ειδυλλιακά τοπία. Οι παραπάνω εικόνες του φυσικού 

περιβάλλοντος προτιμούνταν για να έρθουν σε αντίθεση με τις αποτρόπαιες σκηνές 

που εμφάνιζαν οι φόνοι. Το φιλήσυχο και όμορφο τοπίο θα έρθει σε αντίθεση με την 

μακαβριότητα και το έγκλημα. Το πτώμα πολλές φορές βρίσκεται τοποθετημένο σε 



21 
 

βιβλιοθήκες, δίπλα σε πορσελάνες και ακριβά σερβίτσια ή σε παραλίες και αυτό 

ξαφνιάζει γιατί θα αλλοιώσει πιο πολύ την αρμονική και ειρηνική ζωή. 

Κατά την χρονική περίοδο κατά την οποία το αστυνομικό διήγημα βρίσκεται στα 

χέρια των ευρωπαίων δημιουργών της κλασικής περιόδου, ο χώρος που επέλεγαν οι 

συγγραφείς για να εκτελεστεί το έγκλημα θα περιοριστεί στην σφαίρα του ιδιωτικού. 

Ο φόνος τις πιο πολλές φορές εκτός του ότι μόλυνε έναν οικείο χώρο προς τα μέλη που 

εμπλέκονται αλλά και προς τους αναγνώστες, τα δωμάτια του σπιτιού ή τους 

εξωτερικούς χώρους, τους κήπους και τις αυλές, είχε σαν αποτέλεσμα να κατασκευάζει 

και έναν χώρο εντός του οποίου κινούνταν οι ύποπτοι και απομονωνόταν από τον 

εξωτερικό κόσμο. Τα μεγάλα σπίτια και οι επαύλεις θα φιλοξενούσαν έναν μεγάλο 

αριθμό προσώπων του συγγενικού ή του φιλικού περιβάλλοντος του θύματος, του 

προσωπικού του σπιτιού και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα ολόκληρη η έρευνα αλλά και 

η εξέλιξη του διηγήματος θα αφορούσε και θα περιοριζόταν αποκλειστικά και μόνο σε 

αυτά. Λιγοστές φορές ο συγγραφέας θα έστρεφε την προσοχή του και θα τοποθετούσε 

στο κέντρο κάποιου διηγήματος και νέα πρόσωπα. Αμέσως μετά την εύρεση του 

θύματος θα κλειδώσει και το σύνολο των ηρώων του έργου και η προσοχή από τους 

αναγνώστες δεν επιτρέπεται να αποσπαστεί πέρα από την συμπεριφορά, τα κίνητρα, 

τις κινήσεις και τον χαρακτήρα των συγκεκριμένων ατόμων. Επιπρόσθετα η όλη αυτή 

παρουσία του πλέγματος του ιδιωτικού χώρου, του οικείου φαίνεται σα να κλείνει τις 

πόρτες του και μας δίνει την υπόνοια ότι ο θύτης δεν θα ξεφύγει και το κακό δεν θα 

λερώσει τον έξω κόσμο. 

Ο χώρος της οικίας θα προσθέσει ένα ακόμα χαρακτηριστικό στο αστυνομικό 

διήγημα εκείνης της περιόδου και αυτό είναι η σκιαγράφηση του θεσμού αλλά και την 

δομή που έχει η οικογένεια. Το κλασικό σκηνικό του θα επιλεγεί από τον συγγραφέα 

είναι μια οικογένεια συχνά πολυπληθής. Είναι ένα ακόμα ζήτημα το οποίο ανήκει στο 

οικείο αλλά με έναν ιδιαίτερο παράδοξο τρόπο. Το έγκλημα είναι μια προσωπική 

υπόθεση. Επίσης το έγκλημα είναι τοποθετημένο εντός της οικογενείας και θα αφορά 

τόσο τα αντρικά μέλη όσο και τα γυναικεία. Είναι σημαντική η περιγραφή και η 

παρουσία του γυναικείου φύλου σε αυτά τα αστυνομικά διηγήματα είτε δυναμικές είτε 

συνεσταλμένες μέσα στους τοίχους του σπιτιού και μπορούν με μεγάλη ευκολία να 

φυλάσσουν ένα μυστικό φυσικότερα. 

Το επόμενο στοιχείο το οποίο και θα χαρακτηρίσει ένα αστυνομικό διήγημα 

είναι το πώς διαχειρίζεται τον χρόνο της αφηγήσεως. Η αστυνομική μυθοπλασία έχει 

μια αυστηρώς γραμμικά δομημένη πλοκή, με σαφή αρχή, μέση και τέλος. Η ιστορία 
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της αφήγησης ξεκινά συνήθως αν όχι πάντα με μια παραβίαση του νόμου, σε αρκετές 

περιπτώσεις ένα έγκλημα το οποίο έχει διαπραχθεί πριν από τον χρόνο της αφήγησης. 

Το εισαγωγικό στάδιο της ιστορίας, όπου ανακοινώνεται και το θέμα, κατέχει αισθητά 

μικρότερο μέρος στην ιστορία απ’ ό,τι το κυρίως μέρος κατά το οποίο η πλοκή 

περιστρέφεται κατά κύριο λόγο γύρω από τη διεξαγωγή της έρευνας του εγκλήματος.  

Έτσι, λοιπόν, την αυλαία θα την ανοίξει ένα γεγονός του παρόντος, το οποίο είναι 

η ανακάλυψη του πτώματος αλλά στην πορεία θα ενωθούν διάφορα κομμάτια από το 

παρελθόν μέχρις ότου αποκαλυφθεί η στιγμή του φόνου. Το παρελθόν και το παρόν θα 

διαμορφώσουν μια διαλεκτική σχέση που έχει ως κύριο σκοπό το να ανακαλυφθεί η 

αλήθεια. Κατά την διάρκεια κάθε διηγήματος θα υπάρξει μια σκηνή η οποία θα 

βρίσκεται παγωμένη στον χρόνο και θα έχει να κάνει μια πράξη που δεν έχει 

επιστροφή, έναν ανασταλτικό παράγοντα ο οποίος θα καθορίσει την ιστορία που θα 

ακολουθήσει, θα ξετυλίξει την πλοκή ένα σύνολο γεγονότων, τοποθεσιών και 

ονομάτων. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο χρόνος θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από 

την στιγμή που και ελάχιστα λεπτά της ώρας θα έχουν πολύ μεγάλη σημασία στο 

αστυνομικό διήγημα. Συνήθως ο ιατροδικαστής καθορίζει ένα χρονικό διάστημα δύο 

ή τριών ωρών, έτσι ώστε όλοι να ενοχοποιούνται ή να απαλλάσσονται. Στα 

μυθιστορήματα με συγκεκριμένο αριθμό υπόπτων, ο καθορισμός ενός συγκεκριμένου 

χρονικού διαστήματος συνδέεται άμεσα με τις κινήσεις των υπόπτων στο διάστημα 

αυτό. Εξάλλου ο χρόνος αυτός μπορεί να μεταβληθεί, ανατρέποντας όλα τα άλλοθι, 

επειδή ο οξυδερκής ντετέκτιβ ανακαλύπτει μια λεπτομέρεια που αλλάζει τα δεδομένα 

(όπως λ.χ. το ότι η θερμοκρασία του δωματίου επηρεάζει τη νεκρική ακαμψία). Η 

παρεμβολή μεγάλου χρονικού διαστήματος δυσκολεύει την εξιχνίαση του εγκλήματος.  

Στο τέλος της αφήγησης, ο κακοποιός αποκαλύπτεται, συλλαμβάνεται και 

παράλληλα επαναφέρεται και η τάξη στην κοινωνία. Μία αστυνομική ιστορία είθισται 

να λήγει με την ταυτοποίηση του εγκληματία και την αποκατάσταση της τάξης. Ως 

τμήμα της φόρμουλας, το τέλος είναι πάντοτε προκαθορισμένο. Κατά το αναπόφευκτο 

και προδιαγεγραμμένο αφηγηματικό τέλος, τα μυστήρια λύνονται, τα στοιχεία φόβου, 

υποψίας και αμφιβολίας εξαφανίζονται και η τάξη αποκαθίσταται. Οι αναγνώστες 

«έρχονται» στην αστυνομική λογοτεχνία, προκειμένου να βρουν ένα είδος 

καθησυχασμού και να επιβεβαιώσουν τις προσδοκίες τους (Chernaik, 2000:104- 106). 

Ο/ η εκάστοτε αναγνώστης/ αναγνώστρια γνωρίζει εκ των προτέρων ότι η τάξη θα 

επανέλθει, αφού στόχος της αστυνομικής μυθοπλασίας είναι εξαρχής η διασφάλιση της 

αλήθειας και η αποκατάσταση του status quo. Αυτή η ήδη προϋπάρχουσα γνώση της 
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κατάληξης της ιστορίας είναι επίσης ένας λόγος που ωθεί τον/ την αναγνώστη/ 

αναγνώστρια στο να συνεχίζει να διαβάζει κείμενα αστυνομικής λογοτεχνίας. 

Γενικότερα το μυστήριο που τυλίγει τους ήρωες των μυθιστορημάτων, τις δολοφονίες 

ή τις εξαφανίσεις πρέπει να είναι πλήρως εξηγήσιμο, έτσι ώστε να πείθεται ο 

αναγνώστης για την ποιότητα των όσων διαβάζει και για την υψηλή διανόηση του 

δημιουργού του εκάστοτε έργου. Οι συγγραφείς των αστυνομικών μυθιστορημάτων 

οφείλουν να δημιουργούν και μεταξύ τους μια υγιή σχέση, να μην προδίδουν τις λύσεις 

των υπό έκδοση μυθιστορημάτων των συναδέλφων τους και να προσφέρουν 

συμβουλές τεχνικής φύσεως σε όποιον τις χρειάζεται κατά τη συγγραφή της 

αστυνομικής τους ιστορίας.  

Τέλος, η γλώσσα που χρησιμοποιείται πρέπει να είναι προσεγμένη και 

κατανοητή για να επιτυγχάνεται ένα καθόλα ορθό και υψηλό αποτέλεσμα. Ένας απ’ 

τους σκοπούς της λέσχης αστυνομικών συγγραφέων του Λονδίνου είναι να διατηρήσει 

το αστυνομικό μυθιστόρημα στο ανώτατο επιτρεπτό από τη φύση του επίπεδο και να 

το απελευθερώσει από τη βλαβερή κληρονομιά του εύκολου εντυπωσιασμού, της 

φλυαρίας και της ασυναρτησίας που το μείωσαν κατά το παρελθόν (Todorov, 

1986:225-227).  

 

5. Τρόποι και μέσα δολοφονιών στα αστυνομικά μυθιστορήματα - δηλητηρίαση 
 

Ένα από τα βασικότερα στοιχεία της αστυνομικής λογοτεχνίας είναι τα 

«εργαλεία» με τα οποία έγινε η εκάστοτε δολοφονία, για τα οποία και δίνονται 

ιδιαίτερες λεπτομέρειες κατά την έκταση του λογοτεχνικού έργου, με σκοπό να 

αποσαφηνιστεί το έγκλημα που διαπράχτηκε. Οι τρόποι αυτοί, λοιπόν, είναι κάπως 

περιορισμένοι. Ο συγγραφέας καλείται συνήθως να διαλέξει ανάμεσα σε δηλητήριο, 

μαχαίρι, πιστόλι, αιχμηρό/βαρύ αντικείμενο, πνιγμό ή πρόκληση θανάτου λόγω 

κάποιας ασθένειας του θύματος (π.χ. ο καρδιοπαθής που υποχρεώνεται ν’ ανεβεί τις 

σκάλες).  

Το δηλητήριο είναι το συχνότερο εργαλείο που συναντάμε σε αυτού του είδους 

λογοτεχνίας. Αρκετοί συγγραφείς έχουν χρησιμοποιήσει τη δηλητηρίαση στα έργα 

τους τόσο ως τυχαία επιλογή όσο και ως εσκεμμένη.  Όπως ισχυρίζεται και η Αγκάθα 

Κρίστι, η οποία έχει χαρακτηριστεί και ως «βασίλισσα» του αστυνομικού 

μυθιστορήματος, «το δηλητήριο ασκεί μια κάποια γοητεία. Δεν είναι τόσο ωμό όσο η 

σφαίρα του περιστρόφου ή ένα αμβλύ αντικείμενο». Οι ποικιλίες των φαρμακευτικών 
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ουσιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δηλητήρια είναι ανεξάντλητες.  Αρκετές 

από τις οποίες δύνανται να προξενήσουν θάνατο χωρίς αυτές να είναι εύκολο να 

εντοπιστούν από αστυνομικές ή ιατροδικαστικές έρευνες. Ακόμα, αρκετές από αυτές 

προσφέρονται για δημιουργία τεχνασμάτων, που προκαλούν σύγχυση στον 

αναγνώστη, όπως π.χ. μερικά δηλητήρια προκαλούν συμπτώματα που μοιάζουν σ’ 

αυτά της καρδιακής προσβολής ή της οξείας γαστρίτιδας. Επιπλέον, τα δηλητήρια 

αποτελούν ένα από τα ισχυρότερα όπλα, που μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί από 

γυναίκες και άλλους «αδύναμους» χαρακτήρες του έργου.  

Η εμπειρία και η γνώση του ανθρώπου για τα δηλητήρια και για τη χρήση τους 

στο κυνήγι, στον πόλεμο και για εγκληματικούς σκοπούς φαίνεται ότι υπήρχαν πριν 

από τις πρώτες ιστορικές μαρτυρίες και χρονολογούνται ήδη από τους προϊστορικούς 

χρόνους. Ο άνθρωπος της εποχής εκείνης αντιμετώπιζε με διάφορους τρόπους κάθε 

είδος απειλής στρεφομένης κατά της ζωής του, κι έτσι έμαθε ταυτόχρονα, να γνωρίζει, 

να αποφεύγει και να προφυλάσσεται και από τα διάφορα δηλητήρια, οποιασδήποτε 

προελεύσεως και αν ήταν αυτά. Με την πάροδο δε του χρόνου, οι πολλές και διάφορες 

εμπειρίες μεταβιβαζόμενες από γενεάς σε γενεά απετέλεσαν και τις πρώτες, τις βασικές 

γνώσεις για τα δηλητήρια, παράλληλα βεβαίως με τις προοδευτικά επίσης αποκτώμενες 

θεραπευτικές εμπειρίες, αφού η ανάγκη αναζήτησης θεραπευτικών μέσων για διάφορες 

ασθένειες υπήρξε ουσιαστικά η αφετηρία της ανακαλύψεως ευαρίθμων ορυκτών και 

φυτικών ουσιών οι οποίες δοκιμάσθηκαν τυχαία για θεραπευτικούς σκοπούς και 

απεδείχθησαν τελικά επικίνδυνα δηλητήρια. Ένας πιθανός ορισμός για το δ η λ η τ ή ρ 

ι ο είναι κάθε παράγοντας που μπορεί να προκαλέσει επιβλαβή απόκριση – τοξικότητα 

σε ένα βιολογικό σύστημα. Ουσιαστικά όλες οι γνωστές χημικές ουσίες μπορούν να 

προκαλέσουν βλάβη ή θάνατο, εάν προσληφθούν σε αρκετά μεγάλες ποσότητες. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι παράμετροι οξείας θανατηφόρου δράσης, όπως η LD50 

(lethal dose of 50%), πιθανώς να μην εκφράζουν σωστά ολόκληρο το φάσμα 

τοξικότητας (ή κινδύνου) που συνεπάγεται η έκθεση σε μια χημική ουσία (π.χ. κάποιες 

χημικές ουσίες με μικρή οξεία τοξικότητα έχουν καρκινογόνο ή τερατογόνο δράση σε 

δόσεις στις οποίες δεν παρατηρείται καμία οξεία τοξικότητα) (Klaassen & Watkins, 

2015). Τοιουτοτρόπως δ η λ η τ ή ρ ι ο καλείται κάθε ουσία η οποία εισερχομένη στον 

οργανισμό προκαλεί ανεπιθύμητες ενέργειες που συνίστανται στην παροδική 

διαταραχή ή και οριστική κατάλυση των λειτουργιών του οργανισμού, με αποτέλεσμα 

τη νόσηση ή/και το θάνατο. Από τον ορισμό δε αυτό γίνεται αμέσως καταφανές ότι ο 

χαρακτηρισμός αποδίδεται, γενικά, σε ουσίες οι οποίες χωρίς να έχουν οιαδήποτε 



25 
 

μεταξύ τους χημική σχέση ή άλλη συγγένεια μπορεί να διαταράξουν τη φυσιολογική 

λειτουργία των οργάνων και των συστημάτων ενός ζώντος οργανισμού σε 

αξιοσημείωτο βαθμό, μέχρι και του θανάτου (Gossel & Bricker, 1984). 

Κάποιες από τις τοξικές επιδράσεις των χημικών ουσιών είναι αναστρέψιμες, 

ενώ άλλες είναι μη αναστρέψιμες. Εάν μια χημική ουσία προκαλεί παθολογική βλάβη 

σε έναν ιστό, τότε η ικανότητα του συγκεκριμένου ιστού να αναγεννάται καθορίζεται 

σε μεγάλο βαθμό το κατά πόσο η επίδραση θα είναι αναστρέψιμη ή μη. Οι τοπικές 

δράσεις εκδηλώνονται στο σημείο της πρώτης επαφής μεταξύ του βιολογικού 

συστήματος και του τοξικού προϊόντος. Οι συστημικές δράσεις, αντιθέτως 

προϋποθέτουν την απορρόφηση και τη μεταφορά του τοξικού προϊόντος από το σημείο 

εισόδου του σε κάποια απομακρυσμένη θέση, όπου και εκδηλώνονται οι επιβλαβείς 

επιδράσεις. Οι περισσότερες χημικές ουσίες που προκαλούν συστημική τοξικότητα 

συνήθως ασκούν τοξική δράση σε ένα ή δύο μόνο όργανα , τα οποία ονομάζονται ΄΄ 

όργανα – στόχοι ΄΄ της τοξικότητας κάθε ουσίας. Το όργανο – στόχος της τοξικότητας 

πολλές φορές δεν ταυτίζεται με τη θέση μέγιστης συγκέντρωση της ουσίας (Williams 

& Hottendorf, 1997). 

Αρχικά, λοιπόν, στην αρχαιότητα, τα δηλητήρια είχαν συνδυαστεί με μαγεία 

και δεισιδαιμονία, καθώς λίγα πράγματα ήταν γνωστά για τη φύση, τη σύνθεση και τη 

λειτουργία τους, γεγονός που αποτυπώνεται και στα λογοτεχνικά έργα της εποχής. Η 

περίοδος της Αναγέννησης χαρακτηρίζεται από τη σταδιακή προσπάθεια να «πεταχτεί» 

αυτό το βάρος της «κληρονομικής» δεισιδαιμονίας, που συνοδεύει τα δηλητήρια και 

να αντικατασταθεί με δοκιμασμένα γεγονότα, δίνοντας έμφαση στην παρατήρηση και 

στο πείραμα. Αρκετοί δραματουργοί και λογοτέχνες της εποχής, αυτής, όπως οι 

Dekker, Webster και Barnes, αξιοποίησαν την χρήση της δηλητηρίασης στα έργα τους, 

με συχνό μοτίβο την δηλητηρίαση των βασιλιάδων και άλλων σημαινόντων 

προσώπων, αλλά και την χρήση υπνωτικών (Thomas & Harrison, 1948:35-67).  

Οι δηλητηριάσεις έχουν μία ακόμα μεγαλύτερη απήχηση τον 19ο αιώνα, όπου 

και σύμφωνα με το άρθρο των The Illustrated Times η δηλητηρίαση κηρύχτηκε ως το 

«έγκλημα της εποχής». Συγκεκριμένα, η δηλητηρίαση γοήτευσε τόσο τους 

Βικτωριανούς (1837-1901), που την χρησιμοποίησαν τόσο σε εφημερίδες, κόμικς, 

ποιήματα, αισθηματικές ιστορίες, σειρές ντετέκτιβ, θέατρα, όσο ακόμα και σε 

ρεαλιστικά μυθιστορήματα. Οι George Eliot, Charles Dickens και Ellen Wood είναι 

μερικοί από τους βικτωριανούς συγγραφείς, που χρησιμοποίησαν την δηλητηρίαση στο 

αστυνομικό μυθιστόρημα (Price, 2012).  
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Στις αρχές του 20ου αιώνα, την σκυτάλη της χρήσης φαρμακευτικών ουσιών ως 

μέσα δολοφονιών στο αστυνομικό μυθιστόρημα παίρνει η Αγκάθα Κρίστι. Η Αγκάθα 

Κρίστι, η οποία πέθανε στις 12 Ιανουαρίου, το 1976, έμεινε αθάνατη μέσα από τα 

μυθιστορήματά της, που έχουν πουλήσει περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο 

αντίτυπα, αλλά και τα θεατρικά της, που παίζονται επί δεκαετίες (Campbell, 2005). 

«Αδυναμία» της υπέροχης αυτής γυναίκας ήταν τα δηλητήρια. Ίσως επειδή εργάστηκε, 

μετά τον πόλεμο, ως βοηθός φαρμακοποιού και αργότερα, στον πόλεμο, ως νοσοκόμα. 

Στο βιβλίο «Οι δύο όψεις ενός εγκλήματος» γράφει ότι «το δηλητήριο ασκεί μια κάποια 

γοητεία. Δεν είναι τόσο κρύο όσο η σφαίρα του περιστρόφου ή ένα αμβλύ 

αντικείμενο»…Στα περίπου 80 μυθιστορήματά της έχουν διαπραχθεί 41 φόνοι με 

δηλητήρια. «Είναι τραγική ειρωνεία, αν σκεφτεί κανείς, από τη μια, το φρικτό θάνατο 

που βρήκαν τόσοι χαρακτήρες στα έργα της και, από την άλλη, ότι υπήρχε μια περίοδος 

της ζωής της που η ίδια λιποθυμούσε και μόνο στη θέα του αίματος» έχει δηλώσει ο 

επικεφαλής του Μουσείου του Βρετανικού Ερυθρού Σταυρού Αλ Μπρουκς. 

Η συγγραφέας εργάστηκε υπό τις εντολές ενός φαρμακοποιού που είχε «τρέλα» 

με τα αστυνομικά βιβλία και τις ιστορίες μυστηρίου και είχε εξοικειωθεί με τα περίεργα 

και μυστηριώδη εγκλήματα. Η Αγκάθα έχει γράψει ότι ο εν λόγω φαρμακοποιός μια 

φορά τής έδειξε έναν σβόλο από το δηλητήριο κουράριο, που προέρχεται από ένα 

συγκεκριμένο φυτό και προκαλεί θάνατο από ασφυξία. «Το έχω πάντα μαζί μου για να 

αισθάνομαι ισχυρός» της είχε πει, κι εκείνη έκανε τον φαρμακοποιό χαρακτήρα σε ένα 

από τα έργα της. Αγαπημένο της δηλητήριο ήταν το αρσενικό. Αναφέρεται στα 

περισσότερα «δηλητηριώδη» μυθιστορήματά της. Αξίζει, δε, να σημειώσουμε ότι η 

συγγραφέας υπέστη σοκ, όταν έμαθε πως ένας πραγματικός δολοφόνος εμπνεύστηκε 

τα εγκλήματά του από τα βιβλία της. Ήταν ο Βρετανός εργάτης Γκρέιαμ Φρέντερικ 

Γιανγκ, ο οποίος, στις αρχές της δεκαετίας του ’70, δολοφόνησε δύο συναδέλφους του 

ρίχνοντας στον καφέ και το τσάι τους το δηλητήριο θάλλιο, το οποίο η συγγραφέας 

είχε χρησιμοποιήσει στο βιβλίο της «The Pale Horse» (Curran, 2009).  

Ο καθηγητής Φαρμακολογίας Μάικλ Τζέραλντ στο βιβλίο του με τίτλο “The 

Poisonous Pen of Agatha Christie” συνέταξε μάλιστα έναν κατάλογο με τα 

«αγαπημένα» δηλητήρια της Κρίστι και τις επιδράσεις τους, όπως π.χ. το τριοξείδιο 

του Αρσενικού, που ακόμη και μια εικοσαπλάσια της θανατηφόρας δόση στο τσάι δεν 

ανιχνεύεται, ενώ η Ταξίνη (ένα δηλητήριο από φύλλα πουρναριού, που προκαλεί 

βραδυκαρδία, πλειάδα παρενεργειών ακόμη και θάνατο) είναι πολύ πικρή για να 
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χρησιμοποιηθεί από έναν επίδοξο δολοφόνο στο τσάι, αλλά «χάνεται» μέσα σ’ ένα 

βάζο μαρμελάδας. 

Στα μέσα του 20ου αιώνα το σκηνικό στα αστυνομικά μυθιστορήματα αλλάζει, 

κυρίως λόγων των οικονομικών μεταβολών (οικονομικό κραχ), που είχαν ως 

αποτέλεσμα την ανέχεια, την ανεργία, το κύμα των μεταναστών, την 

πολυπολιτισμικότητα και το συνοθύλευμα ανθρώπων και νοοτροπιών που ευνόησαν 

την εγκληματικότητα. Το σκηνικό των αστυνομικών μυθιστορημάτων μεταφέρεται 

στις λαϊκές γειτονιές των μεγαλουπόλεων, ενώ παράλληλα οι δηλητηριάσεις και οι 

“πικροί καφέδες” , οι θάνατοι με το “γάντι” δίνουν τη θέση τους σε πιο βίαια και 

αιματηρά εγκλήματα. Μιλώντας με μια παρομοίωση τα πρώτα αστυνομικά 

μυθιστορήματα είχαν “γυναικείο” χαρακτήρα, σε αντίθεση με τα κείμενα της μετέπειτα 

εποχής που με τη σκληρότητά τους τις περισσότερες φορές συνδέονταν με το ανδρικό 

χέρι. Ακόμα, η δηλητηρίαση ως μέσο δολοφονιών αρχίζει να χάνει το «αστυνομικό» 

ενδιαφέρον της, καθώς με την πρόοδο των επιστημών, γίνεται όλο και πιο εύκολη η 

ιατρική διάγνωσή της. 

 

6. Δημοφιλέστερες φαρμακευτικές ουσίες ως μέσα δολοφονιών στη λογοτεχνία 
 

Στο πλαίσιο της εργασίας συγκεντρώθηκαν συγγραφείς, αστυνομικά 

μυθιστορήματα, αλλά και άλλα έργα, αμιγώς αστυνομικά, που χρησιμοποιούν 

φαρμακευτικές ουσίες ως μέσα δολοφονιών.  Δεδομένου, όμως, ότι δεν υπάρχουν 

συστηματικοί βιβλιογραφικοί κατάλογοι και μελέτες ιστορικού χαρακτήρα με αυτήν 

την θεματολογία, αλλά και ότι οι περισσότεροι συγγραφείς προσπαθούν να μην 

αποκαλύψουν το τι συμβαίνει στην πλοκή του έργου τους, με σκοπό να κρατήσουν 

αμείωτο το ενδιαφέρον του αναγνώστη, αλλά και δεδομένου της αλληλεγγύης των 

κριτικών έργων αλλά και των αναγνωστών ως προς το τελευταίο, κατάφερε να 

εντοπιστεί μόνο περιορισμένος αριθμός συγγραφέων και έργων που χρησιμοποιούν το 

μέσο της δηλητηρίασης. Για τους ίδιους λόγους, ακόμα πιο περιορισμένος είναι ο 

αριθμός των συγκεκριμένων φαρμακευτικών ουσιών που χρησιμοποιήθηκαν. Για 

λόγους οπτικοποίησης αλλά και καλύτερης αναζήτησης σε μετέπειτα έρευνες, που 

ενδεχομένως να πραγματοποιηθούν από την συγκεκριμένη εργασία, τα αποτελέσματα 

επιλέχτηκαν να παρουσιαστούν με την μορφή λίστας. Η λίστα, αυτή, παρουσιάζει τα 

μυθιστορήματα, που χρησιμοποιούν το μέσο της δηλητηρίασης, με χρονολογική σειρά 
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και αναφέρει, όπου ήταν δυνατόν να εντοπιστεί, και το συγκεκριμένο δηλητήριο που 

χρησιμοποιήθηκε. Η λίστα, αυτή, βρίσκεται στο Παράρτημα 1. 

