
Αγκάθα Κρίστι

Θ Αγκάκα Μαίρθ Κλαρίςςα Μίλερ, Λαίδθ
Μάλλοουαν (Agatha Mary Clarissa Miller, Lady

Mallowan,15 επτεμβρίου 1890 – 12 
Ιανουαρίου 1976), γνωςτι κυρίωσ με το όνομα 
Αγκάκα Κρίςτι (Agatha Christie), ιταν Αγγλίδα 
ςυγγραφζασ αςτυνομικϊν μυκιςτορθμάτων. 
Ζγραψε επίςθσ ρομαντικά μυκιςτοριματα με 

το ψευδϊνυμο Μαίρθ Γουζςτμακοτ (Mary
Westmacott), αλλά είναι γνωςτι κυρίωσ για τα 
80 αςτυνομικά τθσ μυκιςτοριματα. Θ δουλειά 

τθσ ςτα μυκιςτοριματα αυτά, ςτα οποία 
πρωταγωνιςτοφν οι ντετζκτιβ Θρακλισ Πουαρό 
και Μισ Σηζιν Μαρπλ, τθσ ζδωςε τον τίτλο τθσ 
«Βαςίλιςςασ του Εγκλιματοσ» και τθν ζκανε 
ζναν από τουσ πιο ςθμαντικοφσ ςυγγραφείσ 

ςτθν εξζλιξθ του λογοτεχνικοφ αυτοφ ρεφματοσ.





• Παρόλο που οι Πουαρό και Μαρπλ είναι από τουσ πιο γνωςτοφσ 
φανταςτικοφσ ντετζκτιβ που επινόθςε θ Κρίςτι, υπιρξαν κι άλλοι 
παρόμοιοι, όπωσ το ηευγάρι Σόμι και Σοφπενσ, οι οποίοι, αντικζτωσ με 
τουσ υπόλοιπουσ τθσ ντετζκτιβ, τουσ αγγίηει ο χρόνοσ κατά τθν πάροδο 
των χρόνων. Από τα πιο γνωςτά τουσ μυκιςτοριματα είναι θ πρϊτθ τουσ 
εμφάνιςθ ςτο φντροφοι ςτο Ζγκλθμα και Οι Άγγελοι δεν Φλυαροφν. 
Άλλοι ντετζκτιβ τθσ Κρίςτι, όπωσ ο Πάρκερ Πάιν και ο κφριοσ Χάρλεϊ
Κουίν, εμφανίςτθκαν ςε ςφντομεσ ιςτορίεσ, αλλά υπόλοιποι, όπωσ ο 
αρχιεπικεωρθτισ Σηαπ και θ Αριάδνθ Όλιβερ, ςυνόδευαν τουσ Πουαρό 
και Μαρπλ ςτα μυκιςτοριματά τουσ.



• Εκτιμάται ότι τα βιβλία τθσ ζχουν πουλιςει 1 διςεκατομμφριο 
αντίτυπα ςτα αγγλικά, και ζνα ακόμθ διςεκατομμφριο ςε 103 
άλλεσ γλϊςςεσ.

• Από τισ ςκθνικζσ επιτυχίεσ τθσ Αγκάκα Κρίςτι μεγαλφτερθ 
είναι The Mousetrap (Θ ποντικοπαγίδα), που παίηεται ςτο 
Λονδίνο από το 1952 μζχρι ςιμερα και θ κεατρικι 
προςαρμογι του Ten Little Niggers (Δζκα μικροί νζγροι).



• Σα περιςςότερα από τα βιβλία τθσ ζχουν μεταφερκεί ςτον 
κινθματογράφο (μερικά μάλιςτα πολλζσ φορζσ, όπωσ το 
Έγκλημα ςτο Οριάν Εξπρέσ και το Έγκλημα ςτο Νείλο). Επίςθσ 
πολλά ζχουν μεταφερκεί ςτθν τθλεόραςθ, ςτο ράδιο και 
ζχουν εμπνεφςει θλεκτρονικά παιχνίδια και κόμικσ.

• Σο 2007, ο Άγγλοσ ςυγγραφζασ Μπράιαν Άλντισ (Brian Aldiss) 
είπε ότι θ Αγκάκα Κρίςτι του είχε πει ότι ζγραφε τα βιβλία τθσ 
μζχρι το τελευταίο κεφάλαιο και μετά αποφάςιηε ποιοσ 
χαρακτιρασ ιταν λιγότερο πικανό να εκλθφκεί ωσ φποπτοσ. 
Ακολοφκωσ ζκανε τισ απαραίτθτεσ αλλαγζσ ςτο κείμενο για 
να «ενοχοποιιςει» το χαρακτιρα αυτό.



