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Πένηε Ανηπερ Δγπαταν για ηον Δπυηα ζηεν Ομίσλε
Θα πξέπεη λα πώ όηη ληώζω ηπρεξή θη επινγεκέλε θαζώο πέληε ζπνπδαίνη άλδξεο
από ην ρώξν ηεο ινγνηερλίαο, ηεο δεκνζηνγξαθίαο θαη ηεο πνιηηηθήο δηάβαζαλ ην
κπζηζηόξεκα «Εξωηαο ζηελ Οκίριε» θαη θαηέζεζαλ ηε γλώκε ηνπο γη απηό.
Είλαη πνιύ ζπνπδαίν θαη αλαηξεπηηθό λα κπνξέζεηο λα εηζρωξήζεηο ζην αλδξηθό
αλαγλωζηηθό θνηλό κε έλα κπζηζηόξεκα, πόζν κάιινλ όηαλ ην ηίηινο παξαπέκπεη
ζε εξωηηθό αθήγεκα. Επηύρεζα όκωο ζε ηνύην ην πόλεκα λα πξνζειθύζω ηνπ
άληξεο θξηηηθνύο, πνπ ππήξμαλ γελλαηόδωξνη κε ηε γξαθή κνπ.
Πξόθεηηαη γηα ηνπο Αλέξανδπο Σηεπγιόποςλο (Βηβιηνζήθε Ειεπζεξνηππίαο),
Ξενοθώνηα Βεπγίνη (Τα Νέα ηεο Λεπθάδαο), Πέηπο Γαπγάνη (βηβιηνθξηηηθό),
Νίκο Γιακογιάννη (πεδνγξάθν από Νίζπξν) θαη Μπάμπη Γεπμιηζάκη
(ινγνηέρλε-εθπαηδεπηηθό)
Βαζεηά ηνπο επραξηζηώ παξαζέηνληαο ηελ θξηηηθή ηνπο.
(Βεβαίσο πνιιά ππέξνρα θείκελα θξηηηθήο γξάθηεθαλ από γπλαίθεο. )
Βιβλία με έπυηερ, θιλίερ, επιγπαθέρ, ιδέερ ζηα σπώμαηα ηος σειμώνα

Από ηον Αλέξανδπο ηεπγιόποςλο (Βηβιηνζήθε Διεπζεξνηππίαο)
**Ηνπζηίλε Φξαγθνύιε-Αξγύξε Δξσηαο ζηελ νκίριε, εθδόζεηο Ψπρνγηόο, ζ. 425,
επξώ 17,70
Ζ νκίριε δελ είλαη απιό θαηξηθό θαηλόκελν. Δίλαη απηό πνπ ηαηξηάδεη πεξηζζόηεξν
ζηνλ άλζξσπν. αλ λα θηηάρηεθε από ηνλ ίδην. Σν 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.
Ζ ηδηαίηεξε απηή ζπλύπαξμε (θύζε-ςπρή) είλαη πην έληνλε θαη ζπλεζηζκέλε ζηελ
ειιεληθή πεξηθέξεηα. Ζ απεξαληνζύλε θαη αθζνλία ηνπ ηνπίνπ ζπλππάξρεη κε ηελ
πεξηραξαθσκέλε, ηνπηθή θνηλσλία. Δθείλε 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. Ζ Ηνπζηίλε
Φξαγθνύιε, ζην ηειεπηαίν ηεο κπζηζηόξεκα, επηρεηξεί λα εξκελεύζεη ηα
θαηλόκελα. Αλζξώπσλ θαη θύζεο. Πξνζπαζεί θαη αγγίδεη ην αλεμήγεην.
Ζ ζπγγξαθέαο θηηάρλεη ηα ζεκέιηα ηεο δνπιεηάο ηεο κε ηα ιόγηα ησλ άιισλ. Με
απηά πνπ ηεο εθκπζηεξεύνληαη νη άιινη. Ζ πξσηαγσλίζηξηα, ε Ακαιία, ηεο έδσζε
απιόρεξα δπλαηέο ζηηγκέο, ζπγθηλήζεηο, ζπλαηζζήκαηα. Οπσο αλαθέξεη ζηνλ
πξόινγν: «Ζ Ακαιία κε έθαλε κέξνο ηεο πξνζσπηθήο ηεο εκπεηξίαο».
