"EΡΩΤΑΣ ΣΤΗΝ ΟΜΙΧΛΗ"

ΙΟΤΣΙΝΗ ΦΡΑΓΚΟΤΛΗ-ΑΡΓΤΡΗ "ΔΡΧΣΑ ΣΗΝ ΟΜΙΥΛΗ (Δθδόζεηο "Φπρνγηόο" 2011)
Υζέο βξάδπ ζην γλσζηό θαη θηιόμελν βηβιηνπσιείν ην "Σν Θέκα", ζηελ νδό Φηινιάνπ ζην
Βύξσλα, όπνπ είραλ ηελ θαισζύλε λα καο θηινμελήζνπλ γηα κηα αθόκε θνξά νη αγαπεηέο
θπξίεο Θεώλε Μαθξή θαη Μαξία Ρνύζνπ, έγηλε ε παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ ηεο Ινπζηίλεο
Φξαγθνύιε-Αξγύξε " Δξσηαο ζηελ Οκίριε". Οκηιήηξηεο ε ζπγγξαθέαο, ε γλσζηή
ζπγγξαθέαο θαη βηβιηνθξηηηθόο Διέλε Γθίθα, θαη ε ππνθαηλνκέλε. Η βξαδπά ήηαλ γιπθεηά θαη
ε αηκόζθαηξα δνλείην από ηελ αγάπε ησλ πνιπάξηζκσλ θίισλ πνπ ήξζαλ λα θακαξώζνπλ
ην μελεηεκέλν καο, ηελ αγαπεκέλε όισλ Ινπζηίλε. Σηο ιεπηνκέξεηεο ζα ζαο ηεο γξάςεη ε ίδηα,
δε ζέισ λα ηεο ραιάζσ ηε ραξά. Γηα όζνπο όκσο δελ θαηάθεξαλ λα έξζνπλ θαη ζα ήζειαλ λα
κάζνπλ ηη είπακε έρσ εδώ ηε δηθή κνπ νκηιία.

"αο έρεη ηύρεη πνηέ ελώ δηαβάδεηε έλα κπζηζηόξεκα, έλα δηήγεκα, έλα πνίεκα, λα ζαο θαλεί
πσο ηαπηόρξνλα αθνύηε λα μεπεδά από κέζα ηνπ κηα κνπζηθή; Μηα κνπζηθή πνπ είλαη ζε
απόιπηε αξκνλία θαη ηαύηηζε κε ην θείκελν; ε κέλα ζπκβαίλεη θάπνηεο θνξέο, όρη πάληα,
ζπλήζσο όηαλ απηό πνπ δηαβάδσ, έρεη θαηαθέξεη λα κε παξαζύξεη, λα κε θάλεη λα μεραζηώ
θαη λα ηαμηδέςσ ζην δηθό ηνπ ρώξν θαη ρξόλν.
Απηό αθξηβώο κνπ ζπλέβε όζν δηάβαδα ην ηειεπηαίν κπζηζηόξεκα ηεο Ινπζηίλεο ΦξαγθνύιεΑξγύξε, «ΔΡΧΣΑ ΣΗΝ ΟΜΙΥΛΗ». Όζν δηάβαδα, όζν πξνρσξνύζα ζηελ ππόζεζε, ή
κάιινλ ζηα ζηξώκαηα ηεο ππόζεζεο, ηόζν άξρηδε λα αθνύσ λα μεδηπιώλεηαη κέζα κνπ ε
κνπζηθή. Μηα κνπζηθή γλσζηή θαη αγαπεκέλε, όρη άιιε από ηελ έθηε ζπκθσλία ηνπ
Μπεηόβελ απηή πνπ νλνκάδνπκε «Πνηκεληθή». Σν κπζηζηόξεκα αθνινπζεί ηα ρλάξηα ηεο
ζπκθσλίαο, βήκα πξνο βήκα. Όπσο ν κεγάινο ζπλζέηεο κέζα από ηε κνπζηθή θαη ηνπο
ήρνπο δεκηνπξγεί εηθόλεο άιινηε ραξάο θαη άιινηε θόβνπ θαη ηέινο επγλσκνζύλεο, ην ίδην, αο
κνπ επηηξαπεί λα πσ, θαη ε γξαθή ηεο Ινπζηίλεο Φξαγθνύιε-Αξγύξε γελλά ζηνλ αλαγλώζηε
ζπλαηζζήκαηα ραξάο, πόλνπ κε θνξύθσζε ηελ ηειηθή ιύηξσζε.
