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Κπθινθνξεί από ηηο εθδόζεηο Μίλωαο ην πνιπαλακελόκελν 

κπζηζηόξεκα Η εξομολόγηση ηνπ Σπύξνπ Πεηξνπιάθε,  

σςγγπαυέα τος best seller Σο παπάθςπο τηρ Νευέληρ. 

 
Κωνσταντινούπολη, 1928. Η Διέλε, σο παηδί, δεη κηα επηπρηζκέλε 

θαη θαηλνκεληθά άλεηε δσή. Υάλνληαο, όκσο, ηνπο γνλείο ηεο από 

αηύρεκα, όια αλαηξέπνληαη. Μαθξηά από ηνλ αδειθό ηεο, 

αληηκεησπίδεη κόλε ηε ζθιεξόηεηα ηνπ ζπγγεληθνύ ηεο 

πεξηβάιινληνο. Ωο αληηθείκελν ζπλαιιαγήο, θαηαιήγεη ζηελ Ήπεηξν, 

αλάκεζα ζε ζθιεξνύο αλζξώπνπο ηεο ειιεληθήο ππαίζξνπ. Πέθηεη 

ρακειά, αιιά μαλαζεθώλεηαη. Όηαλ ν έξσηαο έξζεη, είλαη ήδε πνιύ 

αξγά γηα εθείλε… 

Κόνιτσα, σήμεπα. «Έρσ θάλεη πνιιέο ακαξηίεο, παηδί κνπ…» 

Η γεξόληηζζα Μαξθέιια δελ έρεη βγεη από ην κνλαζηήξη ηεο 

Παλαγηάο Βξεθνθξαηνύζαο ηα ηειεπηαία εβδνκήληα ηξία ρξόληα, 

δεκέλε από έλα βαξύ ηάκα. Ο παηέξαο Θεόθηινο θαιείηαη 

εζπεπζκέλα ζηα βνπλά ηεο Πίλδνπ λα ηειέζεη ην κπζηήξην ηεο 

εμνκνιόγεζεο… 

 

Τν βηβιίν ηνπ Σπύξνπ Πεηξνπιάθε θαιεί ηνλ αλαγλώζηε λα 

απνδώζεη δηθαηνζύλε, λα πάξεη ζέζε, λα δηθαηώζεη ή λα 

θαηαδηθάζεη πξάμεηο πνπ ζεκαδεύνπλ ηηο δωέο ηωλ 

αλζξώπωλ. Μέζα από κηα εθ βαζέωλ «εμνκνιόγεζε» 

καζαίλνπκε ηελ ηζηνξία κηαο γπλαίθαο πνπ θαηάθεξε λα 

ληθήζεη θάζε εκπόδην κπξνζηά ζηνλ θόβν ηεο απεηιήο. Μηα 

θαζειωηηθή ηζηνξία από ηελ Κωλζηαληηλνύπνιε ηνπ 1928 

κέρξη ηελ Κόληηζα ηνπ 2013, γεκάηε πόλν, κπζηηθά, αιιά θαη 

δηθαίωζε. 

 

ΕΓΡΑΨΑΝ ΓΙΑ ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ 

 
«Γε ζα ζαο πσ “δηαβάζηε απηό ην βηβιίν”. Μόλν ζα κνηξαζηώ καδί 

ζαο απηό πνπ κνπ ζπλέβε όηαλ ην ηειείσζα. Κάηη πνπ, νξθίδνκαη, δελ 

κνπ έρεη μαλαζπκβεί κε θαλέλα άιιν βηβιίν. Μέρξη ηελ ηειεπηαία 

ιέμε δελ είρα δαθξύζεη θαλ. Καη κόιηο έθιεηζα θαη ηελ ηειεπηαία 

ζειίδα, μέζπαζα ζε θιάκαηα. Κιάκα γνεξό πνπ θξάηεζε αξθεηά 

ιεπηά. Έζηεηια κήλπκα ζηνλ ζπγγξαθέα. Σνπ έγξαςα όηη ην βηβιίν 

ηνπ ζα έπξεπε λα ιέγεηαη Λύηξσζε – απηό έλησζα νινθιεξώλνληάο 

ην». 

Μαπία Σζιπίτα, ζπγγξαθέαο 

 

ύγρξνλε Διιεληθή Λνγνηερλία 

 

Μάηνο 2015 

Από ηνλ ζπγγξαθέα ηνπ  

best seller  

Σο παπάθςπο τηρ Νευέληρ 
   

ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ 

ΣΕ ΑΛΗΘΙΝΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

Σπύξνο  

Πεηξνπιάθεο 

 



 

 

«Ο άλζξσπνο μερσξίδεη από ηα δώα ζε έλα πξάγκα, θάλεη θαθό 

αθόκα θαη όηαλ δελ είλαη απαξαίηεην. Η αθήγεζε ηνπ πύξνπ 

Πεηξνπιάθε ζηελ Εξομολόγηση είλαη ζπλαξπαζηηθή. Απνδεηθλύεη 

άιιε κηα θνξά ην πεγαίν ηαιέλην ηνπ, θηάλνληαο ζηα όξηα ηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ αλαγλσζηώλ. Η ηερληθή παξνπζίαζεο ησλ 

ραξαθηήξσλ θαη ε ζύλδεζε ησλ ζθελώλ θαη ησλ επνρώλ δείρλνπλ 

εκπεηξία πνιύ κεγαιύηεξε από ην έξγν ηνπ ζπγγξαθέα». 

Bookia.gr 

 

 

Ο ΤΓΓΡΑΦΕΑ 

 

Ο πύξνο Πεηξνπιάθεο γελλήζεθε ζηελ Αζήλα θαη έδεζε 

ζην Ρέζπκλν θαη ζηα Υαληά από όπνπ θαη θαηάγεηαη. Δίλαη 

ζπλζέηεο θαη ζηηρνπξγόο θαη έρεη ζπκκεηάζρεη ζε κνπζηθέο 

παξαζηάζεηο θαη ζπλαπιίεο ζε όιε ηελ Διιάδα. Σξαγνύδηα 

ηνπ πεξηιακβάλνληαη ζε CD πνιιώλ γλσζηώλ θαιιηηερλώλ, 

ελώ έρεη γξάςεη κνπζηθή θαη ηξαγνύδηα γηα ληνθηκαληέξ θαη 

ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο. Έρεη δηαηειέζεη δηεπζπληήο ζην 

δηαθεκηζηηθό ηκήκα θαη ξαδηνθσληθόο παξαγσγόο ζην 

Γίθηπν fm 91,5 ζηα Υαληά. 

 

Αζρνιείηαη κε ηε θσηνγξαθία, είλαη αθεγεηήο παξακπζηώλ, 

πξνπνλεηήο θαη Παλειιεληνλίθεο ζην άζιεκα ηνπ 

Taekwondo θαη έρεη σο ρόκπη ηελ αλαξξίρεζε θαη ηηο 

θαηαδύζεηο. Από ηηο εθδόζεηο Μίλσαο θπθινθνξνύλ, επίζεο, 

ηα βηβιία ηνπ γηα παηδηά Στα σνάπια τος κοςπσάπος 

Μπαπμπαπόσα (2014) θαη Ο θησαςπόρ τος Κςβεπνήτη (2015). 
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