Ζ Ακαιία ινηπόλ. Νεαξή δαζθάια πνπ πάεη ζε νξεηλό ρσξηό, ζηα ρξόληα ηνπ '70,
γηα λα δηδάμεη. Ζ λεαξή δαζθάια εηζβάιιεη ζηελ θιεηζηή θνηλσλία ηνπ ρσξηνύ. Με
ζεκλόηεηα θαη ρσξίο λα ην επηδηώθεη αλνηρηά, επηρεηξεί λα θαηαλνήζεη ηε
ιεηηνπξγία ηνπ. Σνπο ληόπηνπο. Αλαπάληερα αξρίδεη θαη βιέπεη ην θαθό πξόζσπν
ηεο κηθξήο θνηλσλίαο (ε θπιαθηζκέλε θόξε ηεο Δπζαιίαο). Δρεη όκσο ζηεξίγκαηα.
Σε θίιε ηεο (Ακαξπιιίο) θαη ηνλ Αξηζηνηέιε Αγξηππίδε, εππαηξίδε γηα ην
Μηθξνδέλδξη (ην ρσξηό ηεο ηζηνξίαο). Σα πξάγκαηα όκσο δελ είλαη μεθάζαξα. Ζ
νκίριε δελ επηηξέπεη ηηο θαζαξέο καηηέο. Δηζη, 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 Δπγελία
ηξειαίλεηαη. Ζ 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.

ΚΡΗΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΤ
ΔΡΩΣΑ ΣΗΝ ΟΜΙΧΛΗ
Σεο Ηνπζηίλεο Φξαγθνύιε – Αξγύξε

Σος Ξενοθώνηα Βεπγίνε (Σα Νέα Σερ Λεςκάδαρ)

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! Σν βέβαην είλαη πσο νη «δηαδξνκέο» ηεο
εξσίδαο, όπσο ηηο πεξηγξάθεη ε ζπγγξαθέαο δελ είλαη θαζόινπ εύθνιεο, αιιά
βαζαληζηηθέο θαη κε θόζηνο πςειό!
Ζ Ηνπζηίλε 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!
πλαηζζήκαηα 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». ηε κηθξή
θνηλσλία ζπκβαίλνπλ όια: ηα καλά «…γηα βξέρεη ζ’ όιν ην ρσξηό γηα ζ’ όιν είλαη
ιηαθάδα» θαη ηα άζσεμα «… 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.
Σν βηβιίν ηεο Ηνπζηίλεο «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! Αξίδει να ηο διαβάζοςμε.
πγραξεηήξηα Ηνπζηίλε θαη θαιή ζπλέρεηα!
.
Ξελνθώλ Βεξγίλεο

Ηνπζηίλε Φξαγθνύιε
Έξσηαο ζηελ νκίριε
Δθδόζεηο Ψπρνγηόο
Σος Πέηπος Γαπγάνε

Πξνρσξώληαο ζην κπζηζηόξεκα, νη εληππώζεηο κνπ είραλ λα θάλνπλ
πεξηζζόηεξν κε ηνπο ήξσεο. Άξηηα αλεπηπγκέλνη ραξαθηήξεο, από ηελ λεαξή
πξσηνδηόξηζηε δαζθάια ηελ Ακαιία, ηελ ηαξαγκέλε θόξε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο
θνηλόηεηαο ηελ Δπγελία, κέρξη ην δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ θαη ηε δηθεγόξν θόξε
ηνπ, άλζξσπνη γεκάηνη κε πάζε, όλεηξα θαη επκεηάβιεηα ζπλαηζζήκαηα, δεκέλνη
ζην άξκα κηαο θαζεκεξηλόηεηαο δηαθνξεηηθήο γηα ηνλ θαζέλα, έζησ θη αλ
αλαγθάδνληαη λα ζπλππάξρνπλ, είηε από επηινγή είηε εμ αλάγθεο.
Κύξην πξόζσπν είλαη ε Ακαιία, ε λεαξή δαζθάια ε νπνία ζε κηα πξνζπάζεηα
ζξαύζεο ηνπ αηνκηθνύ ηεο θαηεζηεκέλνπ, ππεξβαίλεη ηηο αζηηθέο ηεο θαηαβνιέο
θαη ζπκβάζεηο, απνθαζίδνληαο λα κεηαθνκίζεη, πξσηνδηόξηζηε εθπαηδεπηηθόο
νύζα, ζην Μηθξνδέληξη, θεθαινρώξη ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, δίπια ζ’ έλα
πνηάκη, πεγή δσήο αιιά θαη ζπκθνξάο, ελ ηέιεη ,γηα ηνπο θαηνίθνπο ηνπ.

