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«Γεράκια» 
∆ολοπλοκίες στην αυλή των Τιδόρ 
Η Χίλαρι Μανχέλ είναι αδιαµφισβήτητα 

µια ano τις σηµαντικότερες 
σύγχρονες συγγραφείς. 

Η αξία της αναγνωρίστηκε ano το 
αναγνωστικό κοινό και τους κριτικούς 

λογοτεχνίας, αλλά και από 
το βραβείο Booker του 2009 που 
απονεµήθηκλε στο µυθιοτόρηµά 
της «Γουλφ Χολ». 

Η ηολυαναµενόµενη συνέχεια 
του έργου αυτού ήταν το βιβλίο 
«Γεράκια», το οποίο κυκλοφόρησε 
το 2012 και κατάφερε έναν µοναδικό 

άθλο: να κερδίσει το βραβείο 
Booker, αλλά και το βραβείο 
Costa την ίδια χρονιά. Επιπλέον, 
n συγγραφέας του έγινε n πρώτη 
γυναίκα που κέρδισε δύο φορές 
το Booker. Και όχι άδικα, καθώς 
τα «Γεράκια» είναι ένα στιβαρό 
ιστορικό µυθιστόρηµα που ισορροπεί 

έξοχα ανάµεσα στη δράση 
και τα ιστορικά γεγονότα, από τη 
µία πλευρά, και στην αποτύπωση 
της εποχής στην οποία αναφέρεται, 

από την άλλη. 

[ΒΡΑΒΕΙΟ BOOKER - ΒΡΑΒΕΙΟ COSTA 2012] 
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Hilary Mantel 
Μετάφραση: 
Εριφύλη 
Μαρωνίτη  
Εκδόσεις: 
Πάπυρος  
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ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ 

Τλ£να Ακρίτα 

TO ΜΗΛΟ ΒΓΗΚΕ 
ΑΠΤΟΝ 

Π.ΑΡΑ∆ΕΙ 

Κωνσταντινούπολη 
- Η Πόλη 
που µε ακολουθεί 
Στέλιος X. Αντωνιάδης  

Εκδόσεις: Τσουκάτου  

Του Θεού το µάτι 
Γιάννης Μακριδάκης  
Εκδόσεις: Εστία  

Μέσα από προσωπικές εµπειρίες, 
αλλά και εκτενή έρευνα σε αρχεία 
και βιβλία, ο παιδοκαρδιολόγος 
Σ. Αντωνιάδης επιχειρεί να µας 
συστήσει µια διαφορετική από τη 
γνωστή τουριστική όψη της 
Πόλης: αυτήν που χάνει σιγά σιγά 
όχι µόνο την εκλεπτυσµένη πολυπολιτισµικότπτά 

της, αλλά και το 
ελληνικό στοιχείο της. 

Στο τέλος της ζωής του, ο Πεπόνας 
αποφασίζει να αποσυρθεί στο 

µικρό κτήµα του, το οποίο σκοπεύει 
να καλλιεργήσει. Εκεί φτιάχνει 

µόνος του ένα σκιάχτρο, στο 
οποίο εξιστορεί τη ζωή του.Ένας 
γοητευτικός µονόλογος µε τον 
χαρακτηριστικό έντονο κοινωνικό 

και πολιτικό προβληµατισµό 
του Γ. Μακριδάκη. 

To µάλθ βγήκε 
αη' τον παράδεισο 
'Ελενα Ακρίτα  
Εκδόσεις: ∆ιόπτρα  

Η απουσία του χιούµορ από 
τις ιστορίες της Βίβλου είναι 
γεγονός. ΗΈ. Ακρίτα αναλαµβάνει 

να επανορθώσει και να 
αφηγηθεί τις γνωστές θρησκευτικές 

ιστορίες, από τον Αδάµ την 
Εύα και το µήλο τους µέχρι τον 
Ιωνά και το στοµάχι του θαλάσσιου 

κήτους, µε «αµαρτωλά» διασκεδαστικό 
τρόπο. 

