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Πόζν ζπλαξπαζηηθό, όκνξθν, ζεκαληηθό, αμηόινγν, αιιά θαη γιπθό θαη
δηαθωηηζηηθό θαη ζπγθηλεηηθό θαη ππέξνρν θαη ζπγθινληζηηθό κπνξεί
λα είλαη έλα βηβιίν;
Όια απηά θαη πνιιά πεξηζζόηεξα ζπγθεληξώλεη ην ηξίην ηεο ηεηξαινγίαο βηβιίν
ηνπ Θνδσξή Παπαζενδώξνπ «Τα δάθξπα ηωλ αγγέιωλ».Πξνεγήζεθαλ ην
ίδην ζπλαξπαζηηθά θαη ππέξνρα κπζηζηνξήκαηά ηνπ, αξρηθά «Οη θόξεο ηεο
ιεζκνληάο» όπνπ κέζα από ζεηξά πξαγκαηηθώλ γεγνλόησλ πνπ ζεκάδεςαλ ηε
ρώξα καο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εκθπιίνπ αλνίγεη ε απιαία ησλ δύν αληίπαισλ
ζηξαηνπέδσλ κε ην παηδνκάδσκα.
Παηδηά από ηξηώλ ρξόλσλ αξπάδνληαη βίαηα κέζα από ηηο νηθνγέλεηέο ηεο
ππαίζξνπ θαη ζέξλνληαη ζηα βνπλά γηα λα ππεξεηήζνπλ ππέξ ηεο κίαο ή ηεο
άιιεο παξάηαμεο.
Ταπηόρξνλα νη κάλεο ζπαξάδνπλ θαη ηξέρνπλ λα ζώζνπλ ηα ζπιάρλα ηνπο. Κη
έηζη αθνινπζεί ην ζπγθινληζηηθό βηβιίν «Οη κάλεο ηεο άδεηαο αγθαιηάο» κε
ηηο καλάδεο αγνξηώλ θαη θνξηηζηώλ λα αλαδεηνύλ ηα παηδηά ηνπο θαη λα γίλνληαη
ζύκαηα κηαο δσήο πνπ νύηε ζηνλ ρεηξόηεξν εθηάιηε ηνπο δελ πεξίκελαλ λα
δήζνπλ.
ην ηξίην βηβιίν «Τα δάθξπα ηωλ αγγέιωλ» κε εμώθπιιν ην 11ρξνλν
θνξηηζάθη πνπ θαηαιήγεη ζηα βνπλά κεηά από κηα απνηπρεκέλε πξνζπάζεηα
θπγάδεπζεο από ηε ρσξηάηηζζα «γηαγηά», ε αγσλία θνξπθώλεηαη. Η θαξδηά ηνπ
αλαγλώζηε πάιιεη ζηνπο ξπζκνύο ηεο μέθξελεο πινθήο.

Απόζπαζκα: «Πάκε ζπίηη λα ηα θξύςνπκε θαη λα καληαισζνύκε. Έηζη έρνπκε
κηα ειπίδα!»
Ξαλά πηιάια, αθόκε πην γξήγνξα από πξηλ. Τξέρα, ηξέρα, ζρεδόλ
θνπηξνπβαιώληαο ην θαηέβεθαλ ην θαιληεξίκη, έθηαζαλ κπξνζηά ζην ζπίηη θη
όξκεζαλ ζηελ απιή.
«Τώξα:» ξώηεζε θιαίγνληαο ε Κνπιίηζα, θξαηώληαο γαληδσκέλν ην ρέξη ηεο
Σηαπξηαλήο ηεο.
«Δελ μέξσ, λα ζθεθηώ».
«Σην παηάξη, ή ζην ππόγεην. Δελ έρεηε ππόγεην;
Εθεί ζα ςάμνπλ πξώηα απ’ όια. Οη κηζνί ζηα παηάξηα θαη ζηα ππόγεηα
θξύβνληαη!»
«Τόηε πνύ; Πνύ;» θώλαμε απειπηζκέλε ε Κνπιίηζα. «Λέγε ζεηα, ιέγε θη έξρνληαη
θηάλνπλ!»
«Σην θνύξλν! Θα ηα ρώζνπκε ζην θνύξλν! Τα ξνύρα ηνπο είλαη καύξα, ζα ηα
βάςνπκε ζην πξόζσπν θαη ζηα ρέξηα κε θάξβνπλν θαη ζα ηα ρώζνπκε ζην
θνύξλν. Με ιίγε ηύρε δε ζα ηηο βξνπλ.
…....
Έηξεμαλ ακέζσο θάησ, ε γξηά ηξάβεμε ην ζθέπαζκα ηνπ κηθξνύ ρηηζηνύ
θνύξλνπ, πήξεο θάξβνπλα θαη ζηάρηεο, έβαςε ηα πξόζσπα θαη ηα ρέξηα ησλ
θνξηηζηώλ θαη ην έλα πίζσ από ην άιιν, ζηξίκσμε κέζα ζην θνίισκα ηε
Σηαπξηαλή θαη ηελ Ειελίηζα πνπ βαζηνύζε αθόκε ηελ θνύθια ηεο ζθηρηά ζηελ

αγθαιηά ηεο.
…....
Με βγάιεηε θηρ. Ούηε θνπβέληεο νύηε ςηζπξίζκαηα. Ίζα-ίζα πνπ ζα αλαπλέεηε!
Πξόζηαμε θνθηά.
…....
ξκεζαλ ζαλ ζε θνπξζάξηθν ξεζάιην. Δπν νπιηζκέλνη αληάξηεο έκεηλαλ έμσ λα
θπιάλε ηα δέθα θνξίηζηα πνπ είραλ ήδε καδέςεη, ελώ ν θαπεηάληνο ηνπο θη άιινη
δπν κπήθαλ ζην ζπίηη κε ηα όπια πξνηεηακέλα.
…...
Γξηά είζαη, αιιά κόλε δελ είζαη. Φέξε ην θνξίηζη πνπ κέλεη ζην ζπίηη καδί ζνπ!
……..
Τελ ίδηα ζηηγκή δεπγάξηα πνπ μέραζαλ ηη ζεκαίλεη νηθνγελεηαθή ζαιπσξή,
πηζηεύνληαο ζε θάπνηα ηδαληθά δνθίκαδαλ ηελ αληνρή θαη ηελ αγάπε ηνπο κέζα
ζηα ραξαθώκαηα, ζηε θσηηά, ζηηο εθξήμεηο, ηα πνιπβόια θαη ην αίκα, ην αίκα ην
αδειθηθό.

Καη νη κάλεο ζπλερίδνπλ λα δνπλ ηνλ ίδην Γνιγνζά άιιεο ζηα ρσξηά, άιιεο ζηηο
πόιεηο θη άιιεο ζηα βνπλά ζην θαηόπη ησλ παηδηώλ ηνπο:
« Παηδί κνπ…»
Η Αξηάδλε αλαζεθώζεθε ζην ζηξώκα ηεο θαη θνίηαμε ηελ Αγγέια αλήζπρε κεο
ζην κηζνζθόηαδν. Παξακηινύζε.
«Παηδί κνπ…»
Η θαξδηά ηεο αθνπγόηαλ ζαλ ηακπνύξιν ζηξαηησηηθό κεο ηε λπρηηάηηθε εζπρία
ηεο θάκαξαο. Τελ άθεζε.
«Παηδί κνπ…»

Ήηαλ ζαλ λα έβιεπε ηνλ εαπηό ηνπο. Δπν γπλαίθεο πνπ ηηο ξνθάληδε ε ίδηα
αγσλία. Δπν κάλεο κ’ άδεηεο ηξεκάκελεο αγθαιηέο.
…..
Θύκαηα ήηαλ όινη. Γνλείο, γπλαίθεο, θαη παηδηά. Αδέιθηα, ζπγγελείο θαη θίινη.
Έλαο ιαόο καησκέλνο. Έλαο ιαόο γνλαηηζκέλνο. Γηαηί;
Η γξαθή ηνπ Θνδωξή Παπαζενδώξνπ, είλαη θαζαξή, αλεπηηήδεπηε,
γξήγνξε, πινύζηα ζε δξάζε αιιά θαη ζε ζπλαηζζήκαηα. Οη ήξσεο - όισλ ησλ
βηβιίσλ ηνπ - αλάινγα κε ην ξόιν ηνπο, θηλνύληαη, ηξέρνπλ, ζθαξθαιώλνπλ ζηα
βνπλά, θξύβνληαη, ζθέθηνληαη, κηινύλ, ζπδεηνύλ, ςηζπξίδνπλ, εθθξάδνπλ
θόβνπο, αγσλίεο, δηαηάδνπλ, ηξνκνθξαηνύλ, ζθνηώλνπλ, ζπγθινλίδνληαη από ηε
ζθιεξόηεηα θαη ηε βαξβαξόηεηα, θιαίλε, γειάλε θαη όια απηά ν αλαγλώζηεο ηα
βηώλεη ζαλ λα βιέπεη θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία.

Ο ζπγγξαθέαο θαηνξζώλεη κε μερσξηζηή θαληαζία θαη ηθαλόηεηα λα
δηεηζδύζεη ζηνλ ςπρηθό θόζκν ραξαθηήξσλ κε δηαθνξεηηθέο πξνζσπηθόηεηεο,
ειηθίεο, κόξθσζε, βηνηηθό επίπεδν θιπ.
Πξνζωπηθά, αηζζάλνκαη ηπρεξή πνπ είρα ηελ ηύρε λα δηαβάζω ηα
ππέξνρα κπζηζηνξήκαηα ηνπ Θνδωξή Παπαζενδώξνπ, κέζα από ηα
νπνία μεδηπιώζεθαλ κπξνζηά κνπ άγλωζηεο πηπρέο ηεο ηξαγηθήο
ζύγρξνλεο ηζηνξίαο ηεο ρώξαο καο.
Μαθάξη, ην κπζηζηνξεκαηηθό θξεζθάξηζκα ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο, λα
ηαξάμεη έζηω θαη ζην παξά πέληε απηό ην ιαό πνπ επαλαιακβάλεη
ζπλερώο ηα ίδηα ιάζε αληί λα ζεθώζεη ην θεθάιη θαη λα πξνρωξήζεη
ζηελ πξόνδν θαη ζηελ αλάπηπμε.
Άιια βηβιία ηνπ Θνδσξή Παπαζενδώξνπ από ηηο εθδόζεηο ΦΤΥΟΓΙΟ:

"Σν αζηξνινύινπδν
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