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Ελάκηζε ρξόλν κεηά ηελ έθδνζε ηνπ βηβιίνπ "Για
την αγάπη των άλλων", ε Ινπζηίλε ΦξαγθνύιεΑξγύξε επηζηξέθεη κε ηνλ 'Έρωτα στην ομίτλη",
έλα κπζηζηόξεκα πνπ εδξάδεη ηελ ηζηνξία ηνπ ζην
Μαθξηδέλδξη, νξεηλό ρσξηό ηνπ λνκνύ Πέιιεο,
θάπνπ ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70.
Κεληξηθή εξσίδα ε Ακαιία, λενδηόξηζηε δαζθάια, ε
νπνα πξνηηκά απηόλ ηνλ δηνξηζκό ζηα νξεηλά παξά
λα
ρξεζηκνπνηήζεη
πνιηηηθό
κέζν
πξνο
επκελέζηεξε κεηάζεζε. Η απόθαζή ηεο απηή,
πέξαλ ηεο δήισζεο ελόο αθέξαηνπ ραξαθηήξα,
ελδπλακώλεηαη από ηελ αλάγθε ηεο λα απνθνπεί
απ' ηε κεηέξα θαη ην αζθηθηηθό πεξηβάιινλ ζην
νπνίν επηζπκεί λα ηελ πεξηνξίζεη ε ηειεπηαία.
Σν κπζηζηόξεκα αλνίγεη κε ηε ζθελή ζην ιεσθνξείν θαη ηηο πεξηγξαθέο ησλ
έμσ θαη έζσ ηνπίσλ. Εηθόλεο από ειιεληθή επαξρία εθείλεο ηεο επνρήο,
άλζξσπνη ζηηβαγκέλνη ζε νρήκαηα πνπ αγθνκαρνύλ ζηνπο δύζβαηνπο θη
επηθίλδπλνπο δξόκνπο, γπλαίθεο ηεο ζπζηνιήο θαη ηεο εζηθήο βάζεη άγξαθσλ
λόκσλ, απνηεινύλ ηα πξώηα πιηθά ζηα ρέξηα ηεο ζπγγξαθέσο. Κη έπεηηα ν
έξσηαο ζην πξόζσπν ηνπ Αξίζηνπ, γόλνπ ηνπ Αξηζηνηέιε Αγξηππίδε, ν
νπνίνο ζηα 1916, ρξνληά ηεο γελνθηνλίαο ησλ Πνληίσλ από ηνπο Σνπξθνπο,
αθήλεη ηελ παηξίδα ηνπ, ηελ Ίκεξα ηνπ Πόληνπ, γηα λα βξεζεί ζηελ αραλή
ακεξηθαληθή ήπεηξν από όπνπ, πινύζηνο πηα, επηζηξέθεη ζηελ Ειιάδα γηα λα
γίλεη ν εππαηξίδεο, εθείλνο πνπ ζα ρηίζεη ζρνιεηό θαη κεγάιε εθθιεζηά.
Αλ ε ηζηνξία έκελε κόλν ζε απηά ζα κπνξνύζε λα ζεσξεζεί σο κηα αθόκε
πξνζπάζεηα λα εηπσζνύλ ζέκαηα ρηιηνεηπσκέλα θαη κάιηζηα έρνπλ γπξηζηεί
σο ηαηλίεο ηόηε πνπ ν ειιεληθόο θηλεκαηνγξάθνο όδεπε πξνο ηελ παξαθκή
ηνπ (βι. Η δαζθάια κε ηα μαλζά καιιηά). Σν γλσξίδεη απηό ε ζπγγξαθέαο, γη'
απηό -αλ θαη θάπσο αξγά ζηε δνκή ηνπ βηβιίνπ- θξνληίδεη λα αλεβάζεη ηνλ
πήρπ, λα καο θιεηζεη ην κάηη κε κηα ζπλέρεηα πνπ βξίζεη θξπκκέλσλ κπζηηθώλ.
Οη αλαηξνπέο παίξλνπλ ηνλ πξώην ιόγν θαη είλαη ηέηνηεο πνπ δελ κπνξεί λα
θαληαζηεί ν αλαγλώζηεο, αθόκε θη αλ ηα ιόγηα κηαο ηζηγγάλαο έρνπλ ξίμεη ηνλ
πξώην ζπόξν ησλ κειινύκελσλ.