Συγκεντρωτικά, βρέθηκαν πάνω από 70 έργα που χρησιμοποιούν φαρμακευτικές 

ουσίες ως μέσα δολοφονιών και τουλάχιστον 18 συγγραφείς. Συγκεκριμένα, οι 

συγγραφείς που εντοπίστηκαν να χρησιμοποιούν φαρμακευτικές ουσίες είναι Robert 

Browning, Charles Dickens, Gustave Flaubert, George Eliot, Ellen Wood, Arthur 

Conan Doyle, Dorothy L. Sayers, John Dickson Carr, Rex Stout, George Simenon, PD 

James, Taibo II Paco Ignacio, C. L. Grace. (P. C. Doherty), Peter Ellis, Daniel Handler, 

Bajo Cristina, Sophie Hannah και φυσικά Agatha Christie, που έχει χρησιμοποιήσει τις 

φαρμακευτικές ουσίες στα περισσότερα έργα της. Με βάση λοιπόν τα ανωτέρα έργα, 

οι φαρμακευτικές ουσίες που χρησιμοποίηθηκαν είναι οι εξής:  

 αρσενικό, που είναι το πιο κοινά χρησιμοποιούμενο μέσο δηλητηρίασης και 

έχει αξιοποιηθεί από τουλάχιστον 6 συγγραφείς (Charles Dickens, Gustave 

Flaubert, Agatha Christie, Dorothy L. Sayers, George Simenon, Rex Stout) και 

έχει βρεθεί σε περισσότερα από 14 έργα, 

 κυανιούχο, που είναι το δεύτερο πιο κοινά χρησιμοποιούμενο μέσο 

δηλητηρίασης και έχει αξιοποιηθεί σε τουλάχιστον 7 έργα, 

 διγοξίνη και ατροπίνη, που είναι επίσης συχνά χρησιμοποιούμενα μέσα 

δηλητηρίασης και έχουν αξιοποιηθεί σε τουλάχιστον τρία έργα, 

 στρυχνίνη, σκοπολαμίνη, φυσοστιγμίνη, μορφίνη, θάλλιο, δηλητηριώδη 

μανιτάρια και βαρβιτουρικά, που είναι λιγότερα συχνά, αλλά έχουν 

χρησιμοποιηθεί σε τουλάχιστον δύο έργα και 

 ταξίνη, ρικίνη, ακονιτίνη, κοκαΐνη, νικοτίνη, βρωμιούχο, στοιχειακό φώσφορο, 

στροφανθίνη, βαλεριάνα, υδροχλωρικό οξύ, οξαλικό οξύ, θειικό οξύ, κώνειο, 

το φυτό Datura και η μόλυνση από βακτήρια Bacillus anthracis, που έχουν 

χρησιμοποιηθεί σε τουλάχιστον ένα έργο. 

 

Συγκεντρώθηκαν στη συνέχεια πληροφορίες για κάθε μία από τις πιο κοινά 

χρησιμοποιούμενες ουσίες.  

 

6.1. Αρσενικό 
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Όπως, ήδη, αναφέρθηκε το αρσενικό είναι το συχνότερο μέσω δολοφονιών στα 

αστυνομικά μυθιστορήματα. Το αρσενικό είναι ένα χημικό στοιχείο, 33As (arsenic), 

που χρησιμοποιείται κυρίως σε κράματα μολύβδου (π.χ. μπαταρίες αυτοκινήτων). Η 

πιο γνωστό ένωση αρσενικού είναι το τριοξείδιο του αρσενικού (As2O3) η οποία είναι 

και συνήθως η ένωση που αναφέρεται ως «αρσενικό» στα αστυνομικά μυθιστορήματα. 

Η ένωση αυτή χρησιμοποιείται σε φυτοφάρμακα, καθώς είναι τοξική σε έντομα, 

βακτήρια και μύκητες, αλλά και σε ορισμένους τύπους καρκίνου, όπως η οξεία 

προμυελοκυτταρική λευχαιμία, κυρίως μέσω ενέσιμης χορήγησης αλλά και όταν 

αποτυγχάνουν άλλες μέθοδοι θεραπείας. Κύριος μηχανισμός δράσης της είναι η 

αναστολή του ενζύμου αναγωγάση της θειορεδοξίνης, με αποτέλεσμα την αναστολή 

οξειδωαναγωγικών διεργασιών και την επαγωγή της απόπτωσης των κυττάρων.  

Το τριοξείδιο του αρσενικού είναι ιδιαίτερα τοξικό και για τον άνθρωπο, καθώς 

απορροφάται εύκολα από το πεπτικό σύστημα και μέσω της επαφής με το δέρμα. Η 

απομάκρυνση του από τον οργανισμό είναι ταχεία στην αρχή, αλλά μια ορισμένη 

ποσότητα (30-40% στην περίπτωση επαναλαμβανόμενης έκθεσης) ενσωματώνεται στα 

οστά, τους μύες, το δέρμα, τα μαλλιά και τα νύχια, όπου και μένει για μια περίοδο 

εβδομάδων ή και μηνών. Τα συμπτώματα οξείας δηλητηρίασης που προκαλούνται από 

κατάποση αρσενικού είναι κυρίως πεπτικά προβλήματα, όπως έμετος, κοιλιακοί πόνοι 

και διάρροια που συχνά συνοδεύεται από αιμορραγία, ενώ η κατάποση θανατηφόρων 

δόσεων μπορεί να οδηγήσει σε σπασμούς, καρδιαγγειακά προβλήματα, φλεγμονή του 

ήπατος και των νεφρών και ανωμαλίες στην πήξη του αίματος. Τα συμπτώματα αυτά 

ακολουθούν η εμφάνιση χαρακτηριστικών λευκών γραμμών (γραμμές Mees) στα νύχια 

και η τριχόπτωση. Οι χαμηλότερες συχνές δόσεις οδηγούν σε προβλήματα του ήπατος 

και των νεφρών, σε αλλαγές στη μελάγχρωση του δέρματος και σε καρκίνο.  

 Το αρσενικό ήταν γνωστό από την αρχαιότητα ακόμη, οι τοξικές του ιδιότητες 

αναφέρονται από πολλούς αρχαίους συγγραφείς , όπως το Διοσκουρίδη, το Γαληνό και 

τον Πλίνιο. Οι δηλητηριάσεις με αρσενικό μπορεί να είναι τυχαίες, με σκοπό την 

αυτοκτονία ή να οφείλονται σε εγκληματικές ενέργειες. Οι εγκληματικές 

δηλητηριάσεις με αρσενικό ήταν παλαιότερα αρκετά γνωστές, μέχρι δε και του 

περασμένου αιώνος, το αρσενικό αποτελούσε όπλο φοβερό των ανθρωπίνων παθών. 

Υπολογίζεται ότι το 90 % περίπου του συνόλου των εγκληματικών δηλητηριάσεων από 

το 15ο -18ο μ.χ. αιώνα αφορούσε το αρσενικό και υποθέσεις όπως των Βοργία, Lafarge 
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κ.λ.π. είχαν αναστατώσει τους κοσμικούς και επιστημονικούς κύκλους των 

εκατονταετηρίδων αυτών (Holleman & Wiberg, 2001). 

 

6.2. Κυανιούχο 
 

Κυανιούχα είναι οι χημικές ενώσεις που περιλαμβάνουν την ομάδα C≡N. Μία 

κυανιούχος ένωση, η sodium nitroprusside, περιστασιακά χρησιμοποιείται σε ιατρικές 

καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για την ταχεία μείωση της αρτηριακής πίεσης στον 

άνθρωπο, καθώς προκαλεί αγγειοδιαστολή. Η ένωση, αυτή, χρησιμοποιείται κυρίως 

στην κλινική χημεία για τη μέτρηση των κετονικών ούρων κυρίως σε διαβητικούς 

ασθενείς. Διαλυτά άλατα κυανιούχων που χρησιμοποιήθηκαν ως μέσα δολοφονιών 

είναι το κυανιούχο νάτριο (NaCN) και το κυανιούχο κάλιο (KCN), τα οποία είναι 

εξαιρετικά τοξικά, όπως επίσης και το υδροκυάνιο (HCN), που είναι πτητικό υγρό. Τα 

κυανιούχα άλατα σε διάλυμα, μπορούν να απορροφηθούν μέσω του δέρματος ή μέσω 

της τροφής. Η εισπνοή του αερίου κυανιούχου είναι η ταχύτερη δηλητηρίαση από όλες 

τις άλλες.  Σημειωτέο ότι, το κυανιούχο είναι άχρωμο, ωστόσο οι περισσότεροι 

άνθρωποι μπορούν να το οσμιστούν (ελαφριά οσμή πικραμύγδαλου). Εξαιτίας, όμως, 

μιας γενετικής ιδιαιτερότητας μερικά άτομα δεν μπορούν να ανιχνεύσουν την οσμή 

του. 

 Συγκεκριμένα, το κυανιούχο είναι ένας ισχυρός αναστολέας της οξειδάσης του 

κυτοχρώματος c, που είναι απαραίτητη για την οξειδωτική φωσφορυλίωση και την 

παραγωγή ενέργειας, Ως εκ τούτου, η δηλητηρίαση από κυανιούχα είναι μια μορφή 

ιστοτοξικής υποξίας. Η οξεία έκθεση (θανατηφόρα δόση: 1,5 mg / kg σωματικού 

βάρους) σε κυανιούχο μπορεί να προκαλέσει κώμα με επιληπτικές κρίσεις, άπνοια, 

πνευμονικό οίδημα, καρδιακή ανακοπή και τελικά θάνατο μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. 

Σε χαμηλότερες δόσεις, μπορεί να προηγηθούν γενική αδυναμία, ζάλη, πονοκέφαλος, 

ίλιγγος, σύγχυση και αντιληπτή δυσκολία στην αναπνοή. Επίσης μπορεί να 

παρατηρηθεί και ένα κόκκινο χρώμα κερασιάς, που αλλάζει σε σκούρο, ως αποτέλεσμα 

του αυξημένου κορεσμού οξυγόνου φλεβικής αιμοσφαιρίνης. Η έκθεση σε χαμηλότερα 

επίπεδα κυανιούχου για μεγάλο χρονικό διάστημα έχει ως αποτέλεσμα αυξημένα 

επίπεδα κυανιούχου στο αίμα, τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε αδυναμία και σε 

διάφορα συμπτώματα, όπως μόνιμη παράλυση, νευρικές βλάβες, υποθυρεοειδισμός και 

ήπια βλάβη στο ήπαρ και στα νεφρά. Η διάγνωση είναι συχνά δύσκολη, καθώς πρέπει 
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να υπάρχει υποψία έκθεσης σε τέτοιον παράγοντα και τα επίπεδα κυανιδίου στο αίμα 

μπορούν να μετρηθούν αλλά χρειάζονται χρόνο. Αντίδοτα για δηλητηρίαση με 

κυανιούχο είναι το νιτρώδες άλας και η υδροξυκοβολαμίνη (Β12) (Anseeuw et al., 2013, 

Attar, 2017).  

 

6.3. Διγοξίνη 
 

Η διγοξίνη είναι ένα από τα παλαιότερα (1954) καρδιαγγειακά φάρμακα που 

χρησιμοποιούνται σήμερα. Το φάρμακο, αυτό, προέρχεται από το φυτό Digitalis και 

χρησιμοποιείται στη θεραπεία της ήπιας και μέτριας καρδιακής ανεπάρκειας και στον 

έλεγχο του ρυθμού κοιλιακής απόκρισης στην χρόνια κολπική μαρμαρυγή. 

Συγκεκριμένα, η διγοξίνη είναι ένα θετικό ινοτροπικό και αρνητικό χρονοτροπικό 

φάρμακο, που σημαίνει ότι αυξάνει τη δύναμη του καρδιακού παλμού και μειώνει τον 

καρδιακό ρυθμό. Ο μηχανισμός δράσης της είναι η αναστρέψιμη αναστολή του 

ενζύμου Na-K ATPase, που έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του ενδοκυτταρικού 

νατρίου και ασβεστίου στα μυοκαρδιακά κύτταρα, προκαλώντας αυξημένη συσταλτική 

δύναμη της καρδιά. Ωστόσο, η διγοξίνη είναι από τα φάρμακα που έχουν στενό 

θεραπευτικό εύρος∙ οι θεραπευτικές δόσεις της είναι 0.8-2.0 ng/mL, ενώ σε 

συγκέντρωση >2.4 ng/mL είναι ιδιαίτερα τοξική.  

Η τοξικότητα της μπορεί να εκδηλωθεί με συμπτώματα ναυτίας, εμέτου, 

ιλίγγου, σύγχυσης, κοιλιακού πόνου, κεφαλαλγία, οπτικών αλλαγών (Van Gogh's 

“yellow period”), και πιο σοβαρές καρδιακές διαταραχές όπως ακανόνιστο καρδιακό 

παλμό, κοιλιακή ταχυκαρδία, κοιλιακή μαρμαρυγή, που μπορούν να οδηγήσουν σε 

θάνατο. Η χρόνια τοξικότητα στη διγοξίνη είναι πιο δύσκολα αντιληπτή, καθώς μπορεί 

να εμφανίσει μη ειδικά συμπτώματα όπως ανορεξία, ναυτία, κόπωση, αδιαθεσία, 

οπτικές διαταραχές και παρατεταμένη βραδυκαρδία, που μπορεί να καταστεί μοιραία. 

Έχει καλή απορρόφηση από το στόμα, καθώς η βιοδιαθεσιμότητά είναι στο 60-80% 

(σημαντικό γεγονός όταν υπολογίζουμε το αντίδοτο) και φτάνει τα μέγιστα επίπεδα 

στο αίμα στις 6 ώρες. Υπάρχει ειδικό αντίσωμα ως αντίδοτο για την διγοξίνη, ωστόσο 

μέχρι να μπορέσει να χορηγηθεί μπορούν να βοηθήσουν τα μαγνήσιο, φαινυτοΐνη και 

λιδοκαΐνη (Dugdale, 2014).  
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6.4. Ατροπίνη (Atropa Belladonna) 
 

 Η ατροπίνη (ή υοσκυαμίνη) είναι μία ουσία που προέρχεται από το φυτό Atropa 

Belladonna. Η ουσία αυτή αποτελεί ένα αλκαλοειδές αντιχολινεργικό φάρμακο, που 

χρησιμοποιείται κυρίως για τη θεραπεία δηλητηριάσεων από μουσκαρινικούς 

παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των οργανοφωσφορικών και άλλων φαρμάκων, 

που προκαλούν ορισμένους τύπους αργού καρδιακού ρυθμού. Μερικές φορές η 

ατροπίνη χρησιμοποιείται και για τη μείωση της παραγωγής σάλιου κατά τη διάρκεια 

της χειρουργικής επέμβασης. Η ατροπίνη έχει υψηλή συγγένεια για τους 

μουσκαρινικούς υποδοχείς και προσδένεται συναγωνιστικά σε αυτούς, εμποδίζοντας 

την πρόσδεση της ακετυλοχολίνης ή άλλων παρασυμπαθομιμητικών φαρμάκων. Με 

τον τρόπο, αυτόν, η ατροπίνη μπορεί να καταργήσει διάφορους τύπους 

αντανακλαστικής κολπικής καρδιακής επιβράδυνσης ή ασυστόλης, που παράγεται από 

εστέρες χολίνης, αντιχολινεστεράσης ή άλλων παρασυμπαθομιμητικών φαρμάκων, 

προλαμβάνοντας την καρδιακή ανακοπή. Επιπλέον, η ατροπίνη εξουδετερώνει την 

περιφερειακή διαστολή και την απότομη μείωση της αρτηριακής πίεσης που παράγεται 

από εστέρες χολίνης. Ακόμα, η ατροπίνη χρησιμοποιήθηκε αρκετά το Μεσαίωνα για 

λόγους περισσότερο αισθητικής γιατί οι σταγόνες από το εκχύλισμά του εντός του 

ματιού προκαλεί διαστολή της κόρης του ματιού, κάτι που θεωρούνταν ελκυστικό 

(Belladona). Για τον λόγο αυτόν χρησιμοποιείται και ως μυδριατικό σε 

οφθαλμολογικές εξετάσεις.  

 Οι ανεπιθύμητες ενέργειες της ατροπίνης περιλαμβάνουν κοιλιακή μαρμαρυγή, 

υπερκοιλιακή ή κοιλιακή ταχυκαρδία, ζάλη, ναυτία, θολή όραση, απώλεια ισορροπίας, 

φωτοφοβία, ξηροστομία και δυνητικά ακραία σύγχυση, παραληρητικές ψευδαισθήσεις 

και διέγερση ή και κώμα, ιδίως στους ηλικιωμένους. Αυτά τα τελευταία αποτελέσματα 

οφείλονται στο γεγονός ότι η ατροπίνη είναι ικανή να διασχίσει το φράγμα αίματος-

εγκεφάλου. Υπάρχει και ένα μνημονικό για τις ανεπιθύμητες ενέργειές της «hot as a hare, 

blind as a bat, dry as a bone, red as a beet, and mad as a hatter». Αυτό το σύνολο 

συμπτωμάτων είναι γνωστό ως αντιχολινεργικά τοξικά συμπτώματα και προκαλούνται και 

από άλλα φάρμακα με αντιχολινεργικά αποτελέσματα, όπως η σκοπολαμίνη. Η μέση 

θανατηφόρος δόση της (LD50) εκτιμάται ότι είναι τα 453 mg, ενώ αντίδοτα της είναι η 

φυσοστιγμίνη και η πιλοκαρπίνη (Holzman,1998).  
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6.5. Στρυχνίνη 
 

 Η στρυχνίνη είναι ένα εξαιρετικά τοξικό, άχρωμο, πικρό, κρυσταλλικό 

αλκαλοειδές που χρησιμοποιείται ως παρασιτοκτόνο. Η στρυχνίνη εισπνέεται, 

καταπίνεται ή απορροφάται από τα μάτια, προκαλεί δηλητηρίαση που οδηγεί σε 

μυϊκούς σπασμούς και τελικά θάνατο λόγω ασφυξίας. Συγκεκριμένα, τα πρώτα 

συμπτώματα που εμφανίζονται είναι γενικευμένοι μυϊκοί σπασμοί πολύ γρήγορα μετά 

την εισπνοή ή την ένεση (μέσα σε μόλις πέντε λεπτά) και χρειάζονται λίγο περισσότερο 

χρόνο για να εκδηλωθούν μετά την κατάποση, συνήθως περίπου 15 λεπτά. Με πολύ 

υψηλή δόση, η έναρξη αναπνευστικής ανεπάρκειας και εγκεφαλικού θανάτου μπορεί 

να συμβεί σε 15 έως 30 λεπτά. Σε περίπτωση κατάποσης χαμηλότερης δόσης, αρχίζουν 

να αναπτύσσονται άλλα συμπτώματα, όπως επιληπτικές κρίσεις, κράμπες, δυσκαμψία, 

υπερεπαγρύπνηση και διέγερση. Οι επιληπτικές κρίσεις που προκαλούνται από 

δηλητηρίαση από στρυχνίνη μπορούν να ξεκινήσουν ήδη από 15 λεπτά μετά την 

έκθεση και να διαρκέσουν 12 - 24 ώρες. Συχνά οι κρίσεις αυτές πυροδοτούνται από 

οπτικά ερεθίσματα, ήχους ή και απλό άγγιγμα και μπορούν να προκαλέσουν άλλα 

ανεπιθύμητα συμπτώματα, όπως υπερθερμία, ραβδομυόλυση, νεφρική ανεπάρκεια, 

μεταβολική οξέωση και αναπνευστική οξέωση. Κατά τη διάρκεια των επιληπτικών 

κρίσεων, ενδέχεται να εμφανιστούν μυδρίαση (ανώμαλη διαστολή), εξόφθαλμος 

(προεξοχή των ματιών) και νυσταγμός (ακούσιες κινήσεις των ματιών) (CDC, 2016). 

 

6.6. Σκοπολαμίνη (υοσκίνη) 
 

Η σκοπολαμίνη είναι ένα αντιχολινεργικό αλκαλοειδές που ενδείκνυνται για τη 

θεραπεία της ναυτίας και του εμέτου που προέρχονται μετά από μετακίνηση (π.χ. μετά 

από κάποια ταξίδι) ή μετεγχειρητικά. Συγκεκριμένα δρα ως αντιστρεπτός αναστολέας 

των μουσκαρινικών υποδοχέων. Η σκοπολαμίνη μπορεί να λαμβάνεται από το στόμα, 

υποδόρια, οφθαλμικά, ενδοφλέβια, καθώς και μέσω διαδερμικού εμπλάστρου. Όταν 

χορηγείται με ενέσιμα, τα αποτελέσματα αρχίζουν μετά από περίπου 20 λεπτά και 

διαρκούν έως και 8 ώρες. Μερικές από τις ανεπιθύμητες ενέργειες αυτού του φαρμάκου 

είναι ξηροστομία, μειωμένη παραγωγή ιδρώτα, ταχυκαρδία (διαδέχεται τη 

βραδυκαρδία), βραδυκαρδία, κνίδωση, κνησμός. Σε μεγαλύτερες δόσεις εμφανίζεται 

έντονη ταχυκαρδία και αρρυθμίες, θολή όραση, φωτοφοβία, κατακράτηση ούρων, 
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υπνηλία ή παραισθήσεις, μη φυσιολογική αναπνοή, κοκκίνισμα του δέρματος και 

αναστολή της γαστρεντερικής κινητικότητας. Ως αντίδοτο για τη θεραπεία των 

συμπτωμάτων μιας υπερβολικής δόσης σκοπολαμίνης χορηγείται η φυσοστιγμίνη (The 

American Society of Health-System Pharmacists, 2016).  

 

6.7. Φυσοστιγμίνη (εσερίνη) 
 

Η φυσοστιγμίνη είναι ένας παρασυμπαθομιμητικό φάρμακο, που 

χρησιμοποιείται για τη θεραπεία του γλαυκώματος και της αντιχολινεργικής 

τοξικότητας (ατροπίνη, σκοπαλαμίνη). Συγκεκριμένα, η φυσοστιγμίνη αναστέλλει την 

ακετυλοχολινεστεράση, που είναι το «υπεύθυνο» ένζυμο για την διάσπαση της 

ακετυλοχολίνης. Με τον τρόπο, αυτόν, η φυσοστιγμίνη διεγείρει έμμεσα τόσο τους 

νικοτινικούς όσο και τους μουσκαρινικούς υποδοχείς, λόγω της επακόλουθης αύξησης 

της διαθέσιμης ακετυλοχολίνης στη σύναψη. Σημειωτέο, ότι η φυσοστιγμίνη περνά τον 

αιματοεγκεφαλικό φραγμό, οπότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αντίδοτο 

αντιχολινεργικών φαρμάκων στα συμπτώματα που προκαλούν στο κεντρικό νευρικό 

σύστημα. Η υπερδοσολογία φυσοστιγμίνης προκαλεί χολινεργικό σύνδρομο∙ οι 

ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβάνουν ναυτία, έμετο, διάρροια, ανορεξία, ζάλη, 

κεφαλαλγία, πόνο στο στομάχι, εφίδρωση, δυσπεψία και επιληπτικές κρίσεις. Ο 

μεταβολίτης που σχηματίζεται από τον μεταβολισμό της φυσοστιγμίνης και 

ονομάζεται εσερολίνη είναι νευροτοξικός για τον άνθρωπο. Έτσι, λοιπόν, ο θάνατος 

από υπερδοσολογία φυσοστιγμίνης μπορεί να επέλθει γρήγορα ως αποτέλεσμα 

αναπνευστικής ανακοπής και παράλυσης της καρδιάς (Somani et al. 1990). 

 

6.8. Μορφίνη  
 

Η μορφίνη είναι ένας αγωνιστής οπιοειδών που χρησιμοποιείται για την 

ανακούφιση του μέτριου έως σοβαρού, καθώς και χρόνιου πόνου. Δρα απευθείας στο 

κεντρικό νευρικό σύστημα για να αυξήσει τα συναισθήματα της ευχαρίστησης και της 

χαλάρωσης και να μειώσει τον πόνο και συχνά γίνεται κατάχρηση μορφίνης για τον 

σκοπό αυτό. Η μορφίνη μπορεί να χορηγηθεί από το στόμα, τον ορθό ή με ένεση σε 

μυ, υποδόρια,  ενδοφλέβια, ή κοντά στο νωτιαίο μυελό. Το μέγιστο αποτέλεσμα 

επιτυγχάνεται μετά από περίπου 20 λεπτά όταν χορηγείται ενδοφλεβίως και 60 λεπτά 
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όταν χορηγείται από το στόμα, ενώ η διάρκεια του αποτελέσματός της είναι 3-7 ώρες. 

Η θανατηφόρα δόση της μορφίνης είναι περίπου 0,78 – 0,98 mg / ml και προκαλεί 

ασφυξία και θάνατο από αναπνευστική καταστολή. Τα αποτελέσματα αυτά μπορούν 

να αναστραφούν από την άμεση ενδοφλέβια χορήγηση ναλοξόνης (Boyer & Edward, 

2012).  

 

6.9. Θάλλιο 
 

Το θάλλιο είναι ένα χημικό στοιχείο, θανατηφόρο για τους ανθρώπους. Η 

θανατηφόρος δόση είναι 15–20 mg/kg σωματικού βάρους (περίπου 1 g για άτομο 70 

kg). Οι δηλητηριάσεις με θάλλιο είναι πιο σπάνιες, πρόκειται συνήθως για τυχαίες 

περιπτώσεις οι οποίες οφείλονται στη λήψη από του στόματος αλάτων του θαλλίου. 

Επαγγελματικές δηλητηριάσεις είναι δυνατό να παρατηρηθούν κατά την εισπνοή ή την 

επαφή σκόνης με το δέρμα, όπως σε εργαζομένους στα ορυχεία εξόρυξης ορισμένων 

μεταλλευμάτων. Συνέπειες της δηλητηρίασης από θάλλιο είναι η τριχόπτωση, καθώς 

και οι βλάβες σε περιφερικά νεύρα. Τα θύματα αισθάνονται σα να περπατάνε σε καυτά 

κάρβουνα. Αποτελεσματικό αντίδοτο αποτελεί το κυανό του Βερολίνου ή πρωσσικό 

μπλε, που λαμβάνεται από το στόμα (Saddique & Peterson, 1983).  

 

6.10. Δηλητηριώδη μανιτάρια 
 

Η δηλητηρίαση από μανιτάρια αφορά την κατάποση τοξινών που υπάρχουν ως 

δευτερογενείς μεταβολίτες σε συγκεκριμένα μανιτάρια. Μερικές από αυτές τις τοξίνες 

είναι: alpha-amanitin , phallotoxin, orellanine, muscarine, monomethylhydrazine 

coprine, ibotenic acid, excitotoxin, muscimol, arabitol, bolesatine, ergotamine. Τα 

συμπτώματα μπορεί να ποικίλουν από ελαφρά γαστρεντερική δυσφορία έως θάνατο σε 

περίπου 10 ημέρες (Tran & Juergens, 2021).  

 

6.11. Βαρβιτουρικά 

 
Τα βαρβιτουρικά είναι ένα φάρμακα που δρουν ως κατασταλτικό του κεντρικού 

νευρικού συστήματος, για αυτό και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αγχολυτικά, 
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υπνωτικά και αντισπασμωδικά. Τα βαρβιτουρικά, όμως, προκαλούν ψυχοσωματικό 

εθισμό καθώς, αλλά και άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες, που οφείλονται στην 

υπερδοσολογία τους και δεν μπορούν να αναστραφούν  από κάποιο ειδικό αντίδοτο και 

για αυτό και έχουν αντικατασταθεί σε μεγάλο βαθμό από τις βενζοδιαζεπίνες και τα μη 

τυπικά αντιψυχωσικά.  Τα συμπτώματα που οφείλονται στην υπερβολική δόση 

περιλαμβάνουν βραδύτητα στην βάδιση, ασυντονισμό, δυσκολία στη σκέψη, 

βραδύτητα στην ομιλία, λανθασμένη κρίση, υπνηλία, ρηχή αναπνοή, ίλιγγο μέχρι και 

κώμα ή θάνατο. Η θανατηφόρος δόση των βαρβιτουρικών ποικίλλει ανάλογα το είδος 

του βαρβιτουρικού και ατομικά χαρακτηριστικά του κάθε ανθρώπου. Σημειωτέο, ότι 

τα βαρβιτουρικά εμφανίζουν συνέργεια με άλλα κατασταλτικά του κεντρικού νευρικού 

συστήματος (π.χ. αλκοόλ, οπιούχα, βενζοδιαζεπίνες) (Suddock & Cain, 2021). 