Γύν ιόγηα γηα ηελ ππόζεζε γηα λα ζαο πείζσ γηα ηνπ ιόγνπ ην αιεζέο,
Η Ακαιία Αλαγλώζηνπ, κηα λέα πξσηνδηνξηζκέλε δαζθάια, ύζηεξα από έλα επίπνλν θαη
επηθίλδπλν ηαμίδη θηάλεη ζηνλ πξννξηζκό ηεο. έλα παλέκνξθν αιιά απνκνλσκέλν νξεηλό
ρσξηό ζηε Κεληξηθή Μαθεδνλία ρηηζκέλν δίπια ζε έλα πνηάκη. Σελ εηθόλα όκσο ζακπώλεη ε
απξόνπηε ζπλάληεζε κε κηα θαθάζρεκε γύθηηζζα πνπ ηεο πξνθεηεύεη ζπκθνξέο θαη ηελ
πξνηξέπεη λα θύγεη .
Η άθημε ηεο Ακαιίαο θέξλεη έλα θαηλνύξγην αέξα ζηελ νπηζζνδξνκηθή θνηλσλία ηνπ ρσξηνύ..
Η δαζθάια είλαη λέα, έρεη ελζνπζηαζκό θαη όλεηξα πνπ ζέιεη λα δεη λα πξαγκαηνπνηνύληαη.
ζέιεη λα αλνίμεη ηνπο νξίδνληεο ησλ παηδηώλ. Οη ρσξηθνί όκσο δώληαο ηόζν θαηξό
απνκνλσκέλνη από ηνλ έμσ θόζκν, είλαη δύζπηζηνη ζε θάζε ηη θαηλνύξγην. Η Ακαιία γίλεηαη
θίιε κε ηελ δπλακηθή θαη αλεμάξηεηε Ακαξπιιίδα πνπ ηελ μελαγεί ζηηο νκνξθηέο ηνπ ηόπνπ
αιιά θαη ηεο δηεγείηαη θάπνηεο ηξαγηθέο ηζηνξίεο πνπ ζπλδένληαη κε ην πνηάκη. Δθεί ζην
πνηάκη ε Ακαιία γλσξίδεη θαη ηνλ παηδηθό θίιν ηεο Ακαξπιιίδνο ηνλ Αξίζην Αγξηππίδε. Οη
ηξεηο λένη γίλνληαη θίινη. Αγαπνύλ ηελ πνίεζε θαη ην δηάβαζκα θαη έρνπλ ηηο ίδηεο θηινζνθηθέο
αλεζπρίεο γηα ηνλ πξννξηζκό ηνπ αλζξώπνπ θαη ηε ζρέζε ηνπ κε ην Θεό.