Έγλνηα ηεο ζπγγξαθέσο θαίλεηαη λα κελ είλαη ελ ηέιεη ε
πξσηνθαζεδξία ηνπ έξσηα -θη αο έρεη ιάβεη θαίξηα ζέζε ζηνλ
ηίηιν ηνπ κπζηζηνξήκαηνο- όζν νη κηθξέο ηζηνξίεο ησλ
θαηνίθσλ ηνπ Μηθξνδελδξίνπ θαη νπζηαζηηθά ηεο θάζε

κηθξήο, απνθνκκέλεο από ηα ηνπ θόζκνπ θνηλσλίαο, εθεί όπνπ ε νκεξηά είλαη
ν θαλόλαο. Ιζηνξίεο πνπ ζαλ δίλεο γπξλνύλ γύξσ από ηε ζάιαζζα ησλ δπν
εξσηεπκέλσλ, Αξίζηνπ θαη Ακαιίαο. Οη κνξθέο ηεο Αζπαζίαο, ηεο Επγελίαο
θαη ηεο κεηέξαο ηνπ κηθξνύ ηέιηνπ παξαπάλσ από θαζεισηηθέο, δνζκέλεο
κε αιεζνθάλεηα θαη έθδειε αθνζίσζε από ηε ζπγγξαθέα, ε νπνία δε δηζηάδεη
λα θαπηεξηάδεη θάζε ηόζν ηε λννηξνπία εθείλε πνπ θξάηεζε θαη εμαθνινπζεί
ζε νξηζκέλα κέξε λα θξαηά δέζκηεο ηηο αλππεξάζπηζηεο ςπρέο. Η Επγελία, κε
ηελ έληαζε πνπ θέξλεη ζηα γεγνλόηα, ηα θαζηζηά ζαλ έλαλ ράξηε πνιύ
ελδηαθέξνληα ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Όζν γηα ηελ ζπηηνλνηθνθπξά ηεο Ακαιίαο,
ηελ θπξία Επζαιία, λαη, είλαη απηή πνπ -όρη ηπραία ε επηινγή νλόκαηνο- έρεη ην
ζάινο λα πξνβεί ζηελ αλόζηα πξάμε ηεο κόλν θαη κόλν γηα λα κε κάζεη ζην
ρσξηό θαλείο ηίπνηα. Είλαη απηή πνπ ζα θξίλεη ζθιεξά άιινπο κα γηα ηελ δηθή
ηεο πξάμε δε βξίζθεη ηίπνηα ην κεκπηό, ηελ έρεη κάιηζηα αλαδείμεη ζε
πξέπνπζα θαη αξεζηή από ηνλ Θεό!
Κη αλ ζε θάπνηνπο θαλνύλ ππεξβνιηθέο γηα ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70, απηό
δελ κπνξεί λα ηζρύεη, αθνύ θαη ζήκεξα έξρνληαη ζην θσο ίδηεο θαη αθόκε πην
ηηξαγηθέο ηζηνξίεο κε ζύκαηα άιινηε παηδηά, άιινηε γπλαίθεο κα θαη
νηθνγέλεηεο πνπ πξνηίκεζαλ λα ξίμνπλ βαξηά ηελ πιάθα ηεο ιήζεο από ην λα
αλνίμνπλ δξόκνπο ζηα κέιε ηνπο πνπ ηόζν πνιύ δηςνύλ γηα απηνύο.
Σν κπζηζηόξεκα δηαηξέρεη ππνγείσο ε αγάπε ηεο ζπγγξαθέσο πξνο ηελ
Ειιάδα, έλαο πηθξόο θαεκόο γηα όζα πέξαζε απηό ην έζλνο ζηνλ εηθνζηό
αηώλα, ηηο θνξέο πνπ ην πξόδσζαλ θαη δήηεζαλ επί πίλαθεη ηελ θεθαιήλ ηνπ.
Μόληκνο θάηνηθνο ηνπ Καλαδά -επί εηθνζαεηίαο θαη πιένλ- ε ίδηα, δελ κπνξεί
παξά λα δνλείηαη ηαπηόρξνλα θαη από ηε δεηλή ζέζε ηεο παηξίδαο καο όπσο
απηή έρεη δηακνξθσζεί ζήκεξα κε ηελ Καηνρή ηεο Νέαο Σάμεο Πξαγκάησλ.