Ηρακλήσ Πουαρό

• υνταξιοδοτθμζνοσ βζλγοσ αςτυνομικόσ, που ζρχεται ωσ 
πρόςφυγασ ςτθν Αγγλία του Α’ Παγκοςμίου Πολζμου και 
ξεκινά να λφνει μυςτιρια, ςυχνά χωρίσ να φεφγει από το 
δωμάτιό του. Ο ιρωασ τθσ Agatha Christie αγαπά ιδιαίτερα 
τθν τάξθ και τθν μζκοδο, ςε αντίκεςθ με τον καλφτερό του 
φίλο, τον Captain Arthur Hastings που βαςίηεται κυρίωσ ςτθ 
διαίςκθςι του για να βρει απαντιςεισ. Σο… παρεάκι
ςυμπλθρϊνει θ ικανότατθ γραμματζασ του Θρακλι Πουαρό, 
Miss Lemon, που ςτερείται κάκε φανταςίασ, και ο 
απαραιτιτωσ χαηοφλθσ Επικεωρθτισ τθσ κότλαντ Γιαρντ, 
Japp (ο αντίςτοιχοσ Lestrade του ζρλοκ Χολμσ) που βαςίηεται 
ςτον Πουαρό για εξιχνιάςει τα εγκλιματα που του 
ανατίκενται. 





Δεςποινίσ Μαρπλ

• Θ Δεςποινίσ Σηζιν Μαρπλ είναι δεςποινίσ μόνο ςτον τίτλο, 
επειδι δεν παντρεφτθκε ποτζ. Χαριτωμζνθ γεροντοκόρθ που 
ηει ςτο μικρό χωριό St Mary Mead και αρζςκεται να μελετά 
τθν ανκρϊπινθ φφςθ, βρίςκοντασ αναλογίεσ με τθ ηωι ςτο 
χωριό και τουσ ανκρϊπουσ γφρω τθσ ςτα εγκλιματα που 
καλείται να λφςει. Βαςίηεται εν πολλοίσ ςτθ διαίςκθςι τθσ 
και τθν ψυχολογία, πράγμα που ενοχλεί τουσ αςτυνομικοφσ 
οι οποίοι αρχικά τθν κεωροφν ακόμα μια αργόςχολθ που 
μπλζκεται ςτα πόδια τουσ –μζχρι να αναγκαςτοφν να 
αναγνωρίςουν ότι ζχει δίκιο. Θρωίδα κι αυτι τθσ Agatha
Christie, πρωταγωνιςτεί ςε δϊδεκα μυκιςτοριματα και 
αρκετζσ μικρζσ ιςτορίεσ που αρχικά δθμοςιεφονταν ςε 
περιοδικά και αργότερα κυκλοφόρθςαν ςε ζνα βιβλίο με 
τίτλο «Σα Δεκατρία Προβλιματα». 





Έγκλημα ςτο Νείλο

Τπόκεςθ

• Θ πλοφςια κλθρονόμοσ Λινζτ Ρίτηγουεϊ παντρεφεται τον -
πρϊθν- ερωμζνο (τον άιμον Ντόιλ) τθσ καλφτερισ τθσ φίλθσ 

και ξεπεςμζνθσ αριςτοκράτιςςασ Ηακλίν ντε Μπελφόρ. Θ 
Ηακλίν ακολουκεί το νεόνυμφο ηευγάρι ςτο μινα μζλιτόσ

τουσ ςτθν Αίγυπτο και ςτοιχειϊνει κάκε ςτιγμι τουσ. Σελικά, 
το ηευγάρι ξεφεφγει από αυτιν, επιβιβαηόμενοι ςτο 

πολυτελζσ ατμόπλοιο Καρνάκ που διαχίηει το Νείλο. το 
ατμόπλοιο επιβαίνει και ο διάςθμοσ Βζλγοσ ντετζκτιβ 
Θρακλισ Πουαρό, ο οποίοσ ςυναντά μια από τισ πιο 

ςκοτεινζσ υποκζςεισ τθσ ηωισ του όταν πρζπει να 
αντιμετωπίςει ζναν ανϊνυμο και μυςτθριϊδθ δολοφόνο ςτο 

ατμόπλοιο.







