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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Την Τετάρτη 23 Μαΐου, ώρα 19:30 στην αίθουσα «Πολυχώρος του Συλλόγου Οι Φίλοι 

της Μουσικής» στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, ο Ελληνοϊταλός συγγραφέας 

Costantino Salis, βραβευμένος από την Ιταλική Βουλή και δημιουργός του 

“Φιλοσοφικού Show” θα παρουσιάσει το νέο του μυθιστόρημα «Συγγνώμη που αργά σ’ 

αγάπησα» που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις ΑΓΓΕΛΑΚΗ. Πρόκειται για ένα 

καλλιτεχνικό γεγονός, με λογοτεχνία, τραγούδι και μουσική. Την εκδήλωση θα καλύψει 

η ιταλική τηλεόραση RAI 3 και ΙΤΑLIA 1. 

Θα παρουσιάσει η Κλέλια Χαρίση, δημοσιογράφος-ποιήτρια και διευθύντρια Λόγου 

και Τέχνης του Ομίλου για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων. 

 

Για το βιβλίο θα μιλήσουν: 

 Βαΐτσης Αποστολάτος - π. Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων 

 Άντζελα Γκερέκου -  π. Υφυπουργός Πολιτισμού 

 Γιώργος Λιάνης - δημοσιογράφος και  

 Costantino Salis - συγγραφέας του βιβλίου. 

 

Καλλιτεχνική συμμετοχή: Κωνσταντίνος Καριώτης - βαρύτονος / πιάνο, Λένα 

Αλκαίου - τραγουδίστρια, Μπέσσυ Μάλφα - ηθοποιός. 

Παίζουν οι μουσικοί:  Φρίξος  Διονύσιος Μόρτζος - πιάνο, Ανδρέας Βουδούρης - 

πιάνο και ο Δημήτρης Μπρέντας - καβάλ (παραδοσιακό πνευστό). 

Μέρος των εσόδων από τις πωλήσεις των βιβλίων θα δοθεί στην Πανελλήνια 

Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων παιδιών - Νοητικά Υστερούντων ( ΠΕΓΚΑΠ - 

ΝΥ).  

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθηνών, 

του Ομίλου για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων και COMITES GRECIA (Επιτροπή 

Ιταλών του Εξωτερικού). 

Πληροφορίες για τον συγγραφέα Costantino Salis θα βρείτε στην προσωπική του 

ιστοσελίδα:  www.costasalis.com 

 

 Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Λόγω των περιορισμένων θέσεων θα 

δοθεί προτεραιότητα στους κατόχους προσκλήσεων και μη -που θα κάνουν 

κράτηση στο τηλεφωνικό κέντρο του εκδοτικού οίκου ΑΓΓΕΛΑΚΗ.  Τηλ. 210 

3826220. Μετά την έναρξη της εκδήλωσης δε θα επιτρέπεται η είσοδος στο 

κοινό.  
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