  



37 
 

ΜΕΡΟΣ Β’   

Μεθοδολογία έρευνας 
 

Στόχος της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση του 

τρόπου, με τον οποίο η λογοτεχνία συνδυάζεται με την φαρμακευτική γνώση και 

αξιοποιεί τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις, που αφορούν την χρήση των φαρμακευτικών 

ουσιών ως μέσα δολοφονιών, στα αστυνομικά μυθιστορήματα.  

Για την πραγμάτωση του ανωτέρου στόχου, επιλέχτηκαν πέντε αστυνομικά 

μυθιστορήματα της συγγραφέας Αγκάθα Κρίστι, στα οποία πραγματοποιήθηκε 

«ανάλυση περιεχόμενου», με σκοπό την αποδόμηση οποιονδήποτε πληροφοριών 

αφορούν τις φαρμακευτικές ουσίες και γνώση και ενυπάρχουν στα συγκεκριμένα 

μυθιστορήματα.  

Η ανάλυση περιεχομένου (content analysis) είναι μία  μέθοδος που δίνει 

ιδιαίτερη σημασία στην κατανόηση του νοήματος του υλικού. Συγκεκριμένα, η 

ανάλυση περιεχομένου είναι η αντικειμενική, συστηματική και ποσοτική περιγραφή 

του φανερού περιεχομένου της επικοινωνίας γραπτού ή προφορικού λόγου. Μία 

υποκατηγορία αυτού του τρόπου ανάλυσης είναι η θεματική ή σημασιολογική 

ανάλυση. Η συγκεκριμένη υποκατηγορία εστιάζεται σε έννοιες, νοήματα ή θέματα που 

ανακαλούνται αναφορικά με το αντικείμενο μελέτης. Με βάση αυτού του είδους 

ανάλυσης, μία φράση (τμήμα με αυτοτελές εννοιολογικό περιεχόμενο) ή ένα θέμα 

(τμήμα του λόγου που αντιστοιχεί σε μια ιδέα), χρησιμοποιούνται με σκοπό την 

επιλογή και την οργάνωση κατηγοριών οι οποίες συμπυκνώνουν το ουσιώδες 

περιεχόμενο ενός κειμένου. Η μονάδα έρευνας ή ανάλυσης αποτελεί το «επίπεδο» στο 

οποίο θα διεξαχθεί η αυτού του είδους έρευνα (Γαβριηλίδου, 2016).  

Στη συγκεκριμένη εργασία πραγματοποιήθηκε ανάλυση περιεχομένου και 

συγκεκριμένα θεματική ανάλυση, με αντικείμενο μελέτης τις φαρμακευτικές γνώσεις 

που ενυπάρχουν μέσα στα κείμενα. Πιο αναλυτικά, εντοπίστηκαν, εξετάστηκαν και 

αναλύθηκαν συγκεκριμένες θεματικές κατηγορίες, που αφορούν τις φαρμακευτικές 

ουσίες ως μέσα δολοφονιών. Οι κατηγορίες αυτές είναι: 

1. είδος της φαρμακευτικής ουσίας 

2. ένδειξη χρήσης της φαρμακευτικής ουσίας 

3. τρόπος λήψης της φαρμακευτικής ουσίας 
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4. χαρακτηριστικά και ιδιότητες της φαρμακευτικής ουσίας (διαλυτότητα, οσμή, 

γεύση και άλλα) 

5. ποσότητα που έλαβε το θύμα,  

6. χρόνος δράσης της φαρμακευτικής ουσίας,  

7. συμπτώματα που εμφάνισε το θύμα μέχρι να πεθάνει,  

8. ιατροδικαστικές εξετάσεις/γνωμάτευση,  

9. τρόπος που κάποιος μπορεί να προμηθευτεί την φαρμακευτική ουσία 

10. τρόπος φύλαξης και αποθήκευσης της φαρμακευτικής ουσίας 

Ως αντικείμενο μελέτης επιλέχτηκαν πέντε έργα της συγγραφέας Αγκάθα 

Κρίστι. Όπως προέκυψε και από το μέρος Α’ της εργασίας (Ενότητες 5 & 6, 

Παράρτημα 1), η Αγκάθα Κρίστι αποτελεί τη μοναδική συγγραφέα που έχει 

χρησιμοποιήσει σε τόσα της έργα φαρμακευτικές ουσίες ως εργαλεία επίθεσης, καθώς 

επίσης διαθέτει φαρμακευτικές γνώσεις λόγω του επαγγέλματός της. Η επιλογή του 

υλικού της έρευνας προσδιορίστηκε από ένα τμήμα του πεζογραφικού της έργου. 

Συγκεκριμένα, επιλέχθηκε να εξεταστούν πέντε μυθιστορήματα, που υπάρχουν στην 

λίστα που παρασκευάστηκε στο μέρος Α’ (Ενότητα 6, Παράρτημα 1), με κριτήρια: 

 τον εμφανή αστυνομικό τους χαρακτήρα και τα διακριτά στοιχεία των 

αστυνομικών  μυθιστορημάτων που διαθέτουν (μεγάλο αριθμό 

χαρακτήρων, εναλλαγές τόπων και καιρικών συνθηκών, αλλά και τις 

σύνθετες μορφές πλοκής) (όπως αναφέρθηκαν στο Μέρος Α’ της εργασίας 

και κυρίως στην Ενότητα 4) 

 τις διαφορετικές χρονικές περιόδους συγγραφής των συγκεκριμένων έργων 

από την συγγραφέα 

 ενώ τα βασικότερα κριτήρια είναι ότι και (i) στα πέντε χρησιμοποιήθηκαν 

φαρμακευτικές ουσίες ως μέσα δολοφονιών, (ii) και στα πέντε 

χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικές μεταξύ τους ουσίες, (iii) και στα πέντε 

χρησιμοποιήθηκε τουλάχιστον μία ουσία από τις έντεκα περισσότερο 

χρησιμοποιούμενες ουσίες που παρουσιάστηκαν στην ενότητα Α’, αλλά και 

ότι (iv) και στα πέντε δίνονται περαιτέρω πληροφορίες για τις ουσίες και 

όχι απλή αναφορά. 

 

Συγκεκριμένα τα έργα που επιλέχτηκαν είναι τα εξής: 

1. Η μυστηριώδης υπόθεση στο Στάιλς 
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2. Ο φόνος είναι εύκολος 

3. Οι έξι ύποπτοι 

4. Φόνοι υπό εχεμύθειαν 

5. Η σοφίτα με τις αράχνες  

 

Τέλος, τα στοιχεία φαρμακευτικών ουσιών και γνώσης που εντοπίστηκαν στα 

επιλεγμένα βιβλία, συσχετίστηκαν με το βιβλιογραφικό υλικό που συλλέχτηκε στο 

μέρος Α’ (Ενότητα 6) και αφορά τις πιο κοινές ουσίες που έχουν χρησιμοποιηθεί ως 

δηλητήρια σε αστυνομικά μυθιστορήματα και αξιολογήθηκε ο τρόπος που οι γνώσεις 

αυτές αξιοποιήθηκαν από την συγγραφέα.  
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ΑΝΑΛΥΣΗ  
 

Οι γνώσεις της συγγραφέως για τη δηλητήρια 

Η Αγκάθα Κρίστι αποτελεί τη μοναδική συγγραφέα, που έχει χρησιμοποιήσει 

σε τόσα της έργα φαρμακευτικές ουσίες ως μέσα δολοφονιών, αξιοποιώντας με 

δημιουργικό τρόπο της ιατροφαρμακευτικές της γνώσεις. Για κάθε δηλητήριο που 

χρησιμοποίησε στα βιβλία της γνώριζε τα συμπτώματα που αυτό θα μπορούσε να 

επιφέρει, τον τρόπο αποτελεσματικής χορήγησής του, αλλά και τη μέθοδο με την οποία 

θα μπορούσε κανείς να το πράξει.  

Για παράδειγμα η Κρίστι χρησιμοποίησε με πολύ επιδέξιο τρόπο τις ιδιότητες 

της μπελαντόνα, δηλητηριώδες φυτό όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω διαθέτει μια 

επίσης μακρά ιστορία ανθρώπινης χρήσης, είτε για καλλωπιστικούς είτε για 

φαρμακευτικούς είτε για δολοφονικούς λόγους. Και οι τρεις εφαρμογές της 

μπελαντόνα περιγράφονται στα βιβλία της Κρίστι καταλήγοντας σε δύο ανεπιτυχείς 

και μία επιτυχή απόπειρα φόνου. Η μπελαντόνα, της οποίας το όνομα στην ιταλική 

γλώσσα σημαίνει «όμορφη κυρία», χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον από τις γυναίκες 

στην περίοδο της Αναγέννησης, οι οποίες συνήθιζαν να τοποθετούν με τη βοήθεια ενός 

φτερού τον χυμό των φρούτων του φυτού στα μάτια τους. Η δραστική ουσία που 

περιέχεται τόσο στα φρούτα όσο και σε άλλα τμήματα του φυτού ονομάζεται ατροπίνη 

και προκαλεί διαστολή των αγγείων. Στην περίπτωση του ματιού αυτό έχει σαν 

συνέπεια να μεγαλώνει η κόρη, πράγμα που έδινε μιαν αύρα αθωότητας στις ωραίες 

της εποχής. Συγκεκριμένα στο έργο της, «Ταύρος της Κρήτης» (κατ' αντιστοιχία με τον 

άθλο του αρχαίου Ηρακλή), ο βέλγος ντετέκτιβ αναγνωρίζει στον νεαρό Χιου 

Τσάντλερ τα συμπτώματα συστηματικής χορήγησης ατροπίνης, τα οποία 

περιλαμβάνουν παραισθήσεις και απρόβλεπτες συμπεριφορές. Έτσι, λίγο προτού ο 

ήρωας αποπειραθεί να δώσει τέλος στη ζωή του, ο Πουαρό τον σώζει και τον παραδίδει 

στην αρραβωνιαστικιά του απαλλαγμένο από κάθε σκιά. Παρόμοια, στο μυθιστόρημα 

«Οι Μεγάλοι Τέσσερις», ο ίδιος ο Πουαρό χρησιμοποιεί την ατροπίνη για να διευρύνει 

τις κόρες των ματιών του και θυσιάζει το πολύτιμο μουστάκι του προκειμένου να 

υποδυθεί τον αδελφό του. Εδώ η διαστολή της κόρης έχει στόχο να αμβλύνει την 

εντύπωση του χρώματος της κόρης, που θα μπορούσε να προδώσει την ταυτότητα του 

ντετέκτιβ. Με τον ίδιο τρόπο ήξερε να «εκμεταλλευτεί» όλες τις ιδιότητες των 

δηλητηρίων που χρησιμοποιούσε.  
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Σημειωτέο ότι, οι γνώσεις που παρέχονται στα έργα της αξιοποιήθηκαν από μία 

νοσοκόμα για να σωθεί η ζωή ενός μικρού παιδιού. Το γεγονός, αυτό, συνέβη το 1977, 

όταν ένα κοριτσάκι 19 μηνών εισήχθη εσπευσμένα σε κρίσιμη κατάσταση σε κλινική 

του Λονδίνου. Οι γιατροί δεν μπορούσαν να καταλάβουν από τι έπασχε, καθώς 

εμφάνιζε συμπτώματα μη ειδικά (εμετοί, διάρροια, διαταραχές του ύπνου), που 

καθιστούσαν ανέφικτη μια ασφαλή διάγνωση. Τη λύση έδωσε η συγκεκριμένη 

νοσοκόμα, που «καταβρόχθιζε» τα μυθιστορήματα της Αγκάθα Κρίστι και συσχέτισε 

τα συμπτώματα της μικρής με την δηλητηρίαση από θάλλιο, η οποία περιγράφεται 

λεπτομερώς στα βιβλία της συγγραφέας. Οι εξετάσεις που ακολούθησαν επιβεβαίωσαν 

τη διάγνωση και η μικρή σώθηκε.  

Επιλέχθηκαν, λοιπόν, να εξεταστούν λεπτομερώς αυτές οι ιατροφαρμακευτικές 

γνώσεις που παρέχονται από την συγγραφέα σε πέντε επιλεγμένα έργα της.  
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Μυθιστόρημα 1. Η μυστηριώδης υπόθεση στο Στάιλς 
 

Υπόθεση 

Η μυστηριώδης υπόθεση στο Στάιλς αποτελεί το πρώτο βιβλίο της συγγραφέως με 

τον Ηρακλή Πουαρό, δημοσιεύθηκε σε εφημερίδα το 1920 και εκδόθηκε το 1921. Η 

υπόθεση διαδραματίζεται σε ένα χωριό της Αγγλίας, όπου μια ηλικιωμένη γυναίκα, η 

Emily Inglethorp, βρίσκεται νεκρή στην έπαυλή της. Κάποιος τη δηλητηρίασε, αλλά 

ποιος; Επτά άνθρωποι είναι ύποπτοι (ο Alfred Inglethorp, ένας νεότερος άντρας που 

παντρεύτηκε πρόσφατα η κυρία Inglethorp, οι γιοι της από τον προηγούμενο γάμο του 

πρώτου συζύγου της John και Lawrence Cavendish, η σύζυγος του John, Mary 

Cavendish, η Cynthia Murdoch, κόρη ενός αποθανόντος φίλου της οικογένειας και η 

Evelyn Howard, φίλη της Emily), όλοι όμως έχουν ακλόνητο άλλοθι. Η Σκότλαντ 

Γιαρντ είναι ανίκανη να εξιχνιάσει το έγκλημα, οπότε καλείται ο Πουαρό, ο δαιμόνιος 

Βέλγος ντετέκτιβ, να αναλάβει την υπόθεση και να ανακαλύψει τον ένοχο. Είναι η 

πρώτη ιστορία της συγγραφέως με δηλητήριο και την αφηγείται ο λοχαγός Arthur 

Hastings, φίλος του ντετέκτιβ, ο οποίος παρουσιάζει τον ήρωα ως περίεργο 

ανθρωπάκο, κοντό, με κεφάλι σε σχήμα αβγού, μουστάκι, που κουτσαίνει λίγο, αλλά 

με κοφτερό μυαλό και εκπληκτική διαίσθηση. 

Πιο αναλυτικά, ο Πουαρό, ένας Βέλγος πρόσφυγας του Μεγάλου Πολέμου, 

εγκαθίσταται στην Αγγλία κοντά στο σπίτι της Emily Inglethorp, η οποία τον βοήθησε 

στη νέα του ζωή. Ο φίλος του Arthur Hastings (στρατιώτης από το Δυτικό Μέτωπο) 

φτάνει ως καλεσμένος στο σπίτι της, στο οποίο και μένει ως επισκέπτης στην 

αναρρωτική του άδεια. Το πρωί της 18ης Ιουλίου, μία είδηση έρχεται να ταράξει τα 

νερά του Styles Court, καθώς η Emily Inglethorp, η ηλικιωμένη ιδιοκτήτρια της 

έπαυλης, έχει πεθάνει, και μάλιστα δηλητηριάστηκε με στρυχνίνη. Ο Hastings πηγαίνει 

στο κοντινό χωριό Styles St Mary για να ζητήσει βοήθεια από τον φίλο του, Πουαρό. 

Ταυτόχρονα, η Σκότλαντ Γιαρντ ορίζει ως αξιωματικός της έρευνας της συγκεκριμένης 

υπόθεσης τον ντετέκτιβ, επιθεωρητής Japp.  

 Η Emily ήταν μια πλούσια γυναίκα. Το νοικοκυριό της περιλαμβάνει τον σύζυγό 

της, Alfred Inglethorp, έναν νεότερο άντρα που παντρεύτηκε πρόσφατα, τους θετούς 

(από τον προηγούμενο γάμο του πρώτου συζύγου της) γιους της John και Lawrence 

Cavendish, την γυναίκα του John, Mary Cavendish, την Cynthia Murdoch, κόρη ενός 

νεκρού φίλου της οικογένειας, και η Evelyn Howard, φίλη της Emily. 
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Ο Πουαρό συγκεντρώνει στοιχεία για την  διερεύνηση της υπόθεσης. Αρχικά, 

μαθαίνει ότι σύμφωνα με την διαθήκη του πρώτου άντρα της Emily, ο John θα 

κληρονομούσε από την Emily την περιουσία. Ωστόσο, τα χρήματα που είχε ήδη 

κληρονομήσει η Emily, θα μπορούσε να τα μοιράσει σύμφωνα με τη δική της βούληση, 

την οποία άλλαζε τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Η πιο πρόσφατη διαθήκη της 

ευνοούσε τον Alfred, ο οποίος ήταν αυτός που θα κληρονομούσε την περιουσία της. 

Την ημέρα της δολοφονίας, η Emily είχε μαλώσει με κάποιον, που ήταν είτε ο Alfred 

είτε ο John, και όπως ήταν στενοχωρημένη έκανε μια νέα διαθήκη. Κανείς όμως δεν 

μπόρεσε να βρει αποδείξεις για αυτό. Ο Alfred έφυγε από το αρχοντικό νωρίς εκείνο 

το βράδυ και έμεινε μια νύχτα στο χωριό. Εν τω μεταξύ, η Emily έφαγε λίγο στο δείπνο 

και αποσύρθηκε νωρίς στο δωμάτιό της, παίρνοντας μαζί της τη θήκη εγγράφων της. 

Πέθανε τα ξημερώματα του επόμενου πρωινού και κανείς δεν μπορεί να εξηγήσει πώς 

ή πότε της χορηγήθηκε το δηλητήριο. 

Ο επιθεωρητής Japp, θεωρεί ότι ο Alfred είναι ο πρώτος ύποπτος, καθώς έχει το 

μεγαλύτερο όφελος από το θάνατο της γυναίκας του. Ο Πουαρό παρατηρεί όμως ότι η 

συμπεριφορά του Alfred είναι ύποπτη κατά τη διάρκεια της έρευνας. Ο Alfred αρνείται 

να παράσχει άλλοθι και αρνείται ανοιχτά ότι αγόρασε τη στρυχνίνη στο χωριό, παρά 

τα αντίθετα στοιχεία. Παρόλο που ο Japp θέλει να τον συλλάβει, ο Πουαρό επεμβαίνει 

αποδεικνύοντας ότι δεν μπορεί αυτός να αγόρασε το δηλητήριο, καθώς η υπογραφή για 

την αγορά δεν είναι δική του. Η υποψία πέφτει τώρα στον John, ο οποίος θα μπορούσε  

να κερδίσει μέρος της περιουσίας της Emily και δεν έχει άλλοθι για τη δολοφονία. Ο 

Japp τον συλλαμβάνει άμεσα, καθώς η υπογραφή για το δηλητήριο είναι δικιά του, ένα 

φιαλίδιο που περιείχε το δηλητήριο βρίσκεται στο δωμάτιό του, όπως επίσης μια 

γενειάδα και ένα ζευγάρι γυαλιά πανομοιότυπα με αυτά του Alfred βρίσκονται μέσα 

στο αρχοντικό. 

Ο Πουαρό αθωώνει σύντομα τον John για το έγκλημα, ενώ αποκαλύπτει ότι ο 

φόνος διαπράχθηκε από τον Alfred, με τη βοήθεια της ξαδέλφης του Evelyn Howard. 

Το ζευγάρι προσποιήθηκε ότι ήταν εχθροί, αλλά είχαν ερωτική σχέση. Πρόσθεσαν 

βρωμίδιο στο συνηθισμένο βραδινό φάρμακο της Emily, που προμηθεύτηκαν από τη 

σκόνη ύπνου της, καθιστώντας την τελική δόση θανατηφόρα. Το ζευγάρι στη συνέχεια 

άφησε ψευδή στοιχεία που θα ενοχοποιούσαν τον Alfred, τα οποία ήξεραν ότι θα 

διαψευστούν στη δίκη του. Αφού αθωωνόταν ο Alfred, δεν θα μπορούσε να δικαστεί 

ξανά για το ίδιο έγκλημα, ακόμα και αν βρίσκονταν αυθεντικά στοιχεία εναντίον του, 

σύμφωνα με έναν νόμο διπλής επικινδυνότητας. Το ζευγάρι προσπάθησε να 
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ενοχοποιήσει τον John ως μέρος του σχεδίου του. Η Evelyn πλαστογράφησε την 

υπογραφή του και τα αποδεικτικά στοιχεία εναντίον του ήταν κατασκευασμένα. 

Ο Πουαρό εξηγεί περαιτέρω  ότι εμπόδισε τον Japp να συλλάβει τον Alfred επειδή 

κατάλαβε ότι ο Alfred ήθελε να συλληφθεί. Χάρη σε μια τυχαία παρατήρηση του 

Hastings, ο Πουαρό βρήκε ένα γράμμα στο δωμάτιο της Emily που περιγράφει 

λεπτομερώς τις προθέσεις του Alfred για την Emily. Η στενοχώρια της Emily το 

απόγευμα της δολοφονίας ήταν επειδή η Emily είχε βρει αυτό το γράμμα στο γραφείο 

του Alfred, ενώ έψαχνε γραμματόσημα. Ο φάκελος με τα έγγραφα της Emily άνοιξε 

αναγκαστικά από τον  Alfred, όταν αυτός κατάλαβε ότι η Emily είχε το γράμμα. Ο 

Alfred έκρυψε το γράμμα αλλού στο δωμάτιο για να μην βρεθεί. 

Στο τέλος, λοιπόν, αποκαλύπτεται ότι (i) το κίνητρο είναι το οικονομικό όφελος 

από την κληρονομιά της θανούσης, (ii) οι δράστες είναι δύο και (iii) υπάρχει «happy 

end», καθώς εξελίσσεται μία ερωτική ιστορία ανάμεσα στον Hastings και στην Cynthia 

(Agatha, 1997).4 

 

Ανάλυση περιεχομένου 

Είδος της φαρμακευτικής ουσίας 

Το δηλητήριο που χρησιμοποιήθηκε είναι η στρυχνίνη. Εξ’ αρχής αναφέρεται ότι  

η κυρία Inglethorp πέθανε από δηλητηρίαση από στρυχνίνη. Η πρώτη αναφορά για την 

στρυχνίνη γίνεται από τον Hastings στο τέλος του τρίτου κεφαλαίου (CHAPTER III. 

THE NIGHT OF THE TRAGEDY), όπου αρχικά περιγράφονται τα συμπτώματα και 

όλα τα γεγονότα της άτυχης στιγμής της κυρίας Inglethorp και στο τέλος, ο Hastings, 

που ήταν παρόν στο γεγονός, καταλήγει να ψάχνει πληροφορίες για αυτού του είδους 

δηλητηρίασης 

“Five minutes’ delay, however, I allowed myself. I spent it in ransacking the library 

until I discovered a medical book which gave a description of strychnine poisoning” 

Όπως αναφέρθηκε στο μέρος Α’, ενότητα 6.5., η στρυχνίνη είναι ένα εξαιρετικά 

τοξικό αλκαλοειδές που χρησιμοποιείται ως παρασιτοκτόνο, οπότε θα μπορούσε να 

οφείλεται σε αυτό το αίτιο ο θάνατος κυρίας Inglethorp.  

 
4 Η Αγκάθα Κρίστι χρησιμοποιεί πολύ συχνά και τα τρία αυτά μοτίβα στα βιβλία της. Σε αρκετά έργα 
της το θύμα είναι κάποιος ευκατάστατος και ο φόνος γίνεται με οικονομικά κίνητρα. Επίσης, σε 
διάφορες ιστορίες χρησιμοποιεί δύο δράστες, διότι είχε την άποψη ότι σε πολλά εγκλήματα απαιτείται 
συνεργασία ώστε να πετύχει το τέλειο εγχείρημα. Ακόμα, στο τέλος πολλών μυθιστορημάτων της  
συγγραφέας ένας άνδρας και μια γυναίκα, είναι ερωτευμένοι, επομένως, και υπάρχει «happy end». 
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Ένδειξη χρήσης της φαρμακευτικής ουσίας 

Στο έκτο κεφάλαιο  (CHAPTER VI. THE INQUEST) ο γιος της κυρίας Inglethorp 

αποκαλύπτει ότι η μητέρα του έπαιρνε ένα τονωτικό που περιέχει στρυχνίνη. 

“My mother, at the time of her death, and for some time before it, was taking a tonic 

containing strychnine.” 

Στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ού η στρυχνίνη χρησιμοποιήθηκε 

για ντοπάρισμα εξαιτίας της επίδρασής της στο νευρικό σύστημα. Ένα γνωστό 

παράδειγμα αποτελεί ο Thomas Hicks (1875-1963) που έλαβε στρυχνίνη κατά την 

συμμετοχή του στον μαραθώνιο δρόμο των Ολυμπιακών Αγώνων του 1904 (Γαλδαδάς, 

2015). Επίσης την ίδια περίοδο υπήρχαν κάτι τονωτικά με μικρή περιεκτικότητα 

στρυχνίνης (Jackson & Diggle 1973), πλέον όμως έχουν καταργηθεί. 

 

Τρόπος λήψης της φαρμακευτικής ουσίας 

Στο συγκεκριμένο έργο παρουσιάζονται πολλοί διαφορετικοί πιθανοί τρόποι 

λήψης.  

 

Στο έκτο κεφάλαιο (CHAPTER VI. THE INQUEST) ο Πουαρό επιβεβαιώνει ότι η 

στρυχνίνη δεν χρησιμοποιείται για οικιακούς σκοπούς, αντιθέτως, όπως και σε 

ορισμένα άλλα δηλητήρια, υπάρχουν περιορισμοί στην πώλησή της (οπότε και 

αποκλείει την τυχαία λήψη της). Γεγονός που ισχύει μέχρι και σήμερα. 

“Is it possible that she could have swallowed the poison by accident?” asked the 

Coroner. 

“I should consider it very unlikely. Strychnine is not used for domestic purposes, as 

some poisons are, and there are restrictions placed on its sale.” 

 

Η αρχική υπόθεση είναι ότι η στρυχνίνη υπήρχε στον καφέ της κυρίας Inglethorp, 

την οποία επισημαίνει ο Πουαρό στο τέταρτο κεφάλαιο (CHAPTER IV. POIROT 

INVESTIGATES).  

“I do not mind telling you—though, as you know, it is not my habit to explain until 

the end is reached. The present contention is that Mrs. Inglethorp died of strychnine 

poisoning, presumably administered in her coffee.” 
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Παρότι η στρυχνίνη μπορεί να διαλυθεί σε ένα ζεστό φλιτζάνι καφέ (Διαλυτότητα 

στο νερό: 1 g στα 6400 mL ψυχρού ύδατος, στα 3100 mL ζέοντος ύδατος), η υπόθεση 

αυτή στην πορεία διαψεύδεται. 

Η πρώτη ένδειξη διάψευσης προέρχεται από τον Πουαρό, ο οποίος, στο ίδιο 

κεφάλαιο, αναφέρει ότι η στρυχνίνη είναι ένα αρκετά γρήγορο δηλητήριο και τα 

αποτελέσματά της γίνονται αισθητά πολύ σύντομα, πιθανώς σε περίπου μία ώρα.  

“Well, strychnine is a fairly rapid poison. Its effects would be felt very soon, 

probably in about an hour. Yet, in Mrs. Inglethorp’s case, the symptoms do not manifest 

themselves until five o’clock the next morning: nine hours!” 

Γεγονός, που συμφωνεί με τα όσα αναφέρθηκαν στην ενότητα 6.5., για την 

συγκεκριμένη ουσία (συνήθης χρόνος δράσης 15 έως 30 λεπτά). Ωστόσο, στην 

περίπτωση της κυρίας Inglethorp, τα συμπτώματα εκδηλώθηκαν στις εννέα ώρες μετά.  

Συνεχίζοντας ο Πουαρό, αναφέρει ότι ένα βαρύ γεύμα, μπορεί να καθυστερήσει τα 

αποτελέσματα της στρυχνίνης, όχι όμως σε τέτοιο βαθμό. Επίσης, σύμφωνα με τις 

μαρτυρίες, η κυρία Inglethorp έφαγε πολύ λίγο για δείπνο.  

