
Book Review: Μία συγνώμη για το τέλος - Λένα Μαντά 

 

Για τη Λένα Μαντά δεν υπάρχουν πολλά 

πράγματα να πει κανείς. Είναι, 

αναμφίβολα, το μεγαλύτερο όνομα 

σήμερα στο χώρο του βιβλίου στην 

Ελλάδα με 1,5 εκατομμύριο αναγνώστες 

να την έχουν ακολουθήσει έστω σε μια 

διαδρομή αυτά τα χρόνια της συγγραφικής πορείας της. Κάθε βιβλίο της 

είναι κι ένα διαφορετικό ταξίδι, μια σύντομη φυγή από το σήμερα. 

Η Μυρσίνη είναι μια κοπέλα η οποία δεν ευνοήθηκε ιδιαίτερα από τις 

Μοίρες όταν γεννήθηκε. Δύσκολη η ζωή της από τη πρώτη μέρα, άλλοι 

αποφάσιζαν για εκείνη,αυτή απλά υπάκουε. Όλα τα είδε, όλα τα έζησε, όλα 

τα άκουσε εκτός από το πιο σημαντικό:μια συγνώμη για το τέλος. 

Διαφορετικό αυτό το βιβλίο της Λένας Μαντά από τα υπόλοιπα. Η ηρωίδα 

της μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον όπου η γυναικεία παρουσία παρέμενε 

απλώς διακοσμητική και ο ρόλος της γυναίκας δεν είχε καμιά ουσιαστική 

χρησιμότητα. Η ίδια η Μυρσίνη πάλεψε στηριζόμενη στις δικές της 

δυνάμεις, με στόχο μια καλύτερη ζωή που της άξιζε αλλά που κανείς δεν 

ήθελε να της προσφέρει .Εύκολο δεν ήταν και τα εμπόδια πολλά. Αλλά όταν 

αισθάνεσαι ότι η ζωή σε δοκιμάζει πρέπει να αντισταθείς για να μπορέσεις 

να νικήσεις. Έτσι κι η Μυρσίνη. Βγήκε νικήτρια στο δύσκολο αγώνα της 

ζωής και απέδειξε ότι όσα σου οφείλει η ζωή δικαιούσαι να τα πάρεις ,με 

κάθε τίμημα. 

Η Λένα Μαντά έχει ένα μοναδικό ταλέντο να πλάθει ήρωες που λίγο ως 

πολύ θα βρεις ένα σημείο ταύτισης μαζί τους. Δεν είναι πάντα σωστοί ή 

δίκαιοι, αλλά οι πιο περιθωριακοί χαρακτήρες πάντα είναι πιο γοητευτικοί. 

Παρόλο που η ίδια έχει δεχθεί κατά καιρούς όχι ιδιαίτερα ευνοϊκές κριτικές 

για το ύφος και το περιεχόμενο των βιβλίων της, η άποψη μου είναι ότι 

πάνω απ'όλα αγαπάει τους ανθρώπους και γράφει γι'αυτούς. Δε θέλει να 

γράφει ιστορίες που απαραίτητα να έχουν φιλοσοφικά νοήματα αλλά απλές, 

λιτές ιστορίες που θα διαβαστούν χωρίς να  κρύβουν ιδιαίτερα μηνύματα. 

Αυτό είναι κατά τη γνώμη μου το μυστικό της επιτυχίας της και πως με 

κάθε βιβλίο της θα μιλήσει στη καρδιά του εκάστοτε αναγνώστη. 

Το ''Μια συγνώμη για το τέλος'', είναι ένα μυθιστόρημα που χαρίζει 

όμορφες στιγμές ανάγνωσης και . Επιπλέον ,λόγω του ότι εν μέρει 

διαδραματίζεται την περίοδο της επταετίας, είναι πολύ ενδιαφέροντα τα 

στοιχεία για εκείνη τη χρονική περίοδο που ευχάριστη δεν ήταν για 

κανέναν, τα οποία δείχνουν την έρευνα που έκανε η συγγραφέας και της 

οφείλεται ένα μπράβο, καθώς κυρίως για τους νεώτερους, είναι ένα 
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διδακτικό μάθημα χωρίς να έχει τη μορφή της κλασικής και αυστηρής 

διδασκαλίας. 

 

Καλή ανάγνωση, 

Μαρία Ανδρικοπούλου 



 


