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Πξνρσξώληαο ζην κπζηζηόξεκα, νη εληππώζεηο κνπ είραλ λα θάλνπλ πεξηζζόηεξν κε
ηνπο ήξσεο. Άξηηα αλεπηπγκέλνη ραξαθηήξεο, από ηελ λεαξή πξσηνδηόξηζηε
δαζθάια ηελ Ακαιία, ηελ ηαξαγκέλε θόξε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο θνηλόηεηαο ηελ
Επγελία, κέρξη ην δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ θαη ηε δηθεγόξν θόξε ηνπ, άλζξσπνη
γεκάηνη κε πάζε, όλεηξα θαη επκεηάβιεηα ζπλαηζζήκαηα, δεκέλνη ζην άξκα κηαο
θαζεκεξηλόηεηαο δηαθνξεηηθήο γηα ηνλ θαζέλα, έζησ θη αλ αλαγθάδνληαη λα
ζπλππάξρνπλ, είηε από επηινγή είηε εμ αλάγθεο.
Κύξην πξόζσπν είλαη ε Ακαιία, ε λεαξή δαζθάια ε νπνία ζε κηα πξνζπάζεηα
ζξαύζεο ηνπ αηνκηθνύ ηεο θαηεζηεκέλνπ, ππεξβαίλεη ηηο αζηηθέο ηεο θαηαβνιέο θαη
ζπκβάζεηο, απνθαζίδνληαο λα κεηαθνκίζεη, πξσηνδηόξηζηε εθπαηδεπηηθόο νύζα, ζην
Μηθξνδέληξη, θεθαινρώξη ηεο Δπηηθήο Μαθεδνλίαο, δίπια ζ’ έλα πνηάκη, πεγή δσήο
αιιά θαη ζπκθνξάο, ελ ηέιεη ,γηα ηνπο θαηνίθνπο ηνπ.
Τν ρξνληθό πιαίζην ηνπνζεηεί ην κύζν ζηελ Ειιάδα ηεο πξώηκεο κεηαπνιίηεπζεο, κε
ηελ αλήιηθε αθόκα δεκνθξαηία λα θάλεη ηα πξώηα δεηιά ηεο βήκαηα. Επνρέο
αλαηξνπώλ θαη ελόο αζηηθνύ εθζπγρξνληζκνύ πνπ αξγεί όκσο λα έξζεη. Φαληαζηείηε
πόζν δύζθνιν είλαη ην εγρείξεκα κηαο θαινκαζεκέλεο θόξεο, ε νπνία, θαίηνη
ζπλεηδεηνπνηεκέλε, εληνύηνηο απέρεη από ην λα αληηιεθζεί κε επάξθεηα ην κέγεζνο
ηεο πεξηπέηεηα ηεο, κε ηνπο νησλνύο πνπ εκθαλίδνληαη ζην πξόζσπν κηαο εθηαιηηθήο
ηζηγγάλαο, απιά λα πξντδεάδνπλ ην δνθεξό κέιινλ. Έξσηαο, απνγνεηεύζεηο,
εθπιήμεηο θαη εληάζεηο, ζπκπαξνκαξηνύληα κηαο απόθαζεο πνπ ζα ηεο ζεκαδέςεη ηε
δσή.
Έπεηηα είλαη ν Αξηζηνηέιεο Αγξηππίδεο, γόλνο κηαο ζπνπδαίαο όζν θαη ηξαγηθήο
νηθνγέλεηαο, θαηαξακέλεο ζαξξείο, πνπ ηελ αθνινπζεί ε ζθιεξή κνίξα ηεο
πξνζθπγηάο, θαη ησλ δηθώλ ηεο ζακκέλσλ κπζηηθώλ, κέρξη θαη ην ζρεδόλ μεθιήξηζκα
ηεο. Παξάμελνο θαη όκνξθνο, ιακπεξόο θαη ζθνηεηλόο, γνεηεπηηθόο όζν θαη αθνύζηα
επηθίλδπλνο.
Όκσο λνκίδσ όηη ν θύξηνο πξσηαγσληζηηθόο ξόινο αλήθεη ζηελ ίδηα ηελ ηζηνξία ηνπ
Ειιεληζκνύ
πνπ βίσζε κεγάιεο ζπκθνξέο ηνλ 20ν αηώλα. Η ζπγγξαθέαο
ρξεζηκνπνηεί επθπώο σο όρεκα ηελ νηθνγέλεηα Αγξαππίδε γηα λα επηζεκάλεη θαη λα
εθζέζεη κέζα από απηήλ, ηελ πνξεία ηνπ Ειιεληζκνύ. Ξεθηλώληαο κε ηνλ μεξηδσκό
από ηηο εζηίεο ηνπ όπνπ κεγαινπξγνύζε γηα αηώλεο, ηνλ δησγκό, ηελ μεληηηά αιιά θαη
κε ηελ θιόγα ηεο ειπίδαο δσληαλή. Απηή αθξηβώο ε θιόγα είλαη πνπ ηνλ δηαηεξεί
αθκαίν κέρξη θαη ηηο κέξεο καο, παξά ηα όπνηεο αλππέξβιεηεο, πνιιέο θνξέο,
δπζθνιίεο.
Ο Ειιεληζκόο πάλσ απ’ όια είλαη πνιηηηζκόο πνπ δελ πεξηραξαθώλεηαη ζε ζύλνξα.
Είλαη κηα νηθνπκεληθή ππόζεζε. Έιιελεο θνζκνπνιίηεο πνπ θέξνπλ θαη παξάγνπλ
πνιηηηζκό εμαθνινπζνύλ λα ππάξρνπλ ζε όινλ ηνλ θόζκν. Δπζηπρώο όκσο ν
Ειιεληζκόο δελ είλαη γεκάηνο κόλν από επηηεύγκαηα, αιιά θαη από εκκνλέο,
αγθπιώζεηο θαη ζηεξεόηππα ελόο ζπληεξεηηζκνύ πνπ ιεηηνπξγεί σο ηξνρνπέδε ζηελ
εμέιημε ηνπ.
Η ζπγγξαθέαο επηζεκαίλεη θαίξηα θαη κε μερσξηζηή ελάξγεηα όια απηά ηα
ραξαθηεξηζηηθά. Δηαζέηεη θαζαξή νπηηθή θαη ην ζζέλνο λα παξνπζηάδεη ρσξίο
αθθηζκνύο απηό ην νπνίν ππήξρε θαη ελ πνιινίο ππάξρεη ζαλ βαζηθή ζπληζηακέλε

ζηνπο ηξόπνπο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. Καη δελ είλαη κόλν ε ρεηκαδόκελε επαξρία,
αιιά θαη ηα κεγάια αζηηθά θέληξα, όπνπ νη άλζξσπνη εκπλένληαη ηνλ ζπκβηβαζκό
γηα λα επηηύρνπλ κηα απξόζθνπηε επηβίσζε, κε βαξύ αληίηηκν θαη ρσξίο πάληνηε λα
ηα θαηαθέξλνπλ.
Η νκίριε κε ηελ νπνία ζθεπάδνληαη ηα πξνβιήκαηα απιά θαη κόλν ηα δηαησλίδεη
ρσξίο πνηέ λα ηα ιύλεη. Έηζη, παξαθνινπζώληαο κέζα από ην βηβιίν ηελ πνξεία ηεο
νηθνγέλεηαο Αγξηππίδε κνπ ήηαλ εύθνιν όζν θαη αλαγθαίν λα απεκπιαθώ από ην
θόλην ηεο ηξαγηθήο εξσηηθήο ηζηνξίαο κεηαμύ ηεο λεαξήο δαζθάιαο θαη ηνπ λεώηεξνπ
γόλνπ ηεο νηθνγέλεηαο. Τα θείκελα εηζέβαιιαλ ζηα ζηεγαλά ηεο ηνπηθήο -θαη όρη
κόλν- θνηλσλίαο, όπνπ ε ππνθξηζία, παξνύζα, απνκόλσλε αθόκα πεξηζζόηεξν ηνπο
αλζξώπνπο, εγθισβίδνληαο ηνπο ζηελ εζσζηξέθεηα.
Η πινθή ηνπ κύζνπ θξάηεζε δεζηό ην ελδηαθέξνλ κνπ κε ηηο ζπλερείο αλαηξνπέο θαη
κε ηελ αδηάθνπε ξνή ησλ γεγνλόησλ. Με γιώζζα ξένπζα, απιή αιιά όρη απιντθή,
επηηξέπεη ζηνλ αλαγλώζηε, ή θαιύηεξα ηνλ πξνηξέπεη, λα εκβαζύλεη θαη απηόο κε
ηελ ζεηξά ηνπ.
Γιαθπξόο θαη πεξηγξαθηθόο ν γξαπηόο ιόγνο αιιά θαη κε κηα εζσηεξηθή γαιήλε θαη
κνπζηθόηεηα δείρλεη λα ειέγρεη αιιά θαη λα ειέγρεηαη από ζπλαίζζεκα θαη ινγηθή
ηαπηόρξνλα, κηα ηζνξξνπία πνπ δύζθνια επηηπγράλεηαη.
Γπξίδνληαο θαη ηελ ηειεπηαία ζειίδα ηνπ κπζηζηνξήκαηνο δελ κέλνπλ απνξίεο νύηε
εξσηεκαηηθά όζνλ αθνξά ηηο επηδηώμεηο ηεο ζπγγξαθέσο. Με πξνζσπηθό ζηίγκα θαη
άπνςε δελ απνθεύγεη ηελ έθζεζε θαιιηεξγώληαο γόληκν πξνβιεκαηηζκό.