“But a heavy meal, taken at about the same time as the poison, might retard its 

effects, though hardly to that extent. Still, it is a possibility to be taken into account. 

But, according to you, she ate very little for supper, and yet the symptoms do not 

develop until early the next morning!» 

Γεγονός που συμβαίνει με όλα τα φάρμακα, αν κάποιος τα λάβει με άδειο ή γεμάτο 

στομάχι. 

Στο ίδιο κεφάλαιο ο Πουαρό, εντοπίζει άλλο ένα στοιχείο που «περιπλέκει» την 

κατάσταση. Κάποιος έσπασε σε θρύψαλα το φλιτζάνι του καφέ και ο λόγος είναι είτε 

επειδή περιείχε στρυχνίνη είτε επειδή ΔΕΝ περιείχε στρυχνίνη.  

“…somebody stepped on that cup, grinding it to powder, and the reason they did 

so was either because it contained strychnine or—which is far more serious—because 

it did not contain strychnine!” 

Όπως όμως αποκαλύπτει ο Πουαρό στο δωδέκατο κεφάλαιο (CHAPTER XII. THE 

LAST LINK) η Emily δεν ήπιε τον καφέ που προοριζόταν για αυτήν, καθώς της έπεσε. 

“Exactly. But was the coffee poisoned, or was it not? We come to a little difficulty 

here, since Mrs. Inglethorp never drank it.” 

“No. You will remember my speaking of a stain on the carpet in Mrs. Inglethorp’s 

room? There were some peculiar points about that stain. It was still damp, it exhaled a 

strong odour of coffee, and imbedded in the nap of the carpet I found some little 
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splinters of china. What had happened was plain to me, for not two minutes before I 

had placed my little case on the table near the window, and the table, tilting up, had 

deposited it upon the floor on precisely the identical spot. In exactly the same way, Mrs. 

Inglethorp had laid down her cup of coffee on reaching her room the night before, and 

the treacherous table had played her the same trick.” 

 

Η δεύτερη υπόθεση είναι ότι η στρυχνίνη υπήρχε στο κακάο που ήπιε η κ. 

Inglethorp τα ξημερώματα, αν και ο Πουαρό δεν φαίνεται πεπεισμένος για κάτι τέτοιο.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο (CHAPTER IV. POIROT INVESTIGATES) οι δύο 

ντετέκτιβ ανακαλύπτουν ότι το «χοντρό» αλάτι της κουζίνας είχε αντικατασταθεί από 

στρυχνίνη, και ο Hastings υποπτεύεται ότι δεν ήταν δηλητηριασμένος ο καφές αλλά το 

κακάο που ήπιε η κυρία Ιγκλθορπ μεθυσμένη μέσα στην νύχτα. 

“Why, that it was the cocoa and not the coffee that was poisoned. That explains 

everything! Of course it did not take effect until the early morning, since the cocoa was 

only drunk in the middle of the night.” 

Ο Πουαρό δοκίμασε λίγο από το κακάο. 

“I wondered how I could have been so unobservant as to overlook this. Here was a 

clue worth having. Poirot delicately dipped his finger into liquid, and tasted it gingerly. 

He made a grimace.” 

Ορθώς όμως η υπόθεση αυτή διαψεύδεται στο έκτο κεφάλαιο (CHAPTER VI. THE 

INQUEST), καθώς η ανάλυση δείγματος κακάο, που έμεινε, έδειξε ότι δεν υπήρχε 

στρυχνίνη.  

“No, I myself took a sample of the cocoa remaining in the saucepan and had it 

analysed. There was no strychnine present.” 

Πράγμα, που φάνηκε, ήδη, να γνωρίζει ο Πουαρό, καθώς όπως ανέφερε και ο 

γιατρός επειδή η στρυχνίνη έχει ασυνήθιστα πικρή γεύση (μερικές αναφέρεται και στην 

ενότητα 4.2.5.), μπορεί να συγκαλυφθεί μόνο από κάποια έντονα αρωματισμένη ουσία. 

Το κακάο δεν είναι αρκετά ισχυρό να την καλύψει, ενώ ο καφές είναι. 

“Simply because strychnine has an unusually bitter taste. It can be detected in a 

solution of one in seventy thousand, and can only be disguised by some strongly 

flavoured substance. Cocoa would be quite powerless to mask it.” 

“Coffee has a bitter taste of its own which would probably cover the taste of 

strychnine.” 
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Στη συνέχεια, στο δωδέκατο κεφάλαιο (CHAPTER XII. THE LAST LINK), ο 

Πουαρό αποκαλύπτει ότι ο ίδιος δοκίμασε το κακάο που είχε απομείνει και ζήτησε την 

ανάλυση για την ύπαρξη ναρκωτικού. 

“He did not have it tested, as I did, for a narcotic….For a narcotic?...Yes. Here is 

the analyst’s report. Mrs. Cavendish administered a safe, but effectual, narcotic to both 

Mrs. Inglethorp and Mademoiselle Cynthia.” 

Το ναρκωτικό αυτό που συγχορηγήθηκε με στρυχνίνη, μπορεί να καθυστερήσει τη 

δράση του δηλητηρίου για μερικές ώρες.  

“We are now able to account for the symptoms of strychnine poisoning being so 

long in making their appearance. A narcotic taken with strychnine will delay the action 

of the poison for some hours.” 

Μπορεί να γίνει κάποιου είδους αλληλεπίδραση μεταξύ δύο φαρμάκων και το ένα 

να καθυστερήσει την δράση του άλλου. Δεν διευκρινίζει ωστόσο ποιο είναι αυτό το 

ναρκωτικό, ώστε να αξιολογηθούν οι πληροφορίες που παρατίθενται. 

 

Η τρίτη υπόθεση, που είναι και η πραγματική, είναι ότι η στρυχνίνη προήλθε από 

το ίδιο το τονωτικό. Όταν όμως στο έκτο κεφάλαιο  (CHAPTER VI. THE INQUEST), 

ο γιος της κυρίας Inglethorp αποκαλύπτει ότι η μητέρα του έπαιρνε ένα τονωτικό που 

περιέχει στρυχνίνη για λίγο καιρό και εικάζει μήπως ο θάνατός της ήταν αποτέλεσμα 

συσσωρευμένης δόσης ή «κατά λάθος» υπερβολικής δόσης, γρήγορα διαψεύδεται. 

Ο γιατρός απέρριψε το πρώτο επιχείρημα λέγοντας ότι η στρυχνίνη είναι ένα 

σωρευτικό δηλητήριο (χρόνια τοξικότητα), αλλά ότι είναι αδύνατον να οδηγήσει σε 

ξαφνικό θάνατο με αυτόν τον τρόπο (εμφάνισε επιληπτική κρίση το θύμα).  

“Strychnine is, in a certain sense, a cumulative poison, but it would be quite 

impossible for it to result in sudden death in this way. There would have to be a long 

period of chronic symptoms which would at once have attracted my attention.” 

Το δεύτερο επιχείρημα απορρίπτεται με την αιτιολογία ότι τρεις, ή ακόμη και 

τέσσερις δόσεις, δεν θα είχαν ως αποτέλεσμα θάνατο. Η κυρία Inglethorp θα έπρεπε να 

είχε πάρει σχεδόν ολόκληρο το μπουκάλι για να συγκεντρώσει την ποσότητα της 

στρυχνίνης που βρέθηκε με τις ιατρικές αναλύσεις. 

“Three, or even four doses, would not have resulted in death. Mrs. Inglethorp 

always had an extra large amount of medicine made up at a time, as she dealt with 

Coot’s, the Cash Chemists in Tadminster. She would have had to take very nearly the 

whole bottle to account for the amount of strychnine found at the post-mortem.” 
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Αμφότερα τα επιχειρήματα του γιατρού έχουν επιστημονική βάση σύμφωνα με τα 

όσα αναφέρθηκαν (4.2.5.) 

Στο δωδέκατο κεφάλαιο (CHAPTER XII. THE LAST LINK), όπου ο Πουαρό 

αναλύει τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν και επιβεβαιώνει πως η στρυχνίνη που 

προκάλεσε τον θάνατό της υπήρχε ήδη στο φάρμακο που έπαιρνε. 

“The strychnine that killed Mrs. Inglethorp was the identical strychnine prescribed 

by Dr. Wilkins.” 

 Παραθέτει, λοιπόν την συνταγή ενός παρόμοιου φαρμάκου: 

“Strychninae Sulph. . . . . . 1 gr. 

Potass Bromide . . . . . . . 3vi 

Aqua ad. . . . . . . . . . . . . 3viii 

Fiat Mistura” 

Μέσα σε μερικές ώρες η στρυχνίνη κατακριμνίζεται ως ένα αδιάλυτο διαφανείς 

βρωμιούχο άλας. Λαμβάνοντας την τελευταία δόση, ο ασθενής μπορεί να καταναλώσει 

σχεδόν όλη την ποσότητα του άλατος. Μία ασθενής στην Αγγλία είχε ήδη πεθάνει με 

παρόμοιο μείγμα.   

“This solution deposits in a few hours the greater part of the strychnine salt as an 

insoluble bromide in transparent crystals. A lady in England lost her life by taking a 

similar mixture: the precipitated strychnine collected at the bottom, and in taking the 

last dose she swallowed nearly all of it!” 

To βρωμιούχο δεν υπήρχε φυσικά στη συνταγή του γιατρού, όμως ο Πουαρό 

εξήγησε πως υπήρχε άτομο που έριχνε την συγκεκριμένη σκόνη στο πλήρες μπουκάλι 

του φαρμάκου με σκοπό να καθιζάνει η στρυχνίνη και όλα τα μετέπειτα αποτελέσματα 

και ότι το άτομο αυτό ήταν πάντα εξαιρετικά προσεκτικό να μην ανακινεί το μπουκάλι, 

αλλά να αφήνει το ίζημα στο κάτω μέρος του.  

“Now there was, of course, no bromide in Dr. Wilkins’ prescription, but you will 

remember that I mentioned an empty box of bromide powders. One or two of those 

powders introduced into the full bottle of medicine would effectually precipitate the 

strychnine, as the book describes, and cause it to be taken in the last dose. You will 

learn later that the person who usually poured out Mrs. Inglethorp’s medicine was 

always extremely careful not to shake the bottle, but to leave the sediment at the bottom 

of it undisturbed.” 

Το άτομο αυτό ήταν η κυρία Howard που σε συνεργασία με τον σύζυγο της 

Inglethorp οργάνωσαν αυτό το έγκλημα.   
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Η διαλυτότητα της στρυχνίνης είναι σχετικά μικρή (143 mg/l at ambient 

temperature and 30 g/l at 15°C) και σίγουρα ακόμα μικρότερη όταν στο διάλυμα 

προστίθενται και άλλα άλατα (όπως το βρωμιούχο). Δεν δίνονται όμως πληροφορίες 

για τον τελικό όγκο του μπουκαλιού που ήταν διαλυμένη η στρυχνίνη, ούτε για την 

ποσότητα βρωμιούχου που προστέθηκε (για την στρυχνίνη μπορούμε να υποθέσουμε 

ότι ήταν λίγο περισσότερο από την ποσότητα που βρέθηκε να έχει πάρει η κυρία 

Inglethorp). Σίγουρα η σωστή ανάδευση ενός διαλύματος βοηθάει στην ισόποση 

κατανομή αυτού, ειδικά όταν  κάποια συστατικά του δεν είναι επαρκούς διαλυμένα και 

μπορεί να καθιζάνουν. 

 

Χαρακτηριστικά και ιδιότητες της φαρμακευτικής ουσίας (διαλυτότητα, οσμή, γεύση και άλλα) 

Γεύση: 
Στο έκτο κεφάλαιο (CHAPTER VI. THE INQUEST) αναφέρεται ότι η στρυχνίνη 

έχει ασυνήθιστα πικρή γεύση και ότι μπορεί να συγκαλυφθεί μόνο από κάποια έντονα 

αρωματισμένη ουσία. Το κακάο δεν είναι αρκετά ισχυρό να την καλύψει, ενώ ο καφές 

είναι. Τα στοιχεία αυτά είναι αληθή. 

“Simply because strychnine has an unusually bitter taste. It can be detected in a 

solution of one in seventy thousand, and can only be disguised by some strongly 

flavoured substance. Cocoa would be quite powerless to mask it.” 

“Coffee has a bitter taste of its own which would probably cover the taste of 

strychnine.” 

 

Στο τέταρτο κεφάλαιο (CHAPTER IV. POIROT INVESTIGATES), ο Πουαρό 

δοκίμασε λίγο από το κακάο και φαίνεται να κατάλαβε την γεύση κάποιου υπνωτικού 

αλλά δεν δίνονται περαιτέρω πληροφορίες για αυτό. 

“I wondered how I could have been so unobservant as to overlook this. Here was a 

clue worth having. Poirot delicately dipped his finger into liquid, and tasted it gingerly. 

He made a grimace.” 

 

Διαλυτότητα: 
Στο δωδέκατο κεφάλαιο (CHAPTER XII. THE LAST LINK), όπως αναφέρθηκε 

δίνονται πληροφορίες για την διαλυτότητα της στρυχνίνης. 

Μέσα σε μερικές ώρες η στρυχνίνη κατακριμνίζεται ως ένα αδιάλυτο διαφανείς 

βρωμιούχο άλας. Λαμβάνοντας την τελευταία δόση, ο ασθενής μπορεί να καταναλώσει 
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σχεδόν όλη την ποσότητα του άλατος. Μία ασθενής στην Αγγλία είχε ήδη πεθάνει με 

παρόμοιο μείγμα.   

“This solution deposits in a few hours the greater part of the strychnine salt as an 

insoluble bromide in transparent crystals. A lady in England lost her life by taking a 

similar mixture: the precipitated strychnine collected at the bottom, and in taking the 

last dose she swallowed nearly all of it!” 

To βρωμιούχο δεν υπήρχε φυσικά στη συνταγή του γιατρού, όμως ο Πουαρό 

εξήγησε πως υπήρχε άτομο που έριχνε την συγκεκριμένη σκόνη στο πλήρες μπουκάλι 

του φαρμάκου με σκοπό να καθιζάνει η στρυχνίνη και όλα τα μετέπειτα αποτελέσματα 

και ότι το άτομο αυτό ήταν πάντα εξαιρετικά προσεκτικό να μην ανακινεί το μπουκάλι, 

αλλά να αφήνει το ίζημα στο κάτω μέρος του.  

“Now there was, of course, no bromide in Dr. Wilkins’ prescription, but you will 

remember that I mentioned an empty box of bromide powders. One or two of those 

powders introduced into the full bottle of medicine would effectually precipitate the 

strychnine, as the book describes, and cause it to be taken in the last dose. You will 

learn later that the person who usually poured out Mrs. Inglethorp’s medicine was 

always extremely careful not to shake the bottle, but to leave the sediment at the bottom 

of it undisturbed.” 

Παρότι έμμεσα δίνονται πληροφορίες για την διαλυτότητα της ουσίας, γίνεται 

ξεκάθαρο ότι η διαλυτότητα της στρυχνίνης είναι σχετικά μικρή και μπορεί εύκολα να 

καθιζάνει ως άλας.  Γεγονός, που ισχύει με βάση και όσα αναφέρθηκαν στην 

προηγούμενη ενότητα. 

 

Ποσότητα της φαρμακευτικής ουσίας που έλαβε το θύμα 

Η ιατρική γνωμάτευση αναγράφει ότι η ποσότητα πιθανώς αντιστοιχεί σε σχεδόν 

έναν ολόκληρο κόκκο στρυχνίνης.  

“Judging from the quantity recovered, she must have taken not less than three-

quarters of a grain of strychnine, but probably one grain or slightly over.” 

Η στρυχνίνη είναι πολύ τοξική, ακόμα και το  1/10 ενός κόκκου σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις μπορεί να αποβεί μοιραίο, πόσο μάλιστα ολόκληρος ο κόκκος (Ward & 

Garlough, 1936). 
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Χρόνος δράσης της φαρμακευτικής ουσίας 

Ο Πουαρό, στο τέταρτο κεφάλαιο (CHAPTER IV. POIROT INVESTIGATES), 

αναφέρει ότι η στρυχνίνη είναι ένα αρκετά γρήγορο δηλητήριο και τα αποτελέσματά 

της γίνονται αισθητά πολύ σύντομα, πιθανώς σε περίπου μία ώρα.  

“Well, strychnine is a fairly rapid poison. Its effects would be felt very soon, 

probably in about an hour.” 

Ο χρόνος που η κυρία Inglethorp κατέληξε είναι στις πέντε το πρωί. Με βάση το 

δεδομένο αυτό και τον χρόνο δράσης της ουσίας, διερευνάται ο τρόπος λήψης της. 

Γεγονός, που αποδεικνύει για ακόμα μια φορά ότι οι φαρμακευτικές ουσίες 

χρησιμεύουν ως «έξυπνα» τεχνάσματα, καθώς αφήνουν συγκεκριμένο χρονικό 

περιθώριο δράσης, που με την σειρά του αποτελεί ανυπέρβλητο στοιχείο στην 

αναζήτηση της λύσης του μυστηρίου.  

 

Συμπτώματα που εμφάνισε το θύμα  

Τα συμπτώματα που εμφάνισε το θύμα αναφέρονται στο τρίτο κεφάλαιο 

(CHAPTER III. THE NIGHT OF THE TRAGEDY). Αυτά περιλαμβάνουν έντονο 

πόνο, κραυγές, δυσκολία ομιλίας, μυϊκούς σπασμούς και τελικά θάνατο. Όλα αυτά τα 

συμπτώματα είναι γνωστά μετά την δηλητηρίαση με στρυχνίνη, όπως αναφέρεται και 

στην ενότητα 6.5 του μέρους Α’.  

“Mrs. Inglethorp was lying on the bed, her whole form agitated by violent 

convulsions, in one of which she must have overturned the table beside her. As we 

entered, however, her limbs relaxed, and she fell back upon the pillows.” 

“The violence of Mrs. Inglethorp’s attack seemed to be passing. She was able to 

speak in short gasps.” “Better now—very sudden—stupid of me—to lock myself in.” 

“A strangled cry from the bed startled me. A fresh access of pain seized the 

unfortunate old lady. The convulsions were of a violence terrible to behold. Everything 

was confusion. We thronged round her, powerless to help or alleviate. A final 

convulsion lifted her from the bed, until she appeared to rest upon her head and her 

heels, with her body arched in an extraordinary manner. In vain Mary and John tried 

to administer more brandy. The moments flew. Again the body arched itself in that 

peculiar fashion.” 

“Mrs. Inglethorp cried out in a strangled voice, her eyes fixed on the doctor: 

“Alfred—Alfred——” Then she fell back motionless on the pillows.” 
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Ιατροδικαστικές εξετάσεις/γνωμάτευση 

Η ιατρική γνωμάτευση που επιβεβαιώνει ότι ο θάνατος της κυρίας Inglethorp 

προήλθε από στρυχνίνη, σε ποσότητα πιθανώς ίσως με έναν ολόκληρο κόκκο 

στρυχνίνης ή και λίγο παραπάνω βρίσκεται στο πέμπτο κεφάλαιο (CHAPTER VI.THE 

INQUEST) 

“Shorn of its medical phraseology and technicalities, it amounted to the fact that 

Mrs. Inglethorp had met her death as the result of strychnine poisoning. Judging from 

the quantity recovered, she must have taken not less than three-quarters of a grain of 

strychnine, but probably one grain or slightly over.” 

Η γνωμάτευση αυτή έρχεται σε συμφωνία με όσα ήδη αναφέρθηκαν. 

 

Τρόπος προμήθειας της φαρμακευτικής ουσίας 

Στο πέμπτο κεφάλαιο (CHAPTER VI. THE INQUEST) οι ντετέκτιβς διερευνούν 

τον τρόπο που προμηθεύτηκε η στρυχνίνη. Ανακαλύπτουν ότι αγοράστηκε στρυχνίνη 

χωρίς συνταγογράφιση από το φαρμακείο από τον κύριο Inglethorp, και βρίσκουν την 

αιτιολογία προκειμένου να θανατωθεί ένας σκύλος (γεγονός μη αποδεκτό την σημερινή 

εποχή). Κατά ομολογία του φαρμακοποιού: 

“But, seeing it was Mr. Inglethorp of the Hall, I thought there was no harm in it. 

He said it was to poison a dog.” 

Η αγορά αυτή έγινε με σκοπό να κατηγορηθεί ο John. 

 

Στο δέκατο κεφάλαιο (CHAPTER X. THE ARREST) ανακαλύπτεται και μία άλλη 

πηγή στρυχνίνης, που είναι ένα μπουκαλάκι καθαρό υδροχλώριο που χρησιμοποιείται 

περιστασιακά για την παρασκευή χαπιών.  

“They use the pure hydro-chloride of strychnine very little—only occasionally for 

pills. It is the official solution, Liq. Strychnine Hydro-clor. that is used in most 

medicines. That is why the finger-marks have remained undisturbed since then.” 

Το μπουκάλι αυτό το είχε προμηθευτεί ο Lawrence Cavendish προκείμενου να 

μελετήσει και να γίνει γιατρός. 

 

Αμφότερες όμως οι ανωτέρω πηγές στρυχνίνης χρησιμεύουν στο να «μπερδέψουν» 

τον αναγνώστη και να κάνουν την πλοκή πολυπλοκότερη. Η πραγματική πηγή 
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στρυχνίνης ήταν από το ίδιο το τονωτικό της κυρίας Inglethorp, που είχε χορηγηθεί 

από τον γιατρό της, όπως αναφέρεται στο δωδέκατο κεφάλαιο (CHAPTER XII. THE 

LAST LINK). 

“The strychnine that killed Mrs. Inglethorp was the identical strychnine prescribed 

by Dr. Wilkins.” 

Γεγονός, που όπως αναφέρθηκε, ήταν αποδεκτό για εκείνη την εποχή, καθώς την 

ίδια περίοδο υπήρχαν κάτι τονωτικά με μικρή περιεκτικότητα στρυχνίνης, όχι όμως την 

σημερινή εποχή, καθώς τα τονωτικά αυτά πλέον έχουν καταργηθεί. 

 

Τρόπος φύλαξης και αποθήκευσης της φαρμακευτικής ουσίας 

Δεν παρέχονται πληροφορίες για την κατηγορία αυτή στο συγκεκριμένο έργο. 

Παρόλα αυτά οι πληροφορίες αυτές δεν κρίνονται απαραίτητες, καθώς η στρυχνίνη 

μπορεί να αποθηκευτεί σε θερμοκρασία δωματίου και δεν απαιτεί κάποιο ιδιαίτερο 

τρόπο φύλαξης. 
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Μυθιστόρημα 2. Ο φόνος είναι εύκολος 
 

Υπόθεση 

Ο συνταξιούχος αστυνομικός Luke Fitzwilliam μοιράζεται ένα τρένο που οδηγεί 

στο Λονδίνο με τη Lavinia Pinkerton. Στη διάρκεια της διαδρομής, η τελευταία του 

εκμυστηρεύεται ότι o λόγος που ταξιδεύει είναι να αναφέρει στη Scotland Yard έναν 

σειριακό δολοφόνο που υπάρχει στο χωριό της, Wychwood, ο οποίος σκότωσε τους 

Amy Gibbs, Tommy Pierce και Harry Carter, καθώς και ότι ο Dr John Humbleby 

πρόκειται να είναι το επόμενο θύμα του. Ο Luke διαβάζει τον θάνατο της κυρίας 

Pinkerton την επόμενη μέρα και ταξιδεύει προς το Wychwood για να διερευνήσει την 

υπόθεση. Εκεί ενημερώνεται και για τον θάνατο του Δρ Humbleby από σηψαιμία. 

Μένει στο σπίτι του Lord Whitfield, ισχυριζόμενος ότι είναι ξάδελφος της 

αρραβωνιαστικιάς του Whitfield, Bridget Conway. Αυτός και η Conway λαμβάνουν τη 

βοήθεια της Honoria Waynflete, μιας γυναίκας που πιστεύουν ότι μπορεί να γνωρίζει 

το άτομο πίσω από τους θανάτους. Ως πιθανοί ύποπτοι αλλά και με σκοπό την 

αποκάλυψη πληροφοριών ανακρίνονται οι Abbot (δικηγόρος), Wake (τοπικός 

ιεροκήρυκας), Ellsworthy (ιδιοκτήτης καταστήματος με αντίκες που φαίνεται ψυχικά 

ασταθής) και ο Thomas (γιατρός). 

Οι πληροφορίες που συλλέγουν δείχνουν ότι οι θάνατοι είναι φυσιολογικοί. 

Συγκριμένα, η Amy Gibbs πέθανε μετά από σύγχυση του φαρμάκου για το βήχα με το 

χρώμα του καπέλου στο σκοτάδι, ο Tommy Pierce πέθανε από πτώση από ένα 

παράθυρο στον επάνω όροφο στη βιβλιοθήκη κατά τον καθαρισμό των παραθύρων, ο 

Harry Carter έπεσε από μια γέφυρα μεθυσμένος και πνίγηκε στη λάσπη και ο 

Humbleby πέθανε από τομή που μολύνθηκε. Ο Luke μαθαίνει και για ένα άλλο θύμα 

αυτών των ατυχημάτων, την κυρία Lydia Horton, που ανάρρωνε από οξεία γαστρίτιδα 

και άρχισε να βελτιώνεται, όταν ξαφνικά υποτροπίασε και πέθανε. 

Στη συνέχεια, ο Luke και η Waynflete βλέπουν τον Whitfield να διαφωνεί έντονα 

με τον οδηγό του, Rivers, ο οποίος την  επόμενη μέρα βρίσκεται νεκρός χτυπημένος 

από μια διακοσμητική πέτρα. Ο Whitfield μιλώντας με τον Luke, ισχυρίζεται ότι  

όποιος του έχει κάνει κακό, έχει πεθάνει λόγω της θεϊκής δικαιοσύνης και εξηγεί τι έχει 

συμβεί με κάθε ένα από αυτά τα θύματα. Επίσης, ο Whitfield απειλεί ότι κάτι τέτοιο 

θα συμβεί στον Luke και στην Bridget, καθώς η Bridget του ανακοίνωσε την απόφασή 

της να διακόψει τη δέσμευση, διότι είναι ερωτευμένοι με τον Luke. H Bridget φεύγει 
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από το κτήμα του Whitfield για να μείνει στο σπίτι της Honoria Waynflete. Η 

Waynflete επιχειρεί να σκοτώσει ανεπιτυχώς την Bridget και ομολογεί στην ίδια τον 

τρόπο που σκότωσε τα προηγούμενα θύματα άλλα και τον λόγο. Ο λόγος ήταν ότι 

ήθελε να ενοχοποιήσει τον Whitfield και να τον εκδικηθεί που είχε διακόψει τον 

αρραβώνα τους. Ο Luke προλαβαίνει και σώζει την Bridget και ως «happy end» 

φεύγουν από το χωριό μαζί οι δυο τους (Agatha, 1939).  

 

Ανάλυση περιεχομένου 

Είδος της φαρμακευτικής ουσίας 

Όσον αφορά τις φαρμακευτικές ουσίες, φαίνεται να έχουν επίσης κυρίαρχη θέση 

και στο συγκεκριμένο μυθιστόρημα. 

Ο θάνατος της Amy Gibbs οφείλεται στο οξαλικό οξύ (Κεφάλαιο 5, σελ 48). 

"Oxalic-acid poisoning is what they called it.” 

Είναι γνωστό ότι το οξαλικό οξύ είναι ιδιαίτερα επιβλαβές για το ανώτερο 

αναπνευστικό σύστημα. Τα συμπτώματά του περιλαμβάνουν αίσθημα καύσου, βήχα, 

συριγμό, λαρυγγίτιδα, δύσπνοια, σπασμό, φλεγμονή και οίδημα του λάρυγγα, 

φλεγμονή και οίδημα των βρόγχων, πνευμονία και θάνατο από πνευμονικό οίδημα. Το 

οξαλικό οξύ εισέρχεται στο κύτταρα και προκαλεί μιτοχονδριακή δυσλειτουργία, 

γεγονός που εμποδίζει την χρήση του οξυγόνου για την παραγωγή ενέργειας (Patel et 

al. 2018).  