Σν ρξνληθό πιαίζην ηνπνζεηεί ην κύζν ζηελ Διιάδα ηεο πξώηκεο
κεηαπνιίηεπζεο, κε ηελ αλήιηθε αθόκα δεκνθξαηία λα θάλεη ηα πξώηα δεηιά ηεο
βήκαηα. Δπνρέο αλαηξνπώλ θαη ελόο αζηηθνύ εθζπγρξνληζκνύ πνπ αξγεί όκσο
λα έξζεη. Φαληαζηείηε πόζν δύζθνιν είλαη ην εγρείξεκα κηαο θαινκαζεκέλεο
θόξεο, ε νπνία, θαίηνη
ζπλεηδεηνπνηεκέλε, εληνύηνηο απέρεη από ην λα
αληηιεθζεί κε επάξθεηα ην κέγεζνο ηεο πεξηπέηεηα ηεο, κε ηνπο νησλνύο πνπ
εκθαλίδνληαη ζην πξόζσπν κηαο εθηαιηηθήο ηζηγγάλαο, απιά λα πξντδεάδνπλ ην
δνθεξό
κέιινλ.
Έξσηαο,
απνγνεηεύζεηο,
εθπιήμεηο
θαη
εληάζεηο,
ζπκπαξνκαξηνύληα κηαο απόθαζεο πνπ ζα ηεο ζεκαδέςεη ηε δσή.
Έπεηηα είλαη ν Αξηζηνηέιεο Αγξηππίδεο, γόλνο κηαο ζπνπδαίαο όζν θαη ηξαγηθήο
νηθνγέλεηαο, θαηαξακέλεο ζαξξείο, πνπ ηελ αθνινπζεί ε ζθιεξή κνίξα ηεο
πξνζθπγηάο, θαη ησλ δηθώλ ηεο ζακκέλσλ κπζηηθώλ, κέρξη θαη ην ζρεδόλ
μεθιήξηζκα ηεο. Παξάμελνο θαη όκνξθνο, ιακπεξόο θαη ζθνηεηλόο, γνεηεπηηθόο
όζν θαη αθνύζηα επηθίλδπλνο.
κσο λνκίδσ όηη ν θύξηνο πξσηαγσληζηηθόο ξόινο αλήθεη ζηελ ίδηα ηελ ηζηνξία
ηνπ Διιεληζκνύ πνπ βίσζε κεγάιεο ζπκθνξέο ηνλ 20ν αηώλα. Ζ ζπγγξαθέαο
ρξεζηκνπνηεί επθπώο σο όρεκα ηελ νηθνγέλεηα Αγξαππίδε γηα λα επηζεκάλεη θαη
λα εθζέζεη κέζα από απηήλ, ηελ πνξεία ηνπ Διιεληζκνύ. Ξεθηλώληαο κε ηνλ
μεξηδσκό από ηηο εζηίεο ηνπ όπνπ κεγαινπξγνύζε γηα αηώλεο, ηνλ δησγκό, ηελ
μεληηηά αιιά θαη κε ηελ θιόγα ηεο ειπίδαο δσληαλή. Απηή αθξηβώο ε θιόγα είλαη
πνπ ηνλ δηαηεξεί αθκαίν κέρξη θαη ηηο κέξεο καο, παξά ηα όπνηεο αλππέξβιεηεο,
πνιιέο θνξέο, δπζθνιίεο.
Ο Διιεληζκόο πάλσ απ’ όια είλαη πνιηηηζκόο πνπ δελ πεξηραξαθώλεηαη ζε
ζύλνξα. Δίλαη κηα νηθνπκεληθή ππόζεζε. Έιιελεο θνζκνπνιίηεο πνπ θέξνπλ θαη
παξάγνπλ πνιηηηζκό εμαθνινπζνύλ λα ππάξρνπλ ζε όινλ ηνλ θόζκν. Γπζηπρώο
όκσο ν Διιεληζκόο δελ είλαη γεκάηνο κόλν από επηηεύγκαηα, αιιά θαη από
εκκνλέο, αγθπιώζεηο θαη ζηεξεόηππα ελόο ζπληεξεηηζκνύ πνπ ιεηηνπξγεί σο
ηξνρνπέδε ζηελ εμέιημε ηνπ.
Ζ ζπγγξαθέαο επηζεκαίλεη θαίξηα θαη κε μερσξηζηή ελάξγεηα όια απηά ηα
ραξαθηεξηζηηθά. Γηαζέηεη θαζαξή νπηηθή θαη ην ζζέλνο λα παξνπζηάδεη ρσξίο
αθθηζκνύο απηό ην νπνίν ππήξρε θαη ελ πνιινίο ππάξρεη ζαλ βαζηθή
ζπληζηακέλε ζηνπο ηξόπνπο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. Καη δελ είλαη κόλν ε
ρεηκαδόκελε επαξρία, αιιά θαη ηα κεγάια αζηηθά θέληξα, όπνπ νη άλζξσπνη
εκπλένληαη ηνλ ζπκβηβαζκό γηα λα επηηύρνπλ κηα απξόζθνπηε επηβίσζε, κε
βαξύ αληίηηκν θαη ρσξίο πάληνηε λα ηα θαηαθέξλνπλ.
