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Πέτρος Μαρτινίδης

Από άλλοθι σε άλλοθι

10+3, επειδή τα τρία τελευταία διαθέτουν κοινό ήρωα –εκείνον 
της τριλογίας: Θεατρικοί θάνατοι. Δημοσιευμένα σε περιοδικά ή 
συλλογές διηγημάτων μεταξύ 2001-11, έχουν υποστεί κάποιες 
μετατροπές στο ύφος∙ πλοκή και τίτλοι έμειναν ως είχαν. Δεν 
παρατίθενται με χρονολογική σειρά∙ σε όλα, όμως, αναγνωρί-
ζονται ίχνη επικαιρότητας (κι όπου δεν πρόκειται για την πρό-
σφατη οικονομική κρίση ή για την εκκόλαψή της, πρόκειται για 
την καταβαράθρωση των Πανεπιστημιακών).

Η αλληλουχία των δέκα πρώτων τηρεί ένα είδος συγκοπτό-
μενου μουσικού ρυθμού: δύο σύντομα, ένα μεγαλύτερο, ξανά 
και ξανά, μ’ ένα σύντομο να κλείνει τη δεκάδα. Τόπος δράσης, 
παντού, η Θεσσαλονίκη, ενώ ακόμη και στα πιο σύντομα τη-
ρείται ο θεμελιώδης, κατά τον συγγραφέα, κανόνας της αστυ-
νομικής αφήγησης: το χιούμορ και η απρόβλεπτη ανατροπή  
στη λύση του γρίφου.

Ο Πέτρος Μαρτινίδης διδάσκει θεωρία και κριτική αρχιτεκτονικής και 
σχεδιασμό θεατρικών χώρων, στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Α.Π.Θ. Έχει 
επίσης διδάξει στα Τμήματα Εικαστικών και Θεάτρου της Σχολής Καλών 
Τεχνών καθώς και στο Τμήμα Δημοσιογραφίας. ISBN: 978-960-504-064-2 
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10+3 αστυνομικά διηγήματα

Βιβλία του σε άλλους εκδοτικούς 
οίκους: 
• Συνηγορία της Παραλογοτεχνίας 
(Πολύτυπο 1982, επανέκδοση: 
Υποδομή 1994)
• Οι λέξεις στην αρχιτεκτονική και την 
επιστημονική σκέψη (Σμίλη 1990)
• Κόμικς. Τέχνη και τεχνικές της 
εικονογραφήγησης (Α.Σ.Ε. 1990, 
επανέκδοση 1991)
• Η υψηλή τέχνη της απελπισίας: 
γύρω από τον Ισοβίτη του Αρκά 
( Ύψιλον 1992)
• Πώς πάνε στον «παράδεισο» του 
Αρκά. Ανατρέχοντας στην ιστορία 
του γέλιου ( Ύψιλον 2007)

Από τις εκδόσεις Νεφέλη κυκλο-
φορούν: 

μελετες

• Μεσιτείες του ορατού: ζητήματα 
θεωρίας της κριτικής στην αρχιτε-
κτονική και την τέχνη (1997)

• Μεταμορφώσεις του θεατρικού χώ-
ρου: τυπικές φάσεις κατά την εξέλιξη 
της αρχιτεκτονικής των θεάτρων στη 
Δύση (1999, Βραβείο της Ένωσης 
κριτικών θεάτρου 2000)

• Κριτική και ευαισθησία: η εξέλιξη 
του κριτικού στοχασμού για την τέ-
χνη (2011)

αςτυνομικα μυθιςτορηματα

• Κατά συρροήν (1998)
• Σε περίπτωση πυρκαϊάς (1999)
• Παιχνίδια μνήμης (2001)
• Δεύτερη φορά νεκρός (2002)
• Μοιραίοι αντικατοπτρισμοί (2003, 
επανεπεξεργασμένη έκδοση 2010)
• Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία (2005)
• Ο Θεός φυλάει τους άθεους (2006)
• Χωρίς αποζημίωση (2011)

αςτυνομικα διηγηματα

• Από άλλοθι σε άλλοθι: 10 + 3 αστυ-
νομικά διηγήματα (2013)
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