 

O θάνατος της Lydia Horton οφείλεται στο αρσενικό, όπως ομολογεί η ίδια η 

δολοφόνος Waynflete (Κεφάλαιο 22, σελ. 239). 

“Such fun, sitting by her bedside and slipping the arsenic in her tea” 

Όπως αναφέρθηκε στην ενότητα 6.1. είναι ένα από τα συχνότερα μέσα δολοφονιών 

ιδίως στην αστυνομική λογοτεχνία, καθώς προκαλεί «εύκολο», δύσκολα ανιχνεύσιμο 

θάνατο. 

 

Ο θάνατος του Δρ Humbleby οφείλετε σε σηψαιμία που προκλήθηκε από το 

μικρόβιο που υπήρχε στο πύον του αυτιού του γάτου (γάτος Λιβανίας) της Waynflete, 

όπως ομολογεί η ίδια. 

(κεφάλαιο 3, σελ. 27) 

“Humbleby died of acute septicemia.” 
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(Κεφάλαιο 22, σελ. 241). 

“And Wonky Pooh's ear was really very nasty, a lot of discharge. I managed to run 

the point of my scissors into the doctor's hand, and then I was so distressed and insisted 

on putting on a dressing and bandaging it up. He didn't know the dressing had been 

infected first from Wonky Pooh's ear” 

Η σηψαιμία είναι μια σοβαρή επιπλοκή λοίμωξης, η οποία συμβαίνει όταν οι 

χημικές ουσίες που απελευθερώνονται στο αίμα με στόχο την καταπολέμησή της, 

πυροδοτούν φλεγμονώδεις αντιδράσεις σε όλο το σώμα. Οι φλεγμονές που 

προκαλούνται επηρεάζουν την λειτουργία των οργάνων, προκαλώντας ακόμη και 

ανεπάρκεια κάποιου οργάνου, που οδηγεί σε θάνατο. Η σηψαιμία προκαλείται από 

κάποιο λοιμώδη παράγοντα, όπως ένα βακτήριο, ιό, μύκητα ή παράσιτο, που βρίσκεται 

στο αίμα. Το μικρόβιο που υπήρχε στο αυτί του γάτου θα μπορούσε να είναι ένας 

λοιμώδης παράγοντας, εφόσον κιόλας είχε προκαλέσει πύον στο αυτί, δεν δίνονται 

όμως περαιτέρω πληροφορίες για αυτό το μικρόβιο. Επίσης, υπάρχει πιθανότητα το 

μικρόβιο να μπει μέσα στο αίμα από μολυσμένη γάζα που έρχεται σε επαφή με την 

πληγή. Υπάρχουν όμως πολλές πιθανότητες να αντιδράσει η άμυνα του οργανισμού 

και να το καταπολεμήσει. Για να επέλθει σηψαιμία πρέπει το μικρόβιο να 

πολλαπλασιάζεται με πολύ ταχύτερο ρυθμό απ΄ ότι καταπολεμάται από τα μακροφάγα. 

Γεγονός που συμβαίνει σε σπάνιες περιπτώσεις και συνήθως σε ηλικιωμένους και 

ανοσοκατεσταλμένους (Rello, et al. 2017). Ο κύριος Humbleby ήταν ηλικιωμένος, 

αλλά αυτή η αμφιβολία για το αποτέλεσμα παρουσιάζεται και στο έργο (κεφάλαιο 22, 

σελ 241).  

“Doctor Humbleby - that must have been more difficult?" 

"Yes, it was really amazing how that succeeded. It might not have worked, of 

course.” 

… 

“Of course it mightn't have worked; it was just a long shot. I was delighted when it 

did – especially as Wonky Pooh had been Lavinia's cat.” 

 

 Τέλος, η Waynflete έβαλε κάποιο υπνωτικό σε ένα αρωματικό, αχνιστό τσάι Κίνας 

(Σαπσόνγκ Σουσόνγκ), προκειμένου να το πιει η Bridget και να μπορέσει να την 

σκοτώσει με το μαχαίρι χωρίς αυτή να αντισταθεί. Το γεγονός αυτό δεν δηλώνεται 

άμεσα, αλλά έμμεσα μέσα από τις ερωτήσεις της Waynflete και κυρίως μέσα από τις 

σκέψεις της Bridget (κεφάλαιο 22, σελ. 235). 
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“And she thought suddenly: "The tea - there was something in the tea. She doesn't 

know I never drank it. Now's my chance. I must pretend. What stuff was it, I wonder? 

Poison? Or just sleeping stuff? She expects me to be sleepy - that's evident." 

Δυστυχώς οι πληροφορίες που αφορούν το υπνωτικό δεν είναι αρκετές για να 

αξιολογηθούν. 

 

Ένδειξη χρήσης της φαρμακευτικής ουσίας 

Το οξαλικό οξύ ένας μεταβολήτης που εμφανίζεται σε πολλά φυτά και λαχανικά, 

δεν έχει κάποια ένδειξη φαρμακευτικής χρήσης και σε μεγάλες ποσότητες 

κατανάλωσης είναι τοξικό. Χρησιμοποιείται κυρίως σε διάφορες διαδικασίες βαφής 

(σε λευκαντικά, σε βαφές ξύλου, σε αντιδραστήρια για απομάκρυνση σκουριάς και σε 

άλλα καθαριστικά, στην μεταλλουργία κ.α.) 

Στο συγκεκριμένο έργο το οξαλικό οξύ εμφανίζεται με την ένδειξη ότι 

χρησιμοποιείται σε βαφή για καπέλα, όπως προκύπτει από τον τρόπο δηλητηρίασης 

της Amy Gibbs (Κεφάλαιο 5, σελ 48). 

"Oxalic-acid poisoning is what they called it. The bottle was about the same size as 

the cough-unctus one. The latter was on her washstand and the hat paint was by her 

bed. She must have picked up the wrong bottle and put it by her in the dark, ready to 

take if she felt badly. That was the theory at the inquest.” 

 

Το αρσενικό όπως αναφέρθηκε στην ενότητα 6.1 (μέρος Α’) χρησιμοποιείται σε 

φυτοφάρμακα, αλλά και σε ορισμένους τύπους καρκίνου, όπως η οξεία 

προμυελοκυτταρική λευχαιμία. Στο συγκεκριμένο έργο όμως δεν αναφέρεται κάποια 

ένδειξη της χρήσης του πέρα για λόγους δηλητηρίασης. 

 

Τρόπος λήψης της φαρμακευτικής ουσίας 

 Ο θάνατος της Amy Gibbs οφείλεται στη σύγχυση του φαρμάκου για το βήχα με 

το χρώμα του καπέλου, που ήταν το οξαλικό οξύ (Κεφάλαιο 5, σελ 48). 

"Oxalic-acid poisoning is what they called it. The bottle was about the same size as 

the cough-unctus one. The latter was on her washstand and the hat paint was by her 

bed. She must have picked up the wrong bottle and put it by her in the dark, ready to 

take if she felt badly. That was the theory at the inquest.” 
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Οπότε η Amy Gibbs κατάπιε το οξαλικό οξύ, όπως θα κατάπινε ένα σιρόπι για 

βήχα. 

 

Όπως ομολογεί η Waynflete στο έργο, πρόσθεσε αρσενικό στο τσάι της Horton 

(Κεφάλαιο 22, σελ. 239).  

“Such fun, sitting by her bedside and slipping the arsenic in her tea” 

Είναι γνωστό ότι η λευκή σκόνη του τριοξειδίου του αρσενικού μπορεί να διαλυθεί 

στο ζεστό υγρό χωρίς να αφήσει υπολείμματα. 

Για να μπερδέψει όμως τον τρόπο λήψης και να κατηγοριοποιήσει τον Gordon, η 

Waynflete βγαίνοντας από το δωμάτιο της Horton έλεγε στην νοσοκόμα ότι η Horton 

παραπονιόταν για την πικρή γεύση που είχαν τα σταφύλια που της είχε στείλει ο 

Whitfield (Κεφάλαιο 22, σελ. 239). 

“…and then going out and telling the nurse how Mrs. Horton had complained of 

the bitter taste of Lord Easterfield's grapes! The stupid woman never repeated that, 

which was such a pity.” 

 

Επίσης η σηψαιμία του κύριου Humbleby προκλήθηκε όπως αναφέρθηκε από την 

μολυσμένη γάζα (Κεφάλαιο 22, σελ. 241).  

“I managed to run the point of my scissors into the doctor's hand, and then I was 

so distressed and insisted on putting on a dressing and bandaging it up. He didn't know 

the dressing had been infected first from Wonky Pooh's ear” 

 

Χαρακτηριστικά και ιδιότητες της φαρμακευτικής ουσίας (διαλυτότητα, οσμή, γεύση και άλλα) 

Γεύση: 
Όπως αναφέρθηκε , η Waynflete βγαίνοντας από το δωμάτιο της Horton έλεγε στην 

νοσοκόμα ότι η Horton παραπονιόταν για την πικρή γεύση που είχαν τα σταφύλια που 

της είχε στείλει ο Whitfield (Κεφάλαιο 22, σελ. 239). 

“…and then going out and telling the nurse how Mrs. Horton had complained of 

the bitter taste of Lord Easterfield's grapes!” 

Παρόλα αυτά το αρσενικό δεν έχει κάποια ιδιαίτερη γεύση. Επειδή όμως το 

ανωτέρω το είπε η Waynflete για να μπερδέψει και δεν συνέβη στην πραγματικότητα 

του έργου είναι αποδεκτό. 
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Το οξαλικό οξύ επίσης δεν έχει κάποια ιδιαίτερη γεύση και δεν αναφέρεται στο 

έργο κάτι γι’ αυτό 5. 

 

Διαλυτότητα: 
Για την διαλυτότητα επίσης δεν αναφέρεται κάτι στο έργο όμως, όπως αναφέρθηκε 

η λευκή σκόνη του τριοξειδίου του αρσενικού μπορεί να διαλυθεί στο ζεστό υγρό χωρίς 

να αφήσει υπολείμματα, οπότε ορθώς χορηγήθηκε με αυτόν τον τρόπο. 

 

Ποσότητα της φαρμακευτικής ουσίας που έλαβε το θύμα 

Δεν υπάρχει καμία αναφορά στο έργο 

 

Χρόνος δράσης της φαρμακευτικής ουσίας 

Η Amy Gibbs πέθανε μέσα σε μερικές ώρες (Κεφάλαιο 5, σελ. 48). 

“…she died in hospital a few hours later.” 

Το οξαλικό οξύ είναι μία πολύ καυστική ουσία και έχει άμεσο χρόνο δράσης, ο 

οποίος εξαρτάται και από την ποσότητα που έλαβε το θύμα και στο συγκεκριμένο 

μυθιστόρημα δεν διευκρινίζεται.  

 

 Η Horton εμφάνισε γαστρίτιδα, είχε μία ανάκαμψη στην υγεία της και μετά 

χειροτέρεψε και πέθανε. 

(Κεφάλαιο 13, σελ 140) 

“..she had been getting much better - seemed well on the road to recovery - and 

then she had a sudden relapse and died.” 

(Κεφάλαιο 13, σελ. 141) 

“I had been with her only the day before, and she had seemedν very much better, 

talked and seemed quite cheerful." 

Το γεγονός αυτό μπερδεύει τον χρόνο δράσης του αρσενικού. Στο συγκεκριμένο 

μυθιστόρημα, δεν διευκρινίζεται εάν ο θάνατος της Horton οφείλεται σε οξεία η χρόνια 

δηλητηρίαση με αρσενικό, ούτε παρουσιάζονται συγκεκριμένα συμπτώματα για έναν 

 
5 Εκτός από γεύση δεν έχει ούτε ιδιαίτερη οσμή οπότε ίσως και να μπορούσε να μπερδευτεί με σιρόπι 
για βήχα (αν φυσικά και αυτό δεν είχε ιδιαίτερη οσμή και γεύση γιατί δεν διευκρινίζεται ποιο είναι). 
Επίσης δεν δίνονται πληροφορίες για την οσμή και την γεύση που προσδίδουν τα υπόλοιπα συστατικά 
της βαφής καπέλων.  
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από τους δύο τρόπους δηλητηριάσεων, ούτε και στο τέλος διευκρινίζεται αν η 

Waynflete έβαζε κάθε απόγευμα στο τσάι της Horton αρσενικό ή έβαλε μόνο μία φορά. 

 

Ο Humbleby πέθανε από οξεία σηψαιμία μέσα σε τρεις μέρες. Οι μέρες όμως για 

να αναπτυχθεί το μικρόβιο μετά από άμεση επαφή με το αίμα του ασθενούς φαίνονται 

ικανοποιητικές (Κεφάλαιο τρία, σελ. 27). 

“Humbleby died of acute septicemia. Just like a doctor. Scratched his finger with a 

rusty nail or something, paid no attention to it, and it turned septic. He was dead in 

three days.” 

 

Συμπτώματα που εμφάνισε το θύμα  

Όσον αφορά το οξαλικό οξύ, μέσα στο μυθιστόρημα αναφέρεται ότι ακούστηκε 

κραυγή κάποιου που ασφυκτιεί (Κεφάλαιο 5, σελ. 48).  

“…when the noise began - an awful kind of choking scream” 

Η αντίδραση αυτή είναι άκρως φυσιολογική, καθώς όπως αναφέρθηκε η 

δηλητηρίαση από οξαλικό οξύ προκαλεί θάνατο από πνευμονικό οίδημα. 

 

Η κυρία Horton εμφάνισε οξεία γαστρίτιδα, με έντονο πόνο και τάσεις προς έμετο. 

(Κεφάλαιο 5, σελ. 56) 

“...Acute gastritis.” 

(Κεφάλαιο 11, σελ. 114) 

“Was it painful?"  

"H'm, yes. Gastritis. Acute pain, sickness, all the rest of it. How that poor woman 

suffered! She was a martyr, if there ever was one.” 

Τα συμπτώματα αυτά ταιριάζουν με την δηλητηρίαση από αρσενικό, που ήδη 

αναφέρθηκε στην ενότητα 6.1. (μέρος Α΄). 

Για τον λόγο αυτόν ακόμα και στο έργο ο Luke προβάλει την σκέψη ότι τα 

συμπτώματα της κυρίας Horton μοιάζουν με δηλητηρίαση από αρσενικό (Κεφάλαιο 7, 

σελ. 70) 

“What about Mrs. Horton? Death sounds like it might be arsenical poisoning.” 

Ακόμα και η ίδια επέμενε πως την δηλητηρίαζαν (Κεφάλαιο 11, σελ. 114). 

"Can't stand hospital nurses! So smug. Lydia insisted they were poisoning her.”  
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Για τον κύριο Humbleby δεν αναφέρεται κάποιο σύμπτωμα. 

 

Ιατροδικαστικές εξετάσεις/γνωμάτευση 

Όπως αναφέρθηκε ο θάνατος της Amy Gibbs οφείλεται στο οξαλικό οξύ (Κεφάλαιο 

5, σελ 48). 

"Oxalic-acid poisoning is what they called it.” 

Επίσης, αναφέρεται ότι δεν μπορούσαν να της κάνουν τίποτα στο νοσοκομείο και 

πέθανε μέσα σε μερικές ώρες (Κεφάλαιο 5, σελ 48). 

“They couldn't do anything for her, and she died in hospital a few hours later." 

Είναι γνωστό ότι δεν υπάρχει κάποιο ειδικό αντίδοτο για το οξαλικό οξύ.  

 

Η κυρία Horton πέθανε από οξεία γαστρίτιδα. 

(Κεφάλαιο 5, σελ. 56) 

“...Acute gastritis.” 

Η ιατρική γνωμάτευση «μπέρδεψε» την δηλητηρίαση από αρσενικό με οξεία 

γαστρίτιδα. 

Επιπλέον, φαίνεται ότι ο γιατρός Thomas περιπαίχτηκε το γεγονός πως η Horton 

νόμισε ότι την δηλητηριάζουν. 

“Lydia insisted they were poisoning her. That wasn't true, of course - a regular sick 

fancy; lots of people have it, so Thomas said - but there was this much truth behind it - 

those women disliked her. That's the worst of women - always down on their own sex." 

 

Τέλος, ο Humbleby πέθανε από οξεία σηψαιμία, χωρίς να δίνεται κάποια άλλη 

πληροφορία για αυτό (κεφάλαιο 3, σελ. 27). 

“Humbleby died of acute septicemia” 

 

Τρόπος προμήθειας της φαρμακευτικής ουσίας 

Δεν δίνονται πληροφορίες για τον τρόπο προμήθειας των φαρμακευτικών ουσιών 

πέρα από το μικρόβιο που προκάλεσε την σηψαιμία στον Δρ Humbleby που υπήρχε 

στο πύον του αυτιού του γάτου (γάτος Λιβανίας) της Waynflete, όπως αναφέρθηκε.  
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Τρόπος φύλαξης και αποθήκευσης της φαρμακευτικής ουσίας 

Δεν παρέχονται πληροφορίες για αυτήν την κατηγορία ανάλυσης περιεχομένου. 

 

  



64 
 

Μυθιστόρημα 3. Οι έξι ύποπτοι 
 

Υπόθεση 

Ένα χρόνο νωρίτερα στις 2 Νοεμβρίου, επτά άτομα κάθισαν για δείπνο στο 

εστιατόριο "Luxembourg", το ένα εκ των οποίων, η Rosemary Barton, δεν σηκώθηκε 

ποτέ. Ο ιατροδικαστής αποφάσισε την αυτοκτονία ως αίτια θανάτου, λόγω κατάθλιψης 

μετά τη γρίπη. Έξι μήνες αργότερα, ο σύζυγός της, George, λαμβάνει ανώνυμες 

επιστολές που αναφέρουν ότι η Rosemary δολοφονήθηκε. Ο George αποφασίζει να 

επαναλάβει το δείπνο στο ίδιο εστιατόριο, με τους ίδιους καλεσμένους (6 αυτή την 

φορά), καθώς και μια ηθοποιό που μοιάζει με την πρώην σύζυγό του, η οποία θα έφτανε 

αργότερα, με σκοπό να προκαλέσει έκπληξη και ίσως κάποια πιθανή εξομολόγηση. Ο 

George πεθαίνει στο τραπέζι, καθώς δηλητηριάστηκε, όπως η σύζυγός του, από 

κυανιούχο στη σαμπάνια. Ο θάνατός του κρίθηκε και αυτός ως αυτοκτονία, αλλά ο 

George είχε προλάβει να μοιραστεί τις ανησυχίες και τα σχέδιά του με τον φίλο του 

Συνταγματάρχη Race. 

Η Rosemary είχε κληρονομήσει μία περιουσία από τον θείο της. Σύμφωνα με τη 

διαθήκη του θείου, εάν η Rosemary πέθανε χωρίς παιδιά, η κληρονομική περιουσία θα 

μεταβιβαζόταν στη μικρότερη αδερφή της Iris, όπως και έγινε. Εάν η Iris πεθάνει 

ανύπαντρη, τα χρήματα θα μεταβιβάζονταν στον μοναδικό συγγενή της, τη θεία της 

Lucilla Drake. Εκτός από την Rosemary, τον George, την Iris και την Lucilla, οι 

υπόλοιποι τρεις που βρισκόντουσαν στο τραπέζι είναι οι: ο Anthony Browne, που είναι 

το αγόρι της Iris, ο Victor Drake, που είναι ο γιος της Lucilla και η Ruth Lessing, που 

είναι η γραμματέας του George.  

Κατά τη διάρκεια της έρευνας γίνεται σαφές ότι το θύμα που προοριζόταν ήταν η 

Iris, η οποία σώζεται εξαιτίας της βραδινής της τσάντας. Ο George κάνει πρόταση στην 

Iris να χορέψουν. Καθώς σηκώνονται, πέφτει κατά λάθος η τσάντα της Iris, ένας νεαρός 

σερβιτόρος την σηκώνει και την τοποθετεί στην διπλανή θέση. Επιστρέφοντας, η Ίρις 

κάθεται σε άλλο κάθισμα λόγω της λανθασμένης τσάντας και ο George κάθεται στο 

αρχικό κάθισμα της Ίρις και πίνει τη δηλητηριασμένη σαμπάνια. Επίσης, ο Race και ο 

Anthony συνειδητοποιούν ότι η Ruth είναι ερωτευμένη με τον Victor εδώ και έναν 

χρόνο. Άμεσα ο  Race και ο Anthony, αποκαλύπτουν την αλήθεια και σώζουν την Ίρις 

από δύο επόμενες απόπειρες δολοφονίας της Ruth.  
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Αποκαλύπτεται ότι οι ανώνυμες επιστολές είχαν σταλθεί από τη Ruth, η οποία στη 

συνέχεια ενθάρρυνε τον George να ξαναστήσει το δείπνο με σκοπό ο Victor και η Ruth 

να μπορέσουν να σκοτώσουν την Iris, όπως σκότωσαν τη Rosemary. Για να 

υποστηρίξει την κρίση της αυτοκτονίας, η Ruth έβαλε ένα πακέτο κυανιούχου στην 

τσάντα της Iris και ο Victor ενήργησε ως σερβιτόρος, για να ρίξει το δηλητήριο στη 

σαμπάνια (Agatha, 1945).  

 

Ανάλυση περιεχομένου 

Είδος της φαρμακευτικής ουσίας 

Το «όπλο» του εγκλήματος δεν είναι άλλο από το κυανιούχο. Τα θύματα της 

ιστορίας, η Rosemary και ο George, πεθαίνουν πίνοντας σαμπάνια στην οποία έχουν 

διαλυθεί άλατα κυανιούχου καλίου.  

(Book I – ROSEMARY, Chapter 4, σελ. 33) 

“Cyanide of potassium in her champagne glass” 

(Book III – IRIS, Chapter 1, σελ. 62) 

"George Barton died of cyanide poisoning - same thing as his wife a year ago.” 

Όπως αναφέρθηκε στην ενότητα 6.2., μέρος Α’, το κυανυούχο είναι ένα ισχυρό 

δηλητήριο, ικανό να προκαλέσει θάνατο σε κάποιον που θα το καταπιεί. 

 

Ένδειξη χρήσης της φαρμακευτικής ουσίας 

Τα κυανιούχα μπορούν σε ορισμένες περιπτώσεις να χρησιμοποιηθούν για την 

ταχεία μείωση της αρτηριακής πίεσης ή για τη μέτρηση των κετονικών ούρων. Στο 

συγκεκριμένο όμως μυθιστόρημα η μόνη ένδειξη που παρουσιάζεται είναι ως μέσα 

δολοφονιών. 

Συγκεκριμένα, κυανιούχο κάλιο βρίσκεται στην τσάντα της Rosemary, γεγονός που 

κάνει το συμβάν να μοιάζει με αυτοκτονία. 

(Book I – ROSEMARY, Chapter 4, σελ. 33) 

“…cyanide of potassium in her evening bag. Depression after influenza.” 

Όπως επίσης, το πακέτο κυανιούχου που έβαλε η Ruth στην τσάντα της Iris, με 

σκοπό να το κάνει να φανεί επίσης σαν αυτοκτονία. 

(Book III - IRIS, Chapter 14, σελ. 131) 
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“It was Ruth, of course, who put the cyanide paper in your bag - probably in the 

cloak-room at the beginning of the evening. The same technique she had adopted a year 

ago - with Rosemary” 

 

Τρόπος λήψης της φαρμακευτικής ουσίας 

Αμφότερες στις περιπτώσεις, το κυανιούχο λήφθηκε μαζί με τη σαμπάνια, όπως 

ήδη αναφέρθηκε. 

Το κυανιούχο κάλιο μπορεί να διαλυθεί σε ένα ποτήρι σαμπάνιας χωρίς να γίνει 

εύκολα αντιληπτό. Το γεγονός αυτό συμβαίνει γιατί το κυανιούχο κάλιο είναι άλας με 

μεγάλη διαλυτότητα στο νερό και την αλκοόλη. H γεύση του έχει περιγραφθεί ως 

πικρή, που αφήνει ένα μικρό αίσθημα καψίματος, οπότε μπορεί να «μπερδευτεί» με 

την γεύση της σαμπάνιας. Η οσμή του  είναι περισσότερο χαρακτηριστική (ελαφριά 

οσμή πικραμύγδαλου), που ίσως θα μπορούσε να το προδώσει, όμως εξαιτίας, μιας 

γενετικής ιδιαιτερότητας μερικά άτομα δεν μπορούν να ανιχνεύσουν την οσμή του. 

Επίσης ίσως η οσμή της σαμπάνιας να το καλύπτει σε κάποιο βαθμό. 

Ο Victor ενήργησε ως σερβιτόρος, για να ρίξει το δηλητήριο στη σαμπάνια (Book 

III - IRIS, Chapter 14, σελ. 113). 

“Drake had been an actor and he had been something more important - a 

waiter. To assume the make-up and play the part of Pedro Morales was child's play to 

an actor, but to move deftly round a table, with the step and gait of a waiter, filling up 

the champagne glasses, needed the definite knowledge and technique of a man who had 

actually been a waiter. A clumsy action or movement would have drawn your attention 

to him, but as a bona fide waiter none of you noticed or saw him. You were looking at 

the cabaret, not noticing that portion of the restaurant's furnishings - the waiter!” 

 

Χαρακτηριστικά και ιδιότητες της φαρμακευτικής ουσίας (διαλυτότητα, οσμή, γεύση και άλλα) 

Δεν αναφέρονται στο έργο. Παρόλα αυτά περιεγραφήκαν στην προηγούμενη 

κατηγορία. 
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Ποσότητα της φαρμακευτικής ουσίας που έλαβε το θύμα 

Δεν δίνονται πληροφορίες για την ποσότητα κυανιούχου που προστέθηκε στην 

σαμπάνια ή την ποσότητα που βρέθηκε μετά την τοξικολογική ανάλυση. 

Έμμεσα όμως όπως θα περιγραφθεί αναλυτικά στην κατηγορία «Συμπτώματα που 

εμφάνισε το θύμα», φαίνεται ότι η ποσότητα αυτή ήταν μεγάλη. 

 

Χρόνος δράσης της φαρμακευτικής ουσίας 

Στο συγκεκριμένο έργο φαίνεται ότι το κυανιούχο δρα πολύ άμεσα. Για παράδειγμα 

μέσα σε ενάμισι λεπτό, από όταν ο George ήπιε την σαμπάνια, πέθανε (Book II - ALL 

SAINT'S DAY, Chapter 6, σελ. 61).  

“George said: "To Rosemary for remembrance." The glasses were raised to their 

lips. They drank. There was a pause - then George swayed forward and slumped down 

in his chair, his hands rising frenziedly to his neck, his face turning purple as he fought 

for breath. It took him a minute and a half to die” 

Η ταχύτητα επίδρασης του δηλητηρίου ίσως έχει μία απόκλιση από την 

πραγματικότητα. Θα πρέπει κανείς να αναπνεύσει κυανιούχο ή να του χορηγηθεί 

ενδοφλεβίως για να έχει άμεση επίδραση. Αλλά η κατάποση, και μάλιστα με γεμάτο 

στομάχι, στο πλαίσιο ενός γεύματος, παίρνει περισσότερο χρόνο, καθώς η ουσία θα 

πρέπει να απορροφηθεί στο γαστρεντερικό σύστημα για να φτάσει στην αιματική 

κυκλοφορία. Για παράδειγμα μία κουταλιά της σούπας κυανιούχο κάλιο θα σκοτώσει 

το 90% των ατόμων που θα το καταπιούν μέσα σε περίπου 2-6 ώρες (Attar, 2017). 

Επίσης, η τοξικότητα του κυανούχου μειώνεται εάν συνυπάρχουν αλκοόλ και σάκχαρα 

(το ιόν κυανιδίου μπορεί να αντιδράσει με τα σάκχαρα για να σχηματίσει αμυγδαλίνη). 

Με σκοπό όμως να τονίσει τον τρόπο της δηλητηρίασης και να βοηθήσει την εξέλιξη 

της πλοκής του έργου, μάλλον η συγγραφέας έκανε ένα συμβιβασμό με τον χρόνο 

δράσης της συγκεκριμένης ουσίας. 

 

Συμπτώματα που εμφάνισε το θύμα  

Όσον αφορά τα συμπτώματα που εμφάνισαν τα δύο θύματα, η Rosemary είχε μπλε 

κυανοειδές πρόσωπο και σπασμένα δάχτυλα (Book II - ALL SAINT'S DAY, Chapter 

2, σελ. 44). 

