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ΟΜΗΡΟΥ ABR4AMIAH 
∆ιχασµένη Αγάπη 

Γράφει ο ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΟΥΝΙΟΣ 

Μοναχοκόρη, γλυκιά και χαριτωµένη, 
η Ελπίδα έζησε όµορφα παιδικά χρόνια, 
απολαµβάνοντας την αγάπη των γονιών 

και των δασκάλων της. Ένας 
εφηβικός ανοµολόγητος έρωτας ήρθε 
v' αναστατώσει κάποια στιγµή τη ζωή 
της, χωρίς όµως σοβαρές επιπτώσεις 
στον συναισθηµατικό της κόσµο. Κι 
όταν λίγο αργότερα ξεκίνησε τις σπουδές 

της στο πανεπιστήµιο, το θέµα 
έρωτας παραµερίστηκε. Μέχρι που 
εµφανίστηκε ο Παύλος. Όµορφος, έξυπνος 

και καλλιεργηµένος, τη συγκίνησε 
από την πρώτη στιγµή που τον γνώρισε. 
Η σχέση τους ξεκίνησε δειλά για να 

εξελιχθεί σ' έναν παθιασµένο έρωτα. 
Εκείνος από αγροτική οικογένεια, 
εκείνη από αστική, χρειάστηκε να παλέψουν 

µε τις παραδοσιακές αντιλήψεις 
της εποχής και τον αυταρχισµό των 
γονιών για να ξεπεράσουν τα εµπόδια 
και να επισηµοποιήσουν το δεσµό 
τους. Μα κάποια στιγµή τα κατάφεραν. 
Αδιατάραχτη φαινόταν η ευτυχία τους 
µέχρι εκείνο το πρωί που η είδηση 
για ένα τραγικό δυστύχηµα τράνταξε 
όλη την Ελλάδα κι έφερε αφόρητο 
πόνο στην Ελπίδα. Μα η µοίρα επιφυλάσσει 

πάντα εκπλήξεις στους ανθρώπους, 
ευχάριστες και δυσάρεστες 
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ΟΌµηρος Αβρααµίδης 
ανήκει στους κορυφαίους 
του είδους. Όπου είδος, 

σηµαίνει, πάντα κατά την προσωπική 
µου αντίληψη, αγάπη, µίσος, 

απελπισία, απόρριψη, µοναξιά. Η 
πανσπερµία, γενικότερα, των ανθρώπινων 

συναισθηµάτων και, 
στις πλείστες περιπτώσεις, η αέναη, 
και αµφίρροπη, πάλη µεταξύ καρδιάς 

και µυαλού. Υπό την έννοια 
αυτή,η «∆ιχασµένη Αγάπη» απο¬ 

τελεί ακόµα µία έξοχη κατάθεση 
στο, από καιρό πλούσιο, συγγραφικό 

έργο του. ∆εν είναι, όµως, 
µονάχα αυτό που αναγκάζει τον 
αναγνώστη να διαβάσει το βιβλίο 
απνευστί, µε το ενδιαφέρον του 
να παραµένει διαρκώς στα ύφη. 
Είναι και ο κινηµατογραφικός του 
ρυθµός, η γρήγορη του πλοκή, οι 
ιλιγγιώδεις του ανατροπές που, 
για να έρθω και στο νόηµα, σκορπούν 

άφθονες συγκινήσεις. Μέσα 

σε δύο κεφάλαια συντρίβονται 
ελπίδες και όνειρα. Ατυχείς συγκυρίες 

σκοτεινιάζουν τον, µέχρι 
πρότινος, γαλάζιο ουρανό της ευτυχίας. 

Η βαριά σκιά της απώλειας 
µεταµορφώνει, εν ριπή οφθαλµού, 
τους χαρακτήρες. Ακόµα και, η 
σωστότερα, κυρίως την Ελπίδα 
που δεν προσφέρει συγχώρεση σε 
εκείνους που την πόνεσαν. 
Η «∆ιχασµένη Αγάπη» είναι µια 
δραµατική διαδροµή από τον πα¬ 

ράδεισο στην κόλαση, και ανάποδα, 
µε την εγγυηµένη οξυδέρκεια 

του Όµηρου Αβρααµίδη ο 
οποίος µιας καθηλώνει µε την αφήγηση 

του. Και παρότι στο βιβλίο 
κυριαρχεί το µαύρο της θλίψης, 
δεν απουσιάζει και το άσπρο της 
χαράς που, για να ακριβολογώ, 
είναι το άσπρο της λύτρωσης. 
¦Κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις 
∆ΙΟΠΤΡΑ. Σελίδες: 198. 

