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ΔΕΛΤΊΟ
ΤΥΠΟΥ

Μπορούμε να γυρίσουμε πίσω το ρολόι, σ’ εκείνη τη στιγμή που 
διαπράξαμε το θεμελιώδες λάθος; Είναι η ζωή κύκλος αιώνιας 
επανάληψης, ή μοναδική παράσταση χωρίς σενάριο και χωρίς 
πρόβα; Τρεις κόρες χαμένες, η Αρετή, η Σιράν, η Ευρυδίκη. Τρεις 
και μυριάδες αποχωρισμοί, και το αβέβαιο χώμα της πατρίδας. 
Ένας διευθυντής μουσείου αναγκάζεται να θάψει τα αρχαία 
αγάλματα, και ο Νικόλας, άνεργος και ανέστιος στα σαράντα, 
αποφασίζει να πραγματοποιήσει το ταξίδι με το τρένο από το 
Βελιγράδι μέχρι το Βερολίνο, αυτό που δεν είχε τολμήσει στα 
είκοσι. Ανακαλύπτει από την αρχή το νόημα του οικείου και 
του ξένου, και συναντά, χωρίς ποτέ να το μάθει, το παρελθόν 
του, σε μια περιπλάνηση που κάνει τον ξενιτεμό να μοιάζει 
γυρισμός.

«...για δες, πάντα χαμένοι οι Έλληνες, αναγκασμένοι να σκύβουν 
κάτω, να γυρνάνε πίσω, κάτω στη γη τους, πίσω στους γονιούς 
τους, πίσω στα παιδιά τους, οι Έλληνες είναι δεμένοι με κάτι 
από τα παλιά, και την ελευθερία τη βλέπουν σαν επανάληψη 
του αρχαίου μεγαλείου, της μητρικής αγκαλιάς, της ανοιχτής 
θάλασσας που τους καταπίνει στο τέλος και τους αποθέτει 
στον βυθό της ιστορίας, εκεί όπου αισθάνονται σαν στο σπίτι 
τους, παρέα με σκουριασμένες περικεφαλαίες και σπασμένα 
κιονόκρανα, πρασινισμένα από την υγρασία...»
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Σοφία Αυγερινού

Τρεις κόρες
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

Η Σοφία Αυγερινού γεννήθηκε το 1975 στην 
Αθήνα. Σπούδασε νομικά, φιλοσοφία του δικαίου 

και γερμανική λογοτεχνία. Έχει εργαστεί ως 
δικηγόρος, εκπαιδευτικός και μεταφράστρια. 

Είναι παντρεμένη και έχει δύο κόρες. Το 2003 
κυκλοφόρησε το πρώτο της μυθιστόρημα, Το 
χρονικό μιας Διαβολούπολης (Βιβλιοπωλείο της 

Εστίας), και το 2014 δημοσίευσε το μυθιστόρημα 
Ο άλλος Λάζαρος (Νεφέλη), που ήταν υποψήφιο 

για το Βραβείο Νέου Λογοτέχνη 2015  
του περιοδικού Κλεψύδρα.

Φωτογραφία: Χρήστος Χρυσόπουλος

https://nefeli.fairead.net
https://nefeli.fairead.net
https://fairead.net/files/NEFELI/authors/augerinou/kores/pagesFrom-augerinou-kores.pdf
https://fairead.net/files/NEFELI/authors/augerinou/kores/pagesFrom-augerinou-kores.pdf
https://fairead.net/files/NEFELI/authors/augerinou/kores/pagesFrom-augerinou-kores.pdf
https://nefeli.fairead.net/augerinou
https://fairead.net/files/NEFELI/authors/augerinou/lazaros/pagesFrom-augerinou-lazaros.pdf