Ίζσο απηόο είλαη θαη έλαο από ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε θπξία
Φξαγθνύιε ηνλίδεη πεξηζζόηεξν ηελ εζηθή αθεξαηόηεηα ηεο Ακαιίαο (καθάξη
λα ππήξραλ ζήκεξα πνιιέο ηέηνηεο δαζθάιεο) όπσο θαη ηνπ ειηθησκέλνπ
δηεπζπληή ηεο πνπ θξνληίδεη ην ζρνιείν σζάλ λα ήηαλ δηθό ηνπ παηδί! Οη
ζειίδεο όπνπ παξειαύλνπλ ζηίρνη από ηνλ Γηάλλε Ρίηζν, νη αλαθνξέο ζε έξγα
θιαζηθά θαη κεγάια πλεύκαηα ηεο ειιεληθήο πεδνγξαθίαο, όπσο απηό ηνπ
Καδαληδάθε, απηή ηε γξακκή έξρνληαη λα ππεξεηήζνπλ. Σέινο, ζε νξηζκέλεο
κνλάρα πεξηπηώζεηο, ηηο πεξηγξαθέο εζσηεξηθώλ ρώξσλ ή ηξόπνπ
ληπζίκαηνο ηηο βξήθα αξθεηά εμεδεηεκέλεο ή αρξείαζηεο ηε δεδνκέλε ζηηγκή.
Ελ θαηαθιείδη, έλα βηβιίν επθνινδηάβαζην πνπ ζέηεη θαίξηα δεηήκαηα ησλ
αλζξώπσλ πνπ ε δσή δελ ηνπο ηα έθεξε όια βνιηθά, Έλα βηβιίν - ύκλνο
πξνο εθείλνπο πνπ κε ην πζηέξεκά ηνπο ή ηελ κεγάιε πεξηνπζία ηνπο είραλ
πάληα θαηά λνπ θάηη λα δηαζώζνπλ από ην ζώκα ηεο παηξίδαο, θάηη λα
γηαηξέςνπλ, κηα αλάγθε λα θαιύςνπλ.
Σν βηβιίν ηππώζεθε ζε 8.000 αληίηππα. Εύρνκαη θαη ζε πνιιά πεξηζζόηεξα.
Καινηάμηδν λα είλαη, θπξία Φξαγθνύιε.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗ ΤΓΓΡΑΦΕΩ
Η ΙΟΥΣΤΙΝΗ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ-ΑΡΓΥΡΗ γελλήζεθε ζηε Λεπθάδα, όπνπ ηειείσζε
ηε δεκνηηθή θαη ηε κέζε εθπαίδεπζε. Απόθνηηνο ηνπ Πνιηηηθνύ Σκήκαηνο ηεο
Ννκηθήο ρνιήο Αζελώλ, δεκνζηνγξαθεί από ην 1983 ζε εκεξήζηεο
εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά ηεο Ειιάδαο. Είλαη κέινο ηεο ΕΗΕΑ θαη έρεη
εξγαζηεί θαηά δηαζηήκαηα ζε ξαδηνθσληθνύο ζηαζκνύο, θαζώο θαη ζηελ
Ειιεληθή Σειεόξαζε (ΕΣ). Από ην 1989 δεη θαη εξγάδεηαη ζην Μόληξεαι ηνπ
Καλαδά σο αληαπνθξίηξηα ηνπ Αζελατθνύ Πξαθηνξείνπ Εηδήζεσλ θαη
δηαθόξσλ εληύπσλ. Απαζρνιείηαη ηαπηόρξνλα ζηα δηάθνξα νκνγελεηαθά
κέζα ηνπ Καλαδά θαη ηεο Ακεξηθήο, ελώ ζπλεξγάδεηαη κε ηελ εθεκεξίδα
Εθνικός Κήρσκας ηεο Νέαο Τόξθεο. Είλαη κέινο ηεο Εηαηξείαο Γαιιόθσλσλ
πγγξαθέσλ ηνπ Κεκπέθ (UNEQ), θαζώο θαη ηεο Οκνζπνλδίαο Αγγιόθσλσλ
πγγξαθέσλ ηνπ Κεκπέθ (QWF).