Έφτασε στο χωριό του κατά τις τέσσερις 
και λίγα λεπτά αργότερα βρέθηκε στο σπίτι του 

Βρήκε τον πατέρα του µόνο. 
Η µητέρα του είχε βγει^ 
για διάφορες δουλειές καΓ 

θα γύριζε σε καµιά ώρα όπως 
του είπε ο κυρ Αντώνης. Έτσι, 
πατέρας και γιος ήπιαν τον καφέ 
τους κι ύστερα ο Παύλος άρχισε 
να µιλάει για το λόγο που ήθελε 
να συναντηθούν. 
Ήταν οι εποχές που οι γονείς θεωρούσαν 

τα παιδιά τους κτήµα 
τους. Και φυσικά, ο πατέρας και 
η µητέρα του Παύλου δεν αποτελούσαν 

εξαίρεση. Ο κυρ Αντώνης 
έµεινε αρκετή ώρα v' 

ακούει το γιο του σιωπηλός, κι 
όταν εκείνος τελείωσε µε την εξιστόρηση 

της σχέσης του και την 
επιθυµία του να παντρευτεί την 
κοπέλα που αγαπούσε, του απάντησε 

όλο ειρωνεία. «Κι εγώ που 
νόµιζα πως σ' έστειλα στην Αθήνα 
να σπουδάσεις». 
«Γιατί, µήπως δεν σπουδάζω;» 
«Σπουδάζεις ή παντρολογιέσαι;» 
Η οργή ήταν τώρα φανερή στη 

φωνή του. 
«Γιατί, ρε πατέρα, όποιος σπουδάζει 

δεν µπορεί v' αγαπήσει µια 
κοπέλα;» 
«∆εν σε ρώτησα και δεν µ' ενδιαφέρουν 

οι έρωτές σου. To 
µόνο που ξέρω είναι πως σ' έστειλα 

στην Αθήνα να σπουδάσεις 
κι αντί γι' αυτό έρχεσαι και µου 
λες πως θέλεις να παντρευτείς». 

Ο Παύλος είχε αρχίσει να εξοργίζεται, 
αλλά έκανε ακόµα υποµονή. 

«Ρε πατέρα, σου είπα πως 
αγαπώ µια κοπέλα. Πού το βρίσκεις 

το κακό;» Στο µεταξύ, πάλευε 
µέσα του αν ήταν καλή ιδέα 

να του πει πως η κοπέλα του 
ήταν έγκυος και γι' αυτό ήθελε 
να την παντρευτεί. Τελικά, ελπίζοντας 

πως αυτό θα ήταν ένας 
τρόπος να κάµψει την αρνητική 
στάση του πατέρα του, του το 
πέταξε. «Ανθρωποι είµαστε. ∆εν 
είναι ότι βιάζοµαι να παντρευτώ, 
απλά η κοπέλα έµεινε έγκυος και 
δεν θέλω να την αφήσω εκτεθειµένη». 

To πρόσωπο του πατέρα του έγινε 
κατακόκκινο. «Και τι ξέρεις ρε 
εσύ από γυναίκες; Πρώτα-πρώτα, 
πώς είσαι βέβαιος πως το παιοί 
είναι δικό σου; Μια γυναίκα που 
πηδιέται µε τον άντρο µε τον 
οποίο δεν είναι παντρεµένη, για 
µένα είναι πουτάνα». 
Ο Παύλος πετάχτηκε πάνω. «E, 

άι στο διάολο πια! Εαυ ζεις στον 
περασµένο αιώνα». 
Σαν ελατήριο τινάχτηκε όρθιος 
κι ο πατέρας του, µε τα µάτια 
του να πετάνε σπίθες. Του έδωσε 
το πρώτο χαστούκι κι ετοιµαζόταν 
για το δεύτερο, όταν, ξαφνικά, 
κι ενώ ο Παύλος έφερνε τις δυο 
του παλάµες στο πρόσωπο προσπαθώντας 

να προστατευθεί, είδε 
τον πατέρα του να ταλαντεύεται 
και να χάνει την ισορροπία του. 
Όρµησε να τον βοηθήσει, ξέροντας 

πως έπασχε από ζαχαροδιαβήτη 
κι όταν το ζάχαρο του δεν 

ήταν ρυθµισµένο πάθαινε ίλιγγο. 
Τον αγκάλιασε από τη µέση και 
τον βοήθησε να καθίσει. Ύστερα, 
φοβούµενος µήπως ήταν υπογλυκαιµία, 

και σύµφωνα µε παλιές 
οδηγίες του γιατρού, έτρεξε, γέµισε 

ένα κουτάλι του γλυκού ζάχαρη 
και του το έβαλε στο στόµα. 

Μετά έµεινε να κοιτάζει τον πατέρα 
του γεµάτος ανησυχία» 

(σ.σ.37-38) 
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