“The blue cyanosed face, the convulsed clutching fingers…” 
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Ο George με το που έκανε πρόποση και ήπιε, υπήρξε μια μικρή παύση, όπου ο 

George ταλαντεύτηκε προς τα εμπρός και έπεσε στην καρέκλα του, τα χέρια του 

υψώθηκαν με φρενίτιδα στο λαιμό του και το πρόσωπό του έγινε μωβ καθώς 

πολεμούσε για ανάσα. Πέθανε μέσα σε ενάμισι λεπτό. 

“George said: "To Rosemary for remembrance." The glasses were raised to their 

lips. They drank.There was a pause - then George swayed forward and slumped down 

in his chair, his hands rising frenziedly to his neck, his face turning purple as he fought 

for breath. It took him a minute and a half to die” 

Τα συμπτώματα που παρουσιάζονται είναι ακριβή και ταιριάζουν με αυτά που 

περιγράφονται στην ενότητα 6.2 (σπασμοί και δύσπνοια), αν και η μπλε απόχρωση του 

δέρματος των θυμάτων δεν είναι το πιο βασικό όπως παρουσιάζεται. Το θύμα μπορεί 

να εμφανίσει κόκκινο χρώμα κερασιάς, που σταδιακά αλλάζει σε σκούρο. Ίσως το 

χρησιμοποιεί όμως σαν σύμπτωμα για να δώσει έμφαση στην μεγάλη ποσότητα 

της ουσίας που χρησιμοποιήθηκε για μία τόσο άμεση δηλητηρίαση.  

 

Ιατροδικαστικές εξετάσεις/γνωμάτευση 

Το πόρισμα και στις δύο περιπτώσεις, όπως αναφέρθηκε, είναι ότι έγινε 

δηλητηρίαση με κυανιούχο κάλιο, που εντοπίστηκε στην σαμπάνια. Η πρώτη κρίθηκε 

ως αυτοκτονία και η δεύτερη διερευνάται κατά την έκταση του έργου. 

 

Τρόπος προμήθειας της φαρμακευτικής ουσίας 

Δεν παρέχονται πληροφορίες για αυτήν την κατηγορία ανάλυσης περιεχομένου. 

 

Τρόπος φύλαξης και αποθήκευσης της φαρμακευτικής ουσίας 

Δεν παρέχονται πληροφορίες για αυτήν την κατηγορία ανάλυσης περιεχομένου. 
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Μυθιστόρημα 4. Φόνοι υπό εχεμύθειαν 
 

Υπόθεση 

Ένας καθολικός ιερέας - ο πρεσβύτερος Gorman- καλείται να εξομολογήσει μια 

ετοιμοθάνατη γυναίκα, την Davis Corrigan. Η γυναίκα πριν πεθάνει του αφηγείται μια 

τρομερή ιστορία φόνων και τον καλεί να επέμβει για να σταματήσει το κακό. Ο ιερέας 

βρίσκει την ιστορία της απίστευτη, παρ' όλα αυτά αποφασίζει να κρατήσει σημειώσεις. 

Έτσι συντάσσει έναν κατάλογο με εννέα ονόματα. Κρύβει αυτό το σημείωμα, μα δεν 

προλαβαίνει να επιστρέψει σπίτι του, καθώς κάποιος άγνωστος που απ' ότι φαίνεται 

τον παρακολουθούσε, προλαβαίνει να τον σκοτώσει μ' ένα καίριο χτύπημα στο κεφάλι.  

Ο Mark Easterbrook, ένας ιστορικός που ερευνά τους Moguls, είναι ο κεντρικός 

χαρακτήρας του βιβλίου και ο κύριος αφηγητής του. Ο Mark βλέπει μια μάχη μεταξύ 

δύο κοριτσιών σε ένα καφέ μπαρ, όπου το ένα βγάζει τα μαλλιά του άλλου από τις 

ρίζες.  

Λίγο αργότερα, ανακαλύπτει ότι ένα από τα κορίτσια, η Thomasina Tuckerton, 

πέθανε. Μια φίλη του Mark, που ονομάζεται Poppy Stirling (υπάλληλος σε 

ανθοπωλείο) του αναφέρει κάτι που ονομάζεται «χλωμό άλογο» και οργανώνει 

θανάτους, αλλά ξαφνικά φοβάται που το ανέφερε και δεν θέλει να πει παραπάνω 

πληροφορίες. Όταν ο Mark συναντά τον αστυνόμο, Jim  Corrigan, μαθαίνει για έναν 

κατάλογο επωνύμων που βρέθηκαν στο παπούτσι του δολοφονημένου ιερέα Gorman. 

Στον κατάλογο αυτόν πιθανώς περιλαμβάνονται ονόματα εκείνων που είναι νεκροί ή 

σύντομα θα πεθάνουν και μέσα σε αυτά υπάρχουν και τα ονόματα Corrigan, Tuckerton 

και Hesketh-Dubois (το ίδιο όνομα με τη νονά του Mark που πέθανε πρόσφατα 

υποτίθεται από φυσικές αιτίες).  

Στη συνέχεια, ο Mark πηγαίνει σε μια γιορτή του χωριού, Much Deeping, που 

διοργανώνεται από τον ξάδελφό του, Rhoda Despard, στο οποίο είναι προσκεκλημένος 

και η διάσημη συγγραφέας μυστηρίου, Ariadne Oliver. Στην γιορτή αυτή ακούει για 

ένα σπίτι που ήταν παλιά ένα πανδοχείο που ονομαζόταν «χλωμό άλογο». Το σπίτι 

τώρα κατοικείται από τρεις σύγχρονες «μάγισσες», με επικεφαλής την Thyrza Gray 

(επαγγελματίας σκοτεινών τεχνών). Επισκεπτόμενος σπίτια της περιοχής, συναντά τον 

κ. Venables, έναν άντρα που χρησιμοποιεί αναπηρικό αμαξίδιο και δεν έχει καμία 

προφανή εξήγηση για τον σημαντικό πλούτο του. Ο Mark επισκέπτεται επίσης το 
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«χλωμό άλογο», όπου η Thyrza Gray συζητά μαζί του την ικανότητά της να σκοτώνει 

από απόσταση και ο Mark της ζητά μία υπηρεσία.  

Στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας για την δολοφονία του Gorman, ένας 

μάρτυρας, ο Zachariah Osborne (φαρμακοοποιός), είχε περιγράψει έναν άντρα που είδε 

με τον Gorman λίγο πριν τη δολοφονία. Ο άντρας αυτός χρησιμοποιούσε αναπηρικό 

αμαξίδιο. Ο Osborne  ταυτοποιεί τον Venables.  

Η κοπέλα του Mark, η Hermia Redcliffe, δεν παίρνει στα σοβαρά τους 

αυξανόμενους φόβους και ανησυχίες του και η σχέση τους δοκιμάζεται. Ωστόσο, ο 

Mark λαμβάνει υποστήριξη από την Ariadne Oliver και από την Dane Calthrop, που 

είναι η σύζυγος του τοπικού εφημέριου, η οποία θέλει να αποτρέψει κάθε ενδεχόμενο 

κακό. Ο Mark έχει επίσης σύμμαχο την Katherine "Ginger" Corrigan, ένα κορίτσι που 

γνώρισε στην περιοχή, και που εκμαιεύει με επιτυχία πληροφορίες από την Poppy για 

την οργάνωση «χλωμό άλογο». Η Ginger μαθαίνει από την Poppy μια διεύθυνση στο 

Μπέρμιγχαμ, όπου ο Μαρκ συναντά τον κ. Bradley, που είναι ένας νομικός 

εκπρόσωπος της οργάνωσης «χλωμό άλογο». Ο Bradley εξηγεί τον τρόπο λειτουργίας 

της οργάνωσης: ο Bradley στοιχηματίζει ότι κάποιος θα πεθάνει μέσα σε μια 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο και ο πελάτης στοιχηματίζει σε διαφορετική 

περίπτωση, κερδίζοντας ή χάνοντας χρήματα.  

Με την προτροπή του επιθεωρητή Lejeune και την συνεργασία της Ginger, ο Mark 

συμφωνεί να προκαλέσει τη δολοφονία της πρώτης συζύγου του, την οποία θα 

υποδυθεί η Ginger. Σε ένα είδος τελετουργίας στο «χλωμό άλογο», ο Mark 

παρακολουθεί την Thyrza να καλεί ένα κακό πνεύμα μέσω μιας ηλεκτρικής συσκευής. 

Λίγο αργότερα, η Ginger αρρωσταίνει. Σε απόγνωση, ο Mark επικοινωνεί με την 

Poppy, η οποία αναφέρει ότι μία φίλη της, η Eileen Brandon παραιτήθηκε από έναν 

ερευνητικό οργανισμό που ονομάζεται CRC (Customers 'Reactions Classified) που 

φαίνεται να συνδέεται με το ««χλωμό άλογο». Η Brandon αποκαλύπτει ότι τόσο αυτή 

όσο και η κ. Davis εργάστηκαν για τον οργανισμό, ο οποίος ερευνά συγκεκριμένους 

ανθρώπους για τα τρόφιμα, καλλυντικά και φάρμακα που χρησιμοποιούν. 

Η Ariadne Oliver έρχεται σε επαφή με τον Mark, καθώς συνδέει ένα άλλο θύμα 

του «χλωμού αλόγου» (Mary Delafontaine) με την απώλεια μαλλιών.  Το ίδιο συνέβη 

με την Lady Hesketh-Dubois και την Thomasina, όπως και με την Ginger, που άρχισε 

να ρίχνει τα μαλλιά της. Ο Mark αναγνωρίζει ότι τα συμπτώματα είναι δηλητηρίαση 

με θάλλιο. Αποκαλύπτεται ότι ο Osborne ήταν ο εγκέφαλος πίσω από την οργάνωση 

«χλωμό άλογο» και ότι οι δολοφονίες διαπράχθηκαν αντικαθιστώντας προϊόντα που 
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χρησιμοποιούν τα θύματα και ήξεραν από τα ερωτηματολόγια της CRC με 

δηλητηριασμένα. Η αδέξια προσπάθεια του Osborne να εμπλέξει τον Venables ήταν 

ένα από τα λάθη που οδήγησαν στην αποκάλυψη (έκρυψε θάλλιο στην γλάστρα του 

για να τον ενοχοποιήσει). Για ακόμα μια φορά υπάρχει «happy end» καθώς η Ginger 

αναρρώνει και αρραβωνιάζεται με τον Mark (Agatha, 1961).  

 

Ανάλυση περιεχομένου6 

Είδος της φαρμακευτικής ουσίας 

Το δηλητήριο όπως αναφέρθηκε ήταν το θάλλιο (Twenty-one, Mark Easterbrook’s 

Narrative, II,σελ.119).  

“What Ginger’s suffering from, what they’ve all suffered from, is thallium 

poisoning.” 

Στο μυθιστόρημα ορθώς αναφέρεται ότι δεν είναι πολύ συχνές οι περιπτώσεις 

δηλητηρίασης από θάλλιο. Ο κεντρικός ήρωας του έργου αναφέρει μία περίπτωση 

δηλητηρίασης με θάλλιο σε ένα εργοστάσιο, την οποία είχε διαβάσει. Πολλοί 

 
6 Λίγους μήνες μετά τη δημοσίευση του συγκεκριμένου έργου εξελίχθηκε μία πραγματική ιστορία 
δηλητηρίασης. Χαρακτηριστική, λοιπόν, είναι η περίπτωση του 15χρονου Γκρέιαμ Γιαγκ, ο οποίος 
δηλητηρίασε με θάλλιο τη μητριά του ξεκινώντας μια μακρά πορεία δηλητηριάσεων. Η Κρίστι 
κατηγορήθηκε από μερίδα του βρετανικού Τύπου ως ηθική αυτουργός. Ευτυχώς για τη συγγραφέα, ο 
δράστης (ο οποίος διαγνώστηκε με ψυχική νόσο και υπήρξε έγκλειστος ψυχιατρείου για χρόνια) 
απεδείχθη μεγάλος γνώστης των δηλητηρίων και παραδέχθηκε ότι δεν είχε ανάγκη από καμία βοήθεια 
για να επιτύχει τους σκοπούς του. 
Αντιθέτως, υπήρξαν περιπτώσεις όπου η λεπτομερής και ακριβής περιγραφή των συμπτωμάτων του 
συγκεκριμένου και παρόμοιων έργων οδήγησε στην πρόληψη θανάτων στην κανονική ζωή. Το 1975 η 
Κρίστι έλαβε ένα γράμμα από μια κυρία που ζούσε στη Νότια Αμερική και η οποία έχοντας διαβάσει 
το «Φόνοι υπό εχεμύθειαν» ήταν βέβαιη ότι παρακολουθούσε στη ζωή της την αργή δηλητηρίαση 
ενός άνδρα από την πολύ νεότερη σύζυγό του. Το θάλλιο αρχικά δημιουργεί συμπτώματα όμοια με 
της γρίπης και καθώς η συγκέντρωσή του αυξάνεται στο σώμα ύστερα από επάλληλες χορηγήσεις 
επιφέρει τον θάνατο. Λίγο πριν από το τέλος, χαρακτηριστικό σύμπτωμα είναι η απώλεια των τριχών 
της κεφαλής. Το γράμμα κατέληγε περιγράφοντας πώς η εν λόγω κυρία έσωσε τον άνδρα οδηγώντας 
τον στο νοσοκομείο και υποδεικνύοντας στους γιατρούς το αίτιο το οποίο είχε ανακαλύψει όταν είδε 
τα μαλλιά του άνδρα να αποσπώνται με ευκολία από το κεφάλι του. 
Αλλά και ένα παιδί από το Κατάρ, μόλις 19 μηνών, χρωστά τη ζωή του στην Κρίστι (όπως ήδη 
αναφέρθηκε) και πιθανώς στο συγκεκριμένο έργο. Οι εύποροι γονείς του παιδιού το έφεραν στο 
Λονδίνο σχεδόν σε κώμα. Και ενώ κανείς ειδικός δεν μπορούσε να εξηγήσει την κατάστασή του μια 
νοσοκόμα που μόλις είχε διαβάσει το μυθιστόρημα της Κρίστι υπέδειξε και πάλι στους γιατρούς το 
πιθανό αίτιο. Απαιτήθηκαν τα εργαστήρια της Σκότλαντ Γιαρντ για την επιβεβαίωση της υποψίας, ενώ 
το παιδί χρειάστηκε τέσσερις μήνες μέχρι να αποβάλει το θάλλιο από τον οργανισμό του και να 
ανακάμψει πλήρως. Όπως μπορεί κανείς να διαβάσει στο σχετικό άρθρο των γιατρών που νοσήλευσαν 
το παιδί και έγραψαν για την περίπτωσή του στην επιθεώρηση «British Journal of Hospital Medicine», 
το παιδί είχε πάρει το θαλλιούχο εντομοκτόνο που είχαν χρησιμοποιήσει οι γονείς του για να 
εξοντώσουν τις κατσαρίδες στο σπίτι τους στο Κατάρ. Το άρθρο των γιατρών τελειώνει με την έκφραση 
ευγνωμοσύνης προς την Κρίστι για την ακρίβεια των περιγραφών της και προς τη νοσοκόμο Μάρσα 
Μέιτλαντ που τους διαφώτισε. 
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εργαζόμενοι στο συγκεκριμένο εργοστάσιο πέθαναν ο ένας μετά τον άλλο. Οι θάνατοι 

τους οφείλονταν σε εκπληκτικά ποικίλες αιτίες. Ανάμεσά τους, ήταν παρατυφοειδείς 

πυρετοί, αποπληξία, αλκοολική νευρίτιδα, παράλυση βολβών, επιληψία, 

γαστρεντερίτιδα και άλλες. Μια γυναίκα που δηλητηρίασε επτά άτομα με θάλλιο 

βρέθηκε να είναι η πραγματική αιτία (Twenty-two, Mark Easterbrook’s Narrative, Ι, 

σελ. 121). 

“I read an article on thallium poisoning when I was in America. A lot of workers 

in a factory died one after the other. Their deaths were put down to astonishingly varied 

causes. Amongst them, if I remember rightly, were paratyphoid, apoplexy, alcoholic 

neuritis, bulbar paralysis, epilepsy, gastroenteritis, and so on. Then there was a woman 

who poisoned seven people. 

Όπως αναφέρθηκε στην ενότητα 6.9. το θάλλιο είναι εξαιρετικά θανατηφόρο για 

τον άνθρωπο. Παρότι δεν είναι ένας συχνός τρόπος δηλητηρίασης, καθώς δύσκολα 

κάποιος θα μπορέσει να έρθει σε επαφή με θάλλιο, εντούτοις αποτελεί ένα ικανό τρόπο  

δολοφονιών. 

 

Ένδειξη χρήσης της φαρμακευτικής ουσίας 

Όπως αναφέρεται και στο έργο το θάλλιο χρησιμοποιούνταν παλιά ως 

αποτριχωτικό, καθώς βασική παρενέργεια που εμφανίζει είναι η τριχόπτωση.  

Ένα πράγμα συμβαίνει πάντα αργά ή γρήγορα. Τα μαλλιά πέφτουν. Για τον λόγο 

αυτό, το θάλλιο χρησιμοποιούνται παλιότερα ως αποτριχωτικό (και σε παιδιά με 

λειχήνες), μέχρι που βρέθηκε να είναι επικίνδυνο (Twenty-two, Mark Easterbrook’s 

Narrative, Ι, σελ. 121). 

“Naturally. I’ve been looking it up. But one thing always happens sooner or later. 

The hair falls out. Thallium used to be used for depilation at one time—particularly for 

children with ringworm. Then it was found to be dangerous.” 

Προφανώς σήμερα δεν χρησιμοποιείται για τέτοιον λόγο, λόγω της τοξικότητάς 

του. 

Επίσης στο ίδιο σημείο του έργου αναφέρεται ότι στις μέρες μας τα θάλλιο 

χρησιμοποιείται ως ποντικοφάρμακο. 

“It’s mainly used nowadays for rats, I believe.” 

Πλέον δεν έχει ούτε αυτή την ένδειξη. 
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Τρόπος λήψης της φαρμακευτικής ουσίας 

Οι δολοφονίες διαπράχθηκαν αντικαθιστώντας προϊόντα που χρησιμοποιούν τα 

θύματα, που ήταν γνωστά μέσω των ερωτηματολογίων της CRC, με δηλητηριασμένα. 

Την δουλειά αυτήν την είχε αναλάβει ο επικεφαλής του σχεδίου, Osborne, 

μεταμφιεσμένος σε κάποιου είδους μάστορα (Twenty-three Mark Easterbrook’s 

Narrative, σελ. 127).  

“And so to—the last step. Simple, bold, successful! The only action performed by 

the originator of the scheme in person. He may be wearing a mansion flat porter’s 

uniform, he may be a man calling to read the gas or the electric meter. He may be a 

plumber, or an electrician, or a workman of some kind. Whatever he is, he will have 

what appear to be the proper credentials with him if anyone asks to see them. Most 

people don’t. Whatever role he is playing, his real object is simple—the substitution of 

a preparation he brings with him for a similar article which he knows (by reason of the 

C.R.C. questionnaires) that his victim uses. He may tap pipes, or examine meters, or 

test water pressure—but that is his real object. Having accomplished it, he leaves, and 

is not seen in that neighbourhood again” 

Τα προϊόντα αυτά ήταν διαφόρων κατηγοριών∙ από διάφορα τρόφιμα, μέχρι 

προϊόντα καλλωπισμού ή και φάρμακα (Twenty-two Mark Easterbrook’s Narrative, II, 

σελ.122). 

“Sometimes it was foodstuffs. Cereals, cake mixes, or it might be soap flakes and 

detergents. Sometimes cosmetics, face powders, lipsticks, creams, etc. Sometimes 

patent medicines or remedies, brands of aspirin, cough pastilles, sleeping pills, pep 

pills, gargles, mouthwashes, indigestion remedies and so on.” 

Δεδομένου ότι το θάλλιο είναι εξαιρετικά τοξικό, και μπορεί να προκαλέσει 

δηλητηρίαση μέσω της κατάποσης, της εισπνοής αλλά και της δερματικής επαφής, όλα 

τα ανωτέρω προϊόντα θα μπορούσαν δυνητικά να αξιοποιηθούν ως τρόπος λήψης της 

συγκεκριμένης φαρμακευτικής ουσίας. 

 

Χαρακτηριστικά και ιδιότητες της φαρμακευτικής ουσίας (διαλυτότητα, οσμή, γεύση και άλλα) 

Μέσα στο έργο αναφέρεται ότι το θάλλιο είναι άγευστο και εύκολα διαλυτό 

(Twenty-two, Mark Easterbrook’s Narrative, Ι, σελ. 121). 

“It’s tasteless, soluble, and easy to buy.” 
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Πράγματι το θάλλιο είναι άγευστο και άοσμο, με καλή διαλυτότητα γι΄ αυτό και 

χρησιμοποιείται ως δύσκολα ανιχνεύσιμο μέσο δολοφονιών (CDC, 2011). 

 

Ποσότητα της φαρμακευτικής ουσίας που έλαβε το θύμα 

Δεν δίνονται πληροφορίες για την ποσότητα θαλλίου που προστέθηκε σε διάφορα 

προϊόντα, ούτε για τυχόν ποσότητες που βρέθηκαν μετά από τοξικολογικές αναλύσεις. 

 

Χρόνος δράσης της φαρμακευτικής ουσίας 

Έντονος πόνος στο στομάχι, ναυτία, έμετος και διάρροια εμφανίζονται εντός 3-4 

ωρών από την έκθεση στην ουσία. Επώδυνες και ταχέως εξελισσόμενες περιφερικές 

νευροπάθειες (μούδιασμα, μυρμήγκιασμα και πόνος, ειδικά στα πέλματα και τις 

παλάμες) εμφανίζονται περίπου 2-5 ημέρες μετά την έκθεση. Ξαφνική τριχόπτωση που 

εξελίσσεται σε εκτεταμένη αλωπεκία εμφανίζεται περίπου 2-3 εβδομάδες μετά την 

έκθεση. Θάνατος μπορεί να επέλθει μέσα σε 5-7 μέρες μετά από παρατεταμένη έκθεση, 

αλλά ακόμα και μέχρι 30 μέρες μετά την έκθεση (Ngan & Writer, 2013). 

Στο συγκεκριμένο μυθιστόρημα δεν αναφέρεται συγκεκριμένος χρόνος δράσης της 

ουσίας, αλλά πάνω σε αυτό το γεγονός βασίζεται το στοίχημα της οργάνωσης «Χλωμό 

άλογο» (Twenty-three Mark Easterbrook’s Narrative, σελ. 127). 

“…there is a bet on whether someone will die within a stated period” 

Ίσως όμως πέρα από τον Osborne που ξέρει ποιο αντικατέστησε και πότε περίπου 

θα χρησιμοποιήσει το θύμα αυτό το προϊόν βάση του ερωτηματολογίου, οι υπόλοιποι 

όπως και ο γιατρός είναι δύσκολο να βγάλουν ένα πόρισμα (Twenty-three Mark 

Easterbrook’s Narrative, σελ. 127). 

“And for a few days perhaps nothing happens. But sooner or later, the victim 

displays symptoms of illness. A doctor is called in, but has no reason to suspect anything 

out of the ordinary. He may question what food and drink, etc., the patient has taken, 

but he is unlikely to suspect the ordinary proprietary article that the patient has taken 

for years. 

 

Συμπτώματα που εμφάνισε το θύμα  

Στο συγκεκριμένο μυθιστόρημα υπάρχουν πολλές αναφορές για τα μαλλιά που 

πέφτουν. 
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(One, Mark Easterbrook’s Narrative, σελ.9) 

“In the blonde’s fingers were large tufts of red hair. She held them aloft gleefully, 

then dropped them on the floor.” 

“Lou served you pretty bad, tearing out your hair by the roots like that” 

“It didn’t hurt,” said the girl nonchalantly.” 

(Eleven, Mark Easterbrook’s Narrative, ΙΙ, σελ. 66) 

“She tugged Tommy’s hair out by the roots.” 

(Eighteen, Mark Easterbrook’s Narrative, σελ. 102) 

“This stuff makes the hair fall out,” she went on. “It leaves bald spots for a bit but 

it grows again.” 

(Twenty-one, Mark Easterbrook’s Narrative, II, σελ. 118) 

“The thing that caught my attention. She said something like: ‘Poor dear lady, 

suffering like she did. That nasty thing on her brain, a growth, they say, and she in quite 

good health up to just before. And pitiful it was to see her in the nursing home and all 

her hair, nice thick white hair it was, and always blued regularly once a fortnight, to 

see it coming out all over the pillow. Coming out in handfuls. And then, Mark, I thought 

of Mary Delafontaine, that friend of mine. Her hair came out. And I remembered what 

you told me about some girl you’d seen in a Chelsea coffee place fighting with another 

girl, and getting her hair all pulled out in handfuls. Hair doesn’t come out as easily as 

that, Mark. You try—just try to pull your own hair, just a little bit of it, out by the roots! 

Just try it! You’ll see. It’s not natural, Mark, for all those people to have hair that comes 

out by the roots. It’s not natural” 

(Twenty-one, Mark Easterbrook’s Narrative, II, σελ. 119) 

“Listen,” I said, “is Ginger’s hair coming out by the roots in handfuls?” 

“Well—as a matter of fact I believe it is. High fever, I suppose.” 

Μέχρι που ο πρωταγωνιστής ορθώς καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η απώλεια των 

μαλλιών οφείλεται στη δηλητηρίαση από θάλλιο (Twenty-one, Mark Easterbrook’s 

Narrative, II, σελ. 119). 

“What Ginger’s suffering from, what they’ve all suffered from, is 

thallium poisoning.” 

Άλλα συμπτώματα που εμφανίζουν τα θύματα, αν και τα περισσότερα οφείλονται 

σε λανθασμένες διαγνώσεις είναι: 

 όγκος στον εγκέφαλο (Two, III, σελ. 19), 

“She died of a tumour on the brain.” 
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 πολιομυελίτιδα (Five, Mark Easterbrook’s Narrative, II, σελ.36), 

“He had polio and is semi-crippled, so he has to go about in a wheeled chair.” 

τοξική πολυνευρίτιδα (Seven, Mark Easterbrook’s Narrative, I, σελ.46), 

“Toxic polyneuritis—something like that.” 

 εγκεφαλική αιμορραγία (Nine Mark Easterbrook’s Narrative, σελ.57), 

“A fellow called Sidney Harmondsworth who died of cerebral haemorrhage was 

suspected at the Yard of augmenting his income by discreet blackmail.” 

(Twenty-two, Mark Easterbrook’s Narrative, II, σελ.123) 

“He died very suddenly, didn’t he? Cerebral haemorrhage” 

 εγκεφαλίτιδα (Thirteen, Mark Easterbrook’s Narrative,σελ.76) και 

“She died about a month ago. Encephalitis—very sudden. It’s a disease that 

attacks young people, I believe—so sad.” 

 βρογχοπνευμονία (Twenty-one, Mark Easterbrook’s Narrative, σελ. 114), 

“His own diagnosis was quite clear—bronchopneumonia following on influenza, 

though complicated by certain slightly unusual symptoms, but that, as he pointed out, 

“happens all the time. No case is ever ‘typical.’ And some people don’t respond to 

antibiotics.” 

“Ginger had bronchopneumonia.” 

 

Το ίδιο αναφέρει και ο πρωταγωνιστής, ότι δηλαδή κάθε θύμα φαίνεται ότι πέθανε 

από μία διαφορετική υπαρκτή όμως ασθένεια. 

(Nine Mark Easterbrook’s Narrative, σελ.57) 

“Pneumonia, cerebral haemorrhage, tumour on the brain, gallstones, one case of 

polio—nothing in the least suspicious.” 

(Twenty-one, Mark Easterbrook’s Narrative, II, σελ. 116) 

“Yes,” I said. “And several people we know of, whose names were on a certain 

list, have died of bronchopneumonia, gastroenteritis, bulbar paralysis, tumour on the 

brain, epilepsy, paratyphoid and other well-authenticated diseases.” 

