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Έλα πνιύ ελδηαθέξνλ θαη εμαηξεηηθά θαινγξακκέλν πνιπζέιηδν βηβιίν
κε θαζήισζε ηξία ζπλερόκελα βξάδηα! Έλα κπζηζηόξεκα δσήο πνπ ζε
ηαμηδεύεη, κε θνκκέλε ηελ αλάζα, ζηα δύζβαηα κνλνπάηηα ηνπ έξσηα θαη ηεο
αγάπεο, ζηηο βαζηέο ξίδεο ηεο παξάδνζεο θαη δηαδξνκέο ηεο ηζηνξίαο, ζηα
θξπθά, επηαζθξάγηζηα κπζηηθά κηαο θιεηζηήο θνηλσλίαο, ζηα βαζύζθησηα
δξνκάθηα ηνπ θόβνπ θαη ηεο απειπηζίαο, αιιά θαη ζηα μέθσηα ησλ νλείξσλ
ζνπ, ζηα νξάκαηα ηεο παηδείαο, ζηηο αγσληώδεηο πξνζπάζεηεο από ηε
γέλλεζε ζην Γνιγνζά ζνπ θαη από ηε ζηαύξσζε ζηελ αλάζηαζε!
Γξάθεη ε ζπγγξαθέαο γηα ηελ δαζθάια εξσίδα ηεο (ηελ Ακαιία): “…
πηζηεύεη πσο ε αγάπε ληθάεη όιεο ηηο ζπκθνξέο” θαη αιινύ «…πηζηεύεη κε
ζζέλνο πσο κεηά ηεο ζηαύξσζεο έξρεηαη πάληα ε πνιππόζεηε αλάζηαζε».
Γελ μέξσ πόζν εύθνια κπνξεί θαλείο λα απνδερηεί ή πόζν δύζθνια
λα απνξξίςεη ηηο ζέζεηο ηεο εξσίδαο! Τν βέβαην είλαη πσο νη «δηαδξνκέο» ηεο
εξσίδαο, όπσο ηηο πεξηγξάθεη ε ζπγγξαθέαο δελ είλαη θαζόινπ εύθνιεο, αιιά
βαζαληζηηθέο θαη κε θόζηνο πςειό!
Η Ινπζηίλε Φξαγθνύιε – Αξγύξε ζε κηα εμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζα
πινθή, κε δπλαηή πεξηγξαθή, ζε έθθξαζε θαη πινύζην ιεμηιόγην, κε νξζή
ζηίμε θαη δηαηύπσζε, πνπ δείρλεη όηη θαηέρεη ηελ ειιεληθή γιώζζα, κε βαζηά
γλώζε ησλ γεγνλόησλ ζην ρσξνρξόλν θαη ζεβαζκό ζηα πξόζσπα, ηαμηδεύεη
ηνλ αλαγλώζηε ζηε δηαδξνκή κηαο πνλεκέλεο πξνζσπηθήο & θνηλσληθήο
ηζηνξίαο, πνπ ζπγθηλεί θαη ζπλαξπάδεη, πνπ αλαιύεη θαη ζπλζέηεη, πνπ θξίλεη
θαη δελ θαηαθξίλεη, πνπ ζπκκεηέρεη αιιά δελ επεξεάδεη, πνπ θσηίδεη αιιά δελ
αιινηώλεη ηα γεγνλόηα!
Σπλαηζζήκαηα ραξάο θαη απνγνήηεπζεο, θόβνπ θαη ελζάξξπλζεο,
ζησπήο θαη θξαπγήο αιιεινδηαδέρνληαη θαη αιιειναλαηξνύληαη ζηε
ςπρνινγία ησλ αλζξώπσλ πνπ πθαίλνπλ ηελ ηζηνξία κηαο θιεηζηήο θνηλσλίαο
πνπ «ηα μέξεη όια», αιιά δελ κηιάεη αιιά πίζσ από ηελ «ππνηηζέκελε
αλσλπκία». Σηε κηθξή θνηλσλία ζπκβαίλνπλ όια: ηα καλά «…γηα βξέρεη ζ’
όιν ην ρσξηό γηα ζ’ όιν είλαη ιηαθάδα» θαη ηα άζχημα «… θαθό ρσξηό ηα ιίγα
ζπίηηα»! κηα θνηλσλία αλζξώπσλ, όπνπ ην «κνηξαίν» επηθξαηεί ηνπ
«πξνγξακκαηηζκέλνπ», όπνπ ηα «ζηνηρεία»ηεο θύζεο δηακνξθώλνπλ ηνπο
ραξαθηήξεο θαη γξάθνπλ ηζηνξία δσήο.
Τν βηβιίν ηεο Ινπζηίλεο «Έξσηαο ζηελ Οκίριε» κπνξεί λα πάξεη θαη
πνιινύο άιινπο ηίηινπο: «Οκίριε ζηνλ Έξσηα», «ε δσή ηεο ζησπήο», «ε
δαζθάια ησλ νλείξσλ θαη ησλ νξακάησλ», «ε θνηλσλία ζην απόζπαζκα»
θ.η.ι.. Δίλαη έλα κπζηζηόξεκα, κηα λνπβέια, κηα αιεζηλή ηζηνξία, κηα ηζηνξία
θαζεκεξηλήο δσήο θαη παξάδνζεο πνπ δήζακε θαη ζπλερίζνπκε λα δνύκε όινη
καο θη όηαλ νκνινγνύκε θη όηαλ δελ νκνινγνύκε…! Απηόο πνπ ζα ην δηαβάζεη
ζα βξεη θαη ηνλ εαπηό ηνπ! Αξίζει να ηο διαβάζουμε.
Σπγραξεηήξηα Ινπζηίλε θαη θαιή ζπλέρεηα!
Δπραξηζηώ γηα ηα ιόγηα ζνπ σο αθηέξσζε ζην βηβιίν.
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