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ΕΛΙΑ- ΕΛΕΝΗ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΛΛΑ 

«Τα πέντε παπαγαλάκια» 
Αλφάβητο Ζωής 

«Τα παραµύθια είναι η ιστορία της Ψυχής» λέει ο 
Γιουνγκ κι εγώ στο δισάκι µου κουβαλώ τους µύθους 
της γενιάς µου κι αν η φαντασία είναι η_ ελευθερία 
από τη συνθήκη, τότε θέλει πέντε ζωγραφιστά αλλά 
ολοζώντανα παπαγαλάκια να 'ναι έτοιµα να πετάξουν 
την ευχή των ανθρώπων. Πέντε παπαγαλάκια µε ατρόµητες, 

καθαρές καρδιές πετάνε για τη µεγάλη αποστολή. 
Να µας φέρουν χρώµατα, χορούς, ήχους, 

σιωπές... αλλά και κάτι τι ακόµα! Μια παραµυθιακή 
φιλοσοφική ιστορία που απευθύνεται κυρίως (σε ενήλικες) 

σε «µεγάλα παιδιά» σε εξέλιξη και σε όσους 
ποθούν να ταξιδέψουν στο απρόσµενο της πραγµατικότητας. 

ΧΙΛΝΤΑ ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 

«Εχουνε όλοι κακούς σκοπούς» 
Μεταίχµιο, σελ. 346 

Καλοκαίρι του 2007 Υστερα από απανωτές αναποδιές, 
ο αστυνόµος Χάρης Νικολόπουλος ξεκινάει επιτέλους 
τις διακοπές του στα Χανιά Πριν προλάβει όµως να 
πιει την πρώτη ράκη, τον ειδοποιούν από την Αθήνα 
ότι η άδειά του αναστέλλεται. Ο τραγουδιστής Απόστολος 

Μελισσηνός έχει εξαφανιστεί µυστηριωδώς 
µετά την τελευταία του συναυλία, στο Κάστρο του 
Ρεθύµνου. Πού βρίσκεται ο Απόστολος; Κρυµµένος 
σε κάποια έρηµη παραλία; Έχει πέσει θύµα απαγωγής 
η µήπως„. Ο Νικολόπουλος ξεκινάει την έρευνα που 
θα τον οδηγήσει από την πόλη των Χανίων στα Σφακιά 

και στη συνέχεια στην άδεια Αθήνα 

ΦΠΤΟΝΗ ΤΙΑΛΙΚΟΓΛΟΥ 

«8 ώρες + 35 λεπτά» 
Καστανιώτης, σελ. III 

Ο πόλεµος δεν έχει ακόµα ξεσπάσει. Ιούλιος του 1940. 
Η οικογένεια Αργυρίου επιβιβάζεται στο υπερωκεάνιο 
«Νέα Ελλάς» και µεταναστεύει στην Αµερική. Σαράντα 
χρόνια αργότερα n Φρόσω, θυγατέρα του Μενέλαου 
και της Εράσµιας Αργυρίου, φέρνει στον κόσµο δύο 
παιδιά αγνώστου πατρός: τον Τζόναθαν και την Αµαλία 
Ζουν στη Νέα Υόρκη µια σχεδόν φυσιολογική ζωή. Μια 
οτΛταρακτικη ιστορία που ξεκινά από τη Μικρασιατική 
Καταστροφή, διαπερνά πολέµους, Χούντα και Μεταπολίτευση, 

και φτάνει έως τις µέρες της µεγάλης κρίσης. 

Η βιβλιοθήκη 
της 

«Ενας επικίνδυνος χρηµατιστής» από ιον Nuc Λίζον 

Πώς να προκαλέσετε 
ζηµιά 850 εκατ. λιρών 
στην τράπεζα 
που εργάζεστε 

To βιβλίο auro αποτελείτην προσωπική 
µαρτυρία του πρωταγωνιστή της συγκλονιστικής 
αυτής υπόθεσης και Εξηγεί πώς και γιατί ένας και 
µόνον άνθρωπος εξαπάτησε ένα ολόκληρο 
σύστηµα, γκαονά τοντ nwn 
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TOY ΠΟΡΤΟΥ ΒΑΐΛΑΚΗ 