Κοινωνικό πλαίςιο
Σζλθ 19ου και αρχζσ 20ου αιϊνα

• Γενικά: Σο δεφτερο μιςό του 19ου αι. ςτθν Ευρϊπθ 
δθμιουργοφνται νζα κράτθ. ε πολλά το πολιτικό κακεςτϊσ 
αλλάηει και περιςςότεροι άνκρωποι αποκτοφν πολιτικά 
δικαιϊματα. Σα ιςχυρά ευρωπαϊκά κράτθ ανταγωνίηονται 
μεταξφ τουσ για τον ζλεγχο ςε περιςςότερεσ περιοχζσ ζξω 
από τθν Ευρϊπθ. Ο αποικιακόσ ανταγωνιςμόσ ςυνδζεται και 
με τθν εκβιομθχάνιςθ που εξαπλϊνεται, τισ πόλεισ που 
μεγαλϊνουν, τον πλθκυςμό που αυξάνεται. Σθν εποχι αυτι 
θ πολιτικι γίνεται μαηικι, γιατί είναι πια πολλοί αυτοί που 
επθρεάηουν με τθν ψιφο τουσ τα πολιτικά πράγματα, και τα 
κοινωνικά κινιματα διεκδικοφν περιςςότερα δικαιϊματα για 
μεγάλεσ ομάδεσ του πλθκυςμοφ.



• Αγγλία: το δεφτερο μιςό του 19ου αι. βαςιλεφει ςτθ Μεγάλθ 
Βρετανία θ βαςίλιςςα Βικτόρια (1837 – 1901). Σθν περίοδο 
αυτι, που ονομάηεται βικτοριανι εποχι, θ Μεγάλθ Βρετανία 
με τθ βιομθχανία και το εμπόριο τθσ, τισ επενδφςεισ και τισ 
αποικίεσ τθσ αυξάνει τον πλοφτο και τθν επιρροι τθσ ςε 
ολόκλθρο τον κόςμο. Σο βρετανικό κράτοσ ονομάηεται από τθ 
δεκαετία του 1870 αυτοκρατορία.



• τθ βρετανικι κοινωνία τα μεςαία αςτικά (= τα κοινωνικά 
ςτρϊματα που ηουν ςτισ πόλεισ, ζχουν μόρφωςθ και κάποια 
περιουςία και δεν είναι αριςτοκρατικζσ) και τα εργατικά 
ςτρϊματα αποκτοφν μεγαλφτερθ δφναμθ, κακϊσ μποροφν 
πλζον να ψθφίηουν. Πολλοί ιςτορικοί πιςτεφουν ότι θ 
βικτοριανι εποχι είναι μία από τισ πιο ςθμαντικζσ ςτθ 
βρετανικι ιςτορία: υπιρχε ειρινθ ςτο εςωτερικό, οικονομικι 
ανάπτυξθ και μεγάλθ αποικιακι εξάπλωςθ. Αναπτφςςονται 
οι τζχνεσ, οι επιςτιμεσ, ο τφποσ, υπάρχει μετανάςτευςθ, 
αναπτφςςεται ο ςοςιαλιςμόσ, υπάρχει το γυναικείο κίνθμα.



Ενδυμαςία 19ου και 20ου αιϊνα



• Θ ενδυμαςία εκείνθσ τθσ εποχισ ςτθν αριςτοκρατικι τάξθ τθσ 
Αγγλίασ βαςιηόταν ςε αςτραφτερά φορζματα, γοφνεσ, 
καπζλα, γάντια, ςακάκια με φοφςτεσ και ομπρζλεσ. Σα 
μαργαριταρζνια και διαμαντζνια περιδζραια, ςκουλαρίκια 
και βραχιόλια αποτελοφςαν τα βαςικά αξεςουάρ των 
γυναικϊν. Οι άντρεσ, εκείνθ τθν εποχι, ντυνόντουςαν 
ςυνικωσ με κοςτοφμια, δθλαδι παντελόνι, πουκάμιςο, 
ςακάκι και γραβάτα ι παπιγιόν.  



Έλαβαν μέρος οι μαθητές:

Καβαλλιεράτου Αικατερίνη

Κεφαλά Κωνσταντίνα

Πομοχάτσι Κατερίνα

Στεφάνσκα Κωνσταντίνα

Μαυρομμάτη Νικολέττα


