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ΣΤΕΦΑΝΟ ΠΙΡΑΝΤΕΛΟ 

«Ενας πατέρας 
είναι πάντα χρήσιµος» 
Καστανιώτης, σελ. 100 

Μετά το θάνατο της µητέρας του, ο Ορέστε αφιερώνει 
τη ζωή του στην προστασία και φροντίδα 

του πατέρα του: εγκαταλείπει την πολλά υποσχόµενη 
επαγγελµατική του καριέρα και ουσιαστικά 

γίνεται ο πατέρας του πατέρα του. Ολα αυτά µέχρι 
ένα πρωί που εκείνος εµφανίζεται µε µια πολύ 
νεότερήτου γυναίκα, την οποία θέλει να παντρευτεί. 

Οι κωµικοτραγικές καταστάσεις που θα ακολουθήσουν 
θα φέρουν -ίσως- µια νέα ισορροπία 

στη σχέση τω ν δύο. 

i i rm 
ΜΑΙΡΗ MIKE 

«Εναρµόνιον κράµα» 
Αγρα, σελ. 235 

Ολα τα δοκίµια του παρόντος τόµου, δηµοσιευµένα 
και αδηµοσίευτα καρπός ενδιαφερόντων των 

τελευταίων χρόνων, ακολουθούν κοινούς µεθοδολογικούς 
δρόµους και περιστρέφονται, µεταξύ 

των άλλων, γύρω από τις έννοιες του κράµατος 
και της υβριδικότητας. Τα δοκίµια, καθώς παρακολουθούν 

σε διάστηµα ενάµιση περίπου αιώνα 
(θεαµατικές) µετακινήσεις και αλλαγές σε υφολογικά, 

ιδεολογικά, αισθητικά και άλλο πεδία, 
φιλοδοξούν να ρίξουν φως στις σχέσεις ανάµεσα 
στην πεζογραφία και στην ελληνική κοινωντκή 
πραγµατικότητα 

ΕΥΑ ΖΟΛΙΑ & ΖΥΝΠΝΤ ΠΕΡΙΝΙΟΝ 

«Τι είδε η Λίρα Καζάν» 
Κέδρος, σελ. 334 

Ιούλιος 2010.0 Νουανκούο, επικεφαλής της Υπηρεσίας 
∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος του 

Λάγος, φυγαδεύεται νύχτα µαζί µε την οικογένέίά 
του. Ο Φελίξ, γραµµατέας του δικαστηρίου της 
Νίκαιας, συµµετέχει στην έρευνα που γίνεται στο 
γιοτ του τραπεζίτη Στέφενσεν. Λίγες µέρες πριν, 
το πτώµα της γυναίκας του έχει ανασυρθεί από 
το βυθό του λιµανιού Η Λίρα Καζάν, Ρωσίδα δηµοσιογράφος, 

αναχωρεί για το Λονδίνο. Ο Λούτσκι, 
µέλος της ρωσικής ολιγαρχίας που ελέγχει την 
τοπίκή στρατιωτική βιοµηχανία, µόλις έχει εισαγάγει 

τις επιχειρήσεις του στο χρηµατιστήριο. 
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Η γαΛΛική έκδοση του ΣέρΛοκ Χοϊ\\ις 

Ο κύριος Μοντ 
ανακαλύπτει 
τον τρόπο για 
να... ξαναγεννηθεί 
>- ∆εν υπάρχει ήρωας περισσότερο ιδιόµορφος και µυστηριώδης από 
τον κύριο Μοντ, πρόσωπο καθηµερινό που ανακαλύπτει από τα βάθη 
της ψυχής του τον τρόπο να ξαναγεννηθεί και να κατακτήσει την 
«ψυχρή» νηφαλιότητα, διώχνοντας τα φαντάσµατα και τις σκιές 

Είναι ο δηµιουργός του περίφηµου 
επιθεωρητή Μεγκρέ µε τον οποίο 
έµελλε να δηµιουργήσει τη γαλλική 

εκδοχή του Σέρλοκ Χολµς. Μόνο που ο 
Μεγκρέ είχε τον δικό του τρόπο να γοητεύει 

τους αναγνώστες. Ο Ζορζ Σιµενόν 
γεννήθηκε το 1903 στη Λιέγη και από πο¬ 

λύ µικρός αναγκάστηκε να δουλεύει κάνοντας 
διάφορα επαγγέλµατα Μία από αυτές 

τις πολυάριθµες δουλειές ήταν εκείνη του 
αστυνοµικού συντάκτη σε τοπική εφηµερίδα 

και η εµπειρία του αυτή θα αποδεικνυόταν 
ιδιαίτερα χρήσιµη στη συνέχεια της 

συγγραφικής του πορείας. 