To ιστορικό της µεγάλης κρίσης» είναι ο 
τίτλος της νέας προσφοράς της «Ηµερησίας 

του Σαββάτου» που ανταποκρίνεται 
απολύτως στο επιτακτικό αίτηµα της εποχής µας: Να 
κατανοήσουµε, δηλαδή, τα αίτια που οδήγησαν στις 
τεκτονικές αλλαγές στην παγκόσµια και ελληνική 
οικονοµία και κατ" επέκτασιν στις ζωές µας. Και όλα 
αυτά µέσα από µία µοναδική σειρά επιλεγµένων βιβλίων 

διακεκριµένων οικονοµολόγων και ορθογράφων 
που µε τις ειδικευµένες γνώσεις τους και τη διεισδυτική 

µατιά τους, αναδεικνύουν τις παθογένειες του 
παγκόσµιου χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και προτείνουν 

ενδεχόµενες λύσεις. Ενα τέτοιο συναρπαστικό 
βιβλίο είναι το «Ενας επικίνδυνος χρηµατιστής» 

του Νικ Λίζον (εκδ. Καστανιώτη) που θα δοθεί δωρεάν, 
στις 15 Ιουνίου, µε την «Ηµερησία του Σαββάτου». 

Ελάχιστες υποθέσεις έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον 
της παγκόσµιας κοινής γνώµης όσο η κατάρρευση 
της εµπορικής τράπεζας Μπάρινγκς στα 

τέλη του Φεβρουαρίου του 1995. Και ίσως είναι η 
µοναδική περίπτωση στα παγκόσµια τραπεζικά χρονικά 

που ένας άνθρωπος κατάφερε να προκαλέσει 
ζηµιά 850 εκατοµµυρίων λιρών στην τράπεζα όπου 
εργαζόταν. 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΑΡΤΎΡΙΑ 
«Εγραψα τα πράγµατα όπως έγιναν» σηµειώνει ο 

Νικ Λίζον και προσθέτει: «Είναι πιθανόν να ταραχθούν 
κάποιοι από τον τρόπο µε τον οποίο απεικονίζονται, 
αλλά ξαναδιάβασα πολλές φορές το βιβλίο και πιστεύω 
ότι οι εντυπώσεις που δηµιουργεί είναι δίκαιες, θα 
πρέπει επιπλέον να ξεκαθαρίσω ότι χρησιµοποίησα την 
ευκαιρία που µου πρόσφερε το βιβλίο για να βάλω 
µερικά πράγµατα στη θέση τους. Επίσης, πιστεύω ότι 
θα έπρεπε να είχαν υποβληθεί ορισµένες ερωτήσεις 
σε ανώτερα κλιµάκια τόσο της Τράπεζας της Αγγλίας 
όσο και της Υπηρεσίας Σοβαρών Απατών. Μέχρι στιγµής 

οι ερωτήσεις αυτές δεν έχουν γίνει». To «Ένας 
επικίνδυνος χρηµατιστής» αποτελεί την προσωπική 
µαρτυρία του πρωταγωνιστή της συγκλονιστικής αυτής 
υπόθεσης και εξηγεί πώς και γιατί ένας και µόνον 
άνθρωπος εξαπάτησε ένα ολόκληρο σύστηµα πείθοντας 

τους πάντες ότι κέρδιζε καθηµερινά τεράστια 
ποσά ενώ στην πραγµατικότητα έχανε Πρόκειται για 
ένα εκπληκτικό από κάθε άποψη βιβλίο το οποίο είναι 
ένας σπάνιος συνδυασµός οικονοµικού θρίλερ και ρεαλιστικής 

περιγραφής των σύγχρονων χρηµατιστηριακών 
πρακτικών. Παράλληλα όµως, αποκαλύπτει µε 

τρόπο ανατριχιαστικό, ότι η πραγµατικότητα σπάνια 
είναι αυτή που βλέπουµε ή νοµίζουµε. 

www.clipnews.gr
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Γιάννης Μαρής 

Ενα σταυρόλεξο 
µυστηρίου και αγωνίας 
>> Ο «πατέρας της ελληνικής 

αστυνοµικής µυθοπλασίας» 

πρώτος αντιλήφθηκε -σε καιρούς 

ανυποψίαστους- ότι αυτό 

το παραγνωρισµένο λογοτεχνικό 

είδος θα µπορούσε να αναδείξει 

ιδανικά τα κοινωνικά προβλήµατα 

και τις στρεβλώσεις 

της µεταπολεµικής εποχής. 