Ζ νκίριε κε ηελ νπνία ζθεπάδνληαη ηα πξνβιήκαηα απιά θαη κόλν ηα δηαησλίδεη
ρσξίο πνηέ λα ηα ιύλεη. Έηζη, παξαθνινπζώληαο κέζα από ην βηβιίν ηελ πνξεία
ηεο νηθνγέλεηαο Αγξηππίδε κνπ ήηαλ εύθνιν όζν θαη αλαγθαίν λα απεκπιαθώ
από ην θόλην ηεο ηξαγηθήο εξσηηθήο ηζηνξίαο κεηαμύ ηεο λεαξήο δαζθάιαο θαη
ηνπ λεώηεξνπ γόλνπ ηεο νηθνγέλεηαο. Σα θείκελα εηζέβαιιαλ ζηα ζηεγαλά ηεο
ηνπηθήο -θαη όρη κόλν- θνηλσλίαο, όπνπ ε ππνθξηζία, παξνύζα, απνκόλσλε
αθόκα πεξηζζόηεξν ηνπο αλζξώπνπο, εγθισβίδνληαο ηνπο ζηελ εζσζηξέθεηα.

Ζ πινθή ηνπ κύζνπ θξάηεζε δεζηό ην ελδηαθέξνλ κνπ κε ηηο ζπλερείο αλαηξνπέο
θαη κε ηελ αδηάθνπε ξνή ησλ γεγνλόησλ. Με γιώζζα ξένπζα, απιή αιιά όρη
απιντθή, επηηξέπεη ζηνλ αλαγλώζηε, ή θαιύηεξα ηνλ πξνηξέπεη, λα εκβαζύλεη
θαη απηόο κε ηελ ζεηξά ηνπ.
Γιαθπξόο θαη πεξηγξαθηθόο ν γξαπηόο ιόγνο αιιά θαη κε κηα εζσηεξηθή γαιήλε
θαη κνπζηθόηεηα δείρλεη λα ειέγρεη αιιά θαη λα ειέγρεηαη από ζπλαίζζεκα θαη
ινγηθή ηαπηόρξνλα, κηα ηζνξξνπία πνπ δύζθνια επηηπγράλεηαη.
Γπξίδνληαο θαη ηελ ηειεπηαία ζειίδα ηνπ κπζηζηνξήκαηνο δελ κέλνπλ απνξίεο
νύηε εξσηεκαηηθά όζνλ αθνξά ηηο επηδηώμεηο ηεο ζπγγξαθέσο. Με πξνζσπηθό
ζηίγκα θαη άπνςε δελ απνθεύγεη ηελ έθζεζε θαιιηεξγώληαο γόληκν
πξνβιεκαηηζκό.

ΗΟΤΣΗΝΖ ΦΡΑΓΚΟΤΛΖ, έξσηαο ζηελ νκίριε, εθδ. Ψπρνγηόο
Σος Νίκος Γιακογιάννε
Γύν ρξόληα πνθνπεί απ' ηε κεηέξα θαη ην αζθηθηηθό πεξηβάιινλ ζην νπνίν
επηζπκεί λα ηελ πεξηνξίζεη. Σν κπζηζηόξεκα αλνίγεη κε ηε ζθελή ζην ιεσθνξείν
θαη ηηο πεξηγξαθέο ησλ έμσ θαη έζσ ηνπίσλ. Δηθόλεο 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 Διιάδα 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. Ζ
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.
Έλ ηέιεη, έγλνηα ηεο ζπγγξαθέσο θαίλεηαη λα κελ είλαη 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.
Ηζηνξίεο πνπ ζαλ δίλεο γπξλνύλ γύξσ από ηε ζάιαζζα ησλ δπν εξσηεπκέλσλ,
Αξίζηνπ θαη Ακαιίαο. Οη κνξθέο ηεο Αζπαζίαο, ηεο Δπγελίαο 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. Ζ Δπγελία, κε ηελ έληαζε πνπ θέξλεη
ζηα γεγνλόηα, ηα θαζηζηά ζαλ έλαλ ράξηε πνιύ ελδηαθέξνληα ησλ
ζπλαηζζεκάησλ. ζν γηα ηελ ζπηηνλνηθνθπξά ηεο Ακαιίαο, ηελ θπξία Δπζαιία,
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. Δίλαη
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 ζηνλ Θεό!
Κη αλ ζε θάπνηνπο ηέηνηεο ηζηνξίεο 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 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.
Ζ αγάπε ηεο ζπγγξαθέσο πξνο ηελ Διιάδα δηαηξέρεη ππνγείσο ην ζώκα ηνπ
κπζηζηνξήκαηνο, 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, βξήθα ηηο
πεξηγξαθέο εζσηεξηθώλ ρώξσλ ή ηξόπνπ ληπζίκαηνο αξθεηά εμεδεηεκέλεο ή
αρξείαζηεο ηε δεδνκέλε ζηηγκή.
