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Βελεηία Μπαιηά, Σρνιηθή Σύκβνπινο Φηινιόγωλ Β΄ Αζήλαο 

 
Έπεηηα από εθαηό ρξόληα θαλείο από καο δελ ζα δεη, ην ζθέθηεθεο; Αιιά ηα Χαληά ζα 

ππάξρνπλ, ηόζεο κέξεο πεξπαηώ, όζν θη αλ έρεη αιιάμεη ε πόιε, ππάξρεη θαη θάηη πνπ έρεη κείλεη 

όπωο ην άθεζαλ νη δηθνί κνπ, θαη ζθέθηνκαη άζειά κνπ απηό πνπ έιεγε ε γηαγηά κνπ: ε, θαη λα 

’ραλε κηιηά νη πέηξεο!  

Μάξσ Δνύθα, Αζώνη θαη Φηαίρηεο  

 

Τν έξγν ηεο  Μάξσο Δνύθα είλαη επξύ θαη πνιπδηάζηαην. Μέζα από ηα θείκελά ηεο, 

ε ζπγγξαθέαο έρεη επαλεηιεκκέλα αλαδείμεη θαη ζρνιηάζεη, κε ηνλ ηδηαίηεξν ηξόπν ηεο 

ινγνηερλίαο, ζεκαληηθέο πιεπξέο ηεο ζύγρξνλεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη ηζηνξίαο.  

Σην ζεκεξηλό καο ζεκείσκα ζα αζρνιεζνύκε κε έλα πξόζθαην θαη εμαηξεηηθά 

ελδηαθέξνλ κπζηζηόξεκά ηεο, ην Αζώνη θαη θηαίρηεο (2004). Θα πξνζπαζήζνπκε λα 

δνύκε πώο ν ρώξνο, ν ρξόλνο θαη ε ηζηνξία ζε ζπλδπαζκό κε ηα πξόζσπα ηνπ 

κπζηζηνξήκαηνο θαη ηελ εμέιημε ηεο δξάζεο ζπκβάιινπλ ζην λα δεκηνπξγήζνπλ ην 

γνεηεπηηθό παξακύζη ηεο αθήγεζεο.  

Με αθεηεξία γεγνλόηα θαη θαηαζηάζεηο ζηα Χαληά ηνπ 2002 –03, ην κπζηζηόξεκα  

επηρεηξεί λα αλαζπλζέζεη ην αηνκηθό παξειζόλ ησλ πξσηαγσληζηηθώλ  πξνζώπσλ θαη 

ην ζπιινγηθό ηεο πόιεο θαη ηνπ λεζηνύ, πξόζθαην θαη παιαηόηεξν. Τα πξόζσπα είλαη 

πνιιά. Καζέλα θαηαζέηεη ηε δηθή ηνπ νπηηθή γσλία πνπ δε ζπκπίπηεη πνηέ απόιπηα κε 

απηή ησλ άιισλ. Η θπξηόηεξε πξσηαγσληζηηθή κνξθή είλαη έλαο Τνπξθνθξεηηθόο, 

μέλνο ζηα ζεκεξηλά Χαληά, θαιόο γλώζηεο όκσο ηνπ παξειζόληνο ηεο πόιεο.  

 

Ο ρώξνο θαηέρεη ζεκαληηθή ζέζε ζην θείκελν. Η πεξηγξαθή ηεο ζύγρξνλεο πόιεο 

ζπκπιεξώλεηαη από έλα ππθλό ζύλνιν αλαθνξώλ ζε παιαηόηεξεο επνρέο, από ηελ 

επνρή ηεο Τνπξθνθξαηίαο θαη ηεο Ελεηνθξαηίαο κέρξη ηελ αξραηόηεηα. Έηζη 

δεκηνπξγείηαη κηα πιαηηά ηνηρνγξαθία ηεο πόιεο ησλ Χαλίσλ. Η καηηά ηνπ 

Τνπξθνθξεηηθνύ είλαη ε καηηά ελόο μέλνπ πνπ επηρεηξεί λα πξνζεγγίζεη ην ρώξν, λα 

θαηαλνήζεη θαη ελδερνκέλσο λα ακθηζβεηήζεη παξόλ θαη παξειζόλ. Δελ ηζρύεη ην ίδην 

γηα ηνπο άιινπο μέλνπο πνπ εκθαλίδνληαη ζην θείκελν. Πξόθεηηαη γηα κεηαλάζηεο -

γπλαίθεο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο- πνπ έξρνληαη λα δνπιέςνπλ, ζε θάζε είδνπο λόκηκε ή 

παξάλνκε εξγαζία, από ηηο ρώξεο ηεο Αλαηνιηθήο Επξώπεο. Οηθνλνκηθά εμαξηεκέλνη, 

νη κεηαλάζηεο απηνί βξίζθνληαη ζην πεξηζώξην ηεο δσήο ηεο πόιεο. 