TOY ΓΙβΡΓΟΥ ΒΑΪΛΑΚΗ 

Οι µυστηριώδεις ιστορίες του έµελλε 
να τον καθιερώσουν ως 

τον «πατέρα της ελληνικής αστυνοµικής 
µυθοπλασίας». Αη' την άλλη, 

εκείνος πρώτος αντιλήφθηκε-σε καιρούς 
ανυποψίαστους- ότι αυτό το παραγνωρισµένο 

λογοτεχνικό είδος θα µπορούσε 
να αναδείξει ιδανικά τα κοινωνικά προβλήµατα 

και τις στρεβλώσεις της µεταπολεµικής 
εποχής. 

Ο λόγος, βέβαια για το Γιάννη Μαρή 
ο οποίος µέσα από κλασικά πια έργα -όπως 

το «Εγκληµα στο Κολωνάκι», ο «θάνατος 
του Τιµόθεου Κώνστα» και η «Εξαφάνιση 

του Τζων Αυλακιώτη»- κατόρθωσε 
να αποτυπώσει εξαιρετικά τη µετεµφυλιακή 

Αθήνα Και ας απέφευγε να 
θίξει -έστω υπαινικτικά-τα πολιτικά προβλήµατα 

και να υποδαυλίσει τα ιδεολογικά 
πάθη που σιγόκαιγαν. 

Παρ' όλα αυτά, αν και στέκει σαφώς 
στο πλευρό της αστυνοµικής νοµιµότητας, 

ο τρόπος µε τον οποίο προσεγγίζει 
τους διάφορους χαρακτήρες δείχνει µια 
ιδιαίτερη κοινωνική ευαισθησία: Αναρωτιέται 

τι είναι αυτό που γεννά τους µικροκακοποιούς, 
τους ρουφιάνους, τις 

πόρνες, τον υπόκοσµο που βλέπουµε στις 
ιστορίες του. Και, φυσικά, δεν παραλείπει 
να εστιάσει στην εγκληµατική συµπεριφορά 

των µεγαλοαστών, καταδεικνύοντας 
ότι η δικαιοσύνη δεν είναι ίδια για 

όλους. Η συγγραφική σταδιοδροµία του 
Γιάννη Μαρή ως αστυνοµικού συγγραφέα 

ξεκίνησε, το 1953,όταν µε το πραγµατικό 
του όνοµα Γιάννης Τσιριµώκος 

δηµοσίευσε το «Εγκληµα στο Κολωνάκι»ένα 
«αθηναϊκό αστυνοµικό µυθιστόρηµα» 

στο εβδοµαδιαίο περιοδικό «Οικογένεια». 
Μάλιστα, σε σχετικές διαφηµίσεις που 
δηµοσιεύτηκαν στην «Ακρόπολη» διαβάζουµε 

ότι «είναι το πρώτο ελληνικό 
αστυνοµικό µυθιστόρηµα». Πρωταγωνιστής 

του ήταν ο θρυλικός αστυνόµος 
Μπέκας -που βασίστηκε στον επιθεωρη- 

Ποια είναι τα κίνητρα 
του εγκλήµατος; Ζήλια; 
Εκδίκηση; Συµφέρον; 
Πρόκειται για ερωτικά θρίλερ 
της δεκαετίας του '50 µέσα 
από τα οποία ο Μαρής θα 
αποδεικνυόταν ένας µετρ της 
ιστορίας µυστηρίου. 

mm 
τή Μεγκρέ του Ζορζ Σιµενόν- ο οποίος 
δεν λύνει απλώς γρίφους σχετικούς µε 
ένα έγκληµα αλλά επιχειρεί να διεισδύσει 

στην ψυχοσύνθεση των εµπλεκοµένων 
χαρακτήρων για να τους κατανοήσει. 