Ο Αξίζηνο δείρλεη εξσηηθό ελδηαθέξνλ γηα ηελ Ακαιία θαη εθείλε ππεξπεδώληαο εκπόδηα θαη
ηακπνύ ηνπ παξαδίλεηαη κε ηε ςπρή θαη ην ζώκα. Έλαο έξσηαο κεγάινο πέξα από ηηο
δπλάκεηο ηεο ηε ζπλεπαίξλεη. Η επηπρία ηεο ρακνγειά.. όκσο…ν έξσηάο ηεο κνηάδεη λα
απεηιείηαη, ν Αξίζηνο είλαη απξόβιεπηνο θαη άζηαηνο. Οη ίζθηνη δώλνπλ ηελ εξσηεπκέλε
Ακαιία. Παξάιιεια ηελ εηδπιιηαθή εηθόλα ηνπ ρσξηνύ ζθηάδνπλ θνβεξά θαη αλείπσηα κπζηηθά
πνπ καζαίλεη άζειά ηεο ε λεαξή δαζθάια. Ηζηθά δηιήκκαηα ηε βαζαλίδνπλ ρσξίο λα κπνξεί
λα δώζεη ιύζε. ύλλεθα καδεύνληαη ζηνλ νξίδνληα πξννησλίδνληαο θαηαηγίδα. Η Ακαιία
πξνζπαζεί λα ηζνξξνπήζεη αλάκεζα ζηελ πίζηε ηεο ζηελ αγάπε θαη ηηο δπλάκεηο ηνπ θαθνύ
πνπ νξζώλνληαη απεηιεηηθέο …
Σα ζύλλεθα ζπλερίδνπλ λα ππθλώλνπλ ώζπνπ μεζπά ε θνβεξή θαηαηγίδα. Η κηθξή θνηλσλία
ηνπ ρσξηνύ ζπληαξάζζεηαη όηαλ ηα θνβεξά κπζηηθά έξρνληαη ζην θσο, αδηέμνδα..
θαηαζηξνθή…ζπαξαγκόο.. Η εηδπιιηαθή εηθόλα δελ ππάξρεη πηα. Δλνρέο, αλαπάληεηα
εξσηήκαηα, ίζθηνη από παιηέο θαη θαηλνύξγηεο ακαξηίεο παιεύνπλ ζηελ ςπρή ηεο Ακαιίαο ηεο
αζώαο δαζθάιαο ησλ ηδαληθώλ θαη ησλ ηζαθηζκέλσλ νλείξσλ...
Η θαηαηγίδα ζηελ θαξδηά ηεο Ακαιίαο ζα αξγήζεη λα θνπάζεη. Μόλνλ όηαλ θάπνηε ζα ζθηζηεί
θαη ην ηειεπηαίν πέπιν πνπ έθξπβε ηελ αιήζεηα ζα ηεο ραξηζηεί ηειηθά ε ιύηξσζε . Κνληά
ζηελ Ακαιία θαη εθείλνη πνπ ηνπο έιαρε, ρσξίο λα ην δεηήζνπλ, ν ζηέθαλνο ηνπ καξηπξίνπ, ζα
κπνξνύλ θαη απηνί λα ιπηξσζνύλ. Αξθεί λα ζειήζνπλ.. γηα απηνύο ηώξα αλνίγνληαη λένη
νξίδνληεο. Μεηά ηελ θαηαηγίδα βγαίλεη ην νπξάλην ηόμν. Μεηά από θάζε ζηαύξσζε ππάξρεη ε
Αλάζηαζε..
Όπσο καληέςαηε ήδε, πξόθεηηαη γηα έλα αξηζηνύξγεκα. Έλα βηβιίν ζην νπνίν ε πνίεζε
βαδίδεη παξάιιεια κε ην ξεαιηζκό. Οη αλαηξνπέο νδεγνύλ ηνλ αλαγλώζηε ζηαδηαθά όιν θαη
ζε δπζθνιόηεξεο θνξπθέο, ζαλ ηα θύκαηα ηεο θαηαηγίδαο, κέρξη ηελ ηειηθή ιύηξσζε.
Παξάιιεια ε αλάιπζε ησλ ραξαθηήξσλ γίλεηαη κε ηξόπν αξηζηνηερληθό, κε ρεηξνπξγηθό
καραίξη πνπ ε ζπγγξαθέαο ρεηξίδεηαη κε ιεπηόηεηα θαη ζεβαζκό, αλαηέκλνληαη νη ςπρέο ησλ
πξνζώπσλ γηα ράξε ηνπ αλαγλώζηε..
