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Η νκίριε δελ είλαη απιό θαηξηθό θαηλόκελν. Είλαη απηό πνπ ηαηξηάδεη πεξηζζόηεξν
ζηνλ άλζξσπν. Σαλ λα θηηάρηεθε από ηνλ ίδην. Τν εκηδηαθαλέο ιεπθό ζύλλεθν πνπ
θαιύπηεη ηελ αηκόζθαηξα, εύθνια παξαπέκπεη ζηελ αλζξώπηλε ςπρή θαη ηελ
πνιύπινθε ιεηηνπξγία ηεο. Απηό πνπ λνκίδνπκε όηη ππάξρεη πίζσ από ηε ιεπηή
θνπξηίλα, κπνξεί εύθνια λα καο μεγειάζεη. Να δηαςεύζεη απηό πνπ ηα κάηηα καο
θνηηνύλ. Απηό πνπ νη αηζζήζεηο καο ζπιιακβάλνπλ. Ή λνκίδνπλ όηη ζπιιακβάλνπλ.
Η ηδηαίηεξε απηή ζπλύπαξμε (θύζε-ςπρή) είλαη πην έληνλε θαη ζπλεζηζκέλε ζηελ
ειιεληθή πεξηθέξεηα. Η απεξαληνζύλε θαη αθζνλία ηνπ ηνπίνπ ζπλππάξρεη κε ηελ
πεξηραξαθσκέλε, ηνπηθή θνηλσλία. Εθείλε πνπ πξνζέρεη ηνπο ηύπνπο θαη ηελ
νκνξθηά ηεο θαη θξύβεη θάζε αζρήκηα. Αθόκε θαη ζ' απηέο ηηο ζπκπιεγάδεο, ν έξσηαο
βξίζθεη ην ρώξν ηνπ. Αλζεί θαη πξνζπαζεί λα επηβηώζεη. Η Ινπζηίλε Φξαγθνύιε, ζην
ηειεπηαίν ηεο κπζηζηόξεκα, επηρεηξεί λα εξκελεύζεη ηα θαηλόκελα. Αλζξώπσλ θαη
θύζεο. Πξνζπαζεί θαη αγγίδεη ην αλεμήγεην.
Η ζπγγξαθέαο θηηάρλεη ηα ζεκέιηα ηεο δνπιεηάο ηεο κε ηα ιόγηα ησλ άιισλ. Με απηά
πνπ ηεο εθκπζηεξεύνληαη νη άιινη. Η πξσηαγσλίζηξηα, ε Ακαιία, ηεο έδσζε
απιόρεξα δπλαηέο ζηηγκέο, ζπγθηλήζεηο, ζπλαηζζήκαηα. Οπσο αλαθέξεη ζηνλ
πξόινγν: «Η Ακαιία κε έθαλε κέξνο ηεο πξνζσπηθήο ηεο εκπεηξίαο».
Η Ακαιία ινηπόλ. Νεαξή δαζθάια πνπ πάεη ζε νξεηλό ρσξηό, ζηα ρξόληα ηνπ '70, γηα
λα δηδάμεη. Η λεαξή δαζθάια εηζβάιιεη ζηελ θιεηζηή θνηλσλία ηνπ ρσξηνύ. Με
ζεκλόηεηα θαη ρσξίο λα ην επηδηώθεη αλνηρηά, επηρεηξεί λα θαηαλνήζεη ηε ιεηηνπξγία
ηνπ. Τνπο ληόπηνπο. Αλαπάληερα αξρίδεη θαη βιέπεη ην θαθό πξόζσπν ηεο κηθξήο
θνηλσλίαο (ε θπιαθηζκέλε θόξε ηεο Επζαιίαο). Ερεη όκσο ζηεξίγκαηα. Τε θίιε ηεο
(Ακαξπιιίο) θαη ηνλ Αξηζηνηέιε Αγξηππίδε, εππαηξίδε γηα ην Μηθξνδέλδξη (ην ρσξηό
ηεο ηζηνξίαο). Τα πξάγκαηα όκσο δελ είλαη μεθάζαξα. Η νκίριε δελ επηηξέπεη ηηο
θαζαξέο καηηέο. Εηζη, ε άζρεκε πιεπξά ησλ θαηνίθσλ ηνπ ρσξηνύ δελ εμαθαλίδεηαη.
Κξύβεηαη θαη δελ αθήλεη ηηο ςπρέο λα αλαπλεύζνπλ. Γη' απηό ν αγαπεκέλνο ηεο
Ακαιίαο, ν Αξίζηνο, πεζαίλεη, γη' απηό ε Επγελία ηξειαίλεηαη. Η Φξαγθνύιε δίλεη
επηζηεκνληθή εμήγεζε (ηα λεξά ηνπ πνηακνύ ηαξάζζνπλ ηε ρεκηθή ηζνξξνπία ηνπ
εγθεθάινπ) αιιά δελ αθήλεη ηελ κνλαδηθόηεηα ηεο αλζξώπηλεο ςπρήο.
Με ζηξσηή αθήγεζε, πξνζεθηηθά δνκεκέλε πινθή θαη επηινγή ραξαθηήξσλ,
πξνζθέξεη έλα δπλαηό κπζηζηόξεκα πνπ δηαηξέρεη ηε ξαρνθνθαιηά ηεο ειιεληθήο
ηζηνξίαο ηνπ 20νύ αηώλα.

