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Οι κόρες της λησμονιάς

"Ο έναρ παππούρ μος, ο Παναγηώηερ, πολέμεζε ηοςρ Γεπμανούρ μέζα από ηο
ΕΑΜ, ο άλλορ, ο Θοδωπήρ, έσαζε ηε δωή ηος από ηοςρ ανζπώποςρ ηερ ίδηαρ
οπγάνωζερ". Μέζα ζε ηξεηο γξακκέο ν Θνδωξήο Παπαζενδώξνπ καο δίλεη
ζην ζύληνκν πξόινγό ηνπ ην ζηίγκα ηνπ νγθώδνπο (600 ζειίδεο), εμαηξεηηθνύ
ελδηαθέξνληνο κπζηζηνξήκαηόο ηνπ "Οη θόξεο ηεο ιεζκνληάο" (Ψπρνγηόο,
2009). Ο εκθύιηνο. Απηά ηα αηκαηεξά, επώδπλα ρξόληα ηνπ Ειιεληζκνύ, πνπ
όζνη δελ ηα δήζακε πξέπεη, θαηά ην ζπγγξαθέα, λα αηζζαλόκαζηε ηπρεξνί.
Ο Παπαζενδώξνπ δελ δηεξεπλά πνηνο θηαίεη, πνηνο έρεη δίθην θαη πνηνο άδηθν.
Δελ είλαη απηόο ν ζηόρνο ηνπ. ηόρνο ηνπ είλαη ε ηζηνξηθή θαηαγξαθή
γεγνλόηωλ κέζα από ηα πάζε ηωλ θαληαζηηθώλ εξώωλ ηνπ,
αληηπξνζωπεπηηθώλ ηεο άηπρεο εθείλεο γεληάο.
Σξεηο νηθνγέλεηεο, κε θπξίαξρα πξόζωπα ηξεηο γπλαίθεο, αληηπξνζωπεπηηθέο
ρώξωλ θαη ηδενινγηώλ, γίλνληαη νη θνξείο ηνπ κύζνπ. Η Αγγέια, από ην
Μπξηόθπιιν ηεο Ηπείξνπ, ζηα ζύλνξα κε ηελ Αιβαλία, ε Μέιπω από ηε
Θεζζαινλίθε θαη ε Αξηάδλε από ηελ Αζήλα (ε κόλε πνπ κηιά ζε πξώην
πξόζωπν), κάλεο θαη νη ηξεηο, κπιέθνληαη ζηα γξαλάδηα ηνπ αδειθνθηόλνπ
ζπαξαγκνύ. αλ ηξία μερωξηζηά πνηάκηα πνπ μεθηλνύλ από δηαθνξεηηθέο
πεγέο γηα λα ζκίμνπλ θάπνπ ζ' έλα κεγαιύηεξν, έηζη ην θέξλνπλ νη ζπλζήθεο
θάπνπ λα ζπλαπαληεζνύλ νη ηξεηο απηέο γπλαίθεο. Να ζπλαπαληεζνύλ ζηα
βάζαλα, ζηνλ πόλν, ζην ρακό ηωλ παηδηώλ ηνπο.
Σν βηβιίν ρωξίδεηαη ζε ηξία εθηελή κέξε: "Ο άνεμορ ζπόηδε ζηο ζηηάπη"
(Απξίιεο 1943, όηαλ αθόκα νη θαηαθηεηέο δελ είραλ θύγεη από ηε ρώξα),
"Καζώρ ξεμέπωνε ε νύσηα", "Όηαν σάνονηαν η' αζηέπηα", γηα λα θιείζεη κ' έλα
ζύληνκν θεθάιαην "Μ' ένα βαζύ αναζηεναγμό", όπνπ νη ηξεηο γπλαίθεο, θάζε
κηα βπζηζκέλε ζην δηθό ηεο πόλν, πεξηκέλνπλ ηνπο ρακέλνπο άληξεο, ηα
εμαθαληζκέλα παηδηά ηνπο.
πάληνο ζπλδπαζκόο κπζνπιαζίαο θαη ηζηνξίαο, ρωξίο λα πξνδίδεηαη νύηε ε
ινγνηερληθή αμία ηνπ ελόο νύηε ε ηζηνξηθή αιήζεηα ηνπ άιινπ. Οη ζεκεηώζεηο
ηνπ ζπγγξαθέα ζην ηέινο ηνπ βηβιίνπ ρξεζηκόηαηεο. Πξόζωπα, νξγαλώζεηο,
γεγνλόηα, εμεγνύληαη κε ζπληνκία θαη αθξίβεηα, ελώ ε βηβιηνγξαθία
ηεθκεξηώλεη ηηο πεγέο θαη ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ.
Αηνκηθά θαη ζπιινγηθά δξάκαηα κηαο ζθνηεηλήο επνρήο, απόερνη ηεο νπνίαο
θάπνηε θηάλνπλ ωο ηηο κέξεο καο. Εηθόλεο θξίθεο, ζθελέο απύζκελνπ κίζνπο

πνπ ζε θάλνπλ λ' αλαξωηηέζαη ωο πνύ κπνξεί λα θηάζεη ν άλζξωπνο,
ηδενινγία αιιά θαη πξνδνζία, θαινζύλε αιιά θαη έρζξα. Ο αλζξώπηλνο
παξαινγηζκόο ζηελ πην αθξαία κνξθή ηνπ.
Δελ μέξω αλ νη επηδώληεο αθόκε (ή νη απόγνλνί ηνπο) ζα εθηηκήζνπλ ηελ
αληηθεηκεληθόηεηα ηνπ ζπγγξαθέα ή αλ ε θάζε πιεπξά ζα ζεωξήζεη όηη
αδηθείηαη. Γηα καο ηνπο ακέηνρνπο είλαη κηα εμαηξεηηθή, ινγνηερληθή θαηαγξαθή
ελόο ζεκαληηθνύ θνκκαηηνύ ηεο πξόζθαηεο ηζηνξίαο ηνπ Ειιεληζκνύ.