Η Ακαιία, ν άμνλαο γύξσ από ηνλ νπνίν πεξηζηξέθνληαη ηα άιια πξόζσπα, είλαη έλα
πιάζκα ηξπθεξό θαη αζών, πνπ ζέιεη λα είλαη αλεμάξηεην, αιιά δελ έρεη αθόκε θαηαθέξεη λα
θόςεη ηνλ νκθάιην ιώξν πνπ ηε ζπλδέεη κε ηελ ππεξπξνζηαηεπηηθή κεηέξα ηεο. Γπζθνιεύεηαη
λα δηαρεηξηζηεί ηα πξνβιήκαηα πνπ ζπλαληά θαη αθήλεηαη ζηε δίλε ησλ ζπλαηζζεκάησλ.

Οδεγεκέλε από ηελ αγάπε πξνζπαζεί λα ηζνξξνπήζεη αλάκεζα ζηελ πξαγκαηηθόηεηα θαη ηα
όλεηξα. Η ζθιεξή ώξα ηεο αιήζεηαο ζα ηελ βξεη απξνεηνίκαζηε. Όπσο όκσο ε θσηηά θάλεη ην
ζίδεξν αηζάιη, έηζη θαη ε θαξδηά ηεο Ακαιίαο δνθηκάδεηαη κέζα από ηηο ζηελσπνύο ηνπ
πάζνπο, ηεο νδύλεο ηεο απώιεηαο θαη ηειηθά ηεο γλώζεο ώζπνπ λα έξζεη ε ιύηξσζε.
Ο Άξηζηνο, ν λένο πνπ ε κνίξα ηνλ πξνίθηζε κε όια ηα θαιά, νκνξθηά, πινύην, όλνκα,
δύλακε, αιιά πνπ θξύβεη ζηελ θαξδηά ηνπ πιεγέο πνπ ηνπ πξνθάιεζαλ άιινη, είλαη
ραξαθηήξαο ζθνηεηλόο θαη απξόβιεπηνο. Ιθαλόο λα δίλεη ηε κεγαιύηεξε ραξά θαη ηνλ πην
δπζβάζηαρην πόλν.
Ο παηέξαο ηνπ Αξίζηνπ, ν επγελήο Θεκηζηνθιήο Αγξηππίδεο, εππαηξίδεο, επεξγέηεο ηνπ
ρσξηνύ πνπ ηνλ βαξύλεη ε ζθνηεηλή κνίξα ηεο γεληάο ηνπ αιιά θαη έλαο βαζύο πόλνο πνπ δελ
ηνλ αθήλεη λα δείμεη ηελ αγάπε ηνπ ζε απηνύο πνπ όθεηιε.
Σξαγηθή ε θηγνύξα θαη ηεο θπξίαο Δπζαιίαο, ηεο λνηθνθπξάο ηεο Ακαιίαο, κίαο γπλαίθαο ηνπ
ιανύ, κε όια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ είδνπο ηεο, ηελ πεξηέξγεηα, ην θνπηζνκπνιηό, ην θόβν ηεο
θνηλσληθήο θαηαθξαπγήο.. Πίζσ όκσο από ην θαινζπλάην παξνπζηαζηηθό ηεο ε θπξία
Δπζαιία θξύβεη αθάληαζηε ζθιεξόηεηα αιιά θαη έλα θνβεξό κπζηηθό..
