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Νικητές 
προηγούµενης 
εβδοµάδας
Οι αναγνώστες της προηγούµενης εβδοµάδας 
που κερδίζουν τα βιβλία «για πάντα στη 
θάλασσα», της Αναστασίας Λιβανού από τις 
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΚΕ∆ΡΟΣ είναι οι εξής:

1. Φανή Κύργια
2. Αργυρώ Στρατιώτη

Τα βιβλία θα αποσταλούν απευθείας στο 
νικητή από τον εκδοτικό οίκο που τα 
προσφέρει.

Ένας επίσημος από τη Λατινική 
Αμερική κατορθώνει να σπάσει 
τη διεθνή απομόνωση της κατα-

δικασμένης απ τη χούντα Ελλάδας και 
γίνεται δεκτός απ την ηγεσία της με 
μέγιστες τιμές. Ο ίδιος εκφράζει την 
επιθυμία να γνωρίσει τη χώρα μακριά 
από τη δημοσιότητα αλλά και τις «αυ-
θόρμητες» εκδηλώσεις λαϊκού θαυμα-
σμού.  Μία εβδομάδα αργότερα, το 
πτώμα του εντοπίζεται στο φαράγγι 
του Βίκου, λίγα χιλιόμετρα μακριά από 
την ηπειρωτική πρωτεύουσα, τα Γιάν-
νενα. Τα υπόλοιπα στο βιβλίο… Αυτή 
είναι η υπόθεση του νέου μυθιστορή-
ματος του Μιχάλη Σπέγγου που φέρει 
τον τίτλο «Τελευταία συγνώμη». Μία 
περιγραφή δια στόματος του ίδιου του 
συγγραφέα κι εμπνευστή του βιβλίου 
που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΔΙΟ-
ΠΤΡΑ. Ο ίδιος μας μιλά για το νέο του 
βιβλίο στη συνέντευξη που παραχώρη-
σε στη ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ

Συνέντευξη στη Βιβή Μαργαρίτη

-κ. Σπέγγο τι σας ενέπνευσε να γράψετε 
το βιβλίο; 

-Το 1913 που 
απελευθερώ-
θηκαν τα Γιάν-
νενα η Εβραϊκή 
κοινότητα αριθ-
μούσε γύρω 
στις 3000 ψυ-
χές. Σήμερα, 
μόνο μερικές 
δεκάδες. Επι-
σκέφτηκα τα 
σ τ ρ α τ ό π ε δ α , 
μίλησα με επι-

ζώντες. Η φρίκη του ολοκαυτώματος είναι 
παγκόσμια και ακόμα νωπή. Αυτό βέβαια 
είναι ο καμβάς, η αφορμή, γιατί το βιβλίο 
μιλάει για την μετατροπή ανθρώπων σε 
ήρωες ή αντι-ήρωες.  
-Πρόκειται για ιστορικό μυθιστόρημα; 
Περιλαμβάνει πραγματικά γεγονότα και 
πρόσωπα υπαρκτά ή είναι έργο καθαρής 
μυθοπλασίας;
-Παρ’ ότι το βιβλίο περιέχει αναφορές σε 
ιστορικά γεγονότα και αληθινά πρόσωπα, 
θα πρέπει να διαβαστεί σαν έργο καθαρής 
μυθοπλασίας. 
-Πυρηνικός φυσικός και λογοτέχνης; Πως 
συνδυάζονται αυτά τα δύο;
-Η Πυρηνική Φυσική εκγύμνασε την όποια 
ικανότητα σύνθεσης και ανάλυσης ο ανα-
γνώστης πιθανά να διακρίνει στα γραπτά 
μου. Επίσης, μου έδωσε τη δυνατότητα να 
ζήσω σε διάφορα μέρη του κόσμου και να 
συναναστραφώ πολλούς και διαφορετι-
κούς ανθρώπους.  
-Σε ποιους απευθύνεται το βιβλίο;
-Μου έχει τύχει να περιμένω με ανυπο-

μονησία να γυρίσω σπίτι για να συνεχίσω 
την ανάγνωση κάποιου βιβλίου.  Να φτά-
νω στο τέλος και από τη μία να αγωνιώ για 
την εξέλιξη αλλά απ την άλλη να λυπάμαι 
που τελειώνει.  Όσον αφορά βέβαια τα 
μυθιστορήματα.  Σε τέτοιους αναγνώστες 
απευθύνομαι και ελπίζω.  
-Κατάγεστε από τα Γιάννενα και γράφετε 
ένα βιβλίο που κατά τα 2/3 του εκτυλίσ-
σονται εκεί. Ήταν πόθος να γράψετε μία 
ιστορία για την ιδιαίτερη πατρίδα σας;
-Πόθος μεγάλος. Τα Γιάννενα τα κουβαλάω 
και θα τα κουβαλάω μέσα μου.  Εκεί γεν-
νήθηκα, εκεί μεγάλωσα.  Έφυγα από εκεί 
ενήλικας, δεκαοκτώ χρονών.  
-Ποιοι αναγνώστες θα λατρέψουν αυτό το 
βιβλίο;
-Για τον μέσο αναγνώστη είναι ένα μυθι-
στόρημα με το οποίο ελπίζω να ταυτιστεί.  
Ο κινηματογραφικός ρυθμός της αφήγησης 
ενδεχομένως να συναρπάσει οι δε ανατρο-
πές στην πλοκή να δημιουργήσουν αυτό 
που πάντα το απρόβλεπτο δημιουργεί.  
-Θα θέλετε να δείτε κάποια στιγμή το συ-
γκεκριμένο βιβλίο στις κινηματογραφικές 
αίθουσες;
-Αν η μεταφορά μου αρέσει και αρέσει για-
τί όχι;  Δεν είναι όμως αυτό το ζητούμενο.  
-Από όλα σας τα βιβλία αυτό το ξεχωρίζε-
τε; Αν όχι ποιο θα χαρακτηρίζατε αγαπη-
μένο σας. 
-Η «Τελευταία Συγγνώμη» είναι σίγουρα 
από τα αγαπημένα μου.  
Από τις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΟΠΤΡΑ κυκλοφορεί 
επίσης και το βιβλίο «Ανεμόσκαλα» του 
Μιχάλη Σπέγγου. 

«Τελευταία συγνώμη»
Μιχάλης Σπέγγος

∆ιαγωνισµός
Στείλτε µας email στη διεύθυνση 
vimarga2004@yahoo.gr µε την ένδει-
ξη: βιβλιοπαρουσιάσεις. Γράψτε µας τα 
στοιχεία σας (ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση 
και τηλέφωνο) και διεκδικείστε ένα από τα 
2 βιβλία «Τελευταία συγνώµη», του Μιχάλη 
Σπέγγου από τις ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ∆ΙΟΠΤΡΑ που 
η στήλη ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ εξασφάλισε 
εντελώς δωρεάν για τους αναγνώστες της. 
Οι δυο πρώτοι που θα στείλουν email θα 
κερδίσουν τα βιβλία και θα ανακοινωθούν 
στο φύλλο της επόµενης ∆ευτέρας.