Ο Ζορζ Σιµενόν αν και 
έγραψε ποικίλες ιστορίες 
διακρίθηκε κυρίως στο 
χώρο του αστυνοµικού 
µυθιστορήµατος. Μάλιστα, 
περίπου τα µισά από τα 
µυθιστορήµατα του έχουν 
για ήρωα τον Μεγκρέ 

To 1922 εγκαθίσταται στο Παρίσι και 
εκεί δηµοσιεύει τα πρώτα του έργα χρησιµοποιώντας 

ψευδώνυµο στην αρχή. Και 
βέβαια, ο Ζορζ Σιµενόν αν και έγραψε 
ποικίλες ιστορίες διακρίθηκε κυρίως στο 
χώρο του αστυνοµικού µυθιστορήµατος. 
Μάλιστα τα µισά περίπου από τα µυθιστορήµατα 

του έχουν για ήρωα τον Μεγκρέ 
και πολλά ano αυτά έγιναν ταινίες στον 
κινηµατογράφο- «Ο Μεγκρέ επιστρέφει», 
«Η πρώτη έρευνα του Μεγκρέ», «Ο Μεγκρέ 
στήνει παγίδα», «Ο Μεγκρέ και ο νεκρός 
του». Αλλα έργα του είναι: «Ο κίτρινος 
σκύλος», «Ο ένοικος», «Τρία δωµάτια στο 
Μανχάταν», «Ο πρόεδρος», «Η µετακόµιση» 
και φυσικά «Η φυγή του κυρίου Μοντ» (εκδ. 
άγρα), µε την υπόθεση του βιβλίου να έχει 
ως εξής: Στα σαράντα οκτώ του χρόνια, 
κρυφά απογοητευµένος από την ύπαρξη 
του, ο Νορµπέρ Μοντ αποφασίζει να εγκαταλείψει 

τους πάντες και τα πάντα, τη γυναίκα 
του Τερέζ, τα παιδιά του, την επιχείρηση 
µε τις εξαγωγές που διατηρούσε. 

∆ιαλέγει τη ζωή του περιπλανώµενου, τη 
ζωή του περιθωρίου και της φτώχειας, και 
η επιλογή αυτή τον φέρνει σύντοµα σε ένα 
µέτριο ξενοδοχείο της Μασσαλίας. 

Εκεί γνωρίζει τη Ζυλί, µια νεαρή δυστυχισµένη 
γυναίκα η οποία θα τον αποτρέψει 

από την αυτοκτονία Μέσα από την 
πιο απρόβλεπτη πορεία, ο κύριος Μοντ θα 
ξαναβρεί το δρόµο που τον οδηγεί προς 
τους άλλους και προς τη νεανική του ύπαρξη. 

Κανένα άλλο µυθιστόρηµα δεν προσφέρει 
τόσο χαρακτηριστική εικόνα για το 

σύµπαν του Ζορζ Σιµενόν, για την έλξη που 
ασκούν πάνω του οι πιο αναιµικές φαινοµενικά 

υπάρξεις, οι χώροι που κρύβονται 
στο ηµίφως, τα περιθώρια της κοινωνίας. 
∆εν υπάρχει ήρωας περισσότερο ιδιόµορφος 

και µυοτηριώδης.από τον κύριο Μοντ, 
πρόσωπο καθηµερινό που ανακαλύπτει 
από τα βάθη της ψυχής του τον τρόπο να 
ξαναγεννηθεί και να κατακτήσει την «ψυχρή» 

νηφαλιότητα διώχνοντας τα φαντάσµατα 
και τις σκιές που τον στοίχειωνον. 
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ΓΙΩΡΓΟΣ ∆ΙΟΝ. ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ 

«Σκιαγραφία µιας εφηβείας» 
>¦ Μία ευαίσθητη, διεισδυτική 

αφήγηση-εξιστόρηση, µία 
ιδιαίτερη συµβολή στην αναπαράσταση 

προσώπων και 
καταστάσεων της «χαµένης 
άνοιξης» του συγγραφέα 

To βιβλίο «Σκιαγραφία µιας εφηβείας- Στον 
Πειραιά, 1954-1973» (εκδ. Κασταλία) του 
Γιώργου ∆ιον. Πουκαµισά, είναι η προσωπική 
αναπόληση και αποτίµηση των παιδικών χρόνων 

του ήρωα του συγγραφέα Ο ανάπλους 
στην εφηβεία η εξιοπτίρηση ιδιωτικών συµβάντων, 