Σν ηέινο ηνπ βηβιίνπ νκνινγώ πσο δελ ην πεξίκελα. Ίζσο θαηά κηα έλλνηα λα
είλαη θαιύηεξε κηα ηέηνηα έθβαζε, αθνύ δίλεη άιιν ηόλν ζηελ ηζηνξία.
Δλ 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.
Ηνπζηίλε Φξαγθνύιε, Έξσηαο ζηελ Οκίριε,
Σος Μπάμπε Γεπμιηδάκε (πεπιοδικόΛέξεμα)

Ψπρνγηόο2011,

ζει.

<><> <><>
Γεν είναι ένα ζςναππαζηικό πομάνηζο αλλά μια ζκληπή επωηική ιζηοπία,
μια ππαγμαηική επωηική ιζηοπία πος η ζςγγπαθέαρ αθηγείηαι
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Γελ είλαη θαη ηόζν ζπλεζηζκέλν νη ζπγγξαθείο λα ηνπνζεηνύλ ηηο ηζηνξίεο ηνπο ζε
αγξνηηθά πεξηβάιινληα. Από ηηο εμαηξέζεηο πνπ κνπ έξρνληαη ηώξα ζην κπαιό
είλαη ε Δπγελία Φαθίλνπ, πνπ, αλ δελ θάλσ ιάζνο, όιεο ηεο νη ηζηνξίεο
δηαδξακαηίδνληαη ζηελ επαξρία. Καη ηεο Διέλεο ηαζηλνύ ην ηειεπηαίν
κπζηζηόξεκα, «Ζ γπλαίθα ησλ Γειθώλ», ηνπνζεηείηαη ζηελ επαξρία, θαη, όπσο
θαίλεηαη από ηνλ ηίηιν, ζηνπο Γειθνύο. Καη ηεο Ηνπζηίλεο Φξαγθνύιε ην
ηειεπηαίν κπζηζηόξεκα, «Έξσηαο ζηελ νκίριε», ηνπνζεηείηαη ζηελ επαξρία, ζε
έλα νξεηλό ρσξηό ζηελ Έδεζζα.
ηελ ηειεπηαία παξάγξαθν ζηηο «επραξηζηίεο», ζην ηέινο ηνπ βηβιίνπ,
δηαβάδνπκε: «Δπραξηζηώ όινπο γηα ηνύην ην βηβιίν, θαη πξνπάλησλ ηελ Ακαιία
πνπ κνπ εκπηζηεύηεθε ηελ πξνζσπηθή ηεο ηζηνξία, ρσξίο κνληάδ, θνηηώληαο κε
επζύβνια ζηα κάηηα». Έρνπκε ινηπόλ λα θάλνπκε όρη αθξηβώο κε έλα
κπζηζηόξεκα, αιιά κε ηελ εμηζηόξεζε κηαο πξαγκαηηθήο ηζηνξίαο.
Τπάξρνπλ βηβιία ζηα νπνία ε αθήγεζε θαηαπνληίδεηαη κέζα ζην ύθνο, θαη βηβιία
πνπ ην ύθνο ππεξεηεί ηελ αθήγεζε, ρσξίο λα ζέιεη λα ηεο ηξαβήμεη ην ραιί θάησ
από ηα πόδηα. Δγώ σο αθεγεκαηνιόγνο έρσ ηελ ηάζε λα εθηηκώ πνιύ ηα
δεύηεξα, αιιά θαληάδνκαη θαη ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ αλαγλσζηώλ. Σν βηβιίν
ηεο Ηνπζηίλεο δελ θαηαθιύδεηαη κε ηα ζπλεζηζκέλα πθνινγηθά ζηνηρεία όπσο είλαη
γηα παξάδεηγκα νη κεηαθνξέο, νη νπνίεο ζε κεξηθνύο ζπγγξαθείο
ρξεζηκνπνηνύληαη ζε βαζκό θαηάρξεζεο, νύηε κε ιπξηθέο πεξηγξαθέο ηνπίσλ ζε
κηα επίδεημε ινγνηερληθόηεηαο. Ζ ζπγγξαθέαο αθήλεη ηνπο ήξσέο ηεο λα κηινύλ
αβίαζηα, ζαλ λα βξίζθνληαη πάλσ ζε έλα ζεαηξηθό ζαλίδη, πεξηνξίδνληαο ηηο
αθεγεκαηηθέο ζπλδέζεηο θαη ηα ζρόιηά ηεο ζηα εληειώο αλαγθαία. Παξά ην ό,ηη ηα
επεηζόδηα πνπ αθεγείηαη ζηηο 415 ζειίδεο ηνπ βηβιίνπ δελ είλαη θαη ηόζα πνιιά,
δελ δεκηνπξγείηαη πνηέ ε αίζζεζε ηνπ πιαηεηαζκνύ. Αληίζεηα ε Φξαγθνύιε ιέγεη
απηά πνπ είλαη αλαγθαίν λα πεη, νύηε πεξηζζόηεξα, νύηε ιηγόηεξα. Σελ ίδηα
αίζζεζε απεθόκηζα παξεκπηπηόλησο, δηαβάδνληαο κόιηο πξόζθαηα ηνλ
«Φηιαξάθν» ηνπ Γθπ ληε Μσπαζάλ.