' Στο ίδιο µυθιστόρηµα εµφανίζεται για 
πρώτη φορά και ο δηµοσιογράφος Μακρής, 

το alterego του συγγραφέα 
Εν τω µεταξύ, η αυξανόµενη ζήτηση 

για αστυνοµικές ιστορίες οδήγησε 
και πάλι στην έκδοση της «Μάσκας» και 
του «Μυστήριου» το 1955 και το 1956 
αντίστοιχα. Τότε, ο Μαρής ανέλαβε να 
γράφει σε εφηµερίδες αναγνώσµατα 
περιπετειών, έρωτα και δράσης, ενώ 
µαζί µε αυτά, έκανε διασκευές γνωστών 
µυθιστορηµάτων. 

Παράλληλα επιδόθηκε στη συγγραφή 
δικών του πρωτοτύπων ιστοριών, όπως 
το «Εγκληµα στα παρασκήνια» που 

φιλοξενήθηκε σε συνέχειες -τον Νοέµβριο 
του 1954- στην «Απογευµατινή». 

Ηταν το δεύτερο αστυνοµικό µυθιστόρηµά 
του και συνοδεύτηκε µε τη διαφηµιστική 

φράση «Κάτι που γράφεται διά 
πρώτην φορά εις ελληνικήν εφηµερίδα». 
Και, βέβαια η επιτυχία του Μαρή κάθε 
άλλο παρά ήταν τυχαία, αφού διέθετε 
πάντα µια στέρεη πλοκή µε ανατροπές 
και µια σταδιακή ανάπτυξη της εξιχνίασης 
του µυστηρίου, ενώ την ίδια στιγµή δεν 
παρέβλεπε να αναδείξει προσεκτικά τον 
ψυχισµό, τα κίνητρα και τους στόχους 
των προσώπων. Και όλα αυτά µε τον 
αστυνόµο Μπέκα να ξέρει περισσότερα 
απ' όσα λέει και τους υπόπτους να σκιαγραφούνται 

µε µία ασυνήθιστη προσήλωση 
στην ψυχοσύνθεσή τους, που τους 

οδηγεί στη µία η την άλλη επιλογή. Σε 
κάθε πφίπτωοη, η καινοτοµία του Μαρή 
είναι ότι συνδύασε το ελαφρό λαϊκό θέαµα 

µε το αστυνοµικό µυθιστόρηµα 
δηλαδή µια θεµατολογία µικροαστική µε 
µια αφήγηση ριζοσπαστική. Πάντως, το 
βασικό τρικ που χρησιµοποιούσε, είναι η 
πλαστοπροσωπία: Ο νεκρός που είναι 
ζωντανός, ο ζωντανός που παριστάνει 
κάποιον άλλον, οι υπόγειοι οικογενειακοί 

δεσµοί ή οι κρυφές ερωτικές σχέσεις. 
Μέχρι που εµφανίζεται ένα πτώµα Από 
εκεί και πέρα τα πάντα ακολουθούν µια 
αδυσώπητη νοµοτέλεια Ποια είναι τα 
κίνητρα του εγκλήµατος; Ζήλια; Εκδίκηση; 

Συµφέρον; Πρόκειται για ερωτικά 
θρίλερ της δεκαετίας ιου '50 µέσα από 
τα οποία ο Μαρής θα αποδεικνυόταν 
ένας µετρ της ιστορίας µυστηρίου, υπογραµµίζοντας 

-παράλληλα- τις ιδεοληψίες 
και φωτίζοντας τα απόκρυφα της 

νεοελληνικής καθηµερινότητας. Οσο για 
την «Κυρία της νύχτας» (εκδ. Αγρα) είναι 
ένα από τα καλύτερα µυθιστορήµατα του 
Γιάννη Μαρή που κυκλοφορεί πρώτη 
φορά σε βιβλίο, µε εισαγωγή του Ανδρέα 
Αποστολίδη και εκλογή από την πρωτό-, 
τυπη εικονογράφηση της εποχής του 
Μιχάλη Γάλλια Είχε πρωτοδηµοσιευτεί 
σε 82 συνέχειες στην εφηµερίδα «Ακρόπολις» 

το 1955 - 56 µε τον αστυνόµο 
Μπέκα να κάνει και εδώ το καθήκον του. 
Πρωταγωνίστρια είναι η Λιάνα Περέζ 
µια µοιραία γυναίκα εκδικητής, στην ατµόσφαιρα 

των «µαύρων» ταινιών του 
αµερικανικού σινεµά της δεκαετίας του 
'50 µε έντονο το στοιχείο του µελοδράµατος 