 

Όπως εξηγεί όμως και ο ίδιος στην συνέχεια όλα αυτά είναι συνέπειες της 

δηλητηρίασης με θάλλιο. Όμοια οι θάνατοι της περίπτωσης δηλητηρίασης με θάλλιο 

στο εργοστάσιο, που αναφέρει, οφείλονταν σε εκπληκτικά ποικίλες αιτίες. Ανάμεσά 

τους, ήταν παρατυφοειδείς πυρετοί, αποπληξία, αλκοολική νευρίτιδα, παράλυση 
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βολβών, επιληψία, γαστρεντερίτιδα και άλλες. Το ίδιο άρθρο που αφορούσε το 

συγκεκριμένο συμβάν ανέφερε και άλλες λανθασμένες διαγνώσεις δηλητηρίασης από 

θάλλιο όπως όγκος του εγκεφάλου, εγκεφαλίτιδα και πνευμονία λοβού. Όπως γίνεται 

αντιληπτό το θάλλιο μπορεί να εμφανίσει διαφορετικά συμπτώματα. Τα συμπτώματα 

αυτά μπορεί να ξεκινήσει με διάρροια και έμετο, ή με πόνο στα άκρα, και να 

θεωρηθούν ως πολυνευρίτιδα, ρευματικός πυρετός ή πολιομυελίτιδα. Μερικές φορές 

υπάρχει χρώση και του δέρματος Twenty-two, Mark Easterbrook’s Narrative, Ι, σελ. 

121).  

“I read an article on thallium poisoning when I was in America. A lot of workers 

in a factory died one after the other. Their deaths were put down to astonishingly varied 

causes. Amongst them, if I remember rightly, were paratyphoid, apoplexy, alcoholic 

neuritis, bulbar paralysis, epilepsy, gastroenteritis, and so on. Then there was a woman 

who poisoned seven people. Diagnosis included brain tumour, encephalitis, and lobar 

pneumonia. The symptoms vary a good deal, I understand. They may start with 

diarrhoea and vomiting, or there may be a stage of intoxication, again it may begin 

with pain in the limbs, and be put down as polyneuritis or rheumatic fever or polio—

one patient was put in an iron lung. Sometimes there’s pigmentation of the skin.” 

Ένα πράγμα συμβαίνει πάντα αργά ή γρήγορα. Τα μαλλιά πέφτουν (Twenty-two, 

Mark Easterbrook’s Narrative, Ι, σελ. 121).  

“Naturally. I’ve been looking it up. But one thing always happens sooner or later. 

The hair falls out.” 

Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται έρχονται σε απόλυτη συμφωνία με τα όσα 

αναφέρθηκαν στην ενότητα 6.9 (Saddique & Peterson, 1983).  

 

Ιατροδικαστικές εξετάσεις/γνωμάτευση 

Όπως αναφέρθηκε οι περισσότερες ιατροδικαστικές γνωματεύσεις ήταν 

λανθασμένες, εξαιτίας των μη ειδικών συμπτωμάτων και την επίδραση στα πολλά 

διαφορετικά όργανα που προκαλεί η δηλητηρίαση από θάλλιο. 

Αναφέρεται ότι η Lady Hesketh-Dubois πέθανε από όγκο στον εγκέφαλο (Two, 

III, σελ. 19), 

“She died of a tumour on the brain.” 

ο Venables  είχε πολιομυελίτιδα (Five, Mark Easterbrook’s Narrative, II, σελ.36), 

“He had polio and is semi-crippled, so he has to go about in a wheeled chair.” 
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η Mary Delafontaine πέθανε από τοξική πολυνευρίτιδα (Seven, Mark 

Easterbrook’s Narrative, I, σελ.46), 

“Toxic polyneuritis—something like that.” 

η Sidney Harmondsworth πέθανε από εγκεφαλική αιμορραγία (Nine Mark 

Easterbrook’s Narrative, σελ.57), 

“A fellow called Sidney Harmondsworth who died of cerebral haemorrhage was 

suspected at the Yard of augmenting his income by discreet blackmail.” 

η Thomasina Tuckerton πέθανε από εγκεφαλίτιδα (Thirteen, Mark Easterbrook’s 

Narrative,σελ.76), 

“She died about a month ago. Encephalitis—very sudden. It’s a disease that 

attacks young people, I believe—so sad.” 

ο Ormerod πέθανε επίσης από εγκεφαλική αιμορραγία (Twenty-two, Mark 

Easterbrook’s Narrative, II, σελ.123) 

“He died very suddenly, didn’t he? Cerebral haemorrhage” 

και ότι η Ginger έχει βρογχοπνευμονία (Twenty-one, Mark Easterbrook’s 

Narrative, σελ. 114). 

“His own diagnosis was quite clear—bronchopneumonia following on influenza, 

though complicated by certain slightly unusual symptoms, but that, as he pointed out, 

“happens all the time. No case is ever ‘typical.’ And some people don’t respond to 

antibiotics.” 

“Ginger had bronchopneumonia.” 

 

Σύμπτωμα όμως ο πρωταγωνιστής αντιλαμβάνεται ότι είναι δηλητηρίαση από 

θάλλιο (Twenty-one, Mark Easterbrook’s Narrative, II,σελ.119).  

“What Ginger’s suffering from, what they’ve all suffered from, is thallium 

poisoning.” 

Η υποψία του επιβεβαιώνεται (Twenty-two, Mark Easterbrook’s Narrative, I, σελ. 

120) 

“At any rate, they’ve verified that it was thallium.” 

και άμεσα ξεκινάει η προσπάθεια ανάρρωσης της Ginger (Twenty-two, Mark 

Easterbrook’s Narrative, I, σελ. 120). 

“Are we in time? Will she live?” I wandered up and down. I couldn’t sit still. 

Lejeune sat watching me. He was patient and kind. “You can be sure that everything 

possible is being done.” It was the same old answer. It did nothing to comfort me. “Do 
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they know how to treat thallium poisoning?” “You don’t often get a case of it. But 

everything possible will be tried. If you ask me, I think she’ll pull through.” 

Υπάρχει ειδικό αντίδοτο για το θάλλιο όμως δεν αναφέρεται στο έργο.  

 

Τρόπος προμήθειας της φαρμακευτικής ουσίας 

Δεν αναφέρεται στο έργο. Αναφέρεται όμως το θάλλιο μπορεί εύκολα να 

αγοραστεί (Twenty-two, Mark Easterbrook’s Narrative, Ι, σελ. 121). 

“It’s tasteless, soluble, and easy to buy.” 

Όπως επίσης αναφέρεται ότι ο Osborne που είναι ο ηθικός αυτουργός της ιστορίας 

είναι φαρμακοποιός (Nine, Mark Easterbrook’s Narrative, II, σελ.55).  

“But there was a pharmacist, name of Osborne, who has a shop in those parts.” 

 

Τρόπος φύλαξης και αποθήκευσης της φαρμακευτικής ουσίας 

Δεν παρέχονται πληροφορίες για αυτήν την κατηγορία ανάλυσης περιεχομένου. 
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Μυθιστόρημα 5. Η σοφίτα με τις αράχνες 
 

Υπόθεση 

Προς το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ο Charles Hayward βρίσκεται 

στο Κάιρο και ερωτεύεται τη Sophia Leonides, μια επιτυχημένη Αγγλίδα που εργάζεται 

στο Υπουργείο Εξωτερικών. Δεσμεύονται για γάμο στο τέλος του πολέμου, όταν θα 

ξαναβρεθούν στην Αγγλία. Καθώς ο Hayward επιστρέφει στο σπίτι ενημερώνεται ότι 

παππούς της Sophia, ο πλούσιος επιχειρηματίας Aristide Leonides, πέθανε, σε ηλικία 

85 ετών. Η αιτία ήταν ότι δηλητηριάστηκε από το φάρμακο (εσερίνη ή αλλιώς 

φυσοστιγμίνη) που χρησιμοποιούσε για τα μάτια του (γλαύκωμα) μέσω μιας ένεσης 

ινσουλίνης.  

Η εγγονή του Sophia λέει στον αφηγητή και αρραβωνιαστικό της Charles Hayward 

ότι δεν μπορούν να παντρευτούν μέχρι να συλληφθεί ο δολοφόνος. Λόγω του πολέμου, 

τρεις γενιές της οικογένειας Leonides ζούσαν μαζί με τον πατριάρχη Aristide σε ένα 

πολυτελές σπίτι που ονομάζεται «Three Gables». Από όταν πέθανε η πρώτη του 

σύζυγος Marcia, η άγαμη αδερφή της Edith de Haviland, φρόντιζε το σπίτι και την 

ανατροφή των παιδιών. Οι προφανείς ύποπτοι για την δολοφονία είναι η Brenda, η 

πολύ νεότερη δεύτερη σύζυγος του Aristide και ο Laurence, αντιρρησίας συνείδησης 

που ζούσε στο σπίτι ως ιδιωτικός δάσκαλος του μικρότερου αδερφού και της αδερφής 

της Sophia, Eustace και Josephine. Φημολογείται ότι έχουν μια παράνομη ερωτική 

σχέση κρυφά από τον Aristide. Ο πατέρας του Charles, "ο Γέροντας", είναι ο επίτροπος 

της Σκότλαντ Γιαρντ, οπότε ο Charles ερευνά ο ίδιος την υπόθεση μαζί τον ντετέκτιβ, 

αρχιεπιθεωρητή Taverner. 

Όλα τα μέλη της οικογένειας είχαν κίνητρο ώστε να διαπράξουν την δολοφονία του 

Aristide και κανένα δεν έχει άλλοθι. Όλοι τους ήξεραν ότι το οφθαλμικό φάρμακο του 

Aristide ήταν δηλητηριώδες. Σύμφωνα με τη διαθήκη, όλοι κερδίζουν μέρος της 

κληρονομιάς του ηλικιωμένου, εκτός από τους υπάλληλους που γι’ αυτό δεν 

θεωρούνται ύποπτοι. Ο Roger είναι ο μεγαλύτερος, αγαπημένος γιος του Aristide, που 

απέτυχε ως επιχειρηματίας, καθώς οδήγησε την επιχείρηση που του έδωσε ο πατέρας 

του στο χείλος της χρεοκοπίας . Η σύζυγος του Roger, Clemency, είναι μία αυστηρή 

επιστήμονας που δεν μπόρεσε ποτέ να απολαύσει τον πλούτο που προσφέρει η 

οικογένεια του συζύγου της. Ο μικρότερος αδερφός του Roger, Philip, υπέφερε κάτω 

από την προτίμηση του πατέρα του για τον Roger, και περνά πολλές ώρες της ζωής του 
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στη βιβλιοθήκη διαβάζοντας βιβλία. Η σύζυγος του Philip, Magda είναι μια ηθοποιός, 

η οποία στα πάντα, ακόμη και μια οικογενειακή δολοφονία, θέλει να διαδραματίσει 

πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο δεκαέξι ετών Eustace έχει πολιομυελίτιδα. Είναι όμορφος και 

ευφυής, αλλά απογοητευμένος από την αναπηρία του. Η δωδεκάχρονη αδερφή του 

Josephine, από την άλλη πλευρά, είναι άσχημη, πρόωρα έξυπνη και έχει εμμονή με 

ιστορίες ντετέκτιβ. Κατασκοπεύει συνεχώς το υπόλοιπο σπίτι, αφήνοντας σε όλους να 

γνωρίζουν ότι καταγράφει τις παρατηρήσεις της σε ένα μυστικό σημειωματάριο. Ο 

Aristide έγραψε κρυφά (με έκπληξη στον δικηγόρο του κ. Gaitskill) τη βούλησή του 

να αφήσει τα πάντα στην κόρη του Philip, Sophia. Πίστευε ότι μόνο αυτή είχε τη 

δύναμη του χαρακτήρα να αναλάβει τη θέση του ως επικεφαλής της οικογένειας. Η 

Josephine, η οποία καυχιέται ότι ξέρει την ταυτότητα του δολοφόνου, βρίσκεται 

ξαπλωμένη αναίσθητη στην αυλή από ένα χτύπημα στο κεφάλι από μια μαρμάρινη 

πόρτα. Ο Charles ανακαλύπτει μια κρυφή ερωτική επιστολή από την Brenda προς  τον 

Laurence, και οι δύο συλλαμβάνονται. Ενώ βρίσκονται υπό κράτηση, η νταντά των 

παιδιών πεθαίνει αφού πίνει ένα φλιτζάνι κακάο με διγοξίνη που προφανώς 

προοριζόταν για τη Josephine. Η οικογένεια συνειδητοποιεί ότι ο δολοφόνος 

εξακολουθεί να είναι ανάμεσά τους. 

Ο Charles, φοβισμένος για τη ζωή της Josephine, προσπαθεί να αποκαλύψει τον 

δολοφόνο. Η Edith de Haviland καλεί τη Josephine να πάει μαζί της στο αυτοκίνητο 

για να πάρουν παγωτό. Το αυτοκίνητο χτυπάει πάνω σε ένα βράχο και σκοτώνονται 

και οι δύο. Επιστρέφοντας στο Three Gables, ο Charles βρίσκει δύο γράμματα από τη 

Miss de Haviland. Το ένα είναι ένα σημείωμα αυτοκτονίας για τον επικεφαλής 

επιθεωρητή Taverner που αναλαμβάνει την ευθύνη, αν και δεν ομολογεί ρητά, για τις 

δολοφονίες των Aristide και Nanny. Το δεύτερο γράμμα, που προορίζεται μόνο για τη 

Sophia και τον Charles, αποκαλύπτει την αλήθεια του θέματος. Η Josephine ήταν ο 

δολοφόνος. Ως απόδειξη, η Edith έχει εσωκλείσει το μυστικό σημειωματάριο του 

παιδιού, η πρώτη γραμμή του οποίου γράφει "Σήμερα σκότωσα τον παππού". Η 

Josephine σκότωσε τον παππού της επειδή δεν θα πλήρωνε τα μαθήματα μπαλέτου της. 

Στη συνέχεια σχεδίασε τη δική της επίθεση με τη μαρμάρινη πόρτα ως τρόπο εκτροπής 

της προσοχής. Δηλητηρίασε τη Nanny επειδή ενθάρρυνε τη Magda να την στείλει στην 

Ελβετία, καθώς και επίσης την ονόμασε «ανόητο κοριτσάκι». Χρησιμοποίησε επίσης 

απειλές εναντίον της Magda. Η κυρία de Haviland είχε ανακαλύψει το σημειωματάριο 

της Josephine που ήταν κρυμμένο στο σπιτάκι του σκύλου και διέπραξε το 
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αυτοκινητιστικό δυστύχημα, καθώς δεν ήθελε η Josephine να υποφέρει σε φυλακή ή 

άσυλο εάν και όταν η αστυνομία μάθαινε ότι ήταν η δολοφόνος (Agatha, 1949). 

 

Ανάλυση περιεχομένου 

Είδος της φαρμακευτικής ουσίας 

Η πρώτη φαρμακευτική ουσία που χρησιμοποιήθηκε ως μέσω δολοφονιών στο 

συγκεκριμένο μυθιστόρημα είναι η φυσοστιγμίνη (ή αλλιώς εσερίνη).  

(Κεφάλαιο 3, σελ. 24) 

“We haven't got the analyst's report yet - but the doctor thinks it's eserine.” 

(Κεφάλαιο 6, σελ. 50) 

“But I may mention to you in confidence that our suspicions are confirmed. Your 

father did not die a natural death. His death was the result of an overdose of 

physostigmine - more usually known as eserine." 

Όπως αναφέρθηκε στην ενότητα 6.7, η ουσία αυτή μπορεί να προκαλέσει γρήγορο 

θάνατο σε περιπτώσεις υπερδοσολογίας, οπότε και μπορεί να αξιοποιηθεί ως μέσο 

δολοφονιών. 

 

Η δεύτερη φαρμακευτική ουσία που χρησιμοποιήθηκε ως μέσω δολοφονιών στο 

συγκεκριμένο μυθιστόρημα είναι η διγοξίνη (προέρχεται από το φυτό Digitalis και 

βρίσκεται στο φάρμακο digitalin, ένα φάρμακο που περιέχει τα δραστικά συστατικά 

του Digitalis, ενότητα 6.3.) (Κεφάλαιο 24, σελ. 268) 

"They think it's digitalin.” 

Η διγοξίνη, όπως αναφέρθηκε στην ενότητα 6.3, είναι από τις ουσίες που έχουν 

στενό θεραπευτικό εύρος, οπότε εύκολα μία μικρή αύξηση της δόσης προκαλεί θάνατο.  

 

Ένδειξη χρήσης της φαρμακευτικής ουσίας 

Όπως και αναφέρεται η φυσοστιγμίνη χρησιμοποιείται για την θεραπεία του 

γλαυκώματος  

(Κεφάλαιο 3, σελ. 24) 

“It was his own stuff, you see. Eyedrops” 

(Κεφάλαιο 10, σελ.114) 

"He suffered from glaucoma. He used strong glasses, of course, for reading” 
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Η φυσοστιγμίνη είναι ένα αντιχολινεργικό φάρμακο που προκαλεί συστολή  της 

κόρης (μύση), μειώνοντας ταυτόχρονα την ενδοφθάλμιο πίεση, που δημιουργείται από 

το γλαύκωμα.  

 

Η διγοξίνη είναι ένα καρδιαγγειακό φάρμακο. Η Nanny έπαιρνε διγοξίνη για την 

καρδιά της (Κεφάλαιο 24, σελ. 268). 

“Aunt Edith takes digitalin for her heart.” 

Όπως αναφέρθηκε στην ενότητα 6.3, η διγοξίνη είναι ένα θετικό ινοτροπικό και 

αρνητικό χρονοτροπικό φάρμακο, που σημαίνει ότι αυξάνει τη δύναμη του καρδιακού 

παλμού και μειώνει τον καρδιακό ρυθμό. Το φάρμακο αυτό χρησιμοποιείται μέχρι και 

σήμερα. 

  

Τρόπος λήψης της φαρμακευτικής ουσίας 

Η φυσοστιγμίνη βρέθηκε στην ένεση ινσουλίνης. Ο Aristide έπασχε από διαβήτη 

και λάμβανε τακτικά ενέσεις ινσουλίνης.  

(Κεφάλαιο 3, σελ. 24) 

“"Leonides suffered from diabetes," said my father. "He had regular injections of 

insulin. Insulin is given out in small bottles with a rubber cap. A hypodermic needle is 

pressed down through the rubber cap and the injection drawn up."I guessed the next 

bit. "And it wasn't insulin in the bottle, but eserine?" "Exactly."” 

Η ινσουλίνη χορηγείται σε μικρές φιάλες με λαστιχένιο καπάκι. Μια υποδερμική 

βελόνα μπορεί να διαπεράσει αυτό το υλικό και να αναρροφήσει την κατάλληλη δόση 

του φαρμάκου ή και να «προσθέσει» κάποιο άλλο υγρό. Ο ιατροδικαστής εξέτασε την 

ινσουλίνη (σε περίπτωση που ήταν λάθος οι μονάδες που πήρε) και έτσι, φυσικά, 

σύντομα διαπίστωσε ότι δεν ήταν ινσουλίνη.  

(Κεφάλαιο 3, σελ. 25) 

“But as it was he checked up on the insulin (in case it was the wrong strength or 

something like that) and so, of course, he soon spotted that it wasn't insulin." 

Το γεγονός ότι η «πηραγμένη» φιάλη δεν πετάχτηκε ή δεν αντικαταστάθηκε δείχνει 

αμέλεια ή σκοπό. Σε ένα σημείο αναφέρεται ότι ο Roger θα ήταν αδέξιος μεταφοράς 

εσερίνης σε φιάλη ινσουλίνης και μάλλον δεν είναι αυτός που διέπραξε αυτήν την 

ενέργεια αν και θα μπορούσε να βρίσκεται πίσω από αυτήν την ενέργεια (Κεφάλαιο 

11, σελ. 125).  
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“At the same time I decided quite definitely that it was not he who had carried out 

the actual process of transferring eserine to an insulin bottle. He would have broken it, 

spilled it, or muffed the operation in some way or other.” 

Στην προσπάθεια των ντετέκτιβ να καταλάβουν ποιος γνώριζε ότι η εσερίνη είναι 

δηλητηριώδης, η  Sophia αποκαλύπτει πως όλοι ήξεραν καθώς ένα μεσημέρι που η 

Brenda έβαζε σταγόνες στα μάτια του Charles, η Josephine ρώτησε τι θα συνέβαινε αν 

ο Charles έπινε όλο το μπουκάλι και ο Charles αποκρίθηκε ότι αν μια μέρα η Brenda 

και του έκανε ένεση με αυτές τις σταγόνες θα κοβόταν η ανάσα του, θα γινόταν μπλε 

το πρόσωπό του και μετά θα πέθαινε γιατί η καρδιά του δεν ήταν πολύ δυνατή 

(Κεφάλαιο 14, σελ. 150-151).  

“How many people in this house knew about the eserine eyedrops - I mean (a) that 

your grandfather had them, and (b) that they were poisonous and what would be a fatal 

dose?" 

“…we all knew." 

"We knew specifically. We were all up with grandfather one day for coffee after 

lunch. He liked all the family round him, you know. And his eyes had been giving him 

a lot of trouble. And Brenda got the eserine to put a drop in each eye and Josephine 

who always asks questions about everything, said 'Why does it say: "Eyedrops - not to 

be taken" on the bottle? What would happen if you drank all the bottle?' And 

grandfather smiled and said: 'If Brenda were to make a mistake and inject eyedrops 

into me one day instead of insulin - I suspect I should give a big gasp, and go rather 

blue in the face and then die, because, you see, my heart isn't very strong.' And 

Josephine said: 'Oo,' and grandfather went on 'So we must be careful that Brenda does 

not give me an injection of eserine instead of insulin, mustn't we?'" 

Όλα τα ανωτέρω περιγράφονται με επιτυχία, καθώς αυτό ακριβώς θα συνέβαινε, 

όπως και συνέβη με την ενδοφλέβια χορήγηση φυσοστιγμίνης.  

 

Όσον αφορά την διγοξίνη, αναφέρεται ότι βρέθηκε σε ένα κακάο που προοριζόταν 

να το πιει η Josephine, η οποία δεν το ήπιε και το ήπιε η Nanny (Κεφάλαιο 23, σελ. 

258).  

"Yes, there was some cocoa - Josephine's cocoa, she didn't drink it. She left it on 

the table. Nannie thought it was a pity to waste it. So she drank it." 

Όπως και αναφέρθηκε, η διγοξίνη λόγω του μικρού θεραπευτικού της εύρος θα 

μπορούσε να προκαλέσει θάνατο με αυτόν τον τρόπο χορήγησης. 
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Χαρακτηριστικά και ιδιότητες της φαρμακευτικής ουσίας (διαλυτότητα, οσμή, γεύση και άλλα) 

Το υγρό (σταγόνες για τα μάτια) που περιείχε φοσοστιγμίνη αντικατέστησε το υγρό 

που περιείχε ινσουλίνη. Αμφότερα είναι άχρωμα διαυγή υγρά.  

 

Η διγοξίνη δεν έχει ιδιαίτερη γεύση ή οσμή και δεν αναφέρεται κάποια ιδιότητά 

της στο έργο. Η διγοξίνη διαλύεται ελάχιστα στο νερό. Επειδή το κακάο ούτως ή άλλως 

αφήνει κατακάθι ίσως να μην ήταν τόσο εύκολο να διακριθεί. Επίσης η αύξηση της 

θερμοκρασίας βοηθάει την διαλυτότητα (ζεστό κακάο).  

 

Ποσότητα της φαρμακευτικής ουσίας που έλαβε το θύμα 

Δεν αναφέρονται κάπου στο έργο οι ακριβείς ποσότητες που έλαβαν τα θύματα ή 

βρέθηκαν μετά από ιατροδικαστικές εξετάσεις. Δηλώνεται όμως έμμεσα ότι οι 

ποσότητες αυτές ήταν μεγάλες. Μία ένεση ινσουλίνης έχει πολύ παραπάνω ποσότητα 

από αυτήν που λαμβάνει κάποιος με σταγόνες από τα μάτια. Επίσης, η Nanny είχε ένα 

ολόκληρο μπουκάλι από το φάρμακό της γεμάτο μικρά δισκία στο δωμάτιό της, το 

οποίο βρέθηκε άδειο (Κεφάλαιο 24, σελ. 268).  

"They think it's digitalin. Aunt Edith takes digitalin for her heart. She has a whole 

bottle full of little tablets up in her room. Now the bottle's empty." 

 

Χρόνος δράσης της φαρμακευτικής ουσίας 

Στο συγκεκριμένο μυθιστόρημα δεν διευκρινίζεται ακριβώς ο χρόνος δράσης. 

Πάντως και οι δύο ουσίες με το τρόπο που λήφθηκαν θα είχαν άμεσα αποτελέσματα. 

Η φυσοστιγμίνη χορηγήθηκε ενδοφλεβίως και η διγοξίνη όπως αναφέρθηκε έχει μικρό 

θεραπευτικό εύρος, οπότε μπορεί να επιφέρει άμεσα θάνατο ειδικά όταν λαμβάνεται 

σε τέτοια δοσολογία (ολόκληρο μπουκάλι). 

 

Συμπτώματα που εμφάνισε το θύμα  

Δεν αναφέρονται άμεσα τα συμπτώματα που εμφάνισαν τα θύματα. Έμεσα η 

συγγραφέας παρουσιάζει τα συμπτώματα δηλητηρίασης από φυσοστιγμίνη, μέσα από 

τα λόγια του Aristide (Κεφάλαιο 14, σελ. 150-151).  
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“How many people in this house knew about the eserine eyedrops - I mean (a) that 

your grandfather had them, and (b) that they were poisonous and what would be a fatal 

dose?" 

“…we all knew." 

"We knew specifically. We were all up with grandfather one day for coffee after 

lunch. He liked all the family round him, you know. And his eyes had been giving him 

a lot of trouble. And Brenda got the eserine to put a drop in each eye and Josephine 

who always asks questions about everything, said 'Why does it say: "Eyedrops - not to 

be taken" on the bottle? What would happen if you drank all the bottle?' And 

grandfather smiled and said: 'If Brenda were to make a mistake and inject eyedrops 

into me one day instead of insulin - I suspect I should give a big gasp, and go rather 

blue in the face and then die, because, you see, my heart isn't very strong.' And 

Josephine said: 'Oo,' and grandfather went on 'So we must be careful that Brenda does 

not give me an injection of eserine instead of insulin, mustn't we?'" 

Συμπτώματα γνωστά για ενδεχόμενο θάνατο από φυσοστιγμίνη (ενότητα 6.7.).  

 

Ιατροδικαστικές εξετάσεις/γνωμάτευση 

Οι ιατροδικαστικές εξετάσεις έδειξαν ότι ο Aristide πέθανε από υπερβολική δόση 

φυσοστιγμίνης (Κεφάλαιο 6, σελ. 50) 

“His death was the result of an overdose of physostigmine - more usually known as 

eserine." 

 

Για την Nanny δεν υπάρχει κάποια επίσημη γνωμάτευση. Προκύπτει όμως έμμεσα 

η αιτία του θανάτου της. 

(Κεφάλαιο 23, σελ. 258)  

"Yes, there was some cocoa - Josephine's cocoa, she didn't drink it. She left it on 

the table. Nannie thought it was a pity to waste it. So she drank it." 

(Κεφάλαιο 24, σελ. 268) 

"They think it's digitalin. Aunt Edith takes digitalin for her heart. She has a whole 

bottle full of little tablets up in her room. Now the bottle's empty." 

(Κεφάλαιο 26, σελ. 277) 

“So she stole the digitalin from Edith's room and put it in her own cup of cocoa and 

left the cup untouched on the hall table.” 
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Τρόπος προμήθειας της φαρμακευτικής ουσίας 

Αμφότερες οι φαρμακευτικές ουσίες προϋπήρχαν στο σπίτι, καθώς ήταν τα 

φάρμακα που έπαιρναν σε καθημερινή βάση, ο Aristide για το γλαύκωμα και η Nanny 

για την καρδιά, κατ’ αντιστοιχία.  

 

Τρόπος φύλαξης και αποθήκευσης της φαρμακευτικής ουσίας 

Η φυσοστιγμίνη και η ινσουλίνη βρίσκονταν στο μπάνιο δίπλα στο υπνοδωμάτιο 

του Aristide, εύκολα προσβάσιμα για τον καθέναν (Κεφάλαιο 16, σελ. 178).  

