
ΤΣΑΝΤΛΕΡ ΡΕΙΜΟΝΤ

Γεννήθηκε στο Σικάγο το 1888 και όταν ήταν δώδεκα χρονών µετακόµισε µε την 
οικογένεια του στην Αγγλία. Φοίτησε στο Κολέγιο Ντάλγουιτς, όπως και µερικοί από 
τους πιο διάσηµους συγγραφείς του 20ου αιώνα. Επιστρέφοντας στην Αµερική το 
1912,εγκαταστάθηκε στην Καλιφόρνια, έκανες διάφορες δουλειές και αργότερα 
παντρέυτηκε. Στη διάρκεια του οικονοµικού κραχ ξεκίνησε να ασχολείται σοβαρά µε 
το γράψιµο και η πρώτη δηµοσίευση νουάρ ιστορίας του έγινε από το αστυνοµικό 
περιοδικό Black Mask το 1933, ενώ έξι χρόνια αργότερα κυκλοφόρησε το πρώτο του 
µυθιστόρηµα, Ο µεγάλος ύπνος. Σ'αυτό παρουσίασε για πρώτη φορά στο 
αναγνωστικό κοινό τον Φίλιπ Μάρλοου, τον σκληρό ιδιωτικό ντετέκτιβ που 
ενέπνευσε πολλούς συγγραφείς χωρίς όµως να ξεπεραστεί από κανέναν. Όλοι οι 
µετέπειτα µυθιστορηµατικοί ντετέκτιβ είναι αναγκασµένοι να ζουν στην σκιά του 
Φίλιπ Μάρλοου και όλοι οι συγγραφείς αστυνοµικών µυθιστορηµάτων έχουν 
επηρεαστεί από τη γραφή του Ρέιµοντ Τσάντλερ.

http://www.ianos.gr/eshop/biblia/pezografia-poiisi/pezografia-pagkosmia/astinomiki-
logotexnia/to-psilo-parathiro/0010983pp/

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Όσο αποµακρύνονται τα βιβλία του Ρέηµοντ Τσάντλερ (1888-1959) από την εποχή 
τους και τα κλισέ του είδους που χρησιµοποιούσε αδρανοποιούνται, τόσο 
αναδεικνύεται η σουρρεαλιστική πινελιά που πρόσθεσε ο ίδιος στο Λος Αντζελες. Η 
πινελιά ενός πουριτανού του 40 που σάρκασε µε τα βιβλία του την κοινωνία και τα 
ήθη της εποχής από τη σκοπιά του Αγγλου ροµαντικού εστέτ, ο οποίος αναγκάστηκε 
για να ζήσει να γίνει δηµιουργός λαϊκών αστυνοµικών µυθιστορηµάτων. Το "Ψηλό 
παράθυρο" πρωτοδηµοσιεύτηκε το 1942. Η αναζήτηση ενός ανεκτίµητου 
συλλεκτικού χρυσού νοµίσµατος -του δουβλόνιου Μπράσερ- φέρνει τον ιδιωτικό 
ντετέκτιβ Φίλιπ Μάρλοου αντιµέτωπο µε τον υπόκοσµο της Καλιφόρνιας και τις 
περίπλοκες υποθέσεις ενός νεκρού συλλέκτη νοµισµάτων. Ο Τσάντλερ έγραψε στους 
εκδότες του για το "Ψηλό παράθυρο": "[...] Φοβάµαι ότι το βιβλίο θα σας είναι 
άχρηστο. ∆εν έχει δράση, δεν έχει συµπαθητικούς χαρακτήρες, δεν έχει τίποτα. Ο 
ντετέκτιβ δεν κάνει τίποτα. [...] Αυτό που µε γονατίζει είναι ότι όταν γράφω κάτι 
σκληρό, γρήγορο, γεµάτο φόνους και µακελειό, µε κατηγορούν ότι γράφω όλο για 
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τέτοια πράγµατα, και όταν προσπαθώ να χαµηλώσω τον τόνο και ν αναπτύξω το θέµα 
από την εγκεφαλική και συναισθηµατική πλευρά του, µε κατηγορούν διότι άφησα 
έξω τα προηγούµενα. Ο αναγνώστης περιµένει από τον Τσάντλερ να γράψει κάτι µε 
τον τρόπο που το έχει ήδη κάνει, όµως παράλληλα τον πληροφορούν ότι θα ήταν 
προτιµότερο να µην το είχε γράψει µ αυτόν τον τρόπο." Κι αλλού: "Το βιβλίο αυτό 
θεωρείται συνήθως η πιο αδύναµη προσπάθειά µου µέχρι σήµερα, αν και για 
µερικούς είναι το καλύτερο µυθιστόρηµα που έχω γράψει." Το επίµετρο περιέχει 
αποσπάσµατα από την αλληλογραφία του Τσάντλερ για το "Ψηλό παράθυρο", 
χρονολόγιο και βιβλιογραφία-φιλµογραφία.
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