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ΑΝΓΡΔΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΖ
Ο Αλδξέαο Απνζηνιίδεο γελλήζεθε ην 1953 ζηελ Αζήλα. Δίλαη
κεηαθξαζηήο, ζθελνζέηεο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ θαη ηεο ηειεόξαζεο,
κειεηεηήο ηεο αζηπλνκηθήο ινγνηερλίαο, κε πιεζώξα άξζξσλ θαη
δνθηκίσλ γηα ζπγγξαθείο θαη ην έξγν ηνπο (π.ρ. Νηάζηει Υάκεη,
Ρέεκνλη Σζάληιεξ, Παηξίζηα Υάηζκηζ, Σδέεκο Διξότ). Δίλαη έλαο από
ηνπο δηαδόρνπο ηνπ Γηάλλε Μαξή, ηνπ εηζεγεηή ηνπ αζηπλνκηθνύ
κπζηζηνξήκαηνο ζηελ Διιάδα.

Ο Απνζηνιίδεο ρξεζηκνπνηεί ηελ πνιηηηθή ηζηνξία ηεο ζύγρξνλεο Διιάδαο (ζηελ νπνία
έπαημε θάπνην ξόιν σο κέινο αληηδηθηαηνξηθήο νξγάλσζεο), ηδίσο εθείλελ ηεο πεξηόδνπ πξηλ,
θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηελ πηώζε ηεο ζηξαηησηηθήο δηθηαηνξίαο, γηα λα κηιήζεη ζρεηηθά
κε ηα πξνβιήκαηα ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, ηα νπνία ζπλερίδνληαη κέρξη ζήκεξα. Ζ Ηζηνξία
είλαη παληαρνύ παξνύζα ζηα βηβιία ηνπ, ελώ πιείζηα από ηα ζέκαηά ηνπ ηα αληιεί από ηηο
εηδήζεηο ησλ εθεκεξίδσλ - επηιέγεη εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζε γεγνλόηα ηα νπνία έρνπλ
ζπγθινλίζεη ηελ θνηλή γλώκε. Ωο ρώξνπο δξάζεο ρξεζηκνπνηεί ηελ Αζήλα, ηελ ειιεληθή
επαξρία, αιιά θαη πόιεηο ηνπ εμσηεξηθνύ.(....................) Ζ κίμε ινγνηερλίαο θαη πνιηηηθήο
είλαη πην εκθαλήο ζηα δηεγήκαηα «Αζηπλνκηθέο ηζηνξίεο γηα πέληε δεθαεηίεο», κε ην νπνίν
επηρεηξεί
λα
θξεζθάξεη
ηελ
ηζηνξηθή
κλήκε,
ηελ
πεξηπεζνύζα
ζε
ιήζε.(...................................) Γλσξίδνληαο άξηζηα ηόζν ην νξζόδνμν αζηπλνκηθό αθήγεκα
ηεο αγγιηθήο ζρνιήο, όζν θαη ην ζθιεξό, ην hard-boiled, εθείλν ηεο ακεξηθαληθήο ζρνιήο, ν
Απνζηνιίδεο δεκηνπξγεί ην δηθό ηνπ ινγνηερληθό ύθνο θαη γξάθεη ηζηνξίεο πνπ ζπγθηλνύλ
ηνπο Έιιελεο αιιά ηαπηόρξνλα ελδηαθέξνπλ θαη ηνπο μέλνπο αλαγλώζηεο, νη νπνίνη κε απηό
ηνλ ηξόπν εηζέξρνληαη ζηα άδπηα ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο ηνπ πξόζθαηνπ παξειζόληνο.

Φίλιππος Φιλίπποσ, ζσγγραθέας, κριηικός λογοηετνίας

Δπηιογή από ηο έργο ηοσ

Σα ποιιά πρόζωπα ηοσ αζησλοκηθού κσζηζηορήκαηος (δνθίκηα γηα ηελ ηζηνξία θαη ηηο
ζύγρξνλεο ηάζεηο ηνπ) Άγξα, 2009
Δίζαη ο Παπαδόποσιος! (δώδεθα αζηπλνκηθέο ηζηνξίεο) Άγξα, 2009
Βοσληού. X-men ελαληίολ Αλζρώπωλ ηες θηάς (αζηπλνκηθό αθήγεκα) Μίλσαο, 2005
Γηαηαρατές ζηα Μεηέωρα (αζηπλνκηθό κπζηζηόξεκα) Ωθεαλίδα, 2003
Λοβοηοκή. Διιεληθό Σακπιόηλη (αζηπλνκηθό κπζηζηόξεκα) Άγξα, 2002
Δγθιήκαηα ζηελ παλζηόλ Απόιιωλ (αζηπλνκηθό κπζηζηόξεκα) Άγξα, 2000
Αζησλοκηθές ηζηορίες γηα πέληε δεθαεηίες (έμη δηεγήκαηα) Άγξα, 1998
Σο θάληαζκα ηοσ Μεηρό (αζηπλνκηθό κπζηζηόξεκα) Άγξα, 1996
Σο τακέλο παητλίδη (αζηπλνκηθή λνπβέια) Άγξα, 1995