 

Αλ ν ρώξνο ιεηηνπξγεί σο ελεξγό πιαίζην ηεο αθήγεζεο θαη ππνδεηθλύεη νξηζκέλεο 

από ηηο ηδενινγηθέο ζέζεηο ηνπ κπζηζηνξήκαηνο, ν ρξόλνο ζπληζηά βαζηθό άμνλα ηεο 

δνκήο ηνπ θεηκέλνπ. Πξάγκαηη, ζηα Χαληά ηνπ κπζηζηνξήκαηνο ηεο Δνύθα, ην παξόλ 

αλαθαιεί πάληα ην παξειζόλ θαη ζπλδηαιέγεηαη ζπλερώο καδί ηνπ. Η θάζε ρξνληθή 

βαζκίδα ιεηηνπξγεί δηαθνξεηηθά. Τν παξόλ θαιύπηεη έλα ζπγθεθξηκέλν θαη 

πεξηνξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα. Τν παξειζόλ είλαη ζαθώο πεξηζζόηεξν εθηεηακέλν. 

Πξόθεηηαη γηα ην ζρεηηθά πξόζθαην αηνκηθό παξειζόλ ησλ πξνζώπσλ αιιά θαη γηα ην 

ζπιινγηθό, ηεο λήζνπ, πνπ θαιύπηεη πνιιέο γεληέο αλζξώπσλ.  

Όηαλ θέξλεη ζηελ επηθάλεηα ην αηνκηθό παξειζόλ, ε κλήκε θσηίδεη θαίξηεο ζηηγκέο 

γηα ηελ εμέιημε θάζε ραξαθηήξα. Η ζρέζε αηνκηθνύ θαη ζπιινγηθνύ γίλεηαη εδώ εύθνια 

αληηιεπηή, αθνύ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ ηα ίδηα ηα πξόζσπα έρνπλ θαηαλνήζεη ηελ 



επίδξαζε ησλ ηζηνξηθώλ ζπλζεθώλ ζηε δσή ηνπο. Όζν όκσο ην βάζνο ηνπ ρξόλνπ 

κεγαιώλεη, ε αλαδήηεζε θαη θαηαλόεζε ηεο ηζηνξηθήο αιήζεηαο παξνπζηάδεηαη 

δύζθνιε. Η πξνθνξηθή παξάδνζε θαη ν γξαπηόο ιόγνο, επίζεκνο ή αλεπίζεκνο έρνπλ 

νηθνδνκήζεη ηε δηθή ηνπο κπζνινγία πνπ δπζρεξαίλεη ηελ αλεύξεζή ηεο.  

Καηά ηελ παξνπζίαζε ηνπ παξειζόληνο, ηελ πεξίνδν ηεο Τνπξθνθξαηίαο θαη, ζε 

θάπνην βαζκό, ηεο Ελεηνθξαηίαο, ηελ αθήγεζε απαζρνινύλ ζέκαηα ζρεηηθά κε ηνπο 

ηξόπνπο πξόζιεςεο ηνπ άιινπ: ν θαλαηηζκόο, ε κηζαιινδνμία θαη ε επηζπκία 

εηξεληθήο ζπλύπαξμεο θνξέσλ δηαθνξεηηθνύ πνιηηηζκνύ εμεηάδνληαη ζε δηάθνξεο 

εθδνρέο. Η αλάπιαζε κεγάινπ κέξνπο ησλ δεδνκέλσλ απηώλ γίλεηαη κέζα από ηελ 

νπηηθή γσλία ηνπ Τνπξθνθξεηηθνύ επηζθέπηε. Η καηηά ηνπ μέλνπ ζηε ζεκεξηλή 

ειιεληθή θνηλσλία θαη, αθόκε πεξηζζόηεξν, ε αλάγλσζε ηεο ηζηνξίαο πνπ καο 

πξνηείλεη έρνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο δηαθνξεηηθήο πξνζσπηθήο εκπεηξίαο θαη κηαο 