άρρηκτα δεµένων και εγγεγραµµένων 
στο πλαίσιο της υ^τατκλεµικής κυρίως 

περιπέτειας των Ελλήνων. Εικόνες του Πειραιά, 
λιακάδα στο Πασαλιµάνι, εργασία και 

χαρά στην Ιωνίδειο Σχολή, το κατ1 εξοχήν 
Γυµνάσιο της πόλης, εντατική µαθητεία µέσα 
στην απριλιανή δικτατορία το µεγάλο λιµάνι 
της Ανατολικής Μεσογείου, οι αλάνες και τα 
περιβόλια του Ρέντη, ιστορίες της προσφυγιάς 
και του πολέµου, εµφυλίου και µη, οικογενειακές 

τραγωδίες και βλέψεις, όλα αυτά συνθέτουν 
την εικόνα του βιβλίου, µέσα από µία 

γραφή συµπαγή, ρέουσα, λιτή, απέριττη και 
νευρώδη. Πρόκειται για µία ευαίσθητη, διεισδυτική 

αφήγηση-εξιστόρηση, µία ιδιαίτερη 
συµβολή στην αναπαράσταση προσώπων και 
καταστάσεων της «χαµένης άνοιξης» και των 
µάταιων ελπίδων του συγγραφέα, µε παρατηρητήριο 

τον Πειραιά και τα πέριξ του. 

www.clipnews.gr
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ΒΙΒΛΙΟ 

Νουάρ ιστορίες 

Υπόγειος κόσµος, όπου το 
έγκληµα έχει το πάνω χέρι ··· 
>Καλοί και κακοί αστυνοµικοί, 
πληροφοριοδότες και εκτελεστές, 

διεφθαρµένοι πολιτικοί, 
µοιραίες ξανθιές και 
κοκκινοµάλλες, ηµίφως, 
έγκληµα, σεξ, τζόγος και αλκοόλ 
σε αηδιαστικές ποσότητες 

TOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΒΑΐΛΑΚΗ 

Στην κλασική αστυνοµική λογοτεχνία 
υπάρχει -συνήθως- ένας 

ντετέκτιβ, ο οποίος, στην προσπάθεια 
του να εξιχνιάσει έναν φόνο, 

επιχειρεί να συγκεντρώσει τις διάσπαρτες 
ενδείξεις, να τις συνταιριάξει -µε 

τη µέθοδο ενός παζλ- και να συµπληρώσει 
την εικόνα του δολοφόνου. 

Μία εικόνα αρχικά θαµπή που αποκτά, 
λίγο πριν από την τελευταία 

σελίδα σαφήνεια και διαύγεια ξαφνιάζοντας 
τον -συνήθως ανυποψίαοτοαναγνώστη. 

Αυτή η αφηγηµατική παράδοση 
έµελλε να ξεκινήσει από την 

«∆ιπλή δολοφονία της οδού Μοργκ» 
(1841) του ιδιοφυούς Εντγκαρ Αλαν 

- Πόε (1809-1849) και ήδη σε αυτό το 
πρώτο στην ιστορία αστυνοµικό διήγηµα 

διακρίνονται τα δύο βαοικά συστατικά 
µιας υποδειγµατικής πλοκής: Ενας 

περίεργος φόνος και κάποιος που µέσα 
από µία σειρά συλλογισµών ξεδιαλύνει 
το µυστήριο. 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ 
Η διάδοση αυτού του µοντέλου 

υπήρξε καθοριστική για όλες τις αστυνοµικές 
ιστορίες της εποχής, αφού ο 

κόσµος διατηρούσε µία ανεπιφύλακτη 
πίστη στον ορθολογισµό και τη µέθοδο. 
Και, βέβαια, εάν υπάρχει ένας αδιαµφισβήτητος 

πρωτοπόρος του είδους, 
αυτός δεν είναι άλλος από τον Αρθουρ 
Κάνον Ντουλ (1859-1930), στη φαντασία 

του οποίου οφείλεται η δηµιουργία 
του πλέον αναγνωρισµένου αρχέτυπου 
διαλευκαντή αστυνοµικών αινιγµάτων: 
Ο Σερλοκ Χολµς, πράγµατι, κατάφερε 
να ενσαρκώσει τον κατ' εξοχήν επιβλητικό 

-και ως επί το πλείστον απρόβλεπτο- 
ερευνητή του εγκλήµατος," ο οποίος 

τακτοποιεί επιµελώς τα στοιχεία 
αποκαθιστώντας µια λογική τάξη των 
πραγµάτων. 

