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Ο Ερωτας της Ιοσστίνης
Δηάβαζα ην «Εξσηαο ζηελ Οκίριε» ηεο Ινπζηίλεο Φξαγθνύιε Αξγύξε.Με
ζπλεπήξε.
Έδεζα ηε θπγή κηαο κεγαιναζηηθήο νηθνγέλεηαο από ηελ Ικεξα ηνπ Πόληνπ κεηά
ηε γελνθηνλία ηνπ 1916 θαη ηελ εγθαηάζηαζή ηεο ζην Μηθξνδέλδξη ηνπ λνκνύ
Πέιιαο.
Αθνινπζώληαο ηα ίρλε ηεο, είδα κηα πεξηνρή πνπ ήηαλ θάπνηε θέληξν πνιηηηζκνύ
θαη εκπνξίνπ λα κεηαηξέπεηαη ζε έλαλ εζσζηξεθή θαη θησρό ηόπν ηεο νξεηλήο
κεηαπνιεκηθήο Ειιάδαο πνπ όπσο όιε ε ρώξα, πάζρηδε λα γηαηξέςεη ηηο πιεγέο
ηνπ.

Σπκκεξίζηεθα ηνλ ελζνπζηαζκό ηεο πξσηνδηόξηζηεο δαζθάιαο Ακαιίαο
Αλαγλώζηνπ λα κεηαιακπαδεύζεη ηε γλώζε ζηα παηδηά ηεο θιεηζηήο αγξνηηθήο
απηήο θνηλσλίαο.Έδεζα ηνπο θόβνπο ηεο γηα ην άγλσζην, ηηο επηθπιάμεηο ηεο
κεηέξαο ηεο, αιιά θαη ηελ δηαθαή επηζπκία ηεο Ακαιίαο, λα θάλεη πξάμε ην όλεηξό
ηεο, λα κάζεη γξάκκαηα ζηα παηδηά ησλ ειιήλσλ πνπ κνρζνύζαλ ζηα ρσξάθηα γηα
ηελ επηβίσζε θαη δελ πνιπεθηηκνύζαλ ηα πνιιά ζπνπδάγκαηα, γηαηί πίζηεπαλ όηη
απηά δελ ζε ηξέθνπλ.
Δάθξπζα θη εγώ καδί κε ηελ Ακαιία όηαλ ηα παηδηά ζθάξσζαλ γηα πξώηε θνξά κε

ηε δαζθάια ηνπο, κηα ρξηζηνπγελληάηηθε παξάζηαζε πνπ παίρηεθε κπξνζηά ζε
αλύπαξθην θνηλό…
Εξσηεύηεθα θη εγώ καδί ηεο ηνλ απόγνλν ηεο αξηζηνθξαηηθήο νηθνγέλεηαο πνπ
έθεξε ζρνιείν θαη βηβιία ζηελ πεξηνρή, ηνλ Αξηζηνηέιε Αγξηππίδε. Τνλ
θαληάζηεθα ζαλ ηνλ Απόιισλα, από ηηο πεξηγξαθέο ηεο Ινπζηίλεο. Ίζσο θαη ζαλ
έλαλ άγγειν πνπ ήξζε από ςειά γηα λα θέξεη ηα θαιά λέα. Σαλ ηνλ Εξκή πνπ κε ηελ
αέλαε θίλεζή ηνπ, δελ ζηάζεθε πνηέ γηα πνιύ ζε έλαλ πξννξηζκό... Αλαπόθεπθην
λα κελ ηνλ εξσηεπζείο.
Κη εθεί πνπ όια θαίλνληαη ηδαληθά, έξρεηαη ε νκίριε.Η νκίριε ηεο ζησπήο, ηεο
θνηλσληθήο απόθξπςεο ηεο δηαλνεηηθήο αζηάζεηαο, πνπ ζε έλαλ ηόπν ηόζν
εζσζηξεθή θαη κηθξό, γίλεηαη έλα βαξύζπκν θνηλό κπζηηθό. Σήθσζα ην βαξύ
κπζηηθό σο ηελ ηειεπηαία ζειίδα ηνπ βηβιίνπ.

Έλα αθόκε δείγκα γηα ηνλ παξαηεηακέλν κεζαίσλα πνπ έδεζε ε ειιεληθή θνηλσλία
κεηά ηηο θαθνπρίεο πνπ ηε ζεκάδεςαλ…
Αλαθάιπςα ηα αίηηα ζηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ελόο παλεπηζηεκίνπ ηνπ
εμσηεξηθνύ γηα ηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο. Ίζσο δελ πξέπεη λα πσ

άιια, γηα λα αθήζσ θάηη γηα όζνπο πξόθεηηαη λα δηαβάζνπλ ην βηβιίν, όκσο πόζεο
αιήζεηα ηέηνηεο ηζηνξίεο θξύβνληαη αθόκε θαη ζήκεξα ζηνπο πξόπνδεο ησλ
βξάρσλ ηεο νξεηλήο Ειιάδαο, ή ζηηο όρζεο ιηκλώλ θαη πνηακώλ ηεο; Πόζεο
αλεπηβεβαίσηεο πιεξνθνξίεο θαη πόζα θνηλά, αιιά, κε-εηπσκέλα κπζηηθά;
Η ηζηνξία ηεο Ινπζηίλεο Φξαγθνύιε δελ είλαη απιά κηα ηζηνξία έξσηα θαη αγάπεο.
Είλαη κηα βαζεηά αλζξώπηλε ππόζεζε, πνπ θαηαγξάθεη ηηο αγθπιώζεηο κηαο
θιεηζηήο θνηλσλίαο απέλαληη ζε έλα πξόβιεκα πνπ δελ ηπξαλλάεη κόλνλ εθείλνλ
πνπ πέθηεη ζην ιαβύξηλζν, αιιά αηρκαισηίδεη θαη όινπο όζνπο είλαη γύξσ ηνπ…