δηαθνξεηηθήο παξάδνζεο. Η πνιπθσλία πνπ πξνθύπηεη ζην θείκελν δε ιεηηνπξγεί κόλν 

σο ζηνηρείν ηεο αθήγεζεο αιιά πξνβιεκαηίδεη ηνλ αλαγλώζηε ζρεηηθά κε ηε 

δπλαηόηεηα εληαίαο αλαζύλζεζεο ησλ ηζηνξηθώλ δεδνκέλσλ. Η επηθπιαθηηθόηεηα θαη 

νη πξνθαηαιήςεηο δελ αθνξνύλ κόλν ην παξειζόλ. Αλαδύνληαη ζπρλά ζηελ αθήγεζε 

θαηά ηνλ παξόληα ρξόλν θαη δπζρεξαίλνπλ ηελ επηθνηλσλία ησλ πξνζώπσλ.   

 

Σην Αζώνη θαη θηαίρηεο, ε αθήγεζε ζέηεη πνιινύο ζηόρνπο: ηελ παξαηήξεζε θαη ηνλ 

ζρνιηαζκό βαζηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο ζύγρξνλεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, ηελ 

αλαδήηεζε θαη αλάδεημε ζηνηρείσλ πνιηηηθήο θαη πνιηηηζηηθήο ζπλέρεηαο θαη ξήμεο. Ο 

πξνζδηνξηζκόο ηεο έλλνηαο ηεο παηξίδαο εκπινπηίδεηαη κε ηελ ηδηαηηεξόηεηα ηεο  καηηάο 

ηνπ μέλνπ. Τνπνζεηεκέλν ζηηο αξρέο ηνπ εηθνζηνύ πξώηνπ αηώλα, ην κπζηζηόξεκα δίλεη 

κηα ζθνηεηλή εηθόλα ηεο ζεκεξηλήο ειιεληθήο πξαγκαηηθόηεηαο. Ο θπζηθόο ζάλαηνο 

νξηζκέλσλ από ηα πξόζσπα πνπ βαξύλνληαη γηα κεγάια εζηθά θαη πνηληθά αδηθήκαηα 

δε ιεηηνπξγεί σο θάζαξζε νύηε ιύλεη ηα αδηέμνδα. Ο δξόκνο πξνο ηελ απηνγλσζία πνπ 

θαίλεηαη όηη θεξδίδνπλ θάπνηα άιια πξόζσπα, είλαη αβέβαηνο θαη έρεη ζρεηηθή αμία. Αλ 

ππάξρεη θάπνην πεξηζώξην αηζηνδνμίαο ζηε ζεκεξηλή αλάγλσζε ηεο ειιεληθήο 

θνηλσλίαο απηό πξνέξρεηαη από ηε ζηάζε νξηζκέλσλ λέσλ αλζξώπσλ πνπ ακθηζβεηνύλ 

κε ηα ιόγηα θαη ηε ζηάζε ηνπο ηα θνηλσληθά δεδνκέλα. 

 

Τν κπζηζηόξεκα Αζώνη θαη θηαίρηεο επηηξέπεη θαη πξνθαιεί δηαθνξεηηθέο 

αλαγλώζεηο. Εκπιέθεη ελεξγά ηνλ αλαγλώζηε πνπ θαιείηαη λα ζπλδπάζεη ζε έλα δηθό 

ηνπ ζύλνιν ηηο επηκέξνπο   ελόηεηεο. Τν θείκελν πεξηζζόηεξν ζέηεη εξσηήκαηα παξά 

απαληά ζε απηά. Ο πξνβιεκαηηζκόο πνπ αλαπηύζζεηαη αθνξά ηελ αλζξώπηλε θύζε θαη 

ηελ ηζηνξία σο εθδήισζε ηεο θνηλσληθήο δσήο. Η παξνπζίαζε ηνπ παξειζόληνο 

επηρεηξεί λα θσηίζεη θξίζηκα πξνβιήκαηα ηνπ παξόληνο ρξόλνπ. Από ηελ άπνςε απηή, 

ην ζπγθεθξηκέλν κπζηζηόξεκα ζπληζηά, βέβαηα, ζπλέρεηα ηνπ πξνβιεκαηηζκνύ πνπ έρεη 

θαηαζέζεη ε Δνύθα ζε πξνεγνύκελα έξγα ηεο, ζπγρξόλσο όκσο αλήθεη ζηνλ δηόινπ 

επθαηαθξόλεην αξηζκό ινγνηερληθώλ θεηκέλσλ πνπ ηα ηειεπηαία ρξόληα ζηελ Ειιάδα 

ζέηνπλ ηελ ηζηνξία ζην θέληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο ηεο αθήγεζεο.  



 