Κεντρικό πρόσωπο είναι ο 
Τόµας Κρόµγουελ, Πρώτος Γραµµατέας 

του βασιλιά τπς Βρετανίας 
Ερρίκου Η'. Η αφήγηση ξεκινά 
το 1535 και εστιάζει στην πτώση 
της Άννα Μπολέιν, συζύγου του 
Ερρίκου και βασίλισσας, και στο 
αιµατοβαµµένο τέλος της στα 
χέρια ενός δήµιου. Η αυλή των 
Τιδόρ, τα πάθη, οι δολοπλοκίες, τα 
πολιτικά και στρατηγικά παιχνίδια 

περιγράφονται ολοζώντανα 
µε βάση τα ιστορυχά γεγονότα και 
εκτενή έρευνα, n οποία, αν και 
ιδιαίτερα περίπλοκη είναι δεξιοτεχνικά 

δοµηµένη. 
To µυθιστόρηµα που είναι ιδιαίτερα 

πολυπρόσωπο, πετυχαίνει 
χάρη στο πλάσιµο και στον επιδέξιο 

χειρισµό των πολλών και διαφορετικών 
χαρακτήρων από τη 

Μανχέλ, της οποίας αποτελεί ένα 
πραγµατικό λογοτεχνικό επίτευγµά,καθόσον 

κατάφερε όλοι αυτοί 
να παραµένουν διακριτοί και µε 
ρεαλιστική υπόσταση µε βάθος. 

Την Τετάρτη 
12 Ιουνίου, 
στο Μέγαρο 
Μουσικής Αθηνών, 
θα απονεµηθούν 
τα Λογοτεχνικά 
Βραβεία 
του Αναγνώστη. 
∆είτε τις 
υποψηφιότητες 
και αναλυτικές 
πλπροφορίες για 
την εκδήλωση στο 
www.oanagnostis.gr 

Ano τη Μυρτώ Τσελέντη 
mtse/enti@ependytis.gr 

Άποψη 
Η ευθύνη 
τπς ανοχής 

' ετά την Κική 
∆ηµουλά 

και τους άστοχα 
διατυπω. 

µένους (παρ' 
ότι εν µέρει δικαιολογηµένους) 

φόβους της για τους µετανάστες 
και τις (πλήρως αδικαιολόγητες) 

διαµαρτυρίες 
της για τους µετανάστες που 
της τρώνε τη θέση στα παγκάκια, 

στις πλατείες της γειτονιάς 
της, θέσεις που όµως 

έσπευσε να ανακαλέσει, δηλώνοντας 
µε οργή την απέχθειά 

της για m Χρυσή Αυγή, 
ο Νάνος Βαλαωρίτης, µέσω 
της προσωπικής του σελίδας 
στο Facebook, αποφάσισε να 
εκφραστεί επί του ίδιου ζητήµατος, 

της Χρυσής Αυγής, και 
να απευθύνει δηµόσια επιστολή 

στον Αντώνη Σαµαρά. 
Σε αυτήν επικαλείται τη φιλία 
του µε τον συγγενή του Σαµαρά, 

Οδυσσέα Ελύτη, για να εκθέσει 
την άποψή του για το 

«βαρβαρικό µόρφωµα µε τις 
συµπεριφορές νεοναζιστών». 

Ορθώς επισηµαίνει τις αρνητικές 
συνέπειες πού θα έχει 

n παρούσα πολιτική (και όχι 
µόνο, να προσθέσω εγώ) ανοχή 

του κράτους σε αυτό ως 
προς την εικόνα της χώρας, 
τον τουρισµό, τα εθνικά µας 
συµφέροντα και τους κινδύνους 

ano τα τυφλά χτυπήµατα 
βίας, όχι µόνο για όλους 

τους κατοίκους της χώρας, 
αλλά και για µια ενδεχόµενη 
µελλοντική αποµόνωση της 
Ελλάδας. 

Μετά τον σχετικό θόρυβο 
που δηµιουργήθηκε αρχικά 
στα social media κι έπειτα 

στον ηµερήσιο Τύπο, ο πρωθυπουργός 
απάντησε µε δική 

του επιστολή, που, όπως αναµενόταν, 
εστιάζει περισσότερο 

στις προεκλογικές του δηλώσεις 
και στο µεταναστευτικό 

πρόβληµα της χώρας 
και λιγότερο οτο κόµµα από 
το οποίο ενδέχεται να χρειαστεί 

κάποια στιγµή στο µέλλον 
να αντλήσει πολύτιµους 

ψηφοφόρους. 
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