πλήζσο ηε ιέμε «πινθή» ηε ρξεζηκνπνηνύλ σο ζπλώλπκε ηεο «ηζηνξίαο». ηελ
θπξηνιεθηηθή ηεο ζεκαζία ζεκαίλεη ην πιέμηκν ησλ γεγνλόησλ ηεο ηζηνξίαο θαηά
ηελ αθήγεζε. Καη ην πιέμηκν απηό έρεη κεγάιε ζεκαζία, γηαηί θαζνξίδεη ζεκαληηθά
ην ελδηαθέξνλ ηνπ αλαγλώζηε. Καη έλα ζηνηρείν εθ ησλ σλ νπθ άλεπ ζε κηα θαιή
πινθή είλαη ην ζηνηρείν ηνπ ζαζπέλο, ηεο αγσλίαο γηα ηελ έθβαζε, ην νπνίν
δεκηνπξγείηαη κε δηάθνξεο αθεγεκαηηθέο ηερληθέο.
Ζ Ηνπζηίλε παξαθνινπζεί ηελ Ακαιία, ηελ εξσίδα ηεο, πξσηνδηόξηζηε δαζθάια,
θαζώο πεγαίλεη κε ην ιεσθνξείν ζην νξεηλό ρσξηό όπνπ έρεη ηνπνζεηεζεί. Ο
δξόκνο είλαη θαθνηξάραινο, γεκάηνο ζηξνθέο. ηελ κηα πιεπξά ηνπ νξζώλεηαη ν
ζθνηεηλόο όγθνο ελόο παλύςεινπ βνπλνύ θαη ζηελ άιιε ράζθεη έλαο απύζκελνο
γθξεκόο. Έλα απόηνκν θξελάξηζκα πεηάεη ηελ Ακαιία έμσ ζην δηάδξνκν. «Αλ
δελ έπηαλε ην θξέλν, ζα θαηξαθπινύζαλ θάησ θαη δε ζα ΄κελε ηίπνηα από ηα
θνξκηά ηνπο» (ζει. 21). Ση ζα γίλεη αλ ζπλαληήζνπλ θαη άιιν ακάμη ζηελ επόκελε
ζηξνθή; Μηθξνζαζπέλο, πνπ όκσο αλεβάδεη ηελ αδξελαιίλε ηνπ αλαγλώζηε.
ε ιίγεο ζειίδεο εθηίζεηαη ην νηθνγελεηαθό background της Αμαλίας, για να
παροσσιαστεί στη σσνέτεια μια τσιγγάνα ποσ θα της πει με το έτσι θέλω τη μοίρα της.
Την βλέπει σκοτεινή. Μ'A απηό ηνλ ηξόπν δεκηνπξγείηαη ην ηξαγηθό ζαζπέλο ηνπ
πνηεο ζπκθνξέο πεξηκέλνπλ ηελ εξσίδα. Ο έξσηαο πνπ ζα αλαπηπρζεί κε έλαλ
λεαξό ηνπ ρσξηνύ μέξνπκε όηη δελ ζα επνδσζεί, αγλννύκε όκσο γηα πνην ιόγν.
αλ θαθόο νησλόο ε ηζηγγάλα απηή ζα εκθαληζηεί μαλά κεξηθά θεθάιαηα πην θάησ,
γηα λα ηελ ηξνκνθξαηήζεη άιιε κηα θνξά κε ηηο καύξεο πξνθεηείεο ηεο, θαη κηα

ηξίηε θνξά ζην ηέινο ηνπ βηβιίνπ: «ήκεξα ζα γελεί ην θαθό, ζήκεξα…» (ζει.
404).
Τπάξρνπλ θαη άιια ζαζπέλο. Ζ Ακαιία αθνύεη αλζξώπηλα νπξιηαρηά. Ζ
ζπηηνλνηθνθπξά ηεο ηελ θαζεζπράδεη ιέγνληάο ηεο όηη είλαη ηζαθάιηα. Ζ Ακαιία
δελ πείζεηαη, νύηε θαη ν αλαγλώζηεο. Αξγόηεξα καζαίλνπκε πσο είλαη ε ηξειή ηεο
θόξε, πνπ από ηε θπιαθή ηνπ Γαθληνύ ηελ κεηέθεξε ζηε θπιαθή ελόο ζηάβινπ
ηνπ ζπηηηνύ ηεο, γηα θαιύηεξα.