ΦΗΛΗΠΠΟ ΦΗΛΗΠΠΟΤ
Ο Φίιηππνο Φηιίππνπ γελλήζεθε ζηελ Κέξθπξα ηνλ
Γεθέκβξην ηνπ 1948. Από ην 1968 σο ην 1982, κε κηθξά ή κεγάια
δηαιείκκαηα, ηαμίδεςε σο κεραληθόο ζε θνξηεγά θαξάβηα. Εεη
ζηελ Αζήλα θη έρεη εθδώζεη αζηπλνκηθά θαη άιια κπζηζηνξήκαηα.
Γηεγήκαηά ηνπ, δνθίκηα, βηβιηνθξηηηθέο, βηβιηνπαξνπζηάζεηο θαη
άξζξα γηα δηεζλή ζέκαηα, έρνπλ δεκνζηεπηεί ζε εθεκεξίδεο θαη
πεξηνδηθά ηεο Αζήλαο θαη ηεο Θεζζαινλίθεο. Ο Φίιηππνο
Φηιίππνπ είλαη απ' ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο εθπξνζώπνπο ηεο
ζύγρξνλεο ειιεληθήο αζηπλνκηθήο ινγνηερλίαο.

Λάηξεο ησλ αζηπλνκηθώλ πεξηπεηεηώλ, ζαπκαζηήο ησλ θιαζζηθώλ Νηάζηει Υάκεη θαη
Ρέεκνλη Σζάληιεξ, αιιά θαη ηνπ Έιιελα Γηάλλε Μαξή, αλαθαηαζθεπάδεη θαη ρξεζηκνπνηεί
ηα κνηίβα θαη ηα ζηεξεόηππά ηνπ, ηα νπνία βέβαηα πξνζαξκόδεη ζηε ζύγρξνλε ειιεληθή
πξαγκαηηθόηεηα. Γεκηνπξγεί ην αλαγθαίν ζαζπέλο θαη ην κπζηήξην, ηελ έληαζε θαη ηα
αηλίγκαηα, ηε δξάζε θαη ηελ αγσλία θαη κέζσ ηεο κπζνπιαζίαο ηνπ ζρνιηάδεη ηνλ πνιύπινθν
πιένλ θόζκν θαη ηηο πνιιέο ζθνηεηλέο ηνπ όςεηο.(.......................) Παξειαύλνπλ ζ' απηό
πιήζνο ραξαθηεξηζηηθώλ ηύπσλ θαη πξνζώπσλ, αληηπξνζσπεπηηθώλ ηεο λενειιεληθήο
θνηλσλίαο θαη πνηθίισλ ηαμηθώλ θαη δηαλνεηηθώλ θαηεγνξηώλ. Αλαπαξηζηώληαη αλάγιπθα
βίαηεο θαηαζηάζεηο θαη παξάλνκεο ζπκπεξηθνξέο, ζπκθέξνληα θαη θπθιώκαηα, νιηθέο
θηινδνμίεο θαη εξσηηθέο επηζπκίεο. Σν κπζηζηόξεκα ηνπ Φηιίππνπ είλαη κπζηζηόξεκα ηεο
πόιεο. Καηαγξάθεη δξόκνπο, θσηνγξαθίδεη ζηηγκηόηππα θαη ζθελέο απιέο θαη αζήκαληεο
αιιά ραξαθηεξηζηηθέο ηεο πόιεο, ηεο Αζήλαο θπξίσο θαη ηεο Θεζζαινλίθεο. Βξίζεη δε από
παξαπνκπέο θαη αλαθνξέο ζηνπο γελάξρεο ηνπ είδνπο θαη ηνπο ήξσέο ηνπο , ζε άιια
ινγνηερληθά
έξγα,
ζε
ηαηλίεο
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κνπζηθέο,
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ζύγρξνλε
πνιηηηζηηθή
παξάδνζε.(.....................................)
Κώζηας Καρακώηιας, κριηικός λογοηετνίας