“On my right two open doors showed a bedroom and adjoining bathroom. This I 

knew was the bathroom adjoining Aristide Leonides' s bedroom where the eserine and 

the insulin had been kept.” 

Το γεγονός αυτό αναφέρεται με σκοπό να γίνει αντιληπτό ότι το έγκλημα μπορούσε 

να είχε διαπραχτεί από οποιονδήποτε. Η ινσουλίνη όμως φυλάσσετε σε ψυγείο (2°C – 

8°C) πριν την πρώτη χρήση και μετά το πρώτο άνοιγμα το προϊόν μπορεί να φυλαχθεί 

κατά το μέγιστο για 8 εβδομάδες σε θερμοκρασία όχι μεγαλύτερη των 30°C.  Άρα το 

φιαλίδιο που «νοθεύτηκε» ήταν ανοιχτό. Το γεγονός αυτό θα μπορούσε ίσως να 

εξηγήσει γιατί δεν αντιστάθηκε η φιάλη (τρόπος λήψης της φαρμακευτικής ουσίας), 

που απασχολεί τον κεντρικό ήρωα του έργου.  

Για την διγοξίνη αναφέρεται ότι υπήρχε στο δωμάτιο της Nanny, καθώς πράγματι 

η διγοξίνη συντηρείται σε θερμοκρασία δωματίου (Κεφάλαιο 24, σελ. 268). 

" She has a whole bottle full of little tablets up in her room." 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 

Η αστυνομική λογοτεχνία είναι είδος του πεζού λογοτεχνικού λόγου όπου μέσα 

από την μυθοπλασία εξερευνείται η πλευρά της ανθρώπινης κοινωνίας που έχει να 

κάνει με το έγκλημα, τη διάπραξη και την ανακάλυψή του. Συνήθως, σκοπός είναι να 

ανακαλυφθούν οι υπαίτιοι αλλά και τα κίνητρα που τους οδήγησαν στην διάπραξη του 

εγκλήματος. Τα βασικότερα χαρακτηριστικά είναι το μυστήριο και η αγωνία, τα οποία 

είναι πανταχού παρόντα. Με σκοπό την ενδυνάμωση αυτών των συναισθημάτων 

αξιοποιήθηκαν οι φαρμακευτικές ουσίες ως μέσα δολοφονιών. Οι φαρμακευτικές 

ουσίες αφενός αποτελούν πραγματικά τεκμήρια και όχι μυθοπλαστικά στοιχεία που 

υπερβαίνουν τους κανόνες τις αστυνομικής λογοτεχνίας, και αφετέρου προσφέρουν 

«έξυπνο» άλλοθι, ανάλογα με το ποιος από τους ήρωες γνωρίζει την δράση και την 

χρήση της συγκεκριμένης φαρμακευτικής ουσίας, καθώς και το που και πως μπορεί να 

την προμηθευτεί. Με τον τρόπο αυτόν, επιτείνεται η αγωνία του αναγνώστη, καθώς 

προσπαθεί να συνδέσει τις πληροφορίες που παρέχονται για την συγκεκριμένη ουσία 

στο έργο, αλλά και του προσφέρεται η δυνατότητα να συνδέσει τα όσα διαβάζει με την 

πραγματικότητα και όσα πιθανώς γνωρίζει ή μπορεί να αναζητήσει για την 

συγκεκριμένη ουσία. Αυτός, λοιπόν, είναι ο λόγος που οι φαρμακευτικές ουσίες έχουν 

κεντρικό ρόλο στην αστυνομική λογοτεχνία και αξιοποιούνται από τον 19ο αιώνα μέχρι 

και σήμερα (Twilley, 2015).  

Προκειμένου να σχολιαστούν οι φαρμακευτικές πληροφορίες που παρέχονται στα 

αστυνομικά μυθιστορήματα, εξετάστηκαν πέντε συγκεκριμένα λογοτεχνικά έργα. Τα 

έργα αυτά ακολουθούν τις «10 εντολές» της Αστυνομικής Μυθιστοριογραφίας και 

έχουν την δομή και όλα τα στοιχεία της αστυνομικής λογοτεχνίας (Knight, 2010). 

Δηλαδή, και τα πέντε μυθιστορήματα περιλαμβάνουν το θύμα – που δεν διαδραματίζει 

ιδιαίτερο ρόλο –,   τον εγκληματία – που είναι ο άνθρωπος υπεράνω κάθε υποψίας και 

ανήκει στο περιβάλλον και στην ίδια κοινωνική τάξη του θύματος – , τους υπόπτους – 

που είναι συγκεκριμένοι, ανήκουν στο συγγενικό, φιλικό και επαγγελματικό 

περιβάλλον και μπορούν δυνητικά όλοι να έχουν διαπράξει το έγκλημα –  και τους 

ντετέκτιβ, το κεντρικό χαρακτήρα ντετέκτιβ – που παρότι λίγο αποστασιοποιημένος 

στο τέλος εξηγεί το τι συνέβη κερδίζοντας τις εντυπώσεις – και τον βοηθό ντετέκτιβ 

που συνήθως είναι και αφηγητής της ιστορίας και με βάση την έρευνα του οποίου 

εξελίσσεται η ιστορία (Cawelti, 1976).  Το περιβάλλον και στα πέντε έργα είναι επίσης 
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ένας φιλήσυχος καθορισμένος χώρος, όπως μία έπαυλη ή μια κλειστού τύπου κοινωνία. 

Στα τρία από τα πέντε έργα το συμβάν αφορά μία πολυπληθή οικογένεια. Ο χρόνος των 

έργων ξεκινά με μία ιστορία που αφορά το παρελθόν και συνήθως καταλήγει στην 

παραβίαση του νόμου, ένα έγκλημα το οποίο έχει διαπραχθεί πριν από τον χρόνο της 

αφήγησης. Έπειτα, εξελίσσεται η πλοκή του έργου με κάποιες αναφορές στο παρελθόν. 

Τέλος, μπορεί να υπάρχει και ένας επίλογος που αφορά μια μελλοντική ιστορία. Στα 

τρία από τα πέντε έργα, υπάρχει «happy end», που αφορά την ένωση δύο ανθρώπων.  

Στα πέντε έργα που αναλύθηκαν, χρησιμοποιήθηκαν εφτά φαρμακευτικές ουσίες 

(στρυχνίνη, οξαλικό οξύ, αρσενικό, κυανιούχο, θάλλιο, φυσοστιγμίνη και διγοξίνη). 

Σημειωτέο, ότι σε δύο έργα αναφέρονται και κάποια υπνωτικά χωρίς να παρέχονται 

περαιτέρω πληροφορίες για αυτά. Όσον αφορά τις εφτά συγκεκριμένες φαρμακευτικές 

ουσίες, μέσα στα έργα αναφέρονται διάφορες ιατροφαρμακευτικές πληροφορίες. Οι 

πληροφορίες αυτές αφορούν τον τρόπο λήψης τους, την διαλυτότητά τους, την οσμή 

και γεύση τους, την ποσότητα που έλαβε το θύμα, τον χρόνο δράση τους, τα 

συμπτώματα που εμφάνισε το θύμα μέχρι να πεθάνει, τις ιατροδικαστικές εξετάσεις, 

τον τρόπο που κάποιος μπορεί να τις προμηθευτεί, τον τρόπο φύλαξης και 

αποθήκευσης των ουσιών αυτών και άλλα. Για τον λόγο αυτόν οι πληροφορίες αυτές 

ταξινομήθηκαν σε δέκα αντίστοιχες κατηγορίες προκειμένου να πραγματοποιηθεί 

ανάλυση περιεχομένου. Σημειωτέο ότι και στα πέντε έργα παρέχονται πληροφορίες για 

τουλάχιστον τις εφτά από τις δέκα κατηγορίες, που αναλύθηκαν. 

Όλες αυτές οι πληροφορίες βρέθηκαν ότι βασίζονται και συμφωνούν σε μεγάλο 

βαθμό στις υπάρχουσες ιατροφαρμακευτικές γνώσεις και δεν αποκλίνουν από την 

πραγματικότητα. Ιδιαίτερο σημείο αποτελεί η αγορά της στρυχνίνης, χωρίς 

συνταγογράφιση από το φαρμακείο, με σκοπό να θανατωθεί ένας σκύλος στο έργο «Η 

μυστηριώδης υπόθεση στο Στάιλς» (Agatha, 1997). Γεγονός, που την σημερινή εποχή 

δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό, σε αντίθεση με την εποχή που γράφτηκε το έργο. Όμοια, 

την  σημερινή εποχή δεν υπάρχουν τονωτικά που περιέχουν στρυχνίνη, γεγονός που 

μπορεί να γίνει αποδεκτό για ιστορία που  αφορά το παρελθόν. Επίσης στο έργο «Ο 

φόνος είναι εύκολος» δεν γίνεται αντιληπτό αν πρόκειται για οξεία ή χρόνια 

δηλητηρίαση με στρυχνίνη, καθώς δεν παρουσιάζονται ειδικά συμπτώματα για έναν 

από τους δύο τρόπους δηλητηρίασης (Agatha, 1939). Ιδιαίτερο σημείο αποτελεί επίσης 

και η ταχύτητα επίδρασης του κυανυούχου που έχει μία απόκλιση από την 

πραγματικότητα στο έργο «Έξι ύποπτοι», όπως επίσης μία μικρή απόκλιση ίσως έχουν 

και τα συμπτώματα που εμφανίζουν τα θύματα στο συγκεκριμένο έργο (Agatha, 1945). 
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Επιπλέον, στο έργο «Η σοφίτα με τις αράχνες», «δύσκολο» σημείο αποτελεί η 

διαλυτότητα της διγοξίνης στο κακάο (Agatha, 1949). Τέλος, σε κάποιες περιπτώσεις 

δεν αναφέρονται αρκετά στοιχεία ώστε να μπορέσουν να αξιολογηθούν, όπως στο έργο 

«Φόνοι υπό εχεμύθειαν» που δεν γνωστοποιούνται τα ακριβή προϊόντα που 

δηλητηριάστηκαν με θάλλιο σε κάθε θύμα (Agatha, 1961). Σε γενικές γραμμές όμως 

όλα τα έργα ακολουθούν μία λογική συνέπεια και έχουν ενσωματώσει με έξυπνο και 

πετυχημένο τρόπο τις ιατροφαρμακευτικές γνώσεις της συγγραφέως. 

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης εργασίας συγκεντρώθηκε και μία λίστα 

αστυνομικών μυθιστορημάτων και συγγραφέων που χρησιμοποιήσαν τις 

φαρμακευτικές ουσίες ως μέσα δολοφονιών (Παράρτημα I). Η λίστα αυτή μπορεί να 

αξιοποιηθεί με παρόμοιο τρόπο για την ανάλυση περαιτέρω μυθιστορημάτων όσον 

αφορά την παρουσίαση και χρήση ιατροφαρμακευτικών γνώσεων. Οι γνώσεις, αυτές, 

μπορούν να αποβούν ιδιαίτερα χρήσιμες και σωτήριες για τους αναγνώστες μία κρίσιμη 

στιγμή που κάποιου τέτοιου είδους δηλητηρίαση θα συμβεί στην πραγματικότητα, 

όπως και συνέβη σε ορισμένες περιπτώσεις. Δυστυχώς, όμως, οι γνώσεις αυτές μπορεί 

και να «δώσουν» ιδέες σε έναν επίδοξο δολοφόνο.  

Βέβαια, πλέον εξαιτίας της μεγάλης προόδου των βιοχημικών μεθόδων ανίχνευσης, 

όπως η υγρή χρωματογραφία υψηλής πίεσης (HPLC) και η φασματομετρία μάζας 

(MS), είναι αρκετά δύσκολο να μην ανιχνευτεί η ουσία (Marquet, 2002, Śniegocki et 

al. 2019, Washaya, et al. 2021). Παρόλα αυτά δεν ανιχνεύονται όλες οι ουσίες με την 

ίδια ευκολία. Εάν, για παράδειγμα, η δηλητηρίαση οφείλεται στη χορήγηση 

φυσιολογικής ουσίας για τον οργανισμό (π.χ. μία ορμόνη) δεν μπορεί μεταθανάτια να 

ανιχνευτεί η μεγαλύτερη ποσότητα που υπήρχε στο αίμα. Νεκροψία-νεκροτομή γίνεται 

κυρίως σε δύο περιπτώσεις: όταν ένας άνθρωπος πεθάνει ξαφνικά με άγνωστο 

παθολογικό ιστορικό (π.χ. ξαφνικός πόνος και αιφνίδιος θάνατος) και όταν υπάρχει 

ενδεχόμενο ένας θάνατος να οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια ανεξάρτητα από το 

ιατρικό ιστορικό (φωτιά, μαχαίρι, πυροβόλο όπλο, πτώση από ύψος, οδικό τροχαίο 

ατύχημα, πνιγμός, απαγχονισμός και άλλες περιπτώσεις). Αντιθέτως, εάν πεθάνει 

κάποιος από γηρατειά, από καρκίνο ή εγκεφαλικό δεν πραγματοποιείται νεκροτομή 

(Μηχαλοδημητράκης, 2013). Τα βιολογικά υλικά που αναλύονται είναι αίμα, σάλιο, 

ούρα, ενδοπεριτοναϊκό υγρό και καμιά φορά ακόμα και τρίχες, νύχια ή και τα οστά 

όταν δεν υπάρχει άλλο δείγμα (Dinis-Oliveira et al. 2017). Συγκεκριμένα, στο αίμα 

εντοπίζονται σχεδόν όλα τα δηλητήρια (και ποσοτικά), στα ούρα πολλά, στα οστά 

εντοπίζονται χρόνιες δηλητηριάσεις με μέταλλα ακόμα και μετά από εκατοντάδες 
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χρόνια, στο στόμαχο κάποια καυστική ουσία, στο παχύ έντερο εντεροδιαλυτά ή 

βραδείας αποσαρθρώσεως δισκία, στο ήπαρ σχεδόν όλα (έδρα αποτοξινωτικών 

μηχανισμών οργανισμού), στους νεφρούς δηλητήρια με λιπόφιλο χαρακτήρα ή 

χολινεστεράση (οργανοφωσφορικά), στους πνεύμονες αέρια δηλητήρια ή πτητικές 

ουσίες, στο χολή οπιούχα ναρκωτικά, στο δέρμα λιποδιαλυτά, χλωριωμένα 

εντομοκτόνα κ.α. γεωργικά φάρμακα, στα νύχια – τρίχες δηλητηρίαση από αρσενικό, 

στο υαλοειδές υγρό τα περισσότερα και στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό επίσης τα 

περισσότερα (Κοντογιάννη, 2020:43). Οπότε η γρήγορη, άμεση και αξιόπιστη  

ταυτοποίηση της ουσίας – δηλητηρίου είναι και ο λόγος που έχουν μειωθεί σε 

σημαντικό βαθμό οι δολοφονίες με δηλητηριάσεις.  

Οι φαρμακευτικές ουσίες ως μέσα δολοφονιών είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το 

αστυνομικό μυθιστόρημα και συνεχίζουν να έχουν ενδιαφέρον λογοτεχνικής φύσεως. 

Πιο πρόσφατα λογοτεχνικά έργα όπως «Ο Κήπος με τα δηλητήρια» και «The 

Monogram Murders» εξακολουθούν να χρησιμοποιούν φαρμακευτικές ουσίες. Ακόμα 

και στον χώρο του κινηματογράφου, αξιοποιούνται σε μεγάλο βαθμό οι φαρμακευτικές 

γνώσεις ακόμα και σήμερα, όπως στο «Knives Out».  Η παρούσα εργασία 

συγκεντρώνει πληροφορίες για τις 11 πιο κοινά χρησιμοποιούμενες φαρμακευτικές 

ουσίες ως μέσα δολοφονιών, που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στην συγγραφή ενός 

αστυνομικού έργου. Η αναζήτηση, λοιπόν, και η μελέτη παρόμοιων ουσιών κρίνεται 

απαραίτητη για την αστυνομική μυθιστοριογραφία και κατ’ επέκταση την ανάπτυξη 

της λογοτεχνίας. Σημειωτέο ότι, υπάρχει απουσία συστηματικών βιβλιογραφικών 

καταλόγων και μελετών ιστορικού χαρακτήρα, που επικεντρώνονται στις 

φαρμακευτικές ουσίες ως μέσα δολοφονιών στα αστυνομικά μυθιστορήματα, 

καθιστώντας ιδιαίτερα σημαντική την ύπαρξη της συγκεκριμένης εργασίας. 
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ΣΥΝΟΨΗ 
 

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται τις φαρμακευτικές ουσίες ως 

μέσα δολοφονιών στα αστυνομικά μυθιστορήματα. Στο μέρος Α’ της εργασίας 

συγκεντρώνονται τα θεωρητικά στοιχεία που πλαισιώνουν το συγκεκριμένο θέμα. 

Αρχικά, ορίζεται το τι αποτελούν τα αστυνομικά μυθιστορήματα και παρουσιάζονται 

εκτενώς οι κανόνες και οι αρχές που διέπουν τα μυθιστορήματα αυτά. Στη συνέχεια, 

γίνεται μία ιστορική αναδρομή στην εμφάνιση και εξέλιξη των αστυνομικών 

μυθιστορημάτων και αναφορά των σημαντικότερων εκπροσώπων-συγγραφέων. 

Έπειτα, παρουσιάζονται τα βασικότερα στοιχεία των αστυνομικών μυθιστορημάτων, 

όπως οι χαρακτήρες, ο τόπος, ο χρόνος, αλλά και οι τρόποι και τα μέσα δολοφονιών. 

Το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο μέσο δολοφονιών είναι η δηλητηρίαση από 

φαρμακευτικές ουσίες. Αναλύονται τα πλεονεκτήματα που προσφέρει αυτό το μέσο 

και οι λόγοι για τους οποίους έγινε ιδιαίτερα δημοφιλές. Ακολούθως, συγκεντρώνονται 

λογοτεχνικά έργα που αξιοποίησαν τις φαρμακευτικές ουσίες ως μέσα δολοφονιών και 

κατασκευάζεται μία λίστα αποτελούμενη από έργα, συγγραφείς και φαρμακευτικές 

ουσίες που χρησιμοποιήθηκαν ως μέσα δολοφονιών (Παράρτημα 1). Με βάση την 

λίστα αυτήν συλλέγονται οι έντεκα δημοφιλέστερες φαρμακευτικές ουσίες στα 

αστυνομικά μυθιστορήματα και παρουσιάζονται οι ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά 

τους.  

Στο μέρος Β’ της εργασίας, γίνεται η ανάλυση της εφαρμογής όλων των ανωτέρω 

θεωρητικών στοιχείων σε πέντε επιλεγμένα μυθιστορήματα της Αγκάθα Κρίστι. 

Συγκεκριμένα, αφού παρουσιαστούν τα κριτήρια και οι λόγοι επιλογής των 

συγκεκριμένων έργων, πραγματοποιείται ανάλυση περιεχομένου (θεματική ανάλυση), 

με δέκα διακριτές κατηγορίες και αντικείμενο μελέτης τις φαρμακευτικές γνώσεις που 

ενυπάρχουν μέσα στα κείμενα. Πιο αναλυτικά, παρουσιάζεται η υπόθεση και όλα τα 

σημεία και αποσπάσματα που αφορούν τις δέκα κατηγορίες και σχολιάζονται με βάση 

την φαρμακευτική γνώση σε κάθε ένα από τα πέντε μυθιστορήματα. Ως αποτέλεσμα, 

οι φαρμακευτικές γνώσεις που ενυπάρχουν στα επιλεγμένα μυθιστορήματα 

συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό με τις ήδη υπάρχουσες φαρμακευτικές γνώσεις, πέρα από 

ορισμένες λεπτομέρειες, οι οποίες, παρ’ όλα αυτά, δεν επηρεάζουν την λογική συνέπεια 

του κάθε έργου. Ο συγκεκριμένος, όμως, τρόπος ανάλυσης, μπορεί να συμβάλει στην 

ακόμα πιο αποτελεσματική και λεπτομερή ενσωμάτωση των φαρμακευτικών γνώσεων 
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στα αστυνομικά μυθιστορήματα, κερδίζοντας σε μεγαλύτερο βαθμό την εμπιστοσύνη 

του αναγνώστη.  
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Παράρτημα 1 

 

Λίστα μυθιστορημάτων-συγγραφέων με δηλητηριάσεις: 

 "The Laboratory", Robert Browning, 1845 

 The Household Narrative of Current Events, Charles Dickens, 1851 (arsenic) 

 Μαντάμ Μποβαρύ, Γκυστάβ Φλωμπέρ, 1856 (αρσενικό) 

 The Lifted Veil, George Eliot, 1856  

 Lord Oakburn’s Daughters, Ellen Wood, 1864 

 The Sign of Four, Arthur Conan Doyle, 1890 (Doyle was a doctor and made his 

sleuth an expert toxicologist) (poisoned dart) 

 Η μυστηριώδης υπόθεση Στάιλς, Αγκάθα Κρίστι, 1920 (στρυχνίνη, βρωμιούχο) 

 The Secret Adversary, Αγκάθα Κρίστι, 1922  

 Poirot Investigates, Αγκάθα Κρίστι, 1922 (cyanide) 

 Οι μεγάλοι τέσσερις, Αγκάθα Κρίστι, 1927 (ατροπίνη) 

 Partners in Crime, Αγκάθα Κρίστι, 1929 (arsenic, ricin) 

 Strong Poison, Dorothy L. Sayers, 1930 (arsenic) 

 The Documents in the Case, Dorothy L. Sayers, 1930 (poisonous fungi) 

 The Mysterious Mr Quin, Αγκάθα Κρίστι, 1930 (στρυχνίνη) 

 Poison in Jest, John Dickson Carr, 1932 

 The Thirteen Problems, Αγκάθα Κρίστι, 1932 (αρσενικό, δηλητηριώδη 

μανιτάρια, ατροπίνη, διγοξίνη)  

 Peril at End House, Αγκάθα Κρίστι, 1932 (κοκαΐνη) 

 The Hound of Death, Αγκάθα Κρίστι, 1933 (αρσενικό) 

 Τραγωδία σε τρεις πράξεις, Αγκάθα Κρίστι, 1934 (νικοτίνη) 

 Why Didn't They Ask Evans?, Αγκάθα Κρίστι, 1934  

 The Listerdale Mystery, Αγκάθα Κρίστι, 1934 (σκοπολαμίνη) 

 Death in the Clouds, Αγκάθα Κρίστι, 1935 

 Cards on the Table, Agatha Christie, 1936 (kills one man with an injection of 

anaesthetic and another by applying Bacillus anthracis to the victim's shaving 

brush) 

 Murder in Mesopotamia, Αγκάθα Κρίστι, 1936 (hydrochloric acid) 
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 Dumb Witness, Αγκάθα Κρίστι, 1937 (να αλλάξει μία από τις κάψουλες της 

θείας της για προβλήματα στο συκώτι της, με μια γεμάτη με στοιχειακό 

φώσφορο, γνωρίζοντας ότι ο θάνατός της από το δηλητήριο θα μιμούσε τα 

συμπτώματα της ηπατικής ανεπάρκειας) 

 Murder in the Mews, Αγκάθα Κρίστι, 1937 (strophanthin) 

 Appointment with Death, Αγκάθα Κρίστι, 1938 (διγοξίνη) 

 Too Many Cooks, Rex Stout, 1938 

 Ο φόνος είναι εύκολος, Αγκάθα Κρίστι, 1939 (οξαλικό οξύ, αρσενικό, 

υπνωτικό) 

 And Then There Were None, Αγκάθα Κρίστι, 1939 (κυανιούχο, βαρβιτουρικά) 

 Sad Cypress, Αγκάθα Κρίστι, 1940 (μορφίνη) 

 And So to Murder, John Dickson Carr, 1940 (sulphuric acid) 

 Bitter End, Rex Stout, 1940 

 The Truth About Bebe Donge, George Simenon, 1942 (arsenic) 

 Δηλητήριο σε μικρές δόσεις, Αγκάθα Κρίστι, 1942 (κυανιούχο κάλιο, 

υπνωτικό)  

 Five Little Pigs, Αγκάθα Κρίστι, 1942 (κώνειο, βαλεριάνα)  

 Till Death Do Us Part, John Dickson Carr, 1944 

 Death Comes as the End, Αγκάθα Κρίστι, 1944 

 Έξι ύποπτοι, Αγκάθα Κρίστι, 1945 (κυανιούχο) 

 Ο Ταύρος της Κρήτης, Αγκάθα Κρίστι, 1947 (Datura, ατροπίνη) 

 Crooked House (Η σοφίτα με τις αράχνες), Αγκάθα Κρίστι, 1947 
(φυσοστιγμίνη, διγοξίνη) 

 Πρόσκληση σε Φόνο, Αγκάθα Κρίστι, 1950 

 Οι δύο όψεις ενός εγκλήματος, Αγκάθα Κρίστι, 1952 (αρσενικό) 

 The Nine Wrong Answers, John Dickson Carr, 1952 

 Triple Jeopardy, Rex Stout, 1952 

 They Do It with Mirrors, Αγκάθα Κρίστι, 1952 (αρσενικό) 

 Σίκαλη στην τσέπη, Αγκάθα Κρίστι, 1953 (ταξίνη) 

 Hickory Dickory Dock, Αγκάθα Κρίστι, 1955 (μορφίνη, διγοξίνη, 

σκοπολαμίνη, barbitone sodium) 

 'Les Scrupules de Maigret' (Maigret Has Scruples), George Simenon, 1957 

 4.50 from Paddington, Αγκάθα Κρίστι, 1957 (aconitine, αρσενικό) 
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 Sunday, George Simenon, 1958 (arsenic) 

 And Four to Go, Rex Stout, 1958 

 Poison a la Carte, Rex Stout, 1960 (arsenic) 

 The Pale Horse/ Φόνοι υπό εχεμύθειαν, Αγκάθα Κρίστι, 1961 (θάλλιο)  

 Ιδιόρρυθμη, Αγκάθα Κρίστι, 1961 (θάλλιο) 

 The Mirror Crack'd from Side to Side, Αγκάθα Κρίστι, 1962 (prussic 

acid/cyanide) 

 A Caribbean Mystery, Αγκάθα Κρίστι, 1964 (belladonna) 

 Third Girl, Αγκάθα Κρίστι, 1966 

 Endless Night, Αγκάθα Κρίστι, 1967 (cyanide) 

 Hallowe'en Party, Αγκάθα Κρίστι, 1969 

 A Shroud for a Nightingale, PD James, 1971 (a dose of insecticide added to her 

whisky) 

 Poirot's Early Cases, Αγκάθα Κρίστι, 1974 (αρσενικό, cyanide) 

 Curtain, Αγκάθα Κρίστι, 1975 (μορφίνη, φυσοστιγμίνη)  

 Η σκιά της σκιάς, Taibo II Paco Ignacio, 1980 (φαρμακωμένα σοκολατάκια) 

 Δολοφονίες στο Ιερό του Αγίου Θωμά, C. L. Grace. (P. C. Doherty), 1993 

(Κάθριν Σουίνμπρουκ, μια γιατρός που χαίρει εκτίμησης στην πόλη, 

επιφορτίζεται με το καθήκον να ερευνήσει την υπόθεση, αφού τα θύματα έχουν 

δηλητηριαστεί, και άρα είναι αναγκαίες οι ειδικευμένες γνώσεις ενός 

φαρμακοποιού) 

 Το μάτι του Θεού, C. L. Grace, 1994 (πρωταγωνίστρια Κάθριν Σουίνμπρουκ 

φαρμακοποιός) 

 Η μετάνοια του αδελφού Κάντφελ, Peter Ellis, 1994 (EDITH PARGETER) 

(Κάντφελ: βοτανολόγος και φαρμακοποιός) 

 Το βιβλίο των σκιών, C. L. Grace, 1996 (πρωταγωνίστρια Κάθριν Σουίνμπρουκ 

φαρμακοποιός) 

 Ο έμπορος του θανάτου, C. L. Grace, 1995 (πρωταγωνίστρια Κάθριν 

Σουίνμπρουκ φαρμακοποιός) 

 A Series of Unfortunate Events, Daniel Handler, 1999 

 Ο Κήπος με τα δηλητήρια, Κριστίνα Μπάχο, 2008 

 The Monogram Murders, Sophie Hannah, 2014 

 