ηαλ ε Ακαιία κε ηε θίιε ηεο βιέπνπλ έλα εξσηηθό δεπγάξη πίζσ από ηνπο
ζάκλνπο, αλαγλσξίδνπλ ηελ Δπγελία, όκσο ν άιινο πνηνο είλαη; Ο Αξίζηνο
κήπσο;
Ζ Δπγελία θάπνηα ζηηγκή εμαθαλίδεηαη. Δίλαη κήπσο λεθξή; ρη, ζα ηελ βξνπλ ζε
άζιηα θαηάζηαζε, θαη ηόηε ζα κάζεη ε Ακαιία καδί κε ηνλ αλαγλώζηε όηη είλαη
ςπραζζελήο.
Ζ νηθνγελεηαθή ηζηνξία ηνπ λεαξνύ Αξίζηνπ εθηίζεηαη κε πεξηζζόηεξεο
ιεπηνκέξεηεο, ζε νιόθιεξν θεθάιαην, ιίγν κεηά ηελ νηθνγελεηαθή ηζηνξία ηεο
Ακαιίαο. Δίλαη εμάιινπ πην ζπλαξπαζηηθή, αθνύ έρεη λα θάλεη κε ηνλ μεξηδσκό
ησλ πξνγόλσλ ηνπ από ηελ Μηθξά Αζία θαη ηε κεηαλάζηεπζε ηνπ παππνύ ηνπ
ζηελ Ακεξηθή.
Ο λεαξόο Αξίζηνο είλαη γπλαηθάο. Ζ αθεγεκαηηθή αλακνλή είλαη πσο ε ζρέζε ζα
δηαιπζεί γη΄ απηό ην ιόγν. Καη έρνπκε εδώ κηα αθεγεκαηηθή αλαηξνπή -κηα άιιε
αξεηή ηεο ζπλαξπαζηηθήο αθήγεζεο- αθνύ ηέινο ζηε ζρέζε ζα δώζεη όρη ε
απεπδηζκέλε Ακαιία αιιά ν ζάλαηνο ηνπ Αξίζηνπ από αλαθνπή κέζα ζηα
παγσκέλα λεξά ηεο ιίκλεο• πνπ, όπσο καζαίλνπκε ζην ηέινο, κπνξεί θαη λα είλαη
κηα απηνθηνλία ππεξάλσ πάζεο ππνςίαο.
Τπάξρεη θαη άιιε κηα αθεγεκαηηθή αλαηξνπή. ηαλ ε Δπγελία κηιάεη γηα ηε ζρέζε
ηεο κε ηνλ Αξίζην ν αλαγλώζηεο δελ ππνςηάδεηαη πσο πξόθεηηαη γηα ςπρσηηθό
παξαιήξεκα. Θα ην κάζεη πνιύ αξγόηεξα.
Σν ζαζπέλο θαη νη αλαηξνπέο ζηηο αλαγλσζηηθέο πξνζδνθίεο είλαη νη θύξηεο
αθεγεκαηηθέο αξεηέο ηνπ «κπζηζηνξήκαηνο». Τπάξρεη όκσο θαη έλα εθέ
απξνζδόθεηνπ, αθόκε θαη γηα ηνπο πην ππνςηαζκέλνπο αλαγλώζηεο, έλαο από
ηνπο νπνίνπο ζεκλύλνκαη όηη είκαη θαη εγώ. Ξέξνπκε όηη νη ςπρηθέο παζήζεηο
νθείινληαη ζε δπν θπξίσο παξάγνληεο, πνπ κπνξεί λα είλαη αλεμάξηεηνη, αιιά
πνπ ζπλήζσο ιεηηνπξγνύλ ζπλεξγηθά. Απηνί είλαη νη ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο,
ηδηαίηεξα θαηά ηελ παηδηθή ειηθία, θαη ε θιεξνλνκηθόηεηα. Ζ δηπνιηθή δηαηαξαρή
(ε επηζηεκνληθή νλνκαζία ηεο καληνθαηάζιηςεο) από ηελ νπνία πάζρεη ν Αξίζηνο
θαίλεηαη όηη νθείιεηαη ζηελ εκπεηξία κηαο δηπιήο νξθάληαο. ηαλ πέζαλε ε κεηέξα
ηνπ θαηά ηε γέλλα, ν παηέξαο ηνπ ηνλ εμαπέζηεηιε ζηελ αδειθή ηνπ ζηελ Αζήλα.
