Book Review: Οι σιωπές της ενοχής - Νικόλ Άννα Μανιάτη
Συντάχθηκε στις 22 Ιούνιος 2016.

Στο οπισθόφυλλο του βιβλίου διάβασα το εξής ευθανασία ή φόνος και βιάστηκα γρήγορα να ξεκινήσω το βιβλίο που από την υπόθεση και μόνο, φάνηκε
αρκετά ενδιαφέρον.
Ο λόγος, για το καινούριο μυθιστόρημα της Νικολ-Άννα Μανιάτη το οποίο χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος διαβάζουμε για τα παιδικά και
τραυματικά χρόνια της ηρωίδας που ουσιαστικά καλύπτουν και το μεγαλύτερο κομμάτι του μυθιστορήματος. Η Άννα γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κύπρο τον
Μάιο του 1946. Με τη γέννηση της ήρθε και ο χωρισμός τον γονιών της, αναγκάζοντας την να μείνει μέχρι τα πέντε της στο χωριό με μια θεια της όπου και
γνώρισε το άσχημο πρόσωπο των ανθρώπων. Αφού ένα τέρας ασέλγησε πάνω της στα πέντε της χρόνια, και μετά τον θάνατο της βασανισμένης φίλης της,
η Άννα μετακομίζει με τον πατέρα της και την καινούρια του γυναίκα.
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Τα υπόλοιπα χρόνια μετά την ενηλικίωσή της τα πέρασε σε αυτό το γεμάτο μίσος για το άτομό της σπίτι, με μόνο στήριγμα την αδερφή της. Αγάπη από
πουθενά και μίσος από παντού, με έναν πατέρα να αδιαφορεί, μια μητριά να την μισεί και μια μάνα να μην μπορεί να δώσει αρκετή αγάπη για να επαναφέρει
ότι έχει καταστραφεί τα προηγούμενα χρόνια. Στο δεύτερο μέρος βλέπουμε την ενηλικίωση της Άννας και την απομάκρυνσή της από αυτό το σπίτι που τόσα
χρόνια την έπνιγε. Μετακομίζει στην Αθήνα για να σπουδάσει αυτό που ονειρευόταν, Ιατρική.
Καθώς περνάνε τα χρόνια βλέπουμε τις πληγές που άφησαν αυτά τα δύσκολα παιδικά χρόνια να μην επουλώνονται και να την ακολουθούν για το υπόλοιπο
της ζωής της. Ο παρ’ ολίγον βιασμός της, έκανε αδύνατο να δοθεί ολοκληρωτικά σε έναν άντρα, ενώ το ότι στερήθηκε την στοργή και τα χάδια σαν παιδί, την
έχουν μετατρέψει σε έναν άνθρωπο που δύσκολα μπορεί να προσφέρει αγάπη. Και έπειτα, τρεις φόνοι…
Οι Σιωπές της ενοχής είναι ένα βιβλίο γεμάτο συγκινήσεις και αγωνία για το τι θα επακολουθήσει στη ζωή της ηρωίδας. Η αναφορά των φόνων πριν αυτοί
γίνουν, σοκάρει τους αναγνώστες οι οποίοι βιάζονται να δουν πως θα εξελιχθεί η ιστορία στη συνέχεια. Μου πήρε τρεις μέρες να διαβάσω το βιβλίο, μιας και
ήταν πολύ δύσκολο να το αφήσω απ’ τα χέρια μου. Απορροφούσα μία-μία τις σελίδες με μεγάλη προσμονή για το τι θα επακολουθήσει. Η ιστορία είναι
βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα και σε αφήνει να αναρωτιέσαι ποια από αυτά που διάβασες, έχουν γίνει στην πραγματικότητα και ποια όχι." Και οι
σιωπές! Οι αιώνιες σιωπές που συνόδευαν κάθε βήμα, κάθε σκέψη, κάθε αντίδραση… " για αυτές τις σιωπές λοιπόν μας μιλά η Νικολ-Άννα Μανιάτη που
έχουμε συνηθίσει να μας συγκινεί σε παλαιότερα βιβλία της.
Αν είστε λοιπόν γνώριμοι με τα προηγούμενα βιβλία της συγγραφέως, και σας άρεσαν τότε σίγουρα θα αγαπήσετε και αυτό. Προσωπικά το προτείνω
ανεπιφύλακτα και είμαι σίγουρη πως θα το λατρέψετε όπως εγώ.

Ελένη Κόζη
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