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Έχοντας στο χέρια μου το νέο βιβλίο της Λένας Μαντά «Η εκδίκηση των αγγέλων», 
το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός, ομολογώ πως γοητεύτηκα από την 
περίληψη αλλά και την υπόσχεση της αστυνομικής περιπέτειας με την οποία ήλπιζα 
να ταξιδέψω. 

Η ιστορία διηγείται τη ζωή της Γαλάτειας, μιας από τις διασημότερες Ελληνίδες 

συγγραφείς. Τα βιβλία της γνωρίζουν τεράστια επιτυχία και η ίδια ζει, όντας 

χωρισμένη με δυο παιδιά, μια ήρεμη οικογενειακή ζωή. Η καθημερινότητά της 

διαταράσσεται όταν η εικοσάχρονη σύντροφος του γιου της, Άρη, πεθαίνει κάτω 

από μυστηριώδεις συνθήκες. Η Γαλάτεια βρίσκεται αντιμέτωπη με την πραγματική 

διάσταση της σχέσης του γιου της, αλλά και τον πόνο που βιώνει ο Άρης, 

αρνούμενος να κατανοήσει τα πραγματικά αίτια του θανάτου της αγαπημένης του. 

Η οικογένεια, ενωμένη και με τη Γαλάτεια να πρωτοστατεί και να κρατάει τα ηνία, 



αποφασίζει να διερευνήσει τις συνθήκες του θανάτου της νεαρής κοπέλας. Ήταν 

θάνατος από φυσικά αίτια ή εγκληματική ενέργεια; Τι ρόλο κρατάει το παρελθόν 

των ηρώων και μέχρι που είναι ικανή να φτάσει μια μάνα, ώστε να βρει δικαίωση 

και παρηγοριά; Στην αναζήτησή της η Γαλάτεια θα συναντήσει συμπαραστάτες, 

εχθρούς, φίλους και συμμάχους, αλλά και τον έρωτα, τον οποίο αντιμετωπίζει με 

δισταγμό. Τελικά θα καταφέρει να φτάσει στην άκρη του νήματος; 

Ομολογώ πως περίμενα με αγωνία να διαβάσω το συγκεκριμένο βιβλίο, καθώς 

πάντα με γοητεύουν οι ιστορίες με αστυνομική πλοκή και μυστήριο. Δυστυχώς, 

η «Εκδίκηση των αγγέλων» δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις προσωπικές μου 

προσδοκίες. Ξεκίνησε ως μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία και μέχρι τον επίλογο μου 

κράτησε το ενδιαφέρον ο βασικός πυρήνας του μυστηρίου, ωστόσο πλατειάζει 

αδικαιολόγητα και σε καμία περίπτωση δε θα το χαρακτήριζα αστυνομικό 

μυθιστόρημα. Εμπεριέχει ψήγματα αστυνομικού μυστηρίου, όμως επικεντρώνεται 

σε ψυχολογικές και οικογενειακές αναλύσεις. Σε αρκετά σημεία οι τραβηγμένες, 

κατά την προσωπική μου άποψη, επεξηγήσεις και η έλλειψη πιστότητας σε σχέση 

με τη χρονική τοποθέτηση και τις εγκληματολογικές προσεγγίσεις με έκαναν να 

χάσω το ενδιαφέρον μου. Θεωρώ πως το πρώτο μισό είναι αρκετά πιο φροντισμένο 

σε σχέση με το δεύτερο μέρος του βιβλίου. Κάποια από τα ψυχογραφήματα των 

ηρώων δεν είναι ιδιαιτέρως πιστά, κυρίως σε ότι αφορά τις διαπροσωπικές σχέσεις 

των χαρακτήρων μεταξύ τους, όπως του Άρη και της Γαλάτειας. Η ίδια η Γαλάτεια, 

ως βασική πρωταγωνίστρια, δεν κατάφερε να με γοητεύσει, καθώς τη βρήκα 

αρκετά ξύλινη και παράξενα αποστασιοποιημένη σε σημεία που η πλοκή δεν το 

δικαιολογούσε. Επιμένω στο ζήτημα της χρονικής τοποθέτησης καθώς δεν υπάρχει 

μια ξεκάθαρη εικόνα, την ίδια στιγμή που οι κοινωνικές απόψεις, ο τρόπος ζωής, η 

δικονομική συμπεριφορά και καθημερινότητα μοιάζουν αταίριαστες, πάντα σε 

σχέση με την ιστορική και πολιτισμική εξέλιξη. 

Πρόκειται για ένα βιβλίο στο γνώριμο μοτίβο της πένας της κυρίας Μαντά, το οποίο 

τόσο αγαπούν οι αναγνώστες της. Συναντάμε πολλούς και ενδιαφέροντες 

λογοτεχνικούς χαρακτήρες και σίγουρα αναρωτιόμαστε για τις απαντήσεις στα 

ερωτήματα που θέτονται στις σελίδες του . Η συγγραφέας κατάφερε να μπλέξει μια 

πληθώρα ηρώων σε μια μεγάλη περιπέτεια και είναι αξιοπρόσεκτο το πώς ο κάθε 

χαρακτήρας της έχει τη δική του προσωπική ιστορία, χωρίς να γίνεται κομπάρσος. 

Οι αναδρομικές αφηγήσεις είναι ξεκάθαρες και κάποιοι από τους ήρωες είναι 

ιδιαιτέρως προσεγμένοι, καταφέρνοντας να προκαλέσουν στον αναγνώστη 
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πληθώρα συναισθημάτων. Δεν μπορώ να μην ομολογήσω πως βρήκα τον 

χαρακτήρα της Φωτεινής άψογο από όλες τις απόψεις και συνάμα σπαρακτικό. 

Μπορεί εμένα προσωπικά το βιβλίο «Η εκδίκηση των αγγέλων» να μην κατάφερε 

να με κερδίσει, όμως σίγουρα θα γοητεύσει τους λάτρεις της συγγραφέως. Ένα από 

τα μεγαλύτερα συν του βιβλίου είναι οι συγκλονιστικές πρώτες του σελίδες, που 

 αποτελούν υπόδειγμα λογοτεχνικής καλλιέπειας, καθώς περιγράφουν την κηδεία 

ενός εικοσάχρονου κοριτσιού με αληθοφάνεια και ψυχή. 
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