ην ρσξηό εξρόηαλ κόλν γηα δηαθνπέο. Οη ζρέζεηο ηνπ κε ηνλ παηέξα ηνπ πνπ
νπζηαζηηθά ηνλ απαξλήζεθε δελ είλαη νη θαιύηεξεο. Αληίζεηα ε δηπνιηθή
δηαηαξαρή ηεο Δπγελίαο θαίλεηαη λα νθείιεηαη ζε θιεξνλνκηθνύο παξάγνληεο.
ζν γηα ηελ ηξέια ηεο θόξεο ηεο ζπηηνλνηθνθπξάο, έρνπκε ηελ εληύπσζε όηη ήηαλ
απνηέιεζκα ελόο άηπρνπ γάκνπ ζηελ Απζηξαιία. Σειηθά δελ ήηαλ ηίπνηα από όια
απηά, ή δελ ήηαλ κόλν, ή θπξίσο, απηά. Οη ςπρνινγηθέο δηαηαξαρέο από ηηο
νπνίεο έπαζραλ, ζε κηθξόηεξν ή κεγαιύηεξν βαζκό, νη πεξηζζόηεξνη θάηνηθνη ηνπ
ρσξηνύ νθεηιόηαλ ζηελ απμεκέλε πνζόηεηα ζε άιαηα ηνπ λεξνύ ηεο πεξηνρήο.
Απηό απνθάιπςε κηα εξεπλεηηθή νκάδα κεηά από εμνλπρηζηηθή κειέηε. Ξέξνπκε
ηηο επηπηώζεηο πνπ έρεη ε κόιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ ζσκαηηθή καο πγεία,
αιιά δελ μέξνπκε, ή ππνηηκνύκε, ηελ επίδξαζε πνπ κπνξεί λα έρεη πάλσ ζηελ
ςπρηθή καο πγεία. Καη εγώ πνπ έρσ κειεηήζεη θάπσο ην ζέκα - έρσ γξάςεη
ζρεηηθά ζην βηβιίν κνπ «Πεξηβάιινλ, δηαηξνθή θαη πνηόηεηα δσήο»-δελ ηεο δίλσ
ηελ πξέπνπζα ζεκαζία. Καη όκσο ζπκάκαη πνπ απέδηδα ηελ ππεξθηλεηηθόηεηα
ηνπ γηνπ κνπ - αζηεηεπόκελνο βέβαηα γηαηί κάιινλ είλαη θιεξνλνκηθή, ηελ είρα θαη

εγώ - ζηε κόιπλζε από ην κόιπβδν. Σώξα κε ηελ ακόιπβδε βελδίλε ν
παξάγνληαο απηόο έρεη εμαιεηθζεί.
Σα απνζπάζκαηα από ηα πνηήκαηα ηνπ Ρίηζνπ, όπσο θαη έλα εθηελέο
απόζπαζκα από ηνλ «Αιέμε Ενξκπά» ηνπ Καδαληδάθε, αλ δελ απνθαιύπηνπλ
ηηο ινγνηερληθέο επηξξνέο ηεο Ηνπζηίλεο, απνθαιύπηνπλ ζίγνπξα ηηο ινγνηερληθέο
ηεο αγάπεο. Ζ αγάπε γηα ηνλ Καδαληδάθε κάιηζηα ηξύπσζε, ζα ιέγακε
αζπλείδεηα, ζε έλα ζεκείν. Γηαβάδνπκε: «Μαύξα θίδηα κε δώλαλε καζέο εκέλα ηε
καπξνθαθνκνίξα ηε κάλα» (ζει. 242). «Μαζέο», κηα ιέμε πνπ ζπλαληάκε ζπρλά
ζηνλ Καδαληδάθε, πνπ όκσο εγώ δελ ηελ άθνπζα πνηέ δσληαλά ζηελ Κξήηε.
Θπκάκαη πνπ όηαλ ηελ πξσηνδηάβαζα ζηνλ Καδαληδάθε ξώηεζα ηνπο γνλείο κνπ
λα κνπ πνύλε ηε ζεκαζία ηεο (κνπ είπαλ όηη ζεκαίλεη «βέβαηα», «ζίγνπξα», αιιά
κάιινλ ηελ ρξεζηκνπνηνύζαλ νη θξεηηθνί όπσο πεηάλε ζήκεξα ζην ιόγν ηνπο
θάπνηνη ην «πνπ ιεο» ή «λα πνύκε»).
ια ηα βηβιία ηεο Ηνπζηίλεο πνπ έρσ δηαβάζεη ήηαλ πνιύ θαιά, αιιά απηό
πηζηεύσ είλαη ην θαιύηεξν. Σν ζπληζηώ αλεπηθύιαθηα.
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