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α βιβλία παίζεια βιβλία παίζει
Γράφει και επιμελείται ο Παναγιώτης Σκορδάς

Ο τόπος πρόδωσε τον ένοχο
10+1 αστυνομικές ιστορίες
Συλλογικό έργο
Εκδόσεις Τόπος
Αθήνα 2014, σελ. 288

Tο βιβλίο είναι μια πρωτότυπη «γεω-
γραφία εγκλημάτων», που διαβάζε-

ται ως σπονδυλωτό αστυνομικό «μυ-
θιστόρημα» και όπου κάθε κεφάλαιο-
διήγημα ταξιδεύει τον αναγνώστη από
έγκλημα σε έγκλημα και από τόπο σε
τόπο με τον πειστικό τρόπο της καλής αστυνομικής λογο-
τεχνίας. Δράμα, Κομοτηνή, Καβάλα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα,
Νεκρομαντείο Αχέροντα, Ναύπλιο, Λογκανίκος Λακωνίας,
Αρεόπολη, Λος Άντζελες: κάθε τόπος είναι δυνάμει ένας
τόπος μίσους, φθόνου, πίκρας, πόθου, αυτοδικίας, μένους,
τρέλας και, τελικά, εγκλήματος. Ωστόσο, σε κάθε τόπο το
κοινωνικό «μικροκλίμα», οι άνθρωποι με τις συνήθειές
τους, η ιστορία του, οι κρυφές ή φανερές αντιθέσεις στην
τοπική τάξη πραγμάτων κ.λπ. είναι στοιχεία που σφραγί-
ζουν κάθε έγκλημα που συμβαίνει στην επικράτειά του με
ιδιόμορφα χαρακτηριστικά.
Τα 10+1 διηγήματα αυτού του τόμου, από ισάριθμους δο-
κιμασμένους συγγραφείς Αστυνομικής Λογοτεχνίας, απο-
δεικνύουν ότι ο τόπος προδίδει, αν όχι πάντα τον ένοχο,
σχεδόν πάντα κάποια δραματική αλήθεια που επιμελώς ε-
πιχειρείται να κρυφτεί πίσω από την τουριστική, ιστορική,
φυσιολατρική ή όποια άλλη μεταμφίεσή του.
Οι συγγραφείς του βιβλίου: Κυριακή Γεροζήση, Παναγιώ-
της Γιαννουλέας, Δημήτρης Κεραμεύς, Κωνσταντίνα Μό-
σχου, Αθηνά Μουντάνου - Μπασιούκα, Γιάννης Πανού-
σης, Γεωργία Παπαλυμπέρη, Αργύρης Παυλιώτης, Γιάννης
Ράγκος, Μιμή Φιλιππίδη - Θεοχάρη και ο Νεοκλής Γαλα-
νόπουλος.

Μιχάλης Σπέγγος
Η τελευταία συγγνώμη

Αστυνομικό μυθιστόρημα
Εκδόσεις Διόπτρα
Αθήνα 2014, σελ. 663

Hαρχή και το τέλος αυτού του αστυνο-
μικού μυθιστορήματος είναι στο φα-

ράγγι του Βίκου, στην Ήπειρο. Ο καμ-
βάς είναι τα Γιάννενα και η Γερμανία,
αλλά και η Ιταλία και το Ισραήλ. Και η
Λατινική Αμερική. Κύριο ρόλο στην ιστορία παίζει η Ρωμα-
νιώτικη Ισραηλιτική Κοινότητα των Ιωαννίνων.
1973, Γιάννενα.
Ένας Χιλιανός αξιωματούχος του καθεστώτος Πινοσέτ επι-
σκέπτεται την πόλη ως επίσημος προσκεκλημένος της
χούντας των Συνταγματαρχών, όταν ένα απόγευμα θα βρε-
θεί δολοφονημένος στο φαράγγι του Βίκου. Πανικόβλητη
η κυβέρνηση φορτώνει τη δολοφονία σε ένα φοιτητή με α-
ριστερή δράση. Είναι όμως αυτή η πραγματικότητα;
1938 - ‘39, Γιάννενα.
Παρά τη σκιά του πολέμου, οι νέοι της πόλης περνούν α-
νέμελα τις ημέρες τους. Ο χριστιανός Νίκος Καζαντζής ε-
ρωτεύεται την εβραία Ρεβέκκα Λεβή, αλλά αν και οι οικογέ-
νειές τους είναι πολύ δεμένες, εκείνη θα ενδώσει στις πιέ-
σεις του πατέρα της προκειμένου να παντρευτεί έναν ομό-
θρησκό της, τον αμοραλιστή Αζέρ.
1944, Γιάννενα.
Καθώς η συντριβή τού Ράιχ είναι επικείμενη, οι Γερμανοί
ετοιμάζουν μια μεγάλη επιχείρηση συγκέντρωσης του ε-
βραϊκού πληθυσμού της πόλης και προώθησής του σε
στρατόπεδα συγκέντρωσης, όπου θα εξοντωθούν. Ο Κάρ-
στεν υπηρετεί στη φρουρά της πόλης και μένει στο επιταγ-
μένο σπίτι των Καζαντζήδων, όπου την παραμονή της
25ης Μαρτίου θα αποκαλύψει στο Νίκο ότι σε λίγες ώρες
οι Γερμανοί θα συλλάβουν όλους τους εβραίους πολίτες. Ο
Νίκος, με κίνδυνο της ζωής του, προσπαθεί να φυγαδεύ-
σει όσα μέλη από την οικογένεια Λεβή μπορεί. Ο Αζέρ δεν
καταφέρνει να ξεφύγει και στέλνεται στο εφιαλτικό στρα-
τόπεδο συγκέντρωσης του Μπιργκενάου. Είναι, όμως, απο-
φασισμένος να κάνει τα πάντα για να επιβιώσει...
Η «Τελευταία συγγνώμη» μιλά για ήρωες και αντι-ήρωες
που γεννιούνται μέσα στον αγώνα για επιβίωση.
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