Οη άιινη ραξαθηήξεο, ν θαιόο, αιιά ηππνιάηξεο δάζθαινο, ε θαληαζκέλε γπλαίθα ηνπ, ε
θόξε ηνπ, ε όκνξθε θαη αλεμάξηεηε Ακαξπιιίο, ε Δπγελία, ε ππεξβνιηθά δσεξή γηα ηα ήζε
ηνπ ρσξηνύ θόξε ηνπ Γεκάξρνπ πνπ θνπβαιάεη θαη απηή ην δηθό ηεο ζηαπξό, ν κηθξόο ηέιηνο
θαη ε Παγώλα, ε θαηαπηεζκέλε θαη βαζαληζκέλε κεηέξα ηνπ, ε πηζηή νπιηάλα, είλαη κνξθέο
πνπ ζπκπιεξώλνπλ ηνλ ππέξνρν πίλαθα πνπ έζηεζε γηα ράξε καο ε ζπγγξαθέαο..
Ούηε όκσο ε Ακαιία, νύηε ν Αξίζηνο, νύηε άιινο θαλέλαο είλαη ην θέληξν βάξνπο ηνπ βηβιίνπ.
Ο αιεζηλόο πξσηαγσληζηήο είλαη ην πνηάκη. ην νξεηλό ρσξηό πνπ ε κνίξα έηαμε ηελ Ακαιία,
ν πνηακόο νξίδεη ηε δσή θαη ηε κνίξα ησλ αλζξώπσλ. Οη αξραίνη Έιιελεο είραλ
πξνζσπνπνηήζεη θαη είραλ θάλεη ζενύο ηα πνηάκηα. Πόζν δίθην είραλ. .. αλ ιάηη κνηίβ,
έξρεηαη θαη επαλέξρεηαη θάζε ηόζν ην πνηάκη ζηελ εηθόλα. Δδώ γλσξίδεηαη ε Ακαιία κε ηνλ
Αξίζην, εδώ καζαίλεη θάπνηα κπζηηθά, εδώ παίδεηαη ε ηειηθή ζθελή ηνπ δξάκαηνο.. Γέληξα,
θπηά, πνπιηά δώα, αιιά θαη μσηηθά θαη κύζνη δνπλ γύξσ από ην πνηάκη. Σηο λύρηεο κε
θεγγάξη, ηελ ώξα πνπ ηα ηζαθάιηα νπξιηάδνπλ ζην βνπλό, όκνξθεο θόξεο θνιπκπνύλ ζηα
λεξά ηνπ καδί κε άθαθα λεξόθηδα… θαη νη ηηηέο θαη ηα θαιάκηα ζηηο όρζεο ζθύβνπλ πάλσ από
ηα λεξά ηνπ ςηζπξίδνληαο ζθνηεηλά κπζηηθά .Βξήθα πσο απηνί νη ζηίρνη ηεο πνηήηξηαο Μαξίθαο
Λάκπξνπ από ηε ζπιινγή ηεο ΑΚΟΜΑ ΔΓΧ.( Δθδόζεηο Γαβξηειίδεο 2011) ηαηξηάδνπλ
απόιπηα ζην «Πνηάκη» ηεο Ακαιίαο,
Κόθθηλν πνηάκη ηη όκνξθν πνπ είζαη.
Δηθόλεο θαη θαληάζκαηα ζπαξηαξάλε ζηα ρέξηα ζνπ.
Μεισδίεο γιπθέο αξκελίδνπλ ζηηο όρζεο ζνπ.
Ο ρηύπνο ησλ ξνινγηώλ πνπζελά δελ αθνύγεηαη.
Μπζηηθέο αγγειίεο.
Γξακκέο, γξακκέο
Από αίκα:
Η γξαθή ηεο Ινπζηίλεο Φξαγθνύιε Αξγύξε είλαη απιή θαη γάξγαξε, αιιά θαη ξσκαιέα ζαλ ηα
λεξά ηνπ πνηακνύ. Οη πεξηγξαθέο δσληαλέο, ρσξίο λα θνπξάδνπλ κε πεξηηηνύο ιπξηζκνύο,
θαηαθέξλνπλ λα κεηαθέξνπλ ηνλ αλαγλώζηε ζηνλ ηόπν αιιά θαη ην ρξόλν. Βξηζθόκαζηε ζηα
κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70, ιίγν κεηά ηελ επάλνδν ηεο δεκνθξαηίαο ζηελ Διιάδα. Η
ζπγγξαθέαο καο δίλεη κηα ζσζηή εηθόλα ηεο επνρήο ζε έλα ηππηθό νξεηλό ρσξηό πνπ ε θαξδηά
ηνπ ρηππάεη ζην θαθελείν θαη όπνπ όινη μέξνπλ ηα πάληα γηα ηνπο πάληεο, αιιά ζησπνύλ... Η
θαζεκεξηλόηεηα μεπεδάεη αβίαζηα από ηηο πεξηγξαθέο ησλ ζπηηηώλ, ησλ θαγεηώλ, ησλ
ξνύρσλ. Μπξίδεηο ηνλ θαπλό πνπ βγαίλεη από ηα ηδάθηα θαη αηζζάλεζαη ηελ νκίριε λα ζε
ηπιίγεη θαζώο πεξπαηάο ηνπο αλεθνξηθνύο δξόκνπο ηνπ ρσξηνύ. Δίλαη πξνθαλέο όηη ε
Ινπζηίλε Φξαγθνύιε Αξγύξε έρεη βηώκαηα. Γε κπνξείο δηαθνξεηηθά λα δώζεηο ηόζν δσληαλέο
πεξηγξαθέο ελόο ηόπνπ. Όπσο θαη δελ κπνξείο λα γξάςεηο γηα κηα ηζηνξία πνπ έδεζαλ άιινη
αλ δε ρηππήζεη θάπνηα επαίζζεηε ρνξδή κέζα ζνπ, όπσο θαληάδνκαη ζα ζπλέβε θαη κε ηελ
Ινπζηίλε όηαλ ηεο εμνκνινγήζεθε ε πξαγκαηηθή «Ακαιία» ηελ ηζηνξία ηεο δσήο ηεο θαη εθείλε
ηελ έπιαζε ζε απηό ην σξαίν κπζηζηόξεκα.
Σα βηβιία ηεο Ινπζηίλεο Φξαγθνύιε δελ είλαη απιά ξνκαληηθέο ηζηνξίεο, είλαη αο κνπ
επηηξαπεί ε έθθξαζε, «ςαγκέλα».Μέζα από ην καλδύα κίαο εξσηηθήο ηζηνξίαο κηιάλε γηα
θνηλσληθά πξνβιήκαηα. Η γπλαίθα ηνπ μεληηεκέλνπ θαη ε εγθαηαιειεηκκέλε αξξαβσληαζηηθηά
ζηελ «Αγάπε ησλ ΄Αιισλ», νη θηιίεο ηεο ληόηεο καο ζην πέξαζκα ησλ ρξόλσλ, ζηα «Φειά
ηαθνύληα» θαη ηώξα ηα βάζε ηεο αλζξώπηλεο ςπρήο. Γύζθνιν ζέκα θαη αθόκε πην δύζθνιε
κεηάπιαζε ηνπ ζε κπζηζηόξεκα. ΄Όρη κόλν γηαηί ρξεηάδεηαη κειέηε θαη γλώζεηο πνπ ε

ζπγγξαθέαο είλαη πξνθαλέο πσο θαηέρεη, αιιά θπξίσο γηαηί γξάθνληαο γηα έλα ηόζν ζθνηεηλό
ζέκα θηλδπλεύεηο λα βπζηζηείο ν ίδηνο ζην ζθνηάδη πνπ δεκηνπξγείο. Δπηπρώο δε ζπλέβε απηό
ζηελ Ινπζηίλε Φξαγθνύιε Αξγύξε.
Ινπζηίλε, ζε επραξηζηνύκε γηα ην ππέξνρν βηβιίν πνπ καο ράξηζεο πνπ επρόκαζηε λα είλαη θαη
απηό θαινηάμηδν "
Αλαξηήζεθε από Eleni Tsamadou ζηηο 9:06 π.κ.

