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ηο τώρο ηης εκδήλωζης θα λειηοσργεί έκθεζη βιβλίων/κόμικς αζησνομικής λογοηετνίας

Η αζηπλνκηθή ινγνηερλία απνηειεί ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο έλα ινγνηερληθό κέζν εγθάξζηαο αλάιπζεο
ηνπ θνηλσληθνύ ζώκαηνο θαη ησλ δνκώλ ηνπ, ην νπνίν είλαη δπλαηόλ – αλάινγα κε ην ηαιέλην θαη ηελ
νμπδέξθεηα ηνπ ζπγγξαθέα – λα απνηειέζεη ην θαηεμνρήλ «κπζηζηνξεκαηηθό είδνο ηεο βίαηεο
θνηλσληθήο παξέκβαζεο», όπσο ηόληδε ν Γάιινο ζπγγξαθέαο Ζ. Π. Μαλζέη ζε ζπλέληεπμή ηνπ ζην
πεξηνδηθό Polar, ηνλ Θνύλην ηνπ 1980.
Η «θνηλσληθή» ή «πνιηηηθή» δηάζηαζε ηνπ αζηπλνκηθνύ κπζηζηνξήκαηνο δελ ζα πξέπεη, όκσο, λα
ηαπηίδεηαη κε ην ζπγθεθξηκέλν αθεγεκαηηθό είδνο, θαζώο απνηειεί κηα ζεκαληηθή, αιιά όρη ηε
κνλαδηθή ηνπ εθδνρή. Σηελ εθδήισζε «Τα πνιιά πξόζσπα ηνπ αζηπλνκηθνύ κπζηζηνξήκαηνο» ν
Αλδξέαο Απνζηνιίδεο, κέζα από κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή ηεο αζηπλνκηθήο ινγνηερλίαο, ζα επηδηώμεη λα
θσηίζεη ηα πνιιά πξόζσπα ηνπ αζηπλνκηθνύ κπζηζηνξήκαηνο, θαηαδεηθλύνληαο όηη πξόθεηηαη γηα κηα
ζπγγξαθηθή πξαθηηθή ε νπνία είλαη δπλαηόλ επίζεο λα ηαπηίδεηαη κε ηνλ ξνκαληηζκό, ηνλ ππαξμηζκό, ην
ςπρνινγηθό ή ην ηζηνξηθό κπζηζηόξεκα.
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Ανδρέας Αποστολίδης – πγγξαθέαο, κεηαθξαζηήο

Ο Αλδξέαο Απνζηνιίδεο είλαη ζπγγξαθέαο, ζθελνζέηεο θαη κεηαθξαζηήο. Έρεη γξάςεη
αζηπλνκηθά κπζηζηνξήκαηα, όπσο ην Χακέλν Παηρλίδη, ηηο Γηαηαξαρέο ζηα Μεηέσξα, ην
Φάληαζκα ηνπ Μεηξό, ηα Δγθιήκαηα ζηελ παλζηόλ «Απόιισλ», ηε Λνβνηνκή, θαζώο θαη ηε
ζπιινγή αζηπλνκηθώλ δηεγεκάησλ Αζηπλνκηθέο ηζηνξίεο γηα πέληε δεθαεηίεο. Σν ηειεπηαίν
βηβιίν ηνπ κε αζηπλνκηθέο ηζηνξίεο είλαη ην «Βνπληνύ» (Άγξα, 2017). Έρεη κεηαθξάζεη βηβιία

ησλ ζπγγξαθέσλ James Ellroy, Chester Himes, P. Highsmith, Jerome Charyn, R. Chandler, D.
Hammett, V. Nabokov θ.ά. θαη έρεη ζπγγξάςεη εθηελή επίκεηξα γηα ηα βηβιία ηνπο. Σν 2006
δεκνζίεπζε ηε κειέηε Αξραηνθαπειία θαη εκπόξην αξραηνηήησλ - Μνπζεία, έκπνξνη ηέρλεο,
νίθνη δεκνπξαζηώλ, ηδησηηθέο ζπιινγέο. Σν 2009 εθδόζεθε ν ζπγθεληξσηηθόο ηόκνο Τα πνιιά
πξόζσπα ηνπ αζηπλνκηθνύ κπζηζηνξήκαηνο – Δνθίκηα γηα ηελ ηζηνξία θαη ηηο ζύγρξνλεο ηάζεηο
ηνπ. Έρεη ζθελνζεηήζεη ηαηλίεο κηθξνύ κήθνπο θαη πνιιά ληνθηκαληέξ θαη πεξηζζόηεξα από
εθαηό επεηζόδηα ηεο ηειενπηηθήο εθπνκπήο Ρεπνξηάδ ρσξίο ζύλνξα. Σν Κύθισκα, έλα
ληνθηκαληέξ έξεπλαο γηα ην παξάλνκν εκπόξην ειιεληθώλ αξραηνηήησλ, πξνθάιεζε ην δηεζλέο
ελδηαθέξνλ. Από ηηο ηειεπηαίεο ηνπ δνπιεηέο είλαη ε ζεηξά Γύν θνξέο μέλνο γηα ηηο ππνρξεσηηθέο
αληαιιαγέο πιεζπζκώλ ηνλ 20ό αηώλα. Σν ληνθηκαληέξ Έλαο ηόπνο ρσξίο αλζξώπνπο γηα ηελ
εθδίσμε ηεο θπιήο ησλ Μαζζάη από ηα Δζληθά Πάξθα ηεο Σαλδαλίαο απέζπαζε έμη δηεζλή
βξαβεία.