Δπηιογή από ηο έργο ηοσ
Ο άληρας ποσ αγαπούζαλ οη γσλαίθες (αζηπλνκηθό κπζηζηόξεκα) Παηάθε, 2009
Ο ζάλαηος ηοσ Εορκπά (κπζηζηόξεκα) Παηάθε, 2007
Οη ηειεσηαίες εκέρες ηοσ Κωλζηαληίλοσ Καβάθε (κπζηζηόξεκα) Παηάθε, 2003
Αληίο, Θεζζαιολίθε (αζηπλνκηθό κπζηζηόξεκα) Πόιηο, 1999
Ο ποιηηηθός Νίθος Καββαδίας (κειέηε) Άγξα, 1996
Σο καύρο γεράθη (αζηπλνκηθό κπζηζηόξεκα) Πόιηο, 1996
Σο τακόγειο ηες Σδοθόληας (αζηπλνκηθό κπζηζηόξεκα) Α.Α.Ληβάλε, 1988
Κύθιος ζαλάηοσ (αζηπλνκηθό κπζηζηόξεκα) Α.Α.Ληβάλε, 1987
Σο ηέιος κηας περηπιάλεζες (αζελατθό κπζηζηόξεκα) Α.Α.Ληβάλε, 1987
Οη εραζηές ηες ζάιαζζας ή Σο βηβιίο ηοσ άγλωζηοσ λαύηε (αθήγεκα) Α.Α.Ληβάλε,
1986

Οιόθιεξν ην κπζηζηόξεκα, άιισζηε, βαζίδεηαη ζε
πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά πνπ ν Απνζηνιίδεο ηα έρεη ζπλδπάζεη
ειεύζεξα κελ αιιά πνιύ πεηζηηθά... αλ γλσζηόο ζθελνζέηεο
ληνθηκαληέξ (π.ρ. «Ρεπνξηάδ ρσξίο ύλνξα» «Ζ Εσή θαη ν
Θάλαηνο ηνπ Σζε Γθεβάξα»), κειεηεηήο ηνπ αζηπλνκηθνύ
κπζηζηνξήκαηνο θαη θαλ ηνπ Σδέεκο Διιξόπ πνπ είλαη! Ο
ππόηηηινο «Διιεληθό Σακπιόηλη» δειώλεη άιισζηε αλνηρηά ηελ
αλαθνξά ζην «Ακεξηθαληθό Σακπιόηλη» ηνπ Διιξόπ γηα ηνπο
Κέλλεληπ, απ΄όπνπ δαλείζηεθε ην κνληέιν ηνπ πνιππξόζσπνπ
κπζηζηνξήκαηνο γηα ην νξγαλσκέλν έγθιεκα. Αιιά
νη
δαλεηζκνί ζηακαηνύλ εθεί. Ζ πινθή είλαη 100% ειιεληθή θαη...
απηό είλαη ην αλεζπρεηηθό.
Μικέλα Χαρηοσλάρη. «Τα Νέα»/ «Βιβλιοδρόμιο», 1314.7.2002

Πξόθεηηαη γηα έλα πξσηόηππν αζηπλνκηθό κπζηζηόξεκα, ρσξίο
αζηπλνκηθνύο όπνπ ηα εγθιήκαηα είλαη ην πξόζρεκα γηα λα κηιήζεη ν
ζπγγξαθέαο γηα αλζξώπνπο πνπ εξσηεύνληαη, νλεηξεύνληαη, πάζρνπλ,
ζαξθάδνπλ θαη απηνζαξθάδνληαη, δειεύνπλ, πξνδίδνπλ θαη
πξνδίδνληαη θηάλνληαο ζηα όξηα ηεο παξαθξνζύλεο. Αθόκα κία
πξσηνηππία ηνπ βηβιίνπ έγθεηηαη ζην όηη ελίνηε ε αθήγεζε παίξλεη
δνθηκηαθό ραξαθηήξα. Τπάξρνπλ θεθάιαηα πνπ πξαγκαηεύνληαη ηελ
Ηζηνξία θαη ην έγθιεκα, ηηο γπλαίθεο θαη ην έγθιεκα, ηηο ζεσξίεο ηνπ
Γαξβίλνπ, ηελ πιήμε δηα κέζνπ ησλ αηώλσλ ή ηηο ζεξαπεπηηθέο
ηδηόηεηεο ηνπ κειηνύ. αζπέλο κε όια ηα ζηνηρεία πνπ απαξηίδνπλ
έλα ζπνπδαίν ινγνηερληθό έξγν.

Παξαηίζεηαη ε ειεθηξνληθή δηεύζπλζε ηεο Διιεληθήο Λέζρεο πγγξαθέσλ Αζηπλνκηθήο
Λνγνηερλίαο: www.crimefictionclubgr.wordpress.com
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