Σ' αυτήν την παράδοση εντάσσεται 
ανεπιφύλακτα και η Αγκάθα Κρίστι 
(1890-1976) η οποία, όµως, εκλέπτυνε 

σηµαντικά το αστυνοµικό µυθιστόρηµα. 
Ο Βέλγος ντετέκτιβ Ηρακλής 

Πουαρό -µε την ξέχειλη µαταιοδοξία 
και την ιριδίζουσα σκέψη- αποτελεί, 

Πλοκή µυστηρίου που 
ισορροπεί υποδειγµατικά 
ανάµεσα στην ενοχή, 
τον αισθησιασµό και 
την απληστία 

εξάλλου, την πλέον σηµαντική συµβολή 
της στην εξέλιξη του αστυνοµικού 

µυθιστορήµατος. Στον κόσµο της υπάρχουν 
φαινοµενικά ασήµαντα γεγονότα, 

ικανά να πυροδοτήσουν µία σειρά αλυσιδωτών 
εκρήξεων λογικής που συντελούνται 

ερήµην του θεατή - στον εγκέφαλο 
του πολυµήχανου Πουαρό. Οσο 

για την τελική λύση, αποκαλύπτεται 
-κατά κανόνα- µέσα από την τελετουργία 

µιας ταχυδακτυλουργικής -θα έλεγε 
κανείς- επίδειξης. 
Στο µεταξύ, µε την πάροδο του 

χρόνου, η εµπιστοσύνη στον ορθολογισµό 
και στην ανυπέρβλητη αξία της 

θετικής σκέψης άρχισε να υπονοµεύεται 
ανεπανόρθωτα: Είναι η εποχή του 

οικονοµικού κραχ της Αµερικής µε τις 
ατέλειωτες στρατιές ανέργων, τον υπόκοσµο 

και την παρατεταµένη ηθική 
διαφθορά, την πείνα και την απελπισία 
που αναγκάζει ανθρώπους να νοικιάζουν 

ένα δωµάτιο σε ξενοδοχείο µόνο 
και µόνο για να πηδήξουν αη' το παράθυρο. 

Ο Ντάσιελ Χάµετ (1894-1961) 
αποτελεί τον νέο συγγραφέα αστυνοµικών 

ιστοριών που ανταποκρίνεται 
πλήρως στις καινούριες συνθήκες, µακριά 

από τους µέχρι τότε συνήθεις 
συλλογιστικούς ακροβατισµούς. Κάπως 
έτσι εισάγεται ο τύπος του σκληροτράχηλου 

ιδιωτικού αστυνοµικού, ο οποίος 
θα δηµιουργήσει µία νέα σχολή: ο λόγος 

για τον Σαµ Σπέιντ, τον κυνικό, 
αλλά συνάµα ευαίσθητο και ηθικό ιδιωτικό 

ντετέκτιβ. Ο Χάµετ διαλέγει έναν 
κοφτό, ασθµατικό και διαυγή τρόπο για 
να αποτυπώσει ένα περιστατικό και να 
δραµατοποιήσει µια συνοµιλία Σε αυτήν, 

λοιπόν, τη δυναµική πρόζα -η οποία 
είναι σφιχτοδεµένη µε τη δράση- ο 
Ρέιµοντ Τσάντλερ (1888-1959) έρχεται 

να προσθέσει το στοιχείο της συγκίνησης 
που απουσίαζε από τα έργα 

του Χάµετ, µία µορφή διάχυτης µελαγχολίας 
και απελπισίας που µεταδίδεται, 

ωστόσο, αριστοτεχνικά µέσα από τη 
στωική αντιµετώπιση του πρωταγωνιστή. 

Ο Φίλιπ Μάρλοου είναι ένας βαριεστηµένος 
και αµετανόητα σαρκαστικός 

ιδιωτικός ντετέκτιβ, ο οποίος 
εµφανίζεται για πρώτη φορά το 1939 
στον «Μεγάλο ύπνο». 

ΣΤΑΘΜΟΣ 
Ενα µυθιστόρηµα-σταθµός στην 

ιστορία της αστυνοµικής λογοτεχνίας: 
Πρόκειται για έναν οξυδερκή άντρα 
της εποχής του, µε ένα χιούµορ εξοντωτικό, 

µε την αίσθηση του γελοίου 
ιδιαίτερα ανεπτυγµένη και µε µια έντονη 

περιφρόνηση για κάθε προσποίηση 
και µικροπρέπεια. Προηγουµένως, ο 
Τσάντλερ είχε θητεύσει µε επιτυχία και 
στο διήγηµα δηµοσιεύοντας σε περιοδικά 

όπως το φηµισµένο Black Mask 
τις πρώτες του «Νουάρ ιστορίες- τόµος 
B'» (εκδ. «κέδρος»). 

Είναι στις ιστορίες αυτές που καλλιέργησε 
το µοναδικό του αφηγηµατικό 

στιλ και έπλασε εκείνο τον υπόγειο 
κόσµο που πρωταγωνιστεί και στα µυθιοτορήµατά 

του: µοναχικοί ντετέκτιβ 
που προοικονοµούν το Φίλιπ Μάρλοου, 
καλοί και κακοί αστυνοµικοί, πληροφοριοδότες 

και εκτελεστές, διεφθαρµένοι 
πολιτικοί, µοιραίες ξανθιές και κοκκινοµάλλες, 

ηµίφως, έγκληµα, σεξ, τζόγος 
και αλκοόλ σε αηδιαστικές ποσότητες. 

Και όλα αυτά µε µία απαράµιλλη 
τεχνική, µια εκπληκτική αίσθηση του 
χιούµορ και µία πλοκή µυστηρίου που 
ισορροπεί υποδειγµατικά -σε όλες σχεδόν 

τις ιστορίες- ανάµεσα στην ενοχή, 
τον αισθησιασµό, την απληστία στις 
µικρές ώρες- τις ώρες, δηλαδή, που η 
διαφθορά και το έγκληµα έχουν το 
πάνω χέρι... 
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DUSTIN TH0MAS0N 

«21.12» 
∆ιόπτρα, σελ. 518 

Αρχές ∆εκεµβρίου. Ενας ανεκτίµητης αξίας αρχαίος 
κώδικας εµφανίζεται στο Λος Αντζελες. 

Την ίδια στιγµή, σε διαφορετικό σηµείο της πόλης, 
ξεσπάει µια φοβερή επιδηµία που προκαλεί αϋπνία 
και παραισθήσεις. Οταν τρελαµένοι συνωµοσιολόγοι 
προβλέπουν το τέλος του κόσµου, n κατάσταση ξεφεύγει 

από κάθε έλεγχο. Καθώς ο χρόνος λιγοστεύει, δύο 
επιστήµονες προσπαθούν απεγνωσµένα να λύσουν 
ένα από τα µεγαλύτερα αινίγµατα της Ιστορίας: ττ σχέση 

έχει n µυστηριώδης εξαφάνιση των Μάγια µε την 
τύχη της ανθρωπότητας σήµερα; 
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ΝΙΚΟΣ ∆ΟΪΚΟΣ 

«Μετά τη βαρβαρότητα» 
Καστανιώτης, σελ. 205 

Μετά την κατάρρευση του Τοξικού Θαύµατος οτις 
ΗΠΑ και την αναστάτωση της Ευρωζώνης, τη 

σπγµή που γράφονται αυτές οι γραµµές, καλοκαίρι 
του 2011, το αµερικανικό χρέος, έτσι όπως πλησιάζει 
τη συνταγµατικώς προκαθορισµένη οροφή των 14,3 
τρισεκατοµµυρίων δολαρίων, απειλεί να τινάξει την 
παγκόσµια οικονοµία στον αέρα. «Πρόοδος» και όλεθρος 

βαδίζουν χέρι χέρι. 
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ΜΑΝΟΣ Γ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ 

«Σύγχρονη πολιτική ηγεσία» 
Παπαζήσης, σελ. 334 

Ηεργασία του Μ.Γ. Παπάζογλου καλύπτει ένα σηµαντικό 
κενό στην ελληνική βιβλιογραφία της 

Πολιτικής Επτοτήµης για την πολιτική ηγεσία. Αναπτύσσει 
ένα θεωρητικό υπόβαθρο µε διεθνείς αναφορές 

το οποίο δίνει έµφαση στην εξουσία, το πολιτικό πλαίσιο 
και τους υποοτηρνκτές. Εξετάζει τις λειτουργίες της 

ηγεσίας στο ελληνικό πολιτικό σύστηµα από ττς απαρχές 
της συγκρότησης του κράτους και διερευνά τις 

προκλήσεις και τα πεπραγµένα κοµµατικών και κυβερνητικών 
ηγεσιών έως σήµερα. Ο Παπάζογλου δεν 

αναζητά µονοσήµαντες απαντήσεις, αλλά ερµηνεύει 
τεκµηριωµένα πς επιτυχίες και αποτυχίες των ηγεσιών 
µέσα από ένα πλέγµα παραγόντων και συνθηκών. 
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