και βασικό χαρακτηριστικό το 
τραγικό τέλος. Η δράση εκτυλίσσεται µε 
φόντο την Αθήνα και τη θεσσαλονίκη 
της εποχής εκείνης, µε µια ταχύτητα 
κινηµατογραφική «που θυµίζει Χίτσκοκ». 
Στην ουσία αυτό που καταφέρνει κάθε 
φορά ο Γιάννης Μαρής είναι να σχηµατίζει 

ένα σταυρόλεξο µυστηρίου και αγωνίας 
γύρω από ερωτικά και άλλα εγκλήµατα 

που απορρέουν από την εισδοχή 
των ασήµαντων και περιθωριακών 

στον κόσµο της πολυτέλειας. Κάπως έτσι, 
µπορεί και φιλοτεχνεί µε εντυπωσιακή 
ακρίβεια µια τοιχογραφία της ελληνικής 
κοινωνίας όπου µπορεί κανείς να διακρίνει 

τις µικροαστικές εµµονές µιας ολόκληρης 
εποχής γύρω από τον εύκολο 

πλουτισµό, το ιδιωτικό συµφέρον και την 
κακώς εννοούµενη καταξίωση- µία εποχή 

από την οποία µάλλον δεν έχουν 
αλλάξει και πολλά- 
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«Ο αγώνας συνεχίζεται» 
Πατάκη, σελ. 234 

ΟΡοµπέρτο Σαβιάνο, τον οποίο ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι 

κατηγόρησε ότι δίνετ µια κακή εικόνα της 

Ιταλίας προς τα έξω, την ίδια οτιγµή που ο Ουµπέρτο 

Εκο τον αναγνωρίζει ως εξέχουσα πνευµατική προσωπικότητα, 
ξύνει µερικές από ης παλιές και νέες πληγές 

που ταλανίζουν τη χώρα του και λειτουργούν ως καθρέφτης 

των χωρών του Νότου της Ευρώπης: Τη µικρή 

αναγνώριση της σηµασίας της εθνικής ενοποίησης, τον 
ύπουλο µηχανισµό της µηχανής της λάσπης, την εξάπλωση 

του οργανωµένου εγκλήµατος στον Βορρά, την 

αέναη κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των απορριµµάτων 

στη Νάπολι, τις πολλές προαναγγελθείσες 

τραγωδίες. 
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HEIKKIΡΑΤΟΜΑΚΙ 

«Η µεγάλη αποτυχία 
της Ευρωζώνης» 
Μεταίχµιο, σελ. 387 

ΟΦινλανδός διανοούµενος Heikki Patomaki αναλύει 

την τρέχουσα κρίση, εξετάζοντας διεξοδικά 

και σε βάθος την ευρωπαϊκή και παγκόσµια πολιτική 

οικονοµία, Παρουσιάζει πολλές και διαφορετικές ερµηνείες 

της κατάστασης, προβλέπει τις πιθανότητες 

επιτυχίας των διάφορων µέτρων που έχουν προταθεί 

και τις συµπληρώνει µε αναλύσεις σεναρίων για τις 

πιθανές και επιθυµητές εξελίξεις καθώς n Ευρωπαϊκή 

Ενωση προσπαθεί να βγει ano την κρίση. 
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ALEXANDER LOYD & BEN JOHNSON 

«The healing code» 
∆ιόπτρα, σελ. 367 

Βαθιά ριζωµένες αρνητικές πεποιθήσεις που παραµένουν 

ως «τοξικές» µνήµες επηρεάζουν σοβαρά 

την ψυχοσωµατική µας ισορροπία. To 2001, ο Dr Alex 

Loyd άλλαξε την πορεία της εναλλακτικής ψυχολογίας 

µε µια ιδιαίτερα σηµαντική ανακάλυψη. Κατάφερε 
να ξεκλειδώσει τους κώδικες που ενεργοποιούν το 

ανοσοποιητικό µας σύστηµα Τα ευρήµατα του Dr Alex 
Loyd επιβεβαιώθηκαν όχι µόνο από πειράµατα, αλλά 

και από τους χιλιάδες ανθρώπους σε όλο τον κόσµο 
που χρησιµοποίησαν την πρωτοποριακή µέθοδο του 

